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Apresentação 
 

 

 

 

Temas ligados à ciência e à tecnologia estão fortemente presentes no dia-a-dia das 

pessoas, mas nem todos percebem. 

É importante este momento de reflexão junto aos docentes e discentes que a 

universidade tem um papel fundamental no desenvolvimento local. 

A ciência e tecnologia não devem ficar confinadas aos muros institucionais. Popularizar 

a ciência é mostrar ao cidadão que esses assuntos são próximos e interessantes, para que 

ele possa se apropriar e aplicá-los em benefício próprio e de sua comunidade. 

A popularização da ciência vai além da difusão do conhecimento, envolve a formação 

de profissionais humanizados, que conseguem perceber problemas da comunidade, 

possibilitando o desenvolvimento da capacidade no campo da inovação científica, já que 

ela é elemento essencial no desenvolvimento social e econômico do país. 

Nesta edição da VII Jornada de Ciência & Tecnologia, teremos a participação das 

Unidades Universitárias promovendo diferentes eventos promovendo a reflexão do tema 

envolvendo toda a comunidade ueziana. Ainda teremos a participação do Diretório do 

Centro Estudantil (DCE) que promoverá a IV Mostra Cultural e o II Fórum de Debates 

DCE. 

 

Aguardamos por vocês! 

 

 

 

Dra Maria Cristina de Assis 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 
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FICHA CATALOGRÁFICA  

______________________________________________________________________ 
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Nota: Os resumos impressos não sofreram revisão por parte da equipe de diagramação, sendo, 

portanto, reprodução fiel do texto preparado pelos autores 
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Programação Abertura 

                         Atividades do dia 07/10/2014 (Terça-feira – de 9h30 as 12h) 
 

Local 

De – 9h30 as10h30 - Cerimonial de Abertura  
 

Painel de abertura: “Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social” 

A
u

d
itó

ri
o

 D
a

n
ie

l  
–
 P

ré
d

io
 I –

 

2
o

 a
n

d
a
r Palestras 

TEMA / HORÁRIO PALESTRANTE 

 
“Politicas Públicas do 
Ministério de Ciência e 

Tecnologia  para o 
Desenvolvimento Social ” 

 
De 10h30 as11h 

Dr
a
. Leda Cardoso Sampson Pinto 

Analista em Ciência e Tecnologia 

Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia - DEPDI 

Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social - SECIS 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI 

1
6

:3
0

-1
6

:5
0

 

"Humanização das 
Universidades" 

 
De 11h05 as11h35 

Prof
o
. Dr

o
. Evandro Vieira Ouriques 

Coordenador, NETCCON.ECO.UFRJ 

Núcleo de Estudos Transdiciplinares de Psicopolítica e Consciência 

Supervisor de Pesquisas de Pós-Doutorado, PACC.FCC.UFRJ 

Programa Avançado de Cultura Contemporânea 

Vice-Coordenador do GT Comunicación y Estudios Socioculturales,                                                 

Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación    

 

http://lattes.cnpq.br/5350538098267724
http://lattes.cnpq.br/9548498834591852
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Moderador 
 

 

Profo. Dro. Gilberto Jorge da Cruz Araújo 

Coordenador da Unidade Universitária de Engenharia de Produção do Centro 

Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO). 

Outras Atividades  

 De 14h as 15h -      Fórum “Ações do Ministério de Ciência e Tecnologia para a Popularização da  
                                           Ciência” 
Palestrante: Dr

a
. Leda Cardoso Sampson Pinto 

Analista em Ciência e Tecnologia 
Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia - DEPDI 
Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social - SECIS 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI 
 
Moderador: Prof

a
 Dr

a
 Ida Carolina Neves Direito 

Prof
a
 Adjunto Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 

Sala da pós-
graduação 

  De 14h as 15h -      II Fórum de Debates DCE Auditório Daniel 

  De 15h as 19h -      IV  Mostra Cultural  Térreo do Prédio I  

 De 17h as 19h  -       Apresentação de Trabalhos de Iniciação de Científica e de Pós-graduação Térreo do Prédio I 

http://lattes.cnpq.br/6392186116185951
http://lattes.cnpq.br/5350538098267724
http://lattes.cnpq.br/9414244974230984
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Influência dos Diferentes Materiais Constituintes de um Poço de 

Petróleo do tipo slim na Resposta de uma Ferramenta Wireless de 

Perfilagem neutrônica 

1
Santos, A.P.G. (MP); 

3
Correa, S.C.A. (PQ), 

4
Lopes, R. T. (PQ), Silva, A. X. (PQ),       

2
Souza, E.M. (PQ) 

1
Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro – AMRJ, Rio de Janeiro, RJ; 

2
Unidade de Construção Naval – 

UNAV -  Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de Janeiro, RJ 
3
Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, Rio de Janeiro, RJ; 

4
Programa de Engenharia Nuclear, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ 

<ana.goncalves@amrj.mar.mil.br>    <edmilsonsouza@uezo.rj.gov.br> 
 
 
 

Palavras-chave: Poço de Petróleo, Perfilagem Nuclear, MCNPX 

 

 

Este trabalho tem por objetivo a análise da influência dos diferentes materiais que 

compõe um poço de petróleo do tipo slim na resposta de ferramentas nucleares de 

perfilagem que utilizam fontes de nêutrons para determinação da porosidade de 

formações. Para tal, uma sonda de perfilagem neutrônica e um poço, ambos do tipo 

slim, serão modelados com o código de Monte Carlo MCNPX. Serão analisados a 

influência do tipo de solo, porosidade, bem como a modificação no espectro de radiação 

provocado pela interação dos nêutrons com a formação e material de revestimento, bem 

como a eficiência do sistema de detecção.  

 

Este trabalho foi parcialmente financiado pela FAPERJ e pela CAPES. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ana.goncalves@amrj.mar.mil.br
mailto:AbelSouza@uezo.rj.gov.br
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Reologia de tinta anticorrosiva para uso naval 

1
Silva Neto, A.S. (PQ); 

1
Sirqueira, A.S. (PQ).  

1
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais - PPCTM, Centro Universitário 

Estadual da Zona Oeste, Rio de Janeiro, RJ. 

<eng.artursoares@gmail.com>    <alexsirqueira@uezo.rj.gov.br> 
 
 

Palavras-chave: corrosão, reologia, tinta. 

 

A tinta à base de resina epóxi com óxido de ferro é amplamente utilizada na indústria 

naval como tinta de fundo e holding primer, visando à proteção do aço carbono contra a 

corrosão. No entanto, ao se considerar a possibilidade de utilização do negro de fumo 

condutor como um aditivo inibidor de corrosão, se faz necessário o estudo do 

comportamento reológico dessa nova tinta, de modo a verificar possíveis problemas 

quanto à sua preparação, armazenamento, aplicação e secagem. 

Para tanto, foi utilizada tinta de proteção contra corrosão REVRAN TLS520, da marca 

RENNER INTERNATIONAL (conforme norma N-1202 H da PETROBRAS). As 

amostras foram preparadas sem e com adição de 0,5% e 0,75% em volume de carga 

condutora de negro de fumo CABOT XC72. As dispersões das cargas na tinta foram 

realizadas à temperatura ambiente com o sonicador UP100H da Dr. Hielscher, por 10 

minutos, com sinal a 100% do ciclo e 70% de amplitude. As medidas reológicas foram 

obtidas através de viscosímetro rotacional Rheolab QC, da Anton Paar, de cilindros 

coaxiais e volume por amostra de 18,7 cm
3
. A temperatura foi controlada com precisão 

de 0,5°C por circulação de água na jaqueta do cilindro externo, utilizando um banho 

termostático RA8 da Lauda. No primeiro ensaio, as amostras foram condicionadas no 

cilindro do viscosímetro durante 5 minutos, para obter o equilíbrio térmico, condição 

isotérmica de análise. As análises de variação de cisalhamento e no tempo foram 

realizadas às temperaturas de 20, 30 e 40ºC, com tolerância de ± 0,5°C. A varredura de 

cisalhamento foi de 0,1 a 1000 s
-1

, visando a simular algumas condições para aplicação 

de tintas sob superfícies. Neste ensaio não foi observada alteração significativa do 

comportamento reológico da tinta após a adição da carga condutora. O segundo ensaio 

foi realizado à temperatura de 30 ± 0,5ºC e taxa de cisalhamento constante em 500 s
-1

 

por 4 minutos, que confirmou a manutenção do comportamento tixotrópico da tinta após 

a adição de carga condutora. 

De modo geral, a adição de negro de fumo condutor nas quantidades propostas neste 

trabalho à tinta epóxi comercial com pigmentação óxido de ferro não provocou 

modificações significativas no comportamento reológico da tinta original, o que 

possibilita o desenvolvimento de estudos complementares para verificação de seu 

desempenho na proteção contra a corrosão. 

Verificou-se ainda que o aquecimento da tinta a 40ºC diminui sua viscosidade, o que 

facilita o procedimento de pintura. A menor energia de ativação a esta temperatura 

favorece a aplicação da tinta aos materiais por meio de instrumentos como rolos e 

sprays. 

mailto:@gmail.com
mailto:AbelSouza@uezo.rj.gov.br
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Utilização do Aço API X70 para manipulação de compostos ácidos na 

indústria de Biodiesel 

1
Moura, E.L. (PQ); 

1
Tapanes, N.C.O. (PQ); 

2
Santana, A.I.C. (PQ). 

1
Thyssenkrupp-CSA, Rio de Janeiro, RJ. 

2
Laboratório

 
de Processos Tecnológicos e Nanotecnologia - 

LPIN, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de Janeiro, RJ. 
3
Laboratório

 
de Tecnologia de 

Materiais LTM, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de Janeiro, RJ. 

<euglacyo.moura@thyssenkrupp.com>;  <neydatapanes@uezo.rj.gov.br> 
 
 

Palavras-chave: Aços, Biodiesel, Macaúba. 

 

A combinação explosiva de uma sociedade de consumo cada vez mais sofisticada e a 

expansão demográfica implicaram numa demanda cada vez maior por matérias primas e 

energia. Estão sendo identificadas quais as fontes que terá um déficit de suprimento, e 

aquelas que poderão ser supridas como fontes alternativas, renováveis e limpas. O 

panorama nacional apresenta um crescente desenvolvimento na área de óleo e gás, as 

recentes descobertas, as novas tecnologias e formas de combustíveis alternativos nos 

levam a pesquisar e compreender melhor o comportamento dos aços e sua resistência a 

corrosão quando submetidos ao processamento, transporte e armazenamento destas 

formas alternativas de combustível. O biodiesel, como representante de combustíveis 

produzidos a partir de óleos e gorduras, ganhou destaque e importância na matriz 

energética brasileira, com o lançamento do Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel (PNPB) em dezembro de 2004. O processo mais comum de produção de 

biodiesel é transesterificação de triglicerídeos presentes em óleos e gorduras utilizando 

catalisadores básicos homogêneos. Mais recentemente vem sendo estudado também o 

processo de hidroesterificação, o qual permite a utilização de qualquer matéria prima 

independente da acidez e da umidade. A principal vantagem do uso dessas matérias 

primas para a fabricação do biocombustível é o seu baixo valor comercial. Como cerca 

de 80% do custo de produção do biodiesel é proveniente do custo da matéria-prima, a 

hidroesterificação permite um significativo salto na viabilidade de um projeto de 

biodiesel. Atualmente, diversos projetos estão sendo desenvolvidos com objetivo de 

viabilizar a utilização comercial da macaúba, tornando-a ainda mais atrativa para o setor 

industrial. A aplicação de graus API para exploração e transporte de gás e petróleo com 

características ácidas é crescente. A tecnologia de fabricação de aços API teve um 

progresso marcante nos últimos 30 anos quando graus resistentes ao serviço ácido até 

X-70 foram desenvolvidos, aliados a alta tenacidade e excelente soldabilidade. A 

produção de aços API resistentes ao serviço ácido requer cuidados em todas as etapas de 

processamento, redução, aciaria, lingotamento contínuo e laminação. Adicionalmente, a 

escolha da composição química é fundamental para o bom desempenho em condições 

ácidas. O presente trabalho tem como objetivo avaliar um aço API X70 para a 

manipulação de matéria prima ácida (óleo de macaúba), visando atender a indústria de 

biodiesel, avaliando o tempo de resistência química (ensaios de perda de massa), 

estabilizar a oxidação do material frente aos fluidos (ensaios de estabilidade à 

oxidação), ensaios para determinação da acidez e estabelecer uma metodologia para 

avaliação do aço API X70. 

mailto:AbelSouza@uezo.rj.gov.br
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Observação da resistência à corrosão em meio marinho do aço 

eletrozincado submetido à tratamento de conversão em banhos de 

cromo trivalente e molibdênio  

NORBERT,G.(PG); SANTANA, A. I. C.(PQ)
1
.
 

1
Laboratório

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

Janeiro, RJ; 

<gabriel_norbert@hotmail.com> <anasantana@uezo.rj.gov.br>  
 

 

Palavras-chave: Aço galvanizado, Corrosão, Cromo hexavalente;  

 

A utilização de revestimentos metálicos para proteção contra a corrosão é 

bastante difundida em toda a indústria de materiais. O baixo custo e abundância do 

zinco, fazem dele um dos revestimentos mais utilizados para recobrir o aço, fornecendo 

a este, uma maior proteção contra a corrosão. O processo de passivação do aço 

galvanizado, consiste em realizar um tratamento superficial com substâncias como o 

cromo hexavalente (Cr VI), que promovem a inibição da corrosão, a aderência de tintas 

à superfície entre outros. Contudo, o uso de cromo hexavalente vem sendo limitado por 

diversos órgãos devido a sua alta toxicidade e efeito carcinogênico. Existe portanto, 

uma busca por novos compostos menos nocivos que apresentem os excelentes 

resultados obtidos pelo Cromo VI na inibição da corrosão e o baixo custo deste 

composto
1
. Os principais compostos estudados atualmente como possíveis substitutos, 

buscam as mesmas propriedades de solubilidade e barreira fornecidas pelo cromo e 

entre os que despontam como os mais estudados podem ser citados os molibdatos, 

vanadatos, zirconatos, tungstatos, fosfatos entre outros. O presente trabalho busca 

identificar possíveis elementos substitutos ao cromo hexavalente para formação da 

camada de passivação, a fim de avaliar a inibição da corrosão do zinco passivado em 

meio salino, bem como as características da camada formada após a passivação. Foram 

escolhidos como agente passivantes cromo trivalente e o molibdênio, pois ambos 

apresentam menor toxicidade que o cromo VI e propriedades de barreira semelhantes
2,3

. 

Amostras de zinco eletrolítico foram passivadas com duas soluções diferentes: nitrato 

de cromo III e molibdato de sódio, ambos em meio ácido - pH 1,5. As amostras foram 

submetidas ao ensaio de perda de massa em meio de cloreto de sódio à 3,5%, a 

morfologia da camada foi verificada por MEV e a composição do óxido formado por 

EDS. Os resultados preliminares indicam uma melhor inibição do cromo trivalente 

quando comparado com o molibdato, mas ambos continuam inferiores ao cromo 

hexavalente. No entanto, outras camadas estão sendo obtidas com variação dos 

parâmetros do banho eletrolítico a fim de obter resultados a partir das soluções de 

cromo III que se aproximem do cromo VI. 

 
 

[1] S. Thomas, N. Birbilis, M.S. Venkatraman, I.S. Cole, Corrosion Science, 69 (2013) 11-22. 
[2] D.E. Walker, G.D. Wilcox, Transactions of the IMF, 86 (2008) 251-259.  

[3]K. Cho, V. Shankar Rao, H. Kwon, Electrochimica Acta, 52 (2007) 4449-4456. 

 

 

 

mailto:gabriel_norbert@hotmail.com
mailto:anasantana@uezo.rj.gov.br
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O Polialquileno Glicol (PAG) é uma solução polimérica quem tem 

característica de ser um fluido refrigerante. Um refrigerante satisfatório deveria possuir 

certas propriedades químicas, físicas e termodinâmicas que faz o seu uso seguro e 

econômico, no entanto um refrigerante só se aproxima das condições ideais somente 

quando suas propriedades satisfazem as condições e exigências de uma determinada 

aplicação. Na área de metalurgia existe uma grande dificuldade logística, envolvida no 

processo siderúrgico nas etapas de lingotamento/estocagem/embarque do produto final, 

pois os mecanismos de produção altamente tecnológicos permitem que o fluxo de 

produção do aço (desde a extração de matéria-prima até a redução final na aciaria) seja 

em um intervalo curto de tempo, com alta produtividade. Isso requer um sistema 

logístico eficiente, cada vez mais just in time para escoar toda a produtividade e evitar 

interrupções no processo por ultrapassar os limites de armazenamento, além do alto 

custo da multa (demurrage) do prolongamento do afretamento dos navios no porto 

siderúrgico. É neste ponto que o presente trabalho teve como objetivo, avaliar o 

resfriamento de placas de aço mais rápido que o resfriamento da água ou ao ambiente, 

sem alterar as características físicas e químicas da mesma, utilizando uma solução 

polimérica de Polialquileno Glicol (PAG) diretamente na superfície das amostras. Os 

resultados demonstraram satisfatoriamente que se pode implementar uma inovação ao 

processo de solidificação do aço com a solução polimérica estudada, que aumentou a 

velocidade de resfriamento do Aço SAE 4340 sem comprometer suas propriedades 

mecânicas (Ensaios metalográficos e de dureza), assim como sugeriu-se trabalhos 

futuros com soluções poliméricas refrigerantes similares, como o Polivinil Pirrolidona e 

o Poli Sódio Acrilato. 
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Dentre as áreas de atuação da balística forense, que basicamente é uma ciência que 

estuda as armas de fogo, suas munições e os efeitos dos disparos por elas produzidos, 

que podem ser divididos em balística terminal, externa e interna, esta o objeto deste 

estudo, compreende dentre outros os fenômenos e os efeitos que ocorrem desde a 

detonação da espoleta, por acionamento do mecanismo de disparo, até a saída do 

projétil pelo cano da arma. Na balística externa basicamente estuda o movimento do 

projétil desde a saída do cano até sua parada final enquanto a balística terminal estuda 

os efeitos produzidos pelo projétil ao atingir seu alvo [TOCHETO, 1999]. Destaca-se a 

necessidade de se individualizar e identificar partículas oriundas de disparos de armas 

de fogo, nas mão do atirador, nas armas e em vestígios como peças de vestuário, 

cadáveres ou despojos. Atualmente, no âmbito das ciências forenses, sabe-se que não há 

um procedimento padrão para a coleta e análise de resíduos de disparo de arma de fogo 

que seja amplamente aceito e aplicado por todas as forças de segurança pública. 

[LENHARO, Sara L. R., 2008]. A cada dia aumenta a importância das ciências forenses 

como meio de prova nos tribunais de todo o mundo, neste contexto, o papel do 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) torna-se cada vez mais significativo.  Sua 

capacidade de examinar detalhadamente uma vasta gama de materiais de uma forma 

facilmente interpretada, em baixas ou altas taxas de ampliação, com grande foco e 

profundidade de campo.  Devido a estas características o MEV tornou-se uma 

ferramenta indispensável. 
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A estabilidade institucional do programa de biodiesel, posiciona o Brasil como detentor 

de grande potencial para a produção de biocombustíveis. Este potencial cresce com a 

possibilidade de utilização de óleos e gorduras residuais (OGR), incentivado pelas 

Diretorias de Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e Cultura que tem criado em várias 

regiões do Brasil programas para o Recolhimento de Óleo de Fritura Usado, apoiados 

pelas prefeituras correspondentes. Durante o processo de degradação térmica, os óleos e 

as gorduras atingem temperaturas entre 160-200ºC e estão susceptíveis a reações 

termolíticas e oxidativas, formando ácidos graxos insaturados, compostos indesejáveis 

para a reação de transesterificação. Alguns autores têm estudado a atividade e 

seletividade dos óxidos de metais de transição, como catalisadores heterogêneos na 

produção de biodiesel a partir de materias primas ácidas. A maioria dos catalisadores 

comerciais consiste de nano-partículas sobre superfícies de óxidos, sendo o Al2O3 o 

suporte mais utilizado. Na presente pesquisa se estuda a potencialidade dos óxidos de 

nióbio, de zircônio e de níquel na produção de biodiesel a partir de OGR. A pesquisa, 

realizada no Laboratório de Processos Industriais e Nanotecnologia (LPIN), foi dividida 

em duas etapas: 1) Purificação do óleo residual e 2) Transesterificação ácida do óleo 

residual pré-tratado. A transesterificação do óleo residual purificado foi realizada com 

metanol e etanol. Mediante um planejamento de experimentos foram avaliadas as 

condições de temperatura, razão molar e teor de catalisador. Os resultados da etapa de 

purificação demostraram que foi possível remover a água e os sólidos em suspensão até 

atingir valores de 2,0%. Durante o estudo da reação de transesterificação ácida foi 

demostrado que o tipo de catalsador e a concentração de catalisador são duas variaveis 

significativas, obtendo-se os melhores resultados ao utilizar óxido de niquel como 

catalisador. 

 

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 

FAPERJ, pelo apoio financeiro.  
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A balística forense, que basicamente é uma ciência que estuda as armas de fogo, suas 

munições e os efeitos dos disparos por elas produzidos, que pode ser dividida em 

balística terminal, externa e interna, esta o objeto deste estudo, compreende dentre 

outros os fenômenos e os efeitos que ocorrem desde a detonação da espoleta, por 

acionamento do mecanismo de disparo, até a saída do projétil pelo cano da arma. Na 

balística externa basicamente estuda o movimento do projétil desde a saída do cano até 

sua parada final enquanto a balística terminal estuda os efeitos produzidos pelo projétil 

ao atingir seu alvo [TOCHETO, 1999]. Destaca-se a necessidade de se individualizar e 

identificar partículas oriundas de disparos de armas de fogo, nas mão do atirador, nas 

armas e em vestígios como peças de vestuário, cadáveres ou despojos. Atualmente, no 

âmbito das ciências forenses, sabe-se que não há um procedimento padrão para a coleta 

e análise de resíduos de disparo de arma de fogo que seja amplamente aceito e aplicado 

por todas as forças de segurança pública. [LENHARO, Sara L. R., 2008]. Em termos 

internacionais, considera-se que tanto a morfologia como a composição química dos 

resíduos sejam características únicas, exclusivas e determinantes. Ou seja, para se 

definir um resíduo como oriundo de disparo de arma de fogo, tal partícula deve ser 

esférica e ser composta por chumbo (Pb), bário (Ba) e antimônio (Sb) que variam de 

acordo com a arma, tipo de anteparo onde se deposita o resíduo e a distância do cano da 

arma ao anteparo [FREITAS, João C.D., 2010]. Caso a partícula seja composta apenas 

por dois desses elementos, já não se pode assegurar que seja resíduo de disparo de arma 

de fogo. [LENHARO, Sara L. R., 2008]. O objetivo deste trabalho é caracterizar os 

resíduos de partículas de pastilhas de freio de veículo automotivo, tanto 

qualitativamente como morfologicamente e com isso, diferenciar os resíduos de disparo 

de armas de fogo dos resíduos provenientes de partículas de pastilha de freio 

automotivo. 
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itens Introdução/Objetivo (s), Material e Métodos, e Resultados não  

 

Grafeno é um material que foi descoberto recentemente e que pode ser 

revolucionário para o futuro da humanidade. Grafeno e um material que provém do 

grafite, o material usado para a fabricação de lápis escolar. É um material composto por 

átomos de carbono ordenados em forma hexagonal, em uma única camada, o que o 

torna de espessura desprezível, de custo barato e abundante. Por ser um bom condutor 

térmico e elétrico, flexível, transparente, ultraleve e mecanicamente 200 vezes mais 

resistente que o aço, o grafeno poderá no futuro, ser utilizado em telas ultrafinas, 

flexíveis e sensíveis ao toque para televisões, computadores, celulares e livros digitais, 

além de superbaterias, painéis solares, anticorrosivo em estruturas metálicas e uma 

grande gama de aplicações em outras áreas como biotecnologia, setor naval, 

aeroespacial, automotivo e entre outros. O presente trabalho tem por objetivo apresentar 

o grafeno, o material mais forte e impermeável atualmente no mundo obtido no ano de 

2004 no qual resultou o prêmio Nobel de Física em 2010. O grafeno é uma 

nanoestrutura de carbono, com a espessura de um átomo. Um novo e prodigioso 

material, com propriedades extraordinárias. Possui características elétricas, ópticas, 

mecânicas e térmicas sem igual. Além disso, é transparente, sendo necessário ser 

colocado sobre uma fina placa de óxido de silício para ser visível, é a substância mais 

resistente que se conhece, sendo mais forte que o aço. Em conclusão o grafeno abriu 

novas avenidas ao nosso conhecimento de ciência fundamental e promete aplicações 

futuras em nanotecnologia que não eram concebíveis antes da sua descoberta. 
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Muito se tem discutido sobre a qualidade da imagem radiográfica e da possível 

substituição da radiografia convencional pela radiografia computadorizada. Este 

trabalho tem o objetivo de realizar uma avaliação comparativa em relação a um dos 

parâmetros mais importantes de qualidade da imagem radiográfica, a relação sinal-ruído 

(SNR) de imagens radiográficas de cordões de solda obtidas com filmes convencionais e 

com os detectores digitais Image Plate e Flat Panel.  Para alcançar o objetivo, foram 

radiografadas três placas de aço carbono com cordão de solda com 5,33 mm, 6,35 mm e 

7,11 mm de espessura de material de base. O equipamento de raios X utilizado foi o 

modelo TU 160-D05, da YXLON Internacional. Foi utilizada a técnica de parede 

simples vista simples (PSVS). Os detectores utilizados foram (1) o Detector Digital Flat 

Panel modelo DRX250V da GE, com tamanho de pixel de 200 μm, range dinâmico de 

14 bits e software de operação e aquisição de imagens Rhythm RT da GE; (2) Sistema de 

Radiografia Computadorizada com detector Image Plate, modelo IPU - GE IT, com 

50μm de resolução e unidade de leitura CR50P (GE IT) e (3) Filme radiográfico 

convencional, com imagens digitalizadas através do escâner GE modelo FS-50, com 

resolução de 50 μm. O parâmetro analisado nas imagens foi a Razão Sinal Ruído 

(SNRN) para cada detector. As medidas das médias da SNRN, de cada imagem, foram 

realizadas utilizando o software Isee! de processamento de imagem. Os resultados 

obtidos neste trabalho mostraram que a radiografia digital com flat panel obteve maior 

valor de SNR médio do que a radiografia com image plate e com filme convencional, 

para as mesmas técnicas radiográficas. Isto se deve ao fato de que este detector 

necessita de uma menor dose de radiação para a geração do sinal formador da imagem, 

reduzindo-se o tempo de exposição e consequentemente a contribuição da radiação 

espalhada na imagem obtida, gerando assim menos ruído na imagem. Observou-se 

também que as imagens obtidas com o flat panel apresentaram maior nitidez do que as 

obtidas com o Image Plate e filme radiográfico. Isto se deve ao fato de que para 

menores tempos de exposição, o Flat Panel alcança maiores valores de SNR. 

Entretanto, esta informação não significa que detalhes finos da imagem sejam 

observados de forma melhor com o Flat Panel, uma vez que este possui resolução 

espacial menor que a do filme radiográfico e a do Image Plate estudados neste trabalho.  

 

Este trabalho foi parcialmente financiado pela FAPERJ e pela CAPES. 
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 A emergência das questões ambientais, na atualidade, tem propiciado inúmeras 

discussões acerca da sustentabilidade e, consequentemente, do desenvolvimento de 
produtos ambientalmente corretos. É neste contexto que se fundamenta o presente 

estudo que se caracteriza como pesquisa experimental. Trabalhando sobre o conceito de 

ambientalmente correto e economicamente viável, esse estudo promove o uso de uma 

fibra vegetal abundante e barata na produção e aplicação de materiais compósitos na 

indústria naval, em especial a produção de revestimentos e cascos de compósitos 

híbridos. Através da produção de corpos de prova e da realização de ensaios mecânicos, 

interessantes resultados foram encontrados. 
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CENTRO SETORIAL DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL (CSPI) 

ÁREA: POLÍMEROS 
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O desenvolvimento da tecnologia moderna, conduziu a um aumento nas demandas e 

utilização das reservas naturais, consequentemente, ocorreu um aumento expressivo na 

geração de resíduos sólidos urbanos (RSU), estes quando descartados inadequadamente, 

causam grande impacto ambiental, principalmente, os plásticos por levarem cerca de 

400 anos para se decomporem. A cortiça apresenta propriedades intrigantes, tais como: 

baixa impedância acústica, boa resistência ao impacto, material de baixo custo,  

ambientalmente correto, que a consolida como um material candidato, à atuar como 

agente de reforço e modificador de propriedades, para a geração de compósitos, 

utilizando material de origem vegetal, com matrizes poliméricas, visando agregação de 

valor e ampliação do espectro de aplicações de materiais poliméricos. O Polietileno de 

Alta Densidade (PEAD) é uma poliolefina amplamente empregada, na produção de 

diversos materiais, em função de possuir boa resistência mecânica e facilidade na etapa 

de processamento, em comparação aos demais materiais. No entanto, a dificuldade em 

dar um destino adequado pós-consumo a esses materiais, tem se mostrado notório cada 

vez mais. Este trabalho tem por objetivos construir uma metodologia para o 

desenvolvimento de um compósito capaz de dar um destino apropriado ao PEAD pós-

consumo e do resíduo de cortiça resultado de indústrias produtoras de vinho. Dessa 

forma, foi desenvolvido este projeto, realizando-se o beneficiamento da cortiça, oriunda 

de descarte e que foi coletada seletivamente e moída utilizando-se um liquidificador, 

posteriormente sendo separada por distribuição de tamanho de partículas. Pretende-se 

realizar ensaios de extrusão dupla rosca, com funil lateral, com as seguintes proporções 

mássicas carga-matriz: 0%-100%, 2%-98%, 5%-95%, 10%-15% e 15%-85%. Após a 

obtenção das amostras, o objetivo é analisar as características físicas e mecânicas dos 

compósitos, estabelecendo correlações, entre as principais propriedades termo físicas, 

que serão ferramentas imprescindíveis, para analisar o desenvolvimento e desempenho 

de compósitos, a base de PEAD pós-consumo e cortiça, a fim de atestar a viabilidade de 

suas aplicações científicas.  
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Os óleos lubrificantes automotivos devem reduzir o atrito, o aquecimento e o 

desgaste entre superfícies em movimento, formando uma película entre as partes do 

motor. No entanto, características como a capacidade de formar um filme lubrificante, 

pequena variação da viscosidade com a temperatura e a resistência à oxidação são 

alguns exemplos de propriedades dos óleos lubrificantes que podem ser melhoradas pela 

adição de aditivos. Estes são compostos químicos que reforçam algumas qualidades ou 

lhes cedem novas ou eliminam propriedades indesejáveis dos óleos básicos, os aditivos 

devem fornecer, aos óleos básicos algumas propriedades que podemos citar: oxidação, 

espuma, emulsibilidade, cor, aparência, melhora do índice de viscosidade, corrosão e 

etc. Os principais aditivos utilizados em formulações de óleos lubrificantes automotivos 

são os melhoradores de índice de viscosidade (MIV`s). Os aditivos MIV`s são 

polímeros que incorporados aos óleos lubrificantes têm função de adequar as 

características do óleo à variação da temperatura. Atualmente devido à sustentabilidade 

para melhorias das condições ambientais, o estudo dos MIV`s é importante para 

aumentar a eficiência de óleos lubrificantes tornando-os econômicos e menos poluentes. 

Desta forma, a incorporação de uma matriz polimérica após consumo, é uma alternativa 

como MIV de óleo lubrificante. Com este intuito o uso de copos descartáveis de 

polipropileno (PP) para consumo de água potável é uma opção como MIV. Formulações 

de óleos automotivos foram preparadas com PP como MIV. A matriz polimérica (PP) 

oriunda de copos descartáveis após uso (PP-u) foi tratada e incorporada ao óleo básico 

neutro leve, seguindo metodologia similar a empregada na indústria. As propriedades 

reológicas (viscosidade e índice de viscosidade) foram determinadas seguindo os 

procedimentos industriais. As viscosidades das amostras (a 40ºC e a 100ºC) 

apresentaram considerável aumento com a composição de MIV, como esperado. No 

entanto, é observado o menor aumento da viscosidade para 100°C, como reportado na 

literatura. As amostras apresentaram o aumento do índice de viscosidade (IV) com a 

composição de PP-u, ou seja, o PP-u como MIV é eficiente para reduzir a variação da 

viscosidade do óleo com a temperatura. Entretanto, para a amostra com a composição 

de 5% m/m de PP-u foi observado um pequeno decréscimo do IV. Os valores de 

densidade apresentaram um aumento com a composição de PP-u nas formulações. Os 

termogramas das formulações mostraram-se semelhante ao perfil de degradação do óleo 

básico. As temperaturas de degradação (Td) e da derivada da temperatura de degradação 

(DTd) apresentaram semelhantes valores próximo aos valores das temperaturas de 

degradação do óleo básico, independente da composição de polímero. Estes resultados 

indicam que a utilização de uma matriz polimérica reutilizada como MIV não altera a 

estabilidade térmica do óleo. 
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Existe atualmente uma grande preocupação, da sociedade de uma maneira geral, em 

relação ao tratamento e destino final dos efluentes, bem como as consequências do 

lançamento destes efluentes no meio ambiente. Efluentes são divididos em industriais e 

domésticos, os quais sofrem tratamentos que podem envolver diversos métodos. O 

tratamento de efluentes é realizado em etapas, as quais incluem tratamentos 

preliminares, primários (métodos físico-químicos) e secundários (métodos biológicos). 

Além disso, pode ainda ser realizado um tratamento terciário com o objetivo de extrair 

algum metal não eliminado durante os tratamentos primário e secundário. Este tipo de 

tratamento pode envolver métodos físicos, químicos ou biológicos conhecidos, ou ainda 

um tratamento não convencional (alternativo). Atualmente, diversas pesquisas 

encontram-se em andamento para o desenvolvimento de metodologias alternativas de 

baixo custo para o tratamento de efluentes industriais.    

O córrego localizado nas adjacências da UEZO origina-se 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. Os efluentes provenientes deste córrego 

possuem características domésticas e industriais, os quais apresentam diferentes 

características. Efluentes industriais possuem, em geral, altos teores de metais tóxicos 

como manganês, níquel, chumbo e outros, relacionado ao tipo de atividade industrial 

proveniente. Além disso, apresentam elevados valores de DBO em relação aos valores 

obtidos para efluentes domésticos. 

Amostras de diferentes pontos do córrego foram coletadas para a determinação dos 

seguintes parâmetros: sólidos em suspensão, sólidos dissolvidos totais, carbono 

orgânico total, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio (DBO) após 5 

dias, demanda química de oxigênio (DQO). A análise química destas amostras também 

foi realizada para a determinação dos metais presentes em cada trecho do córrego. 

Resultados preliminares indicaram  valores de DBO e DQO acima dos níveis permitidos 

pela legislação vigente, mostrando o alto grau de poluição deste córrego. Esta poluição 

causa prejuízos aos moradores do entorno que usam as margens do córrego como área 

de atividade física e lazer.  
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 A (nano) catálise é um dos pilares de sustentação da vida moderna com um grande 

número de processos químicos e bioquímicos, que são essenciais ao nosso cotidiano. 

Atualmente entre 20 a 30% de toda a produção industrial é dependente da catálise que 

está presente nas mais variadas áreas de atuação da indústria química, com destaque 

para a produção de petroquímica, combustíveis e biocombustíveis, fibras, polímeros 

dentre outras. 

 A petroquímica é a atividade industrial de produção de derivados de petróleo 

normalmente a partir da separação dos componentes do petróleo por destilação.  O 

maior estado produtor no Brasil é o Rio de Janeiro, na bacia de Campos, cuja 

contribuição é de quase 75%. A indústria de plástico, chamada de indústria da 3
a
 

geração, é uma indústria que sobrevive do petróleo e seus gases. 

 A industria petroquímica poderá ser beneficiada pelos grandes volumes de gás 

natural que poderão ser retirados de áreas na camada de pré-sal. O aproveitamento da 

parte líquida  do gás, onde se encontram matérias primas para a indústria petroquímica  

não comprometem a venda do gás para usos energéticos e agregaria mais valor ao 

produto. 

 Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo sintetizar e caracterizar 

nanocatalisadores para polimerização de olefinas. Foi estudado o sistema Ti/Al2O3 na 

reação de polimerização de etileno usando uma concentração de [Ti] = 10
-5 
mol na 

temperatura de 40
o
C.  O controle morfológico é um fator essencial no processo, tal 

característica afeta diretamente o tamanho médio das partículas e a dispersão das 

mesmas no suporte. Obteve-se uma área superficial do suporte Ti/Al2O3 de 300 m
2
/g e 

boa dispersão das nanopartículas de Ti. Resultados preliminares indicam que o método 

desenvolvido contribuiu para a estabilização das espécies cataliticamente ativas que se 

encontram dispersas na superfície, melhorando a polimerização do etileno. 
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Fibras vegetais têm sido amplamente empregadas como reforço em compósitos com 

matrizes poliméricas devido às propriedades mecânicas e à sustentabilidade além do 

baixo custo. No entanto, a hidrofilicidade das fibras vegetais contribui para a 

aglomeração e o baixo grau de dispersão na matriz, os quais são fatores determinantes 

nas propriedades mecânicas dos compósitos. O aperfeiçoamento da interface entre a 

matriz polimérica e fibra vegetal pode ser alcançado pela redução do diâmetro da fibra. 

Este estudo tem como objetivo a obtenção de compósitos sustentáveis à base de 

polietileno de alta densidade (PEAD) reforçado com 10% (m/m) de resíduo de fibra de 

coco. O desenvolvimento de compósitos de polímeros sintéticos com fibras naturais 

contribui para a redução da quantidade de polímero sintético, e utilização de resíduos 

agroindustriais. As fibras de coco foram trituradas e selecionadas por peneiras de 80, 

100 e 120 MESH, sendo separadas entre fibras de coco de diâmetro de 

aproximadamente 0,180, 0,150 e 0,125 mm, respectivamente. Os compósitos foram 

processados em 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 de coco e os compósitos serão caracterizados por microscopia 

eletrônica de varredura para avaliação da morfologia. O índice de fluidez dos 

compósitos aumentou com o decréscimo do diâmetro das fibras de coco. Desta forma, o 

compósito preparado com a fibra de coco com diâmetro de 0,125mm (peneira de 120 

MESH) apresentou o maior aumento do índice de fluidez. Isto demonstra a melhora 

alcançada na processabilidade deste compósito em relação aos demais. A análise 

termodinâmico-mecânica mostrou o decréscimo do módulo elástico em relação ao 

PEAD puro, para os compósitos PEAD/FC preparados com as fibras de diâmetro de 

aproximadamente 0,180 e 0,150mm. Entretanto, o compósito PEAD/FC obtido com a 

fibra de coco com diâmetro de 0,125mm apresentou valor de módulo de 2330 MPa 

próximo ao do PEAD puro. Estes resultados indicam que o aumento do grau de 

dispersão alcançado com o decréscimo do diâmetro das fibras de coco reduz o grau de 

hidrofobicidade da fibra vegetal e contribui para melhor interface entre a matriz 
polimérica e as fibras, embora o valor do módulo do compósito PEAD/FC120 tenha 

sido constante em relação ao PEAD puro. Por outro lado, a Tg dos compósitos 

determinada pela temperatura do pico da tan delta não sofreu alteração com o diâmetro 

das fibras de coco, sendo igual a 117ºC. 
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A célula a combustível com membrana trocadora de prótons (PEMFC) é considerada 

uma das tecnologias de energia limpa mais promissoras e fonte energética para 

aplicações estacionárias e de transporte. A atual membrana de referência para PEMFCs 

é a Nafion®, um copolímero sulfonado perfluorado produzido pela DuPont
® 

(Wendt, H; 

Götz, M e Linardi, M., 2000). Um dos grandes desafios na área de membranas para 

células a combustível é a obtenção de uma membrana com elevada capacidade de 

transferência de prótons, altos níveis de condutividade e altas resistências mecânica e 

térmica. Materiais híbridos estruturados orgânico/inorgânico apresentam características 

atraentes para estas propriedades. O objetivo deste trabalho é preparar membranas 

poliméricas utilizando como base compósitos de PS/SiO2 (poliestireno/sílica) 

misturados a um polímero de engenharia, que neste caso foi o PEEK (Poli éter-éter-

cetona). Os compósitos de PS/SiO2 foram sintetizados via polimerização em suspensão 

por iniciação radicalar, nas proporções de sílica de 1, 3 e 5 % p/p e foram sulfonados 

com uma solução de sulfato de acetila. Para a preparação das membranas, tanto os 

compósitos como o PEEK sulfonado foram solubilizados em DMF (dimetil formamida) 

na razão 10 % p/v. Após completa solubilização, foram misturados e vertidos em placas 

de Petri para evaporação do solvente e formação das membranas. Para caracterização 

das membranas, foram realizadas as seguintes análises: FT-IR, DSC, TGA e MEV. Foi 

possível comprovar a eficiência da sulfonação por FT-IR e por dados de inchamento das 

membranas. Nas microscopias puderam ser observadas não só a presença da sílica como 

também a homogeneidade das membranas sPS-SiO2/sPEEK (50/50 % p/p). As análises 

térmicas de DSC e TGA permitiram concluir que as membranas preparadas neste 

trabalho representam um avanço na melhoria da estabilidade térmica em relação aos 

polímeros precursores.  
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A necessidade de obter materiais com propriedades físicas e químicas com melhor 

desempenho faz com que muitos estudos sejam realizados sobre compósitos e 

nanocompósitos poliméricos. Nesses materiais, um dos componentes, descontínuo, 

fornece a principal resistência ao esforço (componente estrutural ou reforço) e o outro, 

contínuo, é o meio de transferência desse esforço (componente contínuo ou matricial). 

A incorporação de cargas inorgânicas em polímeros oferece as vantagens dos materiais 

orgânicos, tais como baixa densidade, flexibilidade e facilidade de moldagem, e as dos 

inorgânicos, como altas resistências química e mecânica, e estabilidade térmica. A 

vermiculita (VMT) é um mineral semelhante à mica, formado essencialmente por 

silicatos hidratados de alumínio e magnésio. Ela existe em abundância no Brasil e é uma 

argila mais barata quando comparada com a montimorilonita. A VMT tem sido utilizada 

como reforço na preparação de compósitos. Para a formação do compósito em estudo 

foi utilizada como matriz polimérica o polietileno para interação com a argila, por ser 

um material extremamente resistente levando anos para se degradar na natureza o que acaba 

ocasionando um grande volume de material a ser descartado prejudicando, portanto, o meio 

ambiente. Sendo assim, a reciclagem vem como principal meio para a destinação apropriada 

deste material. O estudo de nanocompósitos polímeros/silicatos em camada tem recebido 

especial atenção, tanto do ponto de vista do desenvolvimento quanto de aplicação por 

promoverem melhor desempenho em termos de propriedades. A adição de pequenas 

quantidades de argila (<10% em peso) em uma matriz polimérica representa uma alternativa 

bastante interessante em relação aos compósitos convencionais. Neste trabalho foram 

preparados compósitos de polietileno de alta densidade reciclado com vermiculita (3, 5 

e 7% em peso) na presença e ausência de agente compatibilizante em extrusora dupla-

rosca. Desta forma, tal estudo pretende avaliar o desempenho dos compósitos em termos 

de propriedades físicas e térmicas. Os resultados revelaram uma tendência ao aumento da 

densidade com o aumento do teor de argila. Os materiais obtidos ainda serão caracterizados 

quanto à dureza, o índice de fluidez (MFI), difratometria de raios X (DRX) e análise 

térmica de calorimetria diferencial de varredura (DSC).  
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Nas últimas décadas o processamento de materiais poliméricos vem aumentando 

significativamente, tornando o mercado mais exigente. A utilização de materiais pós-

consumo na fabricação de novos materiais, utilizando-se o método de reciclagem, vem 

crescendo bastante nos últimos anos. Estudos sobre a preparação de misturas entre o 

Polipropileno pós-consumo (PP) e o copolímero de estireno-butadieno-estireno (SBS) 

vem se intensificando no sentido de obter materiais com propriedades melhoradas. Este 

trabalho tem por objetivo estudar a morfologia de compósitos à base de PP pós-

consumo provenientes de copos descartáveis e misturas com copolímero SBS em 

diferentes teores do mesmo, preparados em extrusora dupla-rosca. Resíduos de 

Polipropileno (PP) proveniente de copos descartáveis pós-consumidos, coletados 

seletivamente e beneficiados por lavagem, moagem e secagem foram misturas ao 

copolímero em bloco de estireno-butadieno-estireno (SBS) virgem (Procedência: 

KRATON Polymers do Brasil), em diferentes percentuais de SBS (0, 5, 10, 20, 30, 40 e 

50% em massa em massa de SBS). As misturas de PP/SBS foram preparadas em 

extrusora dupla-rosca modelo TeckTrill DCT 40, com L/D: 40 e com dez zonas de 

temperatura (mais a zona do cabeçote), compreendidas entre 135 e 220
o
C. A velocidade 

de processamento foi de 100 rpm. Os perfis obtidos na extrusora (em forma de 

espaguetes) foram fraturados em N2 líquido e a superfície, analisada por Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV). A superfície das amostras foi recoberta com Ouro em 

metalizador P-S2 Diode Sputtering System. As amostras foram micrografadas com 

aumentos de 100, 500 e 1000x. A análise de MEV da amostra do copolímero de SBS 

virgem mostrou a presença de dois tipos de domínios: um devido ao Poliestireno e o 

outro devido ao Polibutadieno presentes no SBS. As análises de MEV das misturas de 

PP/SBS mostraram que o processamento em extrusão em dupla-rosca mostrou-se 

eficiente, com a formação de misturas com uma boa interação entre PP e SBS, com a 

presença de direcionamento de fluxo, principalmente nas amostras com 20 e 30% em 

massa de SBS. Pode-se dizer que o processamento destes materiais é uma alternativa 

ecologicamente correta para dar um destino sustentável aos copos descartáveis de PP no 

meio ambiente. 
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A resina epoxídica reticulada é um material rígido com baixa resistência ao impacto, 

o que limita sua utilização. A modificação da resina epoxídica pela incorporação de 

nanoplacas inorgânicas como os silicatos lamelares resulta em materiais com melhores 

propriedades mecânicas. A melhoria das propriedades dos nanocompósitos é 

proveniente do pequeno tamanho da unidade estrutural e da grande área superficial das 

nanocargas. O objetivo deste trabalho é a obtenção de nanocompósitos à base de resina 

epoxídica e argila modificada com aminossilano, visando a melhoria da interface 

argila/polímero e das propriedades térmicodinâmico-mecânicas e reológicas. A argila 

foi silanizada com o aminoetilaminopropiltrimetoxissilano. Os nanocompósitos foram 

obtidos a partir da dispersão das argilas, silanizada e a comercial Cloisite 30B e 

utilizando dois endurecedores: trietilenotetramina (TETA) e polieteramina. A 

viscosidade dos nanocompósitos determinada a temperatura ambiente foi realizada com 

o intuito de avaliar o grau de dispersão das argilas. Os nanocompósitos obtidos com a 

argila silanizada apresentaram discreto aumento da viscosidade com a composição de 

argila, indicando a boa dispersão da argila. No entanto, a dispersão da Cloisite 30B 

causou um aumento significativo da viscosidade dos nanocompósitos que pode ser 

atibuída ao maior tamanho da cadeia carbônica do agente de intercalação da Cloiste 30B 

em relação ao aminossilano. O grau de intercalação das lamelas da argila nas amostras 

foi avaliado pela difração de raios X a alto ângulo. Os difratogramas das argilas 

silanizada e Cloisite 30B mostraram pico de difração associados ao espaçamento 

interlamelar de 1.76 e 1.87nm, respectivamente. Este resultado demonstra que a 

metodologia de modificação da argila com o aminossilano alcançou aumento da 

distância entre as lamelas semelhantes à da argila comercial. Todos os nanocompósitos 

obtidos com a argila silanizada não apresentaram pico de difração, independente do 

endurecedor. Estes resultados sugerem o alto grau de dispersão da argila silanizada na 

matriz de resina epoxídica curada com TETA e polieteramina. Para os nanocompósitos 

epóxi/Cloisite 30B também foi observado ausência do pico de difração. O efeito da 

incorporação da argila na resistência mecânica da resina epoxídica foi estudado pela 

análise termodinâmicomecânica. Os nanocompósitos obtidos com a argila silanizada 

apresentaram aumento do módulo elástico com a composição. No entanto, os 

nanocompósitos preparados com a polieteramina apresentaram valores de módulo 

elástico inferiores a dos sistemas curados com o TETA. Este resultado pode estar 

associado à característica elastomérica da estrutura flexível da polietermina comparado 

ao TETA. A dispersão da argila também promoveu o aumento da temperatura do pico 

da tan delta com a composição de argila. 
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Palavras-chave: gás natural, meio ambiente, resíduo   

  

 Atualmente o Brasil tem se empenhado em manter o equilíbrio entre as suas fontes 

de energia renováveis e tradicionais, dentre estes destacam-se os combustíveis gasosos.  

Por um lado o gás natural, mistura gasosa, encontrada, geralmente, junto com o 

petróleo, por outro lado o biogás, oriundo da decomposição de materiais orgânicos em 

geral. A composição do gás natural varia de acordo com a região onde é encontrado, no 

caso do biogás, depende da composição do material orgânico originário, porém o 

constituinte principal de ambos é sempre o metano. O 5º Biogas Brazil Congress, 

realizado em São Paulo em junho de 2014, teve como foco a futura expansão e 

participação do Biogás na Matriz Energética Brasileira. Na discussão foram relatadas as 

iniciativas para a produção do biogás no Brasil, consideradas de ação lenta, 

principalmente quando é feito um comparativo com o panorama internacional. Entre os 

gargalos discutidos congresso foram citados os altos custos de implantação e operação 

do sistema em áreas de pouco volume e consumo e dificuldades na armazenagem. 

 Neste sentido, os pesquisadores do LPIN estudam alternativas para viabilizar a 

produção desde biocombustível mediante biossistemas integrados, que permitem 

transformar o rejeito urbano em produtos de maior valor agregado (gás metano, adubo, 

biomassa, nutrientes para a piscicultura, água balneável e potável). No estudo foram 

avaliadas amostras de água e resíduos dos córregos da região próxima da Uezo, como 

potenciais produtores de biogás. O Oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica do 

oxigênio (DBO) e demanda química do oxigênio (DQO) foram utilizados como 

parâmetros para se avaliar o grau e capacidade. As reações foram realizadas num 

Biorreator da Solab, modelo SL-134, e na pesquisa se avalia o perfil de poluição 

orgânica, e pontualmente se realiza uma coleta a cada duas horas, onde é possível 

correlacionar a poluição orgânica com as atividades domésticas. A DQO mostrou-se 

como a melhor técnica para avaliar o perfil de poluição orgânica, e para avaliar a 

poluição orgânica, neste curso d’água. A relação DQO/DBO permite caracterizar a 

biodegradabilidade do esgoto biodegradável, indicando os teores de efluentes industriais  

e preservando o meio ambiente. 

   Os autores agradecem à FAPERJ pelo apoio financeiro concedido. 
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Estudo das propriedades de misturas de PEAD virgem e reciclado e o 
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As crescentes aplicações do polietileno de alta densidade (PEAD), principalmente no 

setor de embalagens de rápido descarte, vêm tornando-o um dos plásticos mais 

consumidos no mercado mundial. Devido ao grande descarte e geração de resíduos de 

PEAD, a importância da reciclagem cresce, não somente para a classe dos polietilenos 

como também para toda a classe de polímeros. A utilização do PEAD reciclado em 

misturas com o PEAD virgem é uma saída para a diminuição do descarte no meio 

ambiente. Sendo assim, o estudo dessa incorporação para a finalidade de obterem-se 

misturas é de fundamental importância. Misturas poliméricas, geralmente, são 

imiscíveis, devido à baixa entropia de mistura, e incompatíveis, devido à ausência de 

interações intermoleculares entre as fases, resultando em baixas propriedades 

mecânicas. Devido a essa incompatibilidade, é necessário incorporar um agente 

compatibilizante para melhorar as interações entre as fases. A presença do 

compatibilizante na interface entre os componentes das misturas é a chave para sua 

eficácia, pois sua função é reduzir a tensão e aumentar a adesão interfacial entre as 

fases, possibilitando uma melhor dispersão dos polímeros. No presente trabalho foram 

preparadas misturas de PEAD virgem (PEADv) com PEAD reciclado (PEADr) 

(provenientes de sacolas plásticas) em extrusora dupla-rosca com velocidade de 

processamento de 60rpm.  As proporções estudadas de PEADr/PEADv foram: 100/0, 

75/25, 50/50, 25/75, 0/100, em massa. Para o estudo do efeito do agente 

compatibilizante (PEADv-g-MA) a proporção foi de PEADr/PEADv-g-MA 47/47/6, em 

massa. Foi analisado o índice de fluidez MFI, densidade e dureza Shore D das misturas 

extrusadas. No MFI foi observado aumento da fluidez a medida que aumenta o teor de 

PEAD virgem nas misturas. Com a incorporação do agente compatibilizante foi 

observado redução do índice de fluidez. Os resultados da densidade das misturas não 

mostraram valores discrepantes dos polímeros puros. A dureza Shore D das misturas 

teve aumento relativo ao aumento do teor de PEAD virgem. As misturas estão sendo 

caracterizadas pela análise térmica de calorimetria diferencial de varredura (DSC). 

 
Palavras-chave: misturas poliméricas, PEAD reciclado, PEAD-g-MA.  
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Estudo da morfologia de misturas à base de Poliestireno (PS) pós-

consumo e Copolímero de Estireno-Butadieno-Estireno (SBS) 

preparados em extrusora dupla-rosca 
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Palavras-chave: Copolímero SBS, misturas de PS/SBS, morfologia de misturas PS/SBS. 

 

Poliestireno (PS) é um polímero termoplástico, facilmente sintetizado, processado e 

reciclado. É relativamente resistente à degradação, entretanto, possui baixa resistência 

ao impacto. Sua aplicação é bastante ampla, em especial, é utilizado em copos 

descartáveis. O seu descarte é em grande quantidade, o que, de forma descontrolada, 

gera uma quantidade muito grande deste resíduo no meio ambiente. Entretanto, quando 

coletado seletivamente, é suscetível a reciclagem. Para contornar o problema de baixa 

resistência ao impacto do PS, é interessante processá-los com materiais com 

características de absorção do impacto, por exemplo, reforçando-o com elastômeros ou 

copolímeros com características elastoméricas. Sendo assim, o SBS é um copolímero 

tribloco onde os blocos externos são poliestireno e o bloco central é uma cadeia de 

polibutadieno. O SBS é formado por duas fases, uma de poliestireno e outra 

polibutadieno, as quais são imiscíveis e mantêm muitas das suas características 

individuais quando misturadas. Isto confere uma característica elastomérica ao material. 

O objetivo deste trabalho foi preparar misturas de PS pós-consumo proveniente de 

copos descartáveis com o SBS virgem e avaliar as propriedades morfológicas nas 

misturas. Neste trabalho foi preparado em extrusora dupla rosca, misturas compostas 

por resíduos de Poliestireno (PS) proveniente de copos descartáveis pós-consumidos, 

anteriormente beneficiados por lavagem, moagem e secagem e copolímeros em bloco de 

estireno-butadieno-estireno (SBS) virgem (Procedência: KRATON Polymers do Brasil), 

em diferentes percentuais de SBS (0, 10, 20, 30, 40, 60, 70 e 80% em massa de SBS na 

matriz de PS). As misturas de PS/SBS foram preparadas em extrusora dupla-rosca 

modelo TeckTrill DCT 40, com L/D: 40 e com dez zonas de temperatura (mais a zona 

do cabeçote), compreendidas entre 115 e 175
o
C. A velocidade de processamento foi de 

100 rpm. Os perfis obtidos na extrusora (em forma de espaguetes) foram congelados por 

4 dias e fraturados para análise de Microscopia Eletrônica de Varredura. A superfície 

das amostras foi recoberta com Ouro em metalizador P-S2 Diode Sputtering System. As 

amostras foram micrografadas com aumentos de 250x e 500x. A análise de MEV da 

amostra do copolímero de SBS virgem mostrou a presença de dois tipos de domínios: 

um devido ao Poliestireno e o outro devido ao Polibutadieno presentes no SBS. As 

análises de MEV das misturas de PS/SBS mostraram uma boa homogeneidade entre as 

fases, em todos os percentuais de SBS, o que sugere que o processamento em extrusora 

dupla-rosca gerou uma boa interação entre PS e SBS, dando um destino ecologicamente 

correto ao PS pós-consumo. 

Agradecimentos: A Faperj. 
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PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUO PÓS-INDUSTRIAL DE 

MADEIRA PLÁSTICA REFORÇADOS COM RESÍDUOS DE PÓ DE 

MADEIRA 
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Palavras-chave: Madeira plástica, resíduo de madeira plástica, resíduo de pó de madeira. 
 

Visto que atualmente há um grande interesse relacionado ao desenvolvimento 

sustentável, a produção de materiais que utilizem matérias primas recicladas, constituem 

um importante passo para a sustentabilidade da sociedade contemporânea. De acordo 

com Yam at al (1990) citado por Fonseca (2005), as propriedades mecânicas do PEAD 

reciclados são equivalentes às propriedades do material virgem tendo a vantagem de 

custar em média a metade do valor do material virgem. Quanto aos resíduos dentro das 

serrarias, não só representa um problema econômico, como também um grave problema 

ambiental. Estes podem se transformar em matéria-prima com diversas possibilidades 

de uso, através de técnicas simples e de baixo custo, reduzindo o volume de resíduos 

situados nas serrarias e, portanto aumentando sua receita. (OLANDOSKI, 2001). 

Resíduos pós-industriais a base de PEAD utilizados como madeira plástica, 

denominados de resíduos de madeira plásticas (RMP), utilizadas pela empresa 

Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB), na fabricação de brinquedos 

para as praças da cidade do Rio de Janeiro, foram beneficiados, através de lavagem, 

moagem e secagem e misturados à resíduos de pó de madeira (denominados resíduos de 

pó de madeira (RPM)), provenientes de sobras de corte de madeiras, também 

beneficiados pelo mesmo processo. As misturas de RMP/RPM foram preparadas com 

diferentes percentuais (em massa) de pó de madeira (0, 5, 10, 20, 30, 40 e 50%) em 

extrusora dupla-rosca modelo TeckTrill DCT 40, com L/D: 40 e com dez zonas de 

temperatura (mais a zona do cabeçote), compreendidas entre 135 e 220
o
C. A velocidade 

de processamento foi de 60 rpm. Os perfis obtidos na extrusora (em forma de 

espaguetes) foram analisados por densidade, dureza, índice de fluidez e Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV). As superfícies das amostras foram obtidas através de 

fratura em N2 líquido e recobertas com Ouro em metalizador P-S2 Diode Sputtering 

System, para posterior análise por MEV. As amostras foram micrografadas com 

aumentos de 100, 500 e 1000x. As análises mostraram boa interação entre a matriz de 

resíduo de madeira plástica (RMP) e o resíduo de pó de madeira (RPM), com melhoria 

de propriedades, pela preparação de materiais compósitos 100% recicláveis, 

ecologicamente corretos, dando, assim, um destino sustentável tanto ao resíduo pós-

industrial de madeira plástica quanto ao resíduo de pó de madeira. 
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CENTRO SETORIAL DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL (CSPI) 

 

ÁREA: METALURGIA 
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ESTUDO DAS PROPRIEDADES QUÍMICAS E MECÂNICAS DE COMPÓSITO 

A BASE DE RESINA EPÓXI/FIBRA PARA USO NA INDUSTRIA DOS 

BIOCOMBUSTIVEIS  
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Atualmente, observamos uma crescente demanda por materiais compósitos poliméricos, 

principalmente, em aplicações industriais. Um exemplo é o uso destes materiais em 

componentes mecânicos em ambientes agressivos quimicamente, principalmente nas 

indústrias de combustíveis. Este tipo de compósito pode substituir com menor custo e 

maior eficiência componentes metálicos resistentes a corrosão. O requisito básico é que 

o compósito deve possuir propriedades químicas e mecânicas adequadas para a 

aplicação em particular. Será realizada ale caracterização das propriedades dos materiais 

compósitos de fibra de vidro e de carbono mediante a determinação da resistência 

mecânica e química. A resistência mecânica será determinada aplicando as normas 

ASTM D3039. A avaliação das propriedades químicas será obtida através de testes 

experimentais que permitiram avaliar o comportamento dos materiais em contato com 

as amostras de biodiesel, baseados na ASTM D 543 – Standard Practices for Evaluating 

the Resistance of Plastics to Chemical Reagents. As amostras de biodiesel serão obtidas 

a partir da transesterificação de óleo de soja, macaúba e sebo. Durante os testes serão 

controlados o tempo de exposição, condições de estresse, temperatura, tipo de 

condicionamento (por imersão do corpo de prova). A estabilidade a oxidação das 

amostras de biodiesel será avaliada mediante o método Rancimat (EN 14112). 
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Atualmente é de suma importância o cuidado com os recursos hídricos, visto que a água 

potável do planeta encontra-se cada vez mais escassa, devido a crescente urbanização e 

industrialização que contribui com o aumento da poluição dos corpos hídricos. Os 

resíduos industriais do setor galvânico são, em grande parte, descartados de maneira 

indevida no meio ambiente, acarretando grandes impactos ambientais, posto que os 

mesmos possuem metais pesados em sua composição que, em altas concentrações, se 

tornam altamente tóxicos. Logo, deve-se buscar alternativas que possibilitem a remoção 

e a recuperação dos metais presentes em tais efluentes. Sendo assim, o objetivo deste 

trabalho foi remover zinco presente em um efluente sintético preparado a partir de 

sulfato de zinco heptahidratado (ZnSO4.7H2O), utilizando ensaios de eletrólise com 

potenciais de célula iguais a 6,0V, em que o tempo de ensaio durou 120 min  e 10,0V 30 

min. Utilizando-se tais condições, obteve-se os rendimentos catódicos, de remoção de 

zinco da solução, foram respectivamente 31% e 48,3%. As etapas subsequentes estarão 

voltadas à otimização do rendimento das recuperações eletrolíticas. 
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CENTRO SETORIAL DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL (CSPI) 

 

ÁREA: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
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Algumas reclamações dos usuários do transporte público rodoviário ônibus no Rio de 

Janeiro não está associado apenas à qualidade do transporte, mas também às condições 

do ambiente interno a que estão submetidos. Fatores como iluminação, temperatura, 

qualidade do ar, vibração e ruído têm influência direta no dia-a-dia de quem utiliza o 

ônibus, podendo, ser a causa de diversos problemas de saúde. A qualidade interna do ar 

nos ônibus climatizados ou não, é fundamental para a manutenção da saúde e qualidade 

de vida dos passageiros já que eles passam horas dentro destes veículos. Segundo a 

ONU (2012), milhões de pessoas morrem anualmente devido à poluição do ar em 

ambientes fechados com apresentação de quadros alérgicos ou infecciosos. O presente 

trabalho objetiva analisar as condições ambientais internas dos ônibus da região da Zona 

Oeste no Rio de janeiro, considerando os aspectos das condições de adequação de 

utilização do usuário. A pesquisa levou em consideração características ergonômicas 

dos ônibus urbanos. Foram realizadas 98 entrevistas, onde os usuários, puderam atribuir 

notas de 1 a 5 para cada quesito. Foram considerados o fluxo populacional, a faixa 

etária dos usuários, gênero, estado civil, grau de escolaridade, renda, frequência de uso, 

período de uso, finalidades da utilização e tempo médio de utilização. As condições 

ambientais internas do dos ônibus analisadas dos ônibus foram: a iluminação, 

temperatura, ruído, vibração, ar do ambiente e qualidade do ar. Ao realizar a entrevista 

foi proposto ao usuário que desse, notas de 1 (muito insatisfeito) até 5 (muito satisfeito) 

A figura 1 mostra que os ruídos e vibrações causam muita insatisfação, o ar do ambiente 

é considerado por 43 usuários se mostraram insatisfeitos, a iluminação teve 43 usuários 

satisfeitos e 20 pouco satisfeitos e 8 muito satisfeitos. Por meio do questionário 

analisado, chegamos à conclusão que: as condições ambientais são uma das grandes 

reclamações dos cidadãos; dentre todas as pontuações possíveis, poucos aspectos 

ambientais tiveram notas boas; o ar do ambiente foi o que recebeu pior pontuação; a 

iluminação, em sua maioria, foi considerada regular; ruídos, vibrações e a qualidade do 

ar obtiveram notas baixas, porém semelhantes.  
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Palavras-chave: Ergonomia, transporte e mobiliário.  

 

A Zona Oeste ocupa mais da metade do território carioca, e sua população já 

ultrapassou os 3 milhões de habitantes. Segundo o IBGE (2013), três bairros da Zona 

Oeste do Rio de Janeiro (Campo Grande, Bangu e Santa Cruz) possuem, cada, mais de 

200 mil habitantes. E grande parte depende do transporte público rodoviário da cidade, 

que conta com mais de 1,2 bilhões de passageiros por ano em uma frota de quase 9 mil 

veículos. Vistos estes números, o propósito deste trabalho é identificar as características 

ergonômicas dos transportes coletivos da cidade do Rio de Janeiro e as principais 

reivindicações dos usuários, que utilizam diariamente os serviços, deslocando-se por 

grandes distâncias, afim de constituir a força de trabalho da cidade, com foco sobre a 

Zona Oeste de nossa cidade. O presente trabalho objetiva analisar o conforto do 

mobiliário dos ônibus da região da Zona Oeste, considerando os aspectos das condições 

de adequação de utilização do usuário. O estudo baseou-se em pesquisa realizada por 

alunos de Engenharia de Produção do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, 

entre maio e junho de 2014 com usuários dos transportes coletivos públicos da cidade 

do Rio de Janeiro, em especial usuários de ônibus, principalmente moradores da Zona 

Oeste da cidade. A pesquisa levou em consideração características ergonômicas dos 

ônibus urbanos. Foram realizadas 98 entrevistas, onde os entrevistados puderam atribuir 

notas de 1 a 5 para cada quesito. Levou-se em conta, o fluxo populacional, a faixa etária 

dos usuários, gênero, estado civil, grau de escolaridade, renda, frequência de uso, 

período de uso, finalidades da utilização e tempo médio de utilização. Evidenciamos 

que cerca de 32% dos usuários de transporte coletivo são estudantes, que o tempo médio 

gasto é de aproximadamente 1h por viagem e mais da metade dos usuários, cerca de 

52%, precisa utilizar outro transporte público para concluir o percurso. Tendo em vista a 

importância deste transporte para muitas pessoas, o tempo gasto dentro deles, e a sua 

finalidade, entender a relação do usuário com o veículo de transporte é fundamental 

para implantar melhorias que causem grande impacto. Após a análise dos dados e 

discussões sobre os resultados, percebemos que os transportes coletivos não são 

planejados para proporcionar conforto a seus usuários, atendendo apenas às exigências 

mínimas em relação às dimensões dos assentos, portas e barras de apoio, por exemplo. 

A satisfação dos usuários, em geral, quanto ao conforto é extremamente baixa, 

apontando para uma necessidade de mudanças importantes na frota rodoviária de nossa 

cidade. 
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Análise da viabilidade de cepas de Bacteroides fragilis 638R e mutantes 

IB260 e IB298 após interação com macrófagos peritoneais de 

camundongos 
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Palavras-chave: Bacteroides fragilis, Macrófagos peritoneais de Camundongos, Viabilidade de 

células. 
 

As bactérias anaeróbias estão disseminadas em diversos sítios, porém em humanos 

possuem uma importância maior, pois comumente estão associados a infecções 

endógenas. O gênero Bacteroides é formado por bastonetes Gram-negativos anaeróbios 

estritos, não-esporulados, bile resistentes e que podem ou não apresentar motilidade. 

Bacteroides fragilis é a espécie frequentemente isolada de infecções humanas, sendo 

considerada a mais virulenta. Essa 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, 

conseguindo através desses mecanismos, 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. Resultados preliminares demonstraram que a cepa 638R 

(produz OxyR e catalase) foi menos sensível à morte pela ação dos macrófagos 

peritoneais de camundongos (Mϕ) se comparada com IB260 (produz OxyR e não 

produz catalase) e IB298 (não produz OxyR e nem catalase) que são cepas mutantes. 

Ensaios de dosagem de nitrito, imunofluorescência para aos filamentos de actina e 

produção de iNOS, além de microscopia eletrônica de transmissão para avaliação da 

ultraestrutura das células após a interação com Mϕ, mostraram que as cepas mutantes 

IB298 e IB260 foram capazes de alterar a morfologia dos Mϕ, afetando a organização 
dos filamentos de actina, mesmo não produzindo catalase ou oxidase e catalase, 

respectivamente. A viabilidade das cepas de B.fragilis parental 638R, bem como 

mutantes IB260 e IB298 serão analisadas após interação com Mϕ a fim de confirmar o 

efeito das bactérias sobre os fagócitos. Para este fim será realizada a técnica de Spread 

Plate em ambiente de anaerobiose após a coleta das bactérias pós-ensaios de interação. 

 
Agência de Fomento: FAPERJ 
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Microbiota presente na rizosfera de plantas biofortificadas 
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Palavras-chave: Biofortificado, Feijão-carioca BRS Pontal, Solo rizosférico 

 

No Brasil e em diversos locais do mundo a desnutrição tem se tornado um grave 

problema, ocasionado pelo difícil acesso a alimentos básicos, devido a falta de condição 

financeira e a má distribuição de alimentos. Um sério agravante desta situação é o 

crescimento populacional em ritmo acelerado, principalmente nos países em 

desenvolvimento, onde a taxa de crescimento é maior. Com o objetivo de criar novas 

soluções foi desenvolvido o programa HarvestPlus, um programa internacional que 

investe na biofortificação de culturas básicas para garantir a maior oferta de vitaminas e 

minerais na dieta básica das populações mais pobres e que estão sujeitas à fome oculta 

que é capaz de causar danos irreversíveis à saúde. A partir desses projetos foi criado o 

programa BioFORT, coordenado pela Embrapa Agroindústria de Alimentos, com 

objetivo diminuir a desnutrição, através de plantas biofortificadas com maiores teores de 

ferro, zinco e vitamina A. O programa BioFORT já obteve muitos resultados com 

diversas cultivares, dentre elas, o arroz, feijão, trigo, milho, batata-doce, feijão-carioca, 

mandioca e abóbora. O presente estudo tem como objetivos conciliar a estratégia de 

redução de desnutrição de ferro e zinco, com táticas que maximizem o desempenho e o 

rendimento do vegetal, a partir do uso de futuros inoculantes bacterianos no manejo de 

feijão-carioca, o mais consumido no Brasil, e estudar a estrutura da comunidade 

bacteriana nas plantas de feijão-carioca BRS Pontal biofortificadas em zinco e ferro. 

Foram plantadas sementes de feijão em recipientes diferentes, tendo 75 sementes 

controles positivos e 75 sementes biofortificados. As amostras de rizosfera, ou de raízes 

com todo o solo sob influência radicular, foram coletadas em triplicatas tanto no grupo 

experimental (biofortificado), quanto no grupo controle, de acordo com intervalos que 

serão observados nas seguintes fases de desenvolvimento: tempo zero (o solo), plântula 

(7 e 15 dias), floração, desenvolvimento dos frutos e colheita. As amostras de solo 

rizosférico, constituídas da porção de solo aderida à raiz foi congelada até o momento 

de análise. Será realizada a extração de DNA das amostras em suas fases de 

desenvolvimento. Com o objetivo de obter o DNA metagenômico das amostras 

encontradas na rizosfera de feijão-carioca biofortificado e o no controle.  
 
Agência de Fomento: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro  
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Avaliação do papel de Esfingolipídeos e do Colesterol na interação de 

Bacteroides fragilis com Macrófagos peritoneais de camundongos. 

1 
Souza-Conceição, C. (IC); 

1 
Soares, I.F. (IC); 

1 
Lorete, A. R.M. (PQ);

 2
 Fernandes, 

K.C.B., 
3
Seabra, S.H., Vieira, J.M.B.D. (PQ). 

1 
Setor de Microbiologia do Laboratório de Tecnologia Em Cultura de Células- LTCC , 

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO, Rio de Janeiro, RJ; 
2
Laboratório de Microrganismos de Referência - Departamento de Microbiologia, 

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde – INCQS, Fundação Oswaldo 

Cruz – FIOCRUZ; 
3
Laboratório de Tecnologia Em Cultura de Células- LTCC – UEZO.  

     <jessicabittencourt@uezo.rj.gov.br> 
 
 

Palavras-chave: B. fragilis/Macrófagos peritoneais de camundongos, Colesterol, 

Esfingolipídeos. 

 

Dentre as bactérias anaeróbias mais estudadas, destaca-se a espécie Bacteroides fragilis, 

formada de bacilos gram-negativos com extremidades arredondadas que colonizam 

cerca de 0,5% da microbiota humana. Apesar de simbionte, esta espécie anaeróbia é a 

mais frequentemente associada a processos infecciosos como bacteremias, infecções 

intra-abdominais, abscessos e infecções em tecidos moles. Tais processos resultam da 

resistência a antimicrobianos e diversos fatores de virulência que a espécie apresenta, 

como adesinas, fímbrias, toxina e cápsula polissacarídica. Esta útilma considerada um 

dos fatores mais importantes quando presente. Análises iniciais tinham como objetivo 

avaliar a importância do colesterol de membrana na interação B. fragilis: macrófagos 

peritoneais de camundongos (Mϕ), visto que esse lipídio está relacionado a processos de 

sinalização celular. Resultados preliminares obtidos com Mϕ tratados com β – 

ciclodextrina, droga responsável pela depleção do colesterol de membrana, e cepas de 

B. fragilis mostraram através de microscopia eletrônica de varredura a provável 

potencialização da ação de molécula produzida por B. fragilis. Além disso, ocorreu 

aumento do número de poros na membrana dos fagócitos, que perderam suas 

ondulações características, e ampliação da adesão bacteriana à superfície dos mesmos. 

Outro tipo de lipídeo presente em B. fragilis é o esfingolipídeo, composto formado por 

um amino álcool alifático, responsável pela transmissão de informações externas para o 

citoplasma da célula. Dados da literatura apontam que os esfingolipídeos estão 

envolvidos na sobrevivência da bactéria a longo prazo, bem como no aumento de sua 

sobrevivência quando exposta a estresse oxidativo. Nesse estudo serão analisados o 

papel do colesterol presente em Mϕ e de esfingolipídeos presente em B. fragilis após 
eventos de interação através da retirada desses compostos das referidas membranas, 

utilizando tratamento com β- Ciclodextrina e  miriocina, respectivamente. Por meio de 

imunofluorescência, microscopia eletrônica de varredura e ensaios de hidrofobicidade, 

não só será avaliada a influência desses lipídeos no mecanismo de interação bactéria/ 

Mϕ, bem como os efeitos ocasionados nos dois tipos celulares estudados. 

 

Agência de Fomento: FAPERJ 
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Detecção do 2,4-D em meio MS para cultivo vegetal e seleção de estirpe 

bacteriana com capacidade de biotransformação 
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Palavras-chave: 2,4-D, auxina, biotransformação. 
 

A micropropagação vegetal in vitro é uma técnica cada vez mais adotada mundialmente 

na área de biotecnologia vegetal. Para alcançar o crescimento da planta, a técnica utiliza 

análogos de hormônios vegetais adicionados ao meio de cultivo. Dentre as auxinas 

sintéticas mais utilizadas está o ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), cuja alta 

toxicidade e periculosidade ambiental são reconhecidas pela ANVISA. Tendo em vista 

a grande quantidade de resíduos gerados por laboratórios de biotecnologia vegetal a 

proposta do projeto é desenvolver um processo que permita biotransformar ou 

biodegradar os resíduos de 2,4-D em meios de cultivo vegetal empregando bactérias 

isoladas do solo, buscando uma molécula menos tóxica e/ou que apresente valor 

comercial. Bactérias isoladas do solo foram reativadas em meio LB líquido enriquecido 

com 300mg.L
-1

 de 2,4-D e incubadas a 30°C. Depois de reativadas, foram inoculadas 

em triplicata em tubos de meio mineral contendo 2,4-D como única fonte de carbono e 

incubadas a 30ºC. O crescimento dos isolados foi avaliado por turbidimetria com leitura 

de absorbância a 580 nm no dia da inoculação e depois em intervalos de 0 a 21 dias. No 

último dia da leitura os meios de cultura foram submetidos a filtração e analisados por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Foi preparado o meio MS empregado 

para cultivo vegetal enriquecido com 5mg. L
-1

 de 2,4-D. A detecção e quantificação do 

2,4-D em meio MS foi realizada por HPLC. A estirpe bacteriana MG07 se destacou nos 

ensaios de biotransformação do 2,4-D, apresentando crescimento significativo e 

degradação total do 2,4-D no meio mineral. Foi possível detectar e quantificar o 2,4-D 

no meio MS empregado para cultivo vegetal em nossas condições experimentais. Além 

disso, nenhum pico gerado demonstrou o mesmo tempo de retenção que o 2,4-D, o que 

deverá permitir uma análise adequada da ação das estirpes bacterianas inoculadas no 

meio MS para biotransformação do 2,4-D residual neste meio de cultivo após seu 

emprego para o desenvolvimento vegetal. Os resultados obtidos são promissores para o 

desenvolvimento de um processo para biotransformação/biodegradação do 2,4-D 

residual no meio MS empregado para cultivo vegetal in vitro. 
 

Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ 
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Prospecção de Enzimas Hidrolíticas Utilizando Substratos Coloidais 

Obtidos a Partir de Materiais Lignocelulósicos com Potencial 

Aplicação na Produção de Etanol de Segunda Geração 
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Palavras-chave: Bioetanol, Cupins, Enzimas. 
 

Uma alternativa para a produção de etanol é a utilização de resíduos lignocelulósicos 

como fonte de açúcares. Uma das barreiras encontradas atualmente é o custo elevado e 

escassa tecnologia para converter materiais lignocelulósicos em etanol de alto 

rendimento. Esse trabalho tem como finalidade identificar em cupins (Cornitermes 

cumulans) enzimas com alto potencial de degradação dos resíduos lignocelulósicos para 

produção de etanol, assim como o desenvolvimento de novas metodologias para a 

medição de atividades enzimáticas em substratos complexos feitos a partir de materiais 

lignocelulósicos. A detecção das atividades enzimáticas em diferentes seções do tubo 

digestivo dos cupins (glândula salivar, intestinos anterior, médio e posterior) foi feita 

sobre os substratos amido, 4-Nitrofenil -D-glicopiranosídeo, 4-Metilumbeliferil -D-
glicopiranosídeo e carboximetil celulose (CMC), através de ensaio enzimático 

miniaturizado em termociclador. A quantificação de proteínas foi feita pelo método de 

Bradford. Para a produção de substratos feitos a partir de materiais lignocelulósicos, 

foram utilizadas três fontes de biomassa: cana-de-açúcar, fibra de coco e pseudocaule de 

bananeira. Os substratos foram preparados por moagem a seco ou úmida da biomassa 

em água destilada. O produto final foi autoclavado e armazenado sob refrigeração. Os 

açúcares totais foram medidos pelo método de fenol sulfúrico. As suspensões coloidais 

foram submetidas à microscopia eletrônica de varredura e de transmissão e a ensaios 

enzimáticos com uma enzima comercial (celulase de Thricoderma viride). A 

microscopia eletrônica mostrou diferenças marcantes entre estes substratos antes e 

depois de serem autoclavados. Todos os ensaios enzimáticos foram lineares até 24 

horas, sendo altamente reprodutíveis. A atividade da celulase de T. viride contra 

suspensões de cana de açúcar foi semelhante às obtidas com substratos comerciais. Os 

ensaios para detecção de atividades enzimáticas nas diferentes seções do intestino dos 

cupins confirmaram a presença de enzimas com alto potencial para degradação de 

amido, -glicosidade, -glicosidade e carboximetil celulose. Os resultados obtidos até o 

momento mostram que as enzimas secretadas pelo inseto são responsáveis pelas 

maiores atividades de celulases do cupim (Cornitermes cumulans), em comparação com 

as enzimas secretadas pelos microorganismos no intestino posterior do inseto. A 
utilização de suspensões coloidais preparadas a partir de biomassas permite o 

desenvolvimento em menor escala de ensaios hidrolíticos lineares e reprodutíveis.  
 

Apoio financeiro: INMETRO, CENPES/PETROBRAS, FIOCRUZ, FAPERJ, CNPq, CAPES 
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Nematofauna de Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) (Pisces: 

Erythrinidae) do Rio Guandu, RJ
 

1,2
Braga, I. S. (IC); 

1,2
Souza, S.M.B. (IC); 

2
Brasil-Sato, M. C. (PQ); 

1,2
Santos-Clapp, M. 

D. (PQ);
 

1
Curso de Ciências Biológicas, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de Janeiro, RJ; 

2
Laboratório de Biologia e Ecologia de parasitos, Instituto de Biologia, Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 
<ibraga.bio.rj@gmail.com ><michelleclapp@uezo.rj.gov.br> 
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As espécies do gênero Hoplias podem habitar desde ambientes lóticos aos lênticos, 

sendo consideradas predadoras piscívoras. Hoplias malabaricus, mais comumente 

conhecida como traíra, ocorre em todos os cursos hidrográficos da América do Sul. É 

espécie valorizada por pescadores devido à qualidade de sua carne e disponibilidade no 

ambiente, sendo alimento de subsistência em muitas regiões do Brasil e da América do 

Sul. Como os peixes são vertebrados bastante consumidos pela população conhecer sua 

parasitofauna é de grande importância já que muitas espécies são cultivadas para 

alimentação humana, ainda mais com o hábito cada vez mais crescente da população em 

ingerir carne de peixe crua. As espécies de peixes podem albergar parasitos que podem 

ser potencialmente prejudiciais para os seres humanos, embora ainda não haja, até o 

presente momento, registros de casos de infecção em humanos no Brasil. O presente 

estudo teve como objetivo identificar as espécies de nematóides encontradas em H. 

malabaricus. Trinta espécimes de traíras foram coletados por pescadores da região entre 

julho de 2013 e janeiro de 2014, no rio Guandu, localizado entre os municípios de 

Seropédica e Nova Iguaçú, RJ. 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 trinta traíras necropsiadas, treze eram machos com comprimento total 

médio de 32,1±5,12 (23-41cm) e peso médio de 446,92±204,32 (140-825g) e dezessete 

fêmeas cujo comprimento total médio foi de 33,41±4,81 (21-45,2cm) e peso médio de 

442,43± 213,49 (85g-1,26Kg). Os nematóides encontrados (no intestino, estômago e 

cavidade celomática) foram fixados em AFA aquecido à 60
o
C e após 48 horas foram 

conservados em álcool 70
o
GL. Montagens temporárias dos espécimes foram realizadas 

em lactofenol de Amann para posterior identificação. Fotomicrografias e medidas foram 

realizadas com o auxílio do microscópio Olympus BX 41. Dentre os nematóides 

encontrados Contracaecum sp. (estágio larval) foi a espécie mais prevalente (16,67%), 

seguido dos nematódies adultos Paraseuratum soaresi (13,33%) e Procamallanus (S.) 

inopinatus (3,33%). Os valores de intensidade e abundância média foram 1,6 e 0,27 

respectivamente para Contracaecum sp., 1,25 e 0,17 para P. soaresi e 1 e 0,03 para P. 

(S.) inopinatus. A presença de larvas de Contracaecum sp. em H. malabaricus do 

Guandu comprova o hábito alimentar piscívoro deste peixe, que provavelmente se 

infectou ao ingerir peixes menores previamente infectados, atuando portanto, como 

hospedeiro paratênico, ao contrário das outras duas espécies de nematóides adultas 

encontradas onde a traíra se comportou como hospedeiro definitivo das mesmas. 
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Tratamento de efluentes utilizando fungos filamentosos 

¹Rocha, J. F. (IC); ¹Lemos, J. L. S. (PQ). 
1
Laboratório

 
de Biotecnologia Ambiental - LBA, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de 

Janeiro, RJ. 

<rochajf93@gmail.com> <Liliana_lemos@hotmail.com> 

 

Palavras-chave: biossorção, fungos, zinco.  
 

As atividades antropogênicas são os principais meios de contaminação ambiental por 

metais pesados. O zinco está na lista dos metais poluentes. Em sua forma metálica ele 

não apresenta nenhum risco biológico, porém, esse metal pode reagir com outras 

substâncias químicas, como ácidos e oxigênio, e formar compostos potencialmente 

tóxicos. Os métodos clássicos utilizados para remoção de metais envolvem processos 

físico-químicos de extração utilizando solventes, precipitação química e eletrólise, mas 

são métodos falhos por deixarem rejeitos de tratamento oneroso. A biossorção é uma 

nova tecnologia que utiliza organismos capazes de transformar e/ou bioacumular 

compostos químicos, tem baixo custo e permite recuperar a espécie metálica. Ela vem 

sendo utilizada no lugar dos métodos clássicos. Estudos foram feitos a partir da 

utilização de bactérias, microalgas, vegetais microscópicos, gramíneas, plantas 

aquáticas, cascas, bagaços e sementes. O presente trabalho, porém, visou a utilização de 

quatro linhagens de fungos filamentosos que possuem um bom potencial metabólico. O 

objetivo geral da pesquisa foi avaliar, dentre os fungos estudados, qual era o melhor 

agente para remoção de zinco de efluentes sintéticos, empregando maltose, galactose e 

xilose como fontes de carbono. Os fungos filamentosos estudados foram: Aspergillus 

níger, Aspergillus versicolor, Penicillium chrysogenum e Penicillium corylophillum. Os 

estudos estão sendo realizados para que o fungo selecionado possa ser testado em um 

efluente real (água da Baia de Sepetiba). Nesta pesquisa foram utilizadas as quatro 

linhagens fúngicas citadas anteriormente. Elas foram inoculadas em tubos inclinados, 

contendo 4 mL de meio Batata-Dextrose-Ágar (BDA) e incubadas em estufa durante 7 

dias, a 30ºC. Após crescimento, os conídios foram suspensos em água estéril e 

padronizados de tal forma a inocular 10
7
 conídios/mL, em meio elaborado para sorção 

de zinco, em duplicata, e ajustado em pH 4,0; contendo, inclusive, os açúcares (maltose, 

xilose e galactose) separadamente. As amostras foram incubadas em shaker por 5 dias, a 

30ºC e 150 rpm. Nos testes iniciais, os fungos se mostraram eficazes na remoção de 

zinco, atingindo valores de biossorção da ordem de 78%. 
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Análise da Modulação do Fenótipo de Células Dendríticas pelo 

Mycobacterium leprae e suas frações 

1,2
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2
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3
Lara, F. A.;

 2
Barbosa M. G. M. (PQ); 

2
Sarno, E.N.; 

2
Pinheiro, R.O. 
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Janeiro, RJ. 
3
Laboratório de Microbiologia Celular – LAMICEL, Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Oswaldo Cruz – 
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Palavras-chave: Células Dendriticas, citocinas, Mycobacterium leprae. 
 

A hanseníase é uma doença infecciosa, causada pelo Mycobacterium leprae, que afeta 

principalmente os nervos periféricos, a pele e a mucosa das vias aéreas superiores. A 

resposta imune do paciente ao M. leprae determina o curso clínico da doença. Os 

pacientes com a forma lepromatosa da doença apresentam reduzida resposta imune 

celular aos antígenos micobacterianos e, com isso, apresentam elevada carga bacilar. Os 

mecanismos imunológicos associados a essa reduzida resposta imunológica em 

pacientes lepromatosos ainda não foram completamente elucidados, mas já foi 

demonstrado que nas células de lesão de pele desses pacientes há um aumento na 

expressão da enzima indoleamina 2,3 dioxigenase (IDO), que está associada à indução 

de um fenótipo tolerogênico em células dendríticas. Assim, o objetivo do presente 

trabalho foi o de avaliar o papel do M. leprae e de suas frações antigênicas na 

modulação do fenótipo e na funcionalidade de células dendríticas diferenciadas a partir 

de monócitos humanos. Para tal, foi realizada a separação de células mononucleares do 

sangue periférico de voluntários sadios e, em seguida, os monócitos foram obtidos por 

seleção positiva usando beads de CD14. Para a obtenção de mDCs, os monócitos foram 

estimulados com GM-CSF (50 ng/mL) e IL-4 (10 ng/mL) por 6 dias a 37
0
C / 5% de 

CO2. A avaliação do fenótipo celular foi realizada através de citometria de fluxo. A 

expressão e atividade de IDO nas culturas foram avaliadas por PCR em tempo real e 

HPLC e, a dosagem de citocinas nos sobrenadantes foi avaliada por ELISA. Como 

esperado, as mDCs perderam a expressão de CD14 após os 6 dias de cultura. As mDCs 

foram estimuladas com M. leprae irradiado (2 ou 10 µg/mL), com MLSA, MLMA, 

LAM e MLSA sem LAM (a 10 g/mL) por 24h. O fenótipo das mDCs foi avaliado pela 
expressão dos marcadores CD11c, CD123, CD209, CD303, CD83, CD304, CD86 e 

HLA-DR. Nenhum dos estímulos utilizados foi capaz de modular o fenótipo das mDCs. 

Dentre os estímulos utilizados, somente o M. leprae foi capaz de aumentar os níveis de 

IL-23 de uma forma dose-dependente. O M. leprae foi capaz de induzir o aumento na 

expressão gênica e atividade de IDO e, os ensaios de co-cultura sugeriram que as mDCs 

estimuladas com M. leprae foram capazes de induzir o aumento na freqüência de células 

T supressoras (CD4
+
CD25

+
CTLA-4

+
), o que foi revertido na presença do inibidor de 

IDO, o 1-MT (1-metil triptofano). Em conjunto, nossos dados demonstraram que o M. 

leprae é capaz de induzir um fenótipo tolerogênico nas células dendríticas diferenciadas 

in vitro a partir de monócitos humanos.  
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Atividade Bactericida de JS2014 contra as cepas ET-12 DE 

Burkholderia cenocepacia e PAO-1 de Pseudomonas aeruginosa 
1
Silva, J.B. (IC); 2Pereira, C. (PQ); 1Assis M.C. (PQ) 

 
1
Laboratório de Pesquisa em Biotecnologia Ambiental- LBA, Centro Universitário Estadual da Zona 

Oeste, Rio de Janeiro, RJ 
2 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. 

 
Palavras chaves: Burkholderia cenocepacia, bactericida; Pesudomonas; bacteriostática. 

 

Pesudomonas aeruginosa e bactérias do Complexo Burkholderia cepacia (CBC) tem se 

destacado como microrganismos oportunistas relevantes associados à Fibrose Cística 

(FC), sendo responsáveis pela alta taxa de morbidade e mortalidade associadas a estes 

pacientes. A antibioticoterapia para pacientes com fibrose cística pode ser destinada 

apenas para diminuir a carga bacteriana pulmonar e reduzir a resposta inflamatória do 

hospedeiro, mas não a erradicação de B. cenocepacia e P. aeruginosa. O que nos leva a 

investigar outras fontes de substâncias bactericidas. Logo, o objetivo do trabalho é 

determinar a atividade bactericida e bacteriostática do suco aquoso JS2014 contra a cepa 

epidêmica ET-12 de B. cenocepacia e a PAO-1 P. aeruginosa, cepas padrões de 

virulência e resistência antimicrobianos. Utilizamos a metodologia da microdiluição em 

caldo segundo normas do Comitê Europeu para Testes de Suscetibilidade a 

Antimicrobianos (EUCAST). Foi realizada a diluição seriada do suco JS2014 em uma 

placa de 96 poços com 100µl de diferentes concentrações (40mg/mL, 20mg/mL, 

16mg/mL, 12mg/mL e 10mg/mL) A cada poço foi adicionado 100 µL da suspensão 

bacteriana a 1,0 x 106UFC/mL, onde a concentração final do extrato passou a 

20mg/mL, 10mg/mL, 8mg/mL, 6mg/mL e 5mg/mL e a suspensão bacteriana passou a 

concentração final de 5x 105UFC/mL. Em seguida a placa foi incubada por 22 horas a 

37⁰C. Após este período, 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, houve inibição 

total do crescimento bacteriano. Nas concentrações de 8mg/mL, 6mg/mL e 5mg/mL 

houve crescimento bacteriano sugerindo uma atividade bacteriostática. Estes resultados 

ainda preliminares nos levam a sugerir uma atividade bactericida e bacteriostática do 

suco aquoso de JS2014 contra as cepas ET-12 e PAO-1. 

 

Agência de Fomento: FAPERJ 
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Análise da capacidade de biodegradação do herbicida 2,4-D por 

isolados bacterianos provenientes da rizosfera de mandioca (Manihot 

esculenta Crantz) 

1
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1
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 1
Direito I. C. N. (PQ). 

1
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de Biotecnologia Ambiental, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de Janeiro, 
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 Palavras-chave: agricultura, biodegradação, pesticidas. 

    

Com o decorrer das décadas e o aumento da população, que mantém seu crescimento 

em grande escala, cada dia mais a agricultura é tida como essencial para atender a 

demanda de alimentos que a sociedade exige. Para minimizar perdas na produção 

decorrentes do ataque de pragas e doenças, bem como pela competição com plantas 

daninhas, a partir da década de 60, no Brasil, começou a ser feito o uso de compostos 

químicos, também conhecidos como pesticidas ou agrotóxicos. Porém, a utilização de 

tais compostos químicos, potencialmente nocivos, coloca em risco a saúde humana e 

também apresenta risco ao meio ambiente. No Brasil, os pesticidas mais utilizados são 

os da classe dos herbicidas, classe a qual pertence o ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-

D). Os herbicidas agem no combate a ervas daninhas, sendo seguidos por outros tipos 

de pesticidas, tais como: inseticidas, fungicidas e acaricidas. O 2,4-D está entre os 

herbicidas mais utilizados no mundo, considerado altamente tóxico e cancerígeno. No 

Brasil, sua utilização se dá, principalmente, nas culturas de cana-de-açúcar. O presente 

trabalho tem por objetivo determinar o potencial de biodegradação do herbicida 2,4-D 

por microrganismos provenientes da rizosfera da cultura de mandioca (Manihot 

esculenta Crantz).  Foi avaliada a taxa de crescimento das bactérias isoladas em meio 

mínimo contendo 2,4-D como única fonte de carbono. A análise das taxas de 

biodegradação do 2,4-D pelos isolados bacterianos foi realizada através da técnica de 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). A identificação de bactérias com 

potencial de biodegradação, expõe a possibilidade de elaboração de um processo de 

recuperação de solos contaminados por pesticidas. 
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Estudo da interação de Trichomonas vaginalis com Bacteroides fragilis 

 

¹Mynssen, L.F.W (IC); ¹Pereira, G.L (IC);² Rodrigues, P. S (PQ); ³Lorete, A.R.M(PQ); 
3
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4
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4
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Palavras-chave: Bacteroides fragilis, Trichomonas vaginalis, ensaios de interação.  

 

A espécie Bacteroides fragilis é composta por bactérias bacilares anaeróbias, gram-

negativas não formadoras de esporos e bile-resistentes. É considerada clinicamente 

importante devido sua presença recorrente em infecções endógenas, como, por exemplo, 

do trato gastrintestinal. B. fragilis tem se destacado pela sua alta incidência de 

isolamento de espécimes clínicos e/ou pelo seu perfil de resistência a antimicrobianos. 

Por sua vez, Trichomonas vaginalis é agente etiológico da tricomoníase, doença 

sexualmente transmissível (DST) não viral mais comum no mundo.
 
T. vaginalis tem se 

apresentado como um dos principais patógenos do homem e da mulher, e está associado 

a sérias complicações de saúde. É um organismo anaeróbio facultativo, capaz de realizar 

fagocitose, processo comumente realizado por células fagocíticas profissionais. A 

interação de T. vaginalis com bactérias patogênicas do trato genital como Neisseria 

gonorrhoeae e Mycoplasma hominis já foi descrita. As bactérias foram inativadas e 

fagocitadas, sugerindo um mecanismo de persistência da infecção do parasito. 

Resultados preliminares obtidos após interação de B. fragilis (ATCC 25285) com T. 

vaginalis mostraram que o parasito é capaz de fagocitar a bactéria, mas a fagocitose não 

garantiu a sobrevivência do parasito, uma vez que B. fragilis quando em maior 

proporção nos ensaios de interação, alterou T. vaginalis, levando a morte do parasito. O 

objetivo do presente trabalho será analisar o mecanismo de interação de T. vaginalis 

com cepa de B. fragilis isolada de espécime clínico a fim comparar com os dados 

obtidos anteriormente com a cepa B. fragilis ATCC 25285. Assim, serão realizadas 

análises por Microscopia Eletrônica de Transmissão e Varredura para observar a 

ultraestrutura e topologia, respectivamente, dos microrganismos. Será também avaliada, 

após os eventos de interação, a viabilidade das células bacterianas por meio de Spread 

Plate em atmosfera de anaerobiose, bem como será feita a curva de crescimento do 

parasito, utilizando azul de tripan e câmara de Neubauer. Além disso, utilizando 

marcação com laranja de acridina e Microscopia Confocal a Laser, será observado o 

processo de fagocitose do parasito frente a B. fragilis capsulada e não capsulada, bem 

como será realizada a análise de açúcares como galactose, N-acetil galactosamina, N-

acetil glicosamina e maltose para quantificar o índice de fagocitose do parasito.  
 

Agência de Fomento: FAPERJ 
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Avaliação da biocorrosão de cupons de aço carbono AISI 1020 após 

contato com o solo da região do parque industrial da Zona Oeste do 

município do Rio de Janeiro. 

¹ Luiz, N.F.C. (IC); 
1 
Nobrega, M.M. (IC); ² Casanova, A.M.B. (IC);                           
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Palavras-chave: Biocorrosão, Biofilme e Bactérias Redutoras de Sulfato. 

A biocorrosão ou corrosão induzida por microrganismos (CIM) é o processo pelo qual 

microrganismos degradam estruturas metálicas, o que é diretamente proporcional à 

formação de biofilme. Os biofilmes são complexos formados por microrganismos que 

tendem a se aglomerar em um ambiente que favoreça a sua distribuição. Essa associação 

do biofilme com o metal pode acarretar diversos problemas, especialmente de ordem 

econômica, já que materiais metálicos são amplamente utilizados na construção civil. 

Existem diversas bactérias associadas à corrosão, como, por exemplo, as Bactérias 

Redutoras de Sulfatos (BRS) que são colonizadoras do solo, anaeróbias, e que têm 

como produto do metabolismo o sulfeto de hidrogênio, um dos principais agentes 

biocorrosivos. Há vários tipos de estruturas metálicas passíveis de sofrerem a ação dos 

microrganismos, principalmente aquelas compostas por aço carbono, como AISI 1020, 

que são extensivamente utilizadas no setor industrial-metalúrgico. Esta última possui 

em sua composição o ferro, carbono e manganês, os quais participam igualmente do 

ajuste do nível de resistência do aço. Partes destas moléculas presentes nas ligas servem 

de fonte nutricional para bactérias, as quais podem interagir com as diversas forças 

eletroquímicas do material metálico, gerando o processo corrosivo. Resultados 

preliminares indicam que bactérias presentes no solo de empresa metalúrgica localizada 

em Santa Cruz, situada no parque industrial da Zona Oeste (RJ), geram um padrão de 

corrosão que sugere a fosfatização dos cupons de aço após sete, 30, 60 e 90 dias de 

contato com o solo. Assim, o objetivo do presente estudo será identificar as bactérias do 

biofilme formado em cupons de aço carbono AISI 1020 e associar as mesmas com o 

tipo de corrosão gerada. Para tanto, amostras de solo serão coletadas na área do parque 

industrial da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro (nas dependências da empresa 

metalúrgica MISEL Engenharia LTDA, bairro de Santa Cruz), nas quais serão 

introduzidos cupons de aço AISI 1020. Desta forma, será possível comparar os dados 

obtidos com resultados descritos na literatura para outros tipos de solo.                

Agência de fomento: FAPERJ 
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Carotenóides em Microalgas 
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Palavras-chave: carotenoides, microalgas, produção e aplicação 
 

Microalgas são organismos fotossintetizantes, unicelulares, que crescem suspensas em 

água, que possuem grande diversidade morfológica e que sintetizam diversas 

substâncias de grande interesse comercial, entre elas, estão os carotenóides, que são 

pigmentos naturais amplamente difundidos na natureza. As indústrias de alimentos, 

farmacêuticas e de cosméticos utilizam esses pigmentos por seu valor nutritivo e sua 

atividade antioxidante, a qual pode prevenir e ajudar a inibir a ação de diversas doenças. 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão sobre os carotenóides presentes 

em microalgas, discutindo sua importância, mostrando suas aplicações e seus 

benefícios. Além disso, indica as principais microalgas  usadas para produção comercial 

de carotenoides, as melhores condições de cultivo e extração e enfatiza as vantagens que 

favorecem o baixo custo de produção desses pigmentos a partir das microalgas.  
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Parasitofauna preliminar de Salminus hilarii Valenciennes, 1850 do 

Reservatório de Três Marias, Bacia do Rio São Francisco, MG
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Palavras-chave: Salminus hilarii, parasitos, reservatório de Três Marias. 

 

Salminus hilarii, popularmente conhecido como dourado-branco ou tabarana, é 

caracídeo da subfamília Salminae e de ampla distribuição nas bacias hidrográficas 

brasileiras. Esta subfamília possui um único gênero, Salminus, com poucas espécies que 

são ictiófagas. Salminus hilarii habita principalmente os grandes rios, mas visita 

também os afluentes menores. É encontrada nas bacias do Rio São Francisco, sua 

localidade típica, Rio Paraná e Rio Tocantins. Apresenta corpo comprimido, de cor 

branca prateada com cerca de 10 linhas longitudinais escuras acima da linha lateral, 

nadadeira caudal de cor carmim com uma faixa longitudinal preta na zona mediana, 

nadadeira dorsal com 11 raios, ventral com 8, anal com 24 a 29. Relata-se que S. hilarii 

pode ser utilizada como bom indicador ambiental, dado o seu alto grau de seletividade 

ambiental e por ser uma espécie de topo na cadeia alimentar. O dourado-branco uma 

espécie de peixe de desova total, com variação cíclica anual e período de desova 

compreendido entre os meses de outubro a fevereiro. O presente estudo teve como 

objetivo identificar os grupos de parasitos que constituem a fauna parasitária preliminar 

de S. hilarii. Dez espécimes de S. hilarii foram coletados no Reservatório de Três 

Marias, MG, no mês de julho de 2007. Dos dez dourados - branco necropsiados, quatro 

eram machos e seis fêmeas, cujo comprimento total médio foi de 26,4±2,5 (22,2-

30,5cm)  e o peso médio foi de 178,8±49,3 (106-270g). Os parasitos encontrados foram 

conservados em álcool 70°GL. Dois grupos de parasitos foram encontrados: 

representantes de Nematoda foram encontrados no estômago, cecos intestinais, intestino 

e cavidade abdominal. Já os representantes de Myxozoa foram encontrados em todos os 

órgãos citados, além do fígado. O grupo mais representativo na amostra de peixes 

analisada foi Nematoda, seguido de Myxozoa  cuja prevalência foi de 100% e de 60%, 

respectivamente. A intensidade média de cada grupo de parasito foi de 22,4 e 12,8 

respectivamente. Já a abundância média dos respectivos grupos foi de 22,4 e 7,7. 

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. 
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Isolamento e Identificação de Cepas Microbianas com Potencial 

Biotecnológico no Controle de Qualidade da Água na Aquicultura
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Palavras-chaves: Bactérias nitrificantes, Biofiltros e Produção aquícola  
 

A aquicultura é praticada pelo ser humano há milhares de anos, sendo utilizada tanto no 

Brasil quanto no exterior. A aquicultura moderna utiliza recursos naturais, 

manufaturados e humanos, tais como: terra, água, energia, ração, fertilizantes, 

equipamentos, mão de obra etc. Estes recursos devem ser usados de forma racional para 

contemplar, além do lucro, a preservação ambiental e o desenvolvimento social. O 

ambiente aquático é normalmente composto de uma microbiota em equilíbrio, existindo 

bactérias benéficas, patogênicas, oportunistas e neutras. As práticas inadequadas do 

cultivo podem elevar o crescimento de bactérias patogênicas, sendo o crescimento 

destes microrganismos determinado pela presença da amônia e outros poluentes 

derivados da fisiologia do animal em cultivo e pela adição de rações. A utilização de 

biofiltros para remoção de amônia e outros poluentes em sistemas de recirculação da 

água na aquicultura é extremamente relevante e necessária, com isso está ganhando 

crescente demanda mundial, em termos de produção sustentável e proteção do meio 

ambiente. O presente trabalho teve como meta principal caracterizar a qualidade da 

água em sistema fechado de recirculação e identificar a microbiota associada aos 

biofiltros. As coletas foram realizadas durante os períodos de maturação do filtro 

biológico sendo analisadas as seguintes variáveis: temperatura, pH, salinidade, amônia, 

nitrato, nitrito e fosfato. Em paralelo, os principais grupos microbianos foram 

selecionados e crescidos em meios de cultura seletivos e em condições específicas de 

cultivo. Os isolados foram identificados pelo sistema automatizado Vitek e analisados 

quanto ao seu potencial biotecnológico no controle de qualidade da água, bem como 

quanto a presença de bioindicadores de poluição e potenciais patógenos, revelando a 

importância de archaeas e bactérias nitrificantes neste processo. O gênero Nitrospira foi 

identificado como o principal grupo, sendo pelo menos dois representantes isolados e 

caracterizados. O isolado Sil21 apresentou alta tolerância a amônia, nitrito e nitrato, 

possuindo uma excelente taxa de crescimento, sugerindo ser um bom candidato para o 

controle da qualidade da água. A população de nitrificantes, identificadas por análises 

de DGGE, tiveram pouca diferença entre os biofiltros, sendo a Nitrospira detectada ao 
longo de toda a maturação do biofiltro.  
 

Agência Fomento: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro  
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Identificação de populações bacterianas degradadoras do herbicida 

2,4-D na rizosfera da alface crespa (Lactuca sativa) 
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Palavras-chave: Biodegradação, Cromatografia liquida de Alta Eficiência e Herbicida 2,4-D. 
 

Ao longo dos anos, a mudança de hábitos alimentares tem aumentado a demanda por alimentos 

mais saudáveis e funcionais como fruta e hortaliças. Estudos indicam que a população mundial 

crescerá e se urbanizará. Esses dois fenômenos levarão a profundas mudanças de hábitos 

alimentares, o que ampliará o mercado agrícola mundial. Logo a demanda por alimentos mais 

saudáveis, como frutas, hortaliças e produtos orgânicos aumentará. Dentre as hortaliças mais 

consumidas, podemos destacar a Alface. No grupo das hortaliças, a alface crespa (Lactuca 

sativa) é uma das mais consumidas no Brasil devido a qualidade nutricional e preço reduzido. 

As culturas de alface estão sujeitas ao ataque de insetos e pragas fazendo com o que o produtor 

não abra mão do controle químico, o que pode colocar em risco a saúde do consumidor e causar 

danos ao meio ambiente. O herbicida ácido 2,4-diclorofenoxiacetico (2,4-D) e amplamente 

aplicado para controlar plantas daninhas. O uso de herbicidas pode ocasionar a contaminação do 

solo e da água. Dentre as formas de degradação deste herbicida, destaca-se a biodegradação 

realizada pelos microrganismos do solo. O objetivo desse trabalho foi identificar o potencial de 

biodegradação do herbicida 2,4-D realizado por bactérias isoladas a partir da rizosfera da 

plantação de Alface crespa e analisar o potencial de biodegradação deste herbicida pelos 

isolados através de cromatografia liquida de alta eficiência (HPLC). Os microrganismos 

utilizados nesse estudo foram isolados do solo de rizosfera de Alface crespa e pertencem a uma 

coleção de culturas bacterianas. Foi realizada a reativação dos isolados bacterianos que se 

encontravam crioconservados. Os isolados foram inoculados em meio líquido Luria Bertani 

(LB) enriquecido com 2,4-D. Posteriormente os isolados foram inoculados em meio de cultura 

mineral usando o 2,4-D como a única fonte de carbono. O experimento foi conduzido por 21 

dias, onde o crescimento foi monitorado por turbidimetria. Em paralelo foi realizada a 

quantificação da degradação do 2,4-D por cromatografia liquida de alta eficiência (HPLC). 

Foram realizadas leituras da turbidez e coleta das amostras para análises por HPLC aos 0, 7, 14, 

21 após a inoculação. As análises cromatográficas sugerem que os isolados possuem potêncial 

para emprego em processos de biodegradação/biotransformação. 

 
Agência de Fomento: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro  
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Atividade antimicrobiana do extrato aquoso TP2014 contra as cepas 

ET-12 de Burkholderia cenocepacia e PAO-1 de Pseudomonas 

aeruginosa. 
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Palavras chave: atividade bactericida, Burkholderia cenocepacia, Pesudomonas aeruginosa. 

 

Burkholderia cenocepacia e Pseudomonas aeruginosa são utilizadas como agentes de 

biorremediação por metabolizar hidrocarbonetos encontrados em pesticidas, porém se 

observou que as mesmas são patógenos oportunistas frequentemente associados a 

infecções graves em pacientes fibrocísticos (FC). Estas infecções implicam em um 

tratamento que incluem a combinação de dois ou três antibióticos, devido à alta 

resistência á antibioticos destes microorganismos. O objetivo deste trabalho foi 

determinar a atividade bactericida e bacteriostática do extrato TP2014 frente à cepa ET-

12 de B. cenocepacia e PAO-1 de P. aeruginosa em crescimento planctônico. Em uma 

placa de 96 poços foram realizadas diluições seriadas de uma solução aquosa de 

TP2014 oriundas da semente (S1) e da casca (C1) a 150 mg/mL. A cada poço foi 

adicionado 100 µL da suspensão bacteriana a 1,0 x 10
6
UFC/mL, onde a concentração 

final do extrato passou a 75mg/mL, 37,5mg/mL e 9,4mg/mL e a suspensão bacteriana 

passou a concentração final de 5X10
5
UFC/mL(EUCAST). Posteriormente a placa foi 

incubada por 24hs à 37ºC. Foram realizadas diluições das culturas contendo diferentes 

concentrações do extrato, para a determinação das unidades formadoras de colônias por 

mililitro. Cada diluição, alíquotas de 10 µL foram semeadas em triplicata em spots em 

meio CLED. Os resultados foram expressos em UFC/mL. As concentrações de 

75mg/mL e 37,5mg/mL  do extrato C1 inibiram totalmente o crescimento  bacteriano 

das cepas ET-12 e PAO-1. As concentrações de 18,75mg/mL e 9,4mg/mL foram 

bacteriostáticas com crescimento de 5,3x10
8
UFC/mL e 5,7x10

8
UFC/mL, 

respectivamente para cepa ET-12.O crescimento na ausência do extrato foi de 

3,76x10
11

UFC/mL, observamos um percentual médio de inibição de 99,25%. Quando o 

extrato C1 foi utilizado contra a cepa PAO-1 nas concentrações 18,75mg/mL e 

9,4mg/mL, observamos um crescimento de 4,0x10
5
UFC/ml, e 2,3x10

5
UFC/mL, 

respectivamente. O crescimento do controle foi de 4,16 x 10
10

UFC/ml, o que leva a um 

percentual médio de inibição de 98,8%. Quando utilizamos o extrato S1 na 

concentração de 75mg/ml houve a inibição total do crescimento da ET-12 e PAO-1. Nas 

concentrações de 37,5mg/mL, e 9,4mg/mL observamos o crescimento  de 1,3 x 10-9 

UFC/mL e 3,6 x 10
-9

UFC/mL, respectivamente para ET-12 e um percentual médio de 

inibição de 99,3%. Quando utilizamos as concentrações de 37,5mg/mL e 9,4mg/mL 

mostrou um efeito bacteriostático com crescimento de 5,13x10
8
UFC/mL e 

4,5x10
8
UFC/mL, respectivamente para PAO-1,com um percentual médio de inibição de 

99,2%.  O extrato TP2014 obtido a partir da casca teve uma melhor atividade 

bactericida para as cepas ET-12 de B.cenocepacia e PAO-1 de P.aeruginosa do que o 

obtido da semente. 
Agência de Fomento: FAPERJ 
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Análise Físico-Química e Microbiológica do Rio Prata do Mendanha  
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Palavras-chave: Água, análise físico-quimica, análise microbiológica 
 

A preservação dos recursos hídricos é cada vez mais fundamental para garantirmos o 

abastecimento de água à população e a agroindústria. Estudos de diagnóstico e impacto 

a cerca da degradação desses recursos é um tema permanente na literatura especializada. 

A forma principal de definição do grau de degradação dos corpos d’água em estudos 

desta natureza consiste no uso de indicadores de qualidade das águas, relacionados a 

análises físico-químicas e/ou biomonitoramento. A proposta desse projeto de pesquisa é 

realizar uma avaliação da qualidade da água do Rio Prata do Mendanha e identificar sua 

relação com atividades industriais e urbanas. Esse rio corta o distrito industrial de 

Campo Grande, e neste ponto suas águas são turvas devido a resíduos domésticos e 

industriais, demostrando sofrer uma forte ação antrópica e provável ausência de 

fiscalização. As coletas de amostras de água serão realizadas no início de cada uma das 

estações do ano em quatro pontos: (1) na nascente desse rio, localizada na Serra do 

Mendanha entre os Morros Gericinó e Morro dos Macacos; (2) no Km 40 da BR 465 

(Antiga Estrada Rio- São Paulo ), (3) na latitude 22.857 e longitude 43.574 da Estrada 

do Pedregoso e (4) na Bacia de Sepetiba, Local em que este rio deságua. Análises fisico-

químicas (pH, temperatura, cor, turbidez, dureza total, alcalinidade, sólidos totais, 

condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, ferro, cloreto e DQO) e microbiológicas 

(coliformes totais e fecais) serão realizadas em triplicata na periodicidade e nos pontos 

mencionados anteriormente. Os resultados obtidos serão comparados e será verificada 

uma possível relação com as atividades presentes na áreas avaliadas. Os resultados 

formarão a base para propor meios para reduzir um eventual impacto de contaminações 

sobre a qualidade da água do Rio Prata do Mendanha. 
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Avaliação da capacidade bactericida e bacteriostática do óleo essencial 

de Eugenia arenaria contra os clones epidêmicos ET-12 de 

Burkholderia cenocepacia e PAO-1 de Pseudomonas aeruginosa 
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Palavras chave: Burkholderia cenocepacia; Eugenia; Pseudomonas aeruginosa, óleo essencial 
  

Óleos essenciais são utilizados desde a antiguidade como medicamentos, artigos de 

perfumaria e na conservação de alimentos. Hoje em dia, estuda-se bastante suas 

capacidades bactericida, fungicida e virucida, devido ao grande número de 

microrganismos capazes de causar infecções em pessoas. Dentre as plantas produtoras 

de óleos essenciais, as da família da Myrtaceae, são consideradas importantes fontes, 

composta por cerca de 130 gêneros e aproximadamente 4000 espécies. Dentre elas, 

Eugenia arenaria com cerca de 500 espécies, é considerada uma das mais importantes 

dentro dessa família. Estudos recentes relatam o uso de óleos essenciais como 

antimicrobianos, principalmente em casos onde a bactéria produz biofilme. Bactérias do 

Complexo Burkholderia cepacia (CBC) e Pseudomonas aeruginosa destacam-se por 

serem consideradas microrganismos oportunistas associados a Fibrose Cística (FC). A 

formação de biofilme por tais bactérias dificulta o tratamento das infecções, que se 

tornam multirresistentes ao tratamento com antibióticos mesmo quando corre a 

combinação de dois ou mais antibióticos. Assim, a investigação de outras fontes 

bactericidas se faz necessária. Neste trabalho avaliou-se a capacidade bactericida e 

bacteriostática do óleo essencial de Eugenia arenaria contra os clones epidêmicos ET-

12 de B. cenocepacia e PAO-1 de P. aeruginosa, ambas cepas padrões de virulência e 

resistência a antimicrobianos. No presente estudo, foi utilizada a metodologia da 

microdiluição em caldo segundo as normas do Comitê Europeu para Testes de 

Suscetibilidade a Antimicrobianos (EUCAST). Foi realizada a diluição seriada do óleo 

na presença de 1,5% de DMSO em uma placa de 96 poços em diferentes concentrações 

(100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,12% e 1,56%) com volume final de 100L. A cada 

poço foi adicionado 100L das suspenções bacterianas a 1,0x10
6 

UFC/mL, cuja 
concentração final foi de 5x 10

5
UFC/mL. Ao final, a placa foi incubada por 22 horas a 

37ºC. Após este período, a partir de cada diluição, spots de 10mL foram semeados em 

meio CLED e incubados por 24 horas a 37ºC. Foi possível observar que nas 

concentrações de 100% e 50% houve inibição total do crescimento bacteriano das cepas 

ET-12 e PAO-1. Já com a concentração de 25% houve inibição total do crescimento 

apenas da cepa ET-12. Embora preliminares, os resultados sugerem uma atividade 

bactericida do óleo essencial de E. arenaria contra o clone epidêmico ET-12 de B. 

cenocepacia e PAO-1 de P. aeruginosa. 
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Composição de espécies e morfometria de larvas de simulídeos 

(diptera: simulidae) como potenciais aspectos bioindicadores de 

integridade ambiental em sistemas lóticos 
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Os simulídeos são macroinvertebados da família Simuliidae (Diptera) que possuem 

mais de 2150 espécies válidas com ampla distribuição geográfica (Adler & Crosskey 

2013) e que apresentam em sua maioria hábitos hematófagos (Crosskey & Howard 

1997). São de grande importância no ecossistema em que se encontram, pois em sua 

fase larval degradam matéria orgânica, reciclando os nutrientes do meio, e servem de 

alimento para outros animais. São também de importância sanitária, sendo algumas 

espécies vetores do agente da oncocercose (Rey, 1991), por exemplo. E, devido aos seus 

hábitos diurnos extradomiciliares, causam incômodo ao homem e aos animais, 

prejudicando o turismo e a agropecuária (Maia-herzog, 1999). Estudos demonstram que 

esses organismos precisam de condições lóticas apropriadas para o desenvolvimento de 

seus imaturos, sendo este um dos motivos para que esta família tenha sido já estudada 

quanto ao seu potencial bioindicador. Porém poucos estudos foram feitos na região 

Neotropical. Há estudos que indicam uma variação do tamanho larvar diretamente 

proporcional à disponibilidade da matéria orgânica (Ciborowski & Craig 1989), e 

também uma resposta das taxocenoses destes organismos relativo ao uso da terra 

adjacente ao curso d’água (Illesova et al 2010). Assim sendo, o presente estudo tem 

como objetivo explorar a variação da estrutura das taxocenoses de simulídeos e variação 

fenotípica das larvas das espécies que as compõem em áreas preservadas e impactadas, 

com o intuito de criar condições para um futuro estabelecimento de um protocolo 

eficiente de biomonitoramento. 
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Infecção hospitalar é definida como toda doença adquirida em um ambiente hospitalar 

após o período de permanência do paciente no local, podendo ocorrer de forma 

endógena (infecção causada por microrganismos que fazem parte da flora do mesmo) ou 

exógena (quando a infecção é causada por meio de instrumentos, infecção cruzada ou 

qualquer mecanismo externo) sendo um problema mundial de saúde pública, 

caracterizada como uma das principais causas de morbidade e mortalidade. Ao longo da 

história, verifica-se o esforço de pesquisadores e profissionais da saúde em geral 

tentando minimizar esse problema de diversas formas, através de descobertas ligadas à 

área da biossegurança que foram imprescindíveis para o desenvolvimento de normas ou 

modelos utilizados atualmente. Visando este repto na área da saúde, este trabalho tem 

como objetivo geral avaliar o potencial infeccioso dos leitos e das bombas infusoras de 

duas unidades fechadas (UTI e UPG), após a desinfecção das mesmas, de um dos 

hospitais do Rio de Janeiro, o Hospital Naval Marcílio Dias, com aprovação do Comitê 

de Infecção Hospitalar e com isso, analisar qualitativamente práticas de desinfecção a 

fim se obter um controle favorável e minimizar as incidências das infecções. De modo 

que os objetivos específicos sejam verificar se os métodos de limpeza e esterilização 

local estão sendo feitos de modo eficiente; analisar a qualidade dos produtos que são 

utilizados atualmente para a limpeza do recinto e dos equipamentos e identificar os 

microrganismos presentes nas amostras coletadas no ambiente hospitalar e a relevância 

dos mesmos com relação às infecções hospitalares. Sendo assim, serão avaliadas um 

total de 30 amostras obtidas de superfícies dos leitos e das bombas infusoras de duas 

áreas fechadas de um Hospital terciário do Rio de Janeiro, no período de Julho a Agosto 

de 2014. As coletadas serão realizadas  a partir de swabs estéreis umidecidos em soro 

fisiológico estéril, por rolamento nas áreas citadas, sendo 15 amostras para cada uma 

das superfícies. As amostras serão semeadas em ágar sangue, ágar chocolate e Mac 

Conkey e adicionadas em caldo tioglicolato.Todas serão obtidas imediatamente após a 

desocupação dos leitos e processo de desinfecção usando álcool 70% (em superfícies) e 

Virkon (colchões). Em seguida, no laboratório de microbiologia, as amostras serão 

incubadas em meio de cultura enriquecido para promover o crecimento de 

microroganismos, fungos e bactérias em estufa BIOPAR modelo 5805D durante 24 a 48 

horas a 37ºC. As amostras positivas serão repicadas em meio seletivo e diferencial para 

promover o isolamento das colônias.A identificação dos microorganismos presentes nas 

amostras será realizada com auxílio de um painel de provas bioquímicas e de 

sensibilidade frente aos antimicrobianos no aparelho Phoenix 100 após 24h de 

incubação e a leitura no mesmo. 
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Quantificação dos constituintes químicos e avaliação do potencial 

citotóxico do extrato aquoso liofilizado da Bidens pilosa (picão-preto) 
 

 

¹MELO, B. T. A. (IC) Nascimento, C. H. C.
1,2 

(PQ); Azevedo, L. A. C.
1,3 

(PQ); Barreto, 

A. S.
1,2 

(PQ); Diré, G. F.
1-2

(PQ). 

 
1
Laboratório
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2
Docente UNESA, Universidade Estácio de Sá; 

3
Docente FAETEC, Fundação de Apoio à 

Escola Técnica. 

 
<glauciodire@uezo.rj.gov.br >  <alaidesa@uezo.rj.gov.br> 

 
Palavras-chave: Bidens pilosa; RENISUS; Staphylococcus aureus. 

 

Bidens pilosa pertence a família Asteraceae, vulgarmente conhecida como picão-preto, 

é uma planta encontrada em regiões tropicais e é muito utilizada pela população 

mundial por suas diversas ações farmacológicas. Ela pertence à Relação Nacional de 

Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS), que é uma relação com 71 plantas 

medicinais. Neste trabalho foi preparado um extrato aquoso liofilizado utilizando as 

partes aéreas (folhas, flores e caule) de Bidens pilosa. O potencial citotóxico de um 

extrato aquoso de B. pilosa foi avaliado pelo método de difusão indireta em gel de 

agarose em uma linhagem de Staphylococcus aureus. As propriedades sensoriais foram 

descritas. Dentre os resultados encontrados, pode-se destacar a ação entre o extrato e o 

antibiótico gentamicina, o extrato aumenta o potencial de ação do antibiótico. Já com a 

amoxicilina, cloramphenicol e ampicilina não há interação.  

 
 

Apoio Financeiro: FAPERJ 
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CENTRO SETORIAL DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE (CCBS) 

ÁREA: FARMÁCIA E PRODUÇÃO DE FÁRMACOS 
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Inquéritos Epidemiológicos sobre o uso de medicamentos durante a 

gestação no Brasil: Revisão Sistemática. 

1
Lopes, L.R. (IC); 

1
Mello, A.M. (IC); 

1
Couto, A.C. (PQ) 

 
1
Laboratório

 
de Pesquisa de Ciências Farmacêuticas - LaPesF, Centro Universitário Estadual da Zona 

Oeste, Rio de Janeiro, RJ. 

<lucasrlopes@outlook.com>  alinemmello@yahoo.com.br>  arnaldocouto@uezo.rj.gov.br 

 
 
 

Palavras-chave: medicamentos, gestação, Brasil. 

 

A discussão sobre o uso de medicamentos durante a gravidez apresenta controvérsias 

quanto aos riscos para a gestante e o concepto. No Brasil, observa-se uma grande 

utilização de medicamentos na gravidez, e estas intervenções terapêuticas, sejam elas 

preventivas ou curativas, variam de acordo com o perfil epidemiológico da população 

estudada. Neste sentido, foi realizada uma revisão sistemática nas bases de dados 

PubMed, Lilacs e SciELO, referente ao uso de medicamentos no período gestacional. 

Foi considerada a prevalência de uso de medicamentos, os principais fármacos 

consumidos no período gestacional, assim como os efeitos na formação do concepto. 

Como resultado, foram encontrados 14 artigos científicos após aplicar os critérios de 

inclusão e exclusão pré-estabelecidos. A maioria dos trabalhos apresentou uma alta 

prevalência do uso de medicamentos por gestantes (entre 75% e 95%), considerando 

principalmente intervenções preventivas contra anemia e defeitos do fechamento do 

tubo neural, assim como o consumo de analgésicos. Adicionalmente, foi observado que 

a assistência pré-natal pode favorecer o uso de medicamentos na gestação e que existe 

uma possível desigualdade social no acesso aos mesmos. Em suma, a medicalização 

expõe dois organismos aos riscos inerentes ao tratamento, principalmente se não for 

respeitada a posologia. Diante disso, sugere-se a criação de programas educacionais 

com foco na saúde gestacional, estabelecendo o uso racional de medicamentos desde o 

período pré-concepcional até a lactação por meio de assistência farmacêutica. 
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Desenvolvimento de Massa Alimentícia com Farinha a base de Arroz e 

 Purê de Cenoura para Celíacos e Sadios
 

1
Goes, A.S. (IC); 

2
Dias, S.S. (PQ); 

3
 Fonseca, A.F.S. (PQ)

 

1,2,3
Laboratório

 
de Produtos Naturais -LabPNut, Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, 

Rio de Janeiro. 
<angel_goes@yahoo.com.br><sabrinadias@uezo.rj.gov.br> 

 
Palavras-Chave: Doença Celíaca. Farinha de arroz. Massa sem glúten.  

 

O consumo de massas alimentícias pela população vem crescendo no Brasil com a 

alteração do estilo de vida dos habitantes. Por ser considerado um alimento deficitário 

em termos nutricionais, devido a riqueza de carboidratos simples como o amido e baixa 

quantidade de proteínas, diversos estudos vem sendo realizados com objetivo de 

melhorá-lo nutricionalmente, obtendo inclusive uma atividade funcional, porém, 

garantindo seu custo acessível. Este tipo de alimento preparado com farinhas sem glúten 

pode ser uma excelente alternativa para os portadores de doença celíaca devido á 

dificuldade de seguimento da dieta com ausência de glúten e baixa qualidade nutricional 

de produtos disponíveis. Há vários estudos buscando alternativas para substituição da 

farinha de trigo por alternativas sem glúten e também matérias-primas de baixo custo e 

maior acessibilidade da população. Além do efeito de poder ser consumido tanto por 

pessoas enfermas ou saudáveis, a incorporação de agentes antioxidantes como os 

carotenóides provenientes da farinha de cenoura a ser incorporada como ingrediente da 

massa, adiciona funcionalidade à massa alimentícia preparada com esses ingredientes. 
Este trabalho tem como objetivo principal buscar uma alternativa de produtos sem 

glúten com a mistura de farinha de arroz (baixo custo, melhor acesso e aceitabilidade) 

com o purê de cenoura (excelente fonte de carotenóides e boa aceitação). Foram 

produzidas 3 massas com  diferentes proporções de farinha de arroz e farinha de banana 

verde. Todas as massas continham os seguintes ingredientes: fécula de batata (massas 1 

e 2), povilho doce (massas 1 e 2), farinha de arroz, farinha de banana verde, gomas 

xantana e/ou guar,cenoura e água. Com os resultados obtidos neste trabalho, pode ser o 

desenvolvido de um novo produto para celíacos e sadios, podendo ser produzido em 

escala industrial. 
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Estudo do desenvolvimento de lesões endometrióticas usando 

camundongos que expressam uma proteína verde fluorescente (GFP) 
 

¹Martins-Silva, I.R. (IC); ¹Santos, J.M.P. (PQ);  
3
Nasciutti, L.E., (PQ); 

2
Seabra, S. (PQ); 

¹Perini, J.A. (PQ); ¹Machado, D.E. (PQ). 
¹Laboratório de Pesquisa de Ciências Farmacêuticas - Centro Universitário Estadual da Zona 

Oeste, Rio de Janeiro, 
2
Laboratório de Tecnologia em Bioquímica e Microscopia - Centro 

Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de Janeiro e 
3
Programa de Biologia Celular e do 

Desenvolvimento, Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

<Isis_maca@hotmail.com> <danielescorsim@uezo.rj.gov.br> 

 

A endometriose é caracterizada pela presença de tecido endometrial em localização 

extra-uterina, e acredita-se que surge a partir de fragmentos de endométrio, que por 

fluxo menstrual retrógrado, aderem nos possíveis locais acometidos. Dessa forma, o 

processo de angiogênese, definido pela formação de novos capilares a partir de vasos 

sanguíneos pré-existentes, torna-se essencial para a sobrevivência das lesões. Com 

relação ao tratamento, não existe nenhum medicamento capaz de erradicar as lesões, 

sendo o tratamento cirúrgico de grande relevância. A partir disso, o estabelecimento de 

um bom modelo experimental é necessário para elucidar a fisiopatologia da 

endometriose, e com os recentes avanços da bioluminescência in vivo, vários modelos 

estão sendo criados usando a proteína fluorescente verde (GFP). Sendo assim, o 

objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um modelo experimental de 

endometriose a partir de implantes de fragmentos endometriais de camundongos GFP+ 

(n=15) na cavidade peritoneal de animais selvagens (n=25) e analisar o potencial 

angiogênico. Após 28 dias, os animais foram eutanaziados para a observação 

macroscópica e para o estudo histológico das possíveis lesões estabelecidas, sendo 

também coletado o endométrio tópico como controle. Realizamos imunofluorescência 

com marcações para o Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF) e seu receptor 

FLK-1, alfa-actina de músculo liso (α-SMA) e MAC-1 utilizando microscopia confocal. 

A partir de amostras de lavado peritoneal, estudamos a presença de células fagocíticas 

positivas para F4-80 e MAC-2 pela técnica de citometria de fluxo, e também analisamos 

a concentração de óxido nítrico através do reagente de Griess. Nossos resultados 

demonstraram que as lesões encontradas foram císticas e vascularizadas, sendo 

observada nas análises histológicas a presença de tecido endometrial. As 

imunomarcações para α-SMA, VEGF, FLK-1 e MAC-1 foram mais intensas nas lesões 

de endometriose em comparação com o controle, sendo que essas mesmas marcações 

também foram GFP+. Além disso, observamos um aumento de células fagocíticas e 

também na dosagem de óxido nítrico em animais com endometriose. A partir desses 

resultados confirmamos o potencial angiogênico das lesões e sugerimos que as células 

envolvidas nesse processo sejam derivadas do tecido endometrial GFP+. Este estudo 

pode ser usado para uma melhor compreensão da fisiopatologia da endometriose, como 

também para testar novas terapias para um tratamento clínico mais efetivo. 

 

Palavras-chave: Angiogênese, Endometriose e GFP. 

Apoio: Bolsista de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq) 
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Estudo de fatores epidemiológicos selecionados e a suscetibilidade para 

o desenvolvimento da endometriose 

1
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1,2
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3
Berardo, PT (PQ); 

4
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2,5
Silva, IF (PQ); 

1,2
Perini, J.A. (PQ) 

1
Laboratório

 
de Pesquisa Farmacêutica  - LaPesF, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de 

Janeiro, RJ; 
2
Escola Nacional de Saúde Pública, ENSP, Fiocruz, Rio de Janeiro, RJ. 

3
Hospital Federal dos 

Servidores do Estado - HFSE; 
4
Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, Universidade de São Paulo - 

USP; 
5
Instituto Fernandes Figueira. 
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Palavras-chaves: endometriose, epidemiologia e saúde pública.  
 

A endometriose é um problema de saúde pública, acometendo entre 3 a 20% das 

mulheres da população mundial, entre 15 a 45 anos. É uma doença inflamatória 

estrogênio dependente, caracterizada pela presença de tecido endometrial, composto por 

elementos glandulares e/ou estromais, em localização extra-uterina acometendo 

diversos órgãos, principalmente ovários, peritônio pélvico, ligamentos uterossacros, 

face posterior do útero, bexiga, podendo comprometer ainda apêndice, vagina, colo do 

útero, parede abdominal, intestino. Embora seja considerada uma doença da 

modernidade por estar fortemente associada a um estilo de vida, ainda não tem uma 

etiologia clara. Neste contexto, o estudo de fatores ambientais, como padrão dietético, 

tabagismo, etilismo, IMC e uso de anticoncepcional poderia explicar, em parte, a 

suscetibilidade para o desenvolvimento da endometriose. Assim, o objetivo deste 

trabalho é descrever fatores epidemiológicos selecionados em casos de endometriose e 

controles, visando contribuir para o conhecimento da etiologia da endometriose, por 

meio de um estudo caso controle de base hospitalar, realizado em três hospitais do 

sistema público de saúde brasileiro, Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio 

de Janeiro (HFSE), Hospital Federal da Lagoa (HFL) e Hospital das Clínicas da 

FMUSP de São Paulo (FMUSP N° 09010/11 e HFSE N° 000.414). Foram incluídas no 

estudo 204 mulheres com endometriose histopatologicamente confirmadas (casos) e 154 

mulheres saudáveis sem a evidência laparoscópica da doença (controle). Foi efetuada 

uma análise descritiva das variáveis epidemiológicas da população do estudo, em que as 

diferenças entre as médias das variáveis contínuas foram avaliadas usando o teste t-

student, enquanto as diferenças entre as proporções das variáveis categóricas foram 

avaliadas pelo teste qui-quadrado (X
2
). Foi considerado um grau de significância de 5%. 

Sendo recrutadas 117 pacientes do HFSE (43 casos e 74 controles), 57 pacientes do 

HFL (19 casos e 38 controles) e 184 pacientes do FMUSP (142 casos e 42 controles). 

Nenhuma diferença significativa foi observada na média de idade entre as pacientes 
com endometriose (35,8 ± 8,6) e o grupo controle (34,5 ± 6,4). Em contrapartida, o 

IMC, a paridade, o número de abortos, infertilidade e os sintomas pré-operatórios foram 

significativamente diferentes entre os dois grupos (P < 0,001). Observou-se um 

predomínio de valores de IMC baixos ou normais (≤ 24,9) entre pacientes com 

endometriose (75,1%), enquanto que os controles apresentaram uma predominância de 

sobrepeso ou obesidade (58,4%), com 3,4% de pacientes com obesidade mórbida (IMC 

≥ 40). O perfil epidemiológico das pacientes brasileiras com endometriose poderá 

contribuir para traçar diretrizes clínicas para o Ministério da Saúde no âmbito da saúde 

pública. Apoio: FAPERJ e UEZO. 
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Estudo do efeito vasodilatador do Tempol e de análogos nitróxidos 

sintéticos. 
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3
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Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ.
 

 

Palavras-chaves: Antioxidante, Nitróxidos, Vasodilatador. 

 

A relação entre estresse oxidativo e aumento da pressão arterial tem sido demonstrada 

em muitos modelos de hipertensão experimental e em humanos. Além disso, 

antioxidantes enzimáticos ou não-enzimáticos representam uma estratégia interessante 

de proteção contra o estresse oxidativo e, consequentemente, de prevenção ou 

tratamento do fenótipo hipertensivo. O tempol, um radical nitroxila cíclico, é conhecido 

como um mimético da enzima antioxidante superóxido dismutase e apresenta efeito 

anti-hipertensivo em diversos modelos de hipertensão experimental. Diante disso, o 

presente estudo tem como objetivo investigar a resposta vasodilatadora do nitróxido 

Tempol e de análogos sintéticos correlacionados (Bztempol, Tritempo e N3tempo).O 

protocolo experimental foi aprovado pela Comissão de Ética para Cuidado e Uso de 

Animas Experimentais do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes da UERJ 

(Protocolo nº CEUA/030/2013).No presente estudo, o leito arterial mesentérico (LAM) 

de ratosWistarmachos (12 semanas) foi isolado e acoplado a um sistema de perfusão de 

órgãos. As propriedades vasodilatadoras do Tempol foram estudadas em preparações 

previamente contraídas com norepinefrina (30uM). Os dados obtidos até o momento 

demostraram que injeções in bolus do Tempol promoveram respostas vasodilatadoras 

que foram dependentes da dose (10-300µmol). A vasodilatação observada foi expressa 

como % de queda da resposta pressora induzida pela norepinefrina. Os resultados foram 

apresentados como média±e.p.m (n=5-10) e estão listados a seguir: 

10µmol=20±1,7%;30µmol=37±3,3%; 60µmol=51±5,0%; 100µmol=68±4,7% e 

300µmol=93±2,9%. Os resultados preliminares deste estudo demonstram que o Tempol 

promove efeito vasodilatador dose-dependente em LAM isolado de rato. Ainda é 

necessário avaliar as respostas induzidas pelos seus análogos hidrofóbicos (Bztempol, 

Tritempo e N3tempo) e correlacionar com a estrutura química destes compostos. 

 
Apoio Financeiro: FAPERJ (Processo E-26/111.781/2013) 
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Efeitos in vivo de extrato de alcachofra (Cynara scolymus) sobre as 

atividades das enzimas MROD e PROD hepáticas de ratos. 
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Palavras-chave: alcachofra, MROD, PROD 

 

A utilização de plantas medicinais in natura e de seus derivados é uma prática muito 

comum no tratamento de diversas afecções. A industrialização de fitoterápicos procura 

evitar contaminações por microrganismos, agrotóxicos e substâncias estranhas, além de 

padronizar a dose certa a ser usada. A Cynara scolymus, por exemplo, conhecida 

popularmente como alcachofra auxilia na digestão de alimentos gordurosos, redução do 

colesterol e regulação da glicemia, promovendo um aumento das secreções biliar e 

gástrica. Apesar de amplamente usados, muitos fitoterápicos não são bem conhecidos, 

podendo seu uso inadequado causar malefícios à saúde. Sabe-se que o clearance de 

muitos fármacos depende do metabolismo hepático, notadamente 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 das enzimas P450 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 

destas enzimas causa o aumento da metabolização de diversas drogas, que 

consequentemente podem não mais alcançar a concentração necessária para o 

tratamento do paciente. Diante do exposto, o  objetivo do presente estudo foi verificar 

os efeitos in vivo de alcachofra sobre as atividade das enzimas 7-metoxiresorufina O-

demetilase (MROD) e 7-pentoxiresorufina O-desalquilase (PROD) microssomais 

hepáticas de ratos. Ratos machos da linhagem Wistar receberam,  por meio de gavagem, 

por quatro dias consecutivos diferentes doses de alcachofra (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 

extrato de alcachofra (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 extrato de 
alcachofra por via oral, na dose de 1000 mg/por kg de rato,  promoveu elevação das 

atividades de MROD e PROD, em 45 e 36%, respectivamente. Considerando a baixa 

alteração que a alcachofra causou sobre estas enzimas, concluímos que o uso desta 

planta medicinal é seguro no que tange à sua associação com o metabolismo de drogas 

que dependam das enzimas citocromo P-450. 
 

Apoio: FAPERJ.  
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Suportes poliméricos a Base de Metacrilato de Glicidila e 

Dimetacrilato de Etileno Glicol com atividade antimicrobiana 
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de Síntese Orgânica Aplicada a Ciências da Saúde- LASOASC, Centro Universitário 
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Palavras-chave: metacrilato de glicidila e dimetacrilato de etileno glicol (MG-DEG), polímeros 

antimicrobianos, ditiocarbamato 

 

Agentes antimicrobianos de baixa massa molecular são comumente usados na 

esterilização de água e solo, como drogas antimicrobianas e na preservação de 

alimentos. A principal limitação destes compostos está relacionada à toxicidade 

residual, mesmo quando estes agentes são usados na quantidade adequada. Para superar 

este problema vem sendo desenvolvidos uma série de polímeros antimicrobianos. 

Resinas contendo grupos ditiocarbamato tem sido extensamente avaliadas como 

complexantes de íons metálicos, entretanto a capacidade biocida destas resinas não tem 

sido devidamente explorada. O presente trabalho tem como objetivo desenvolver 

suportes poliméricos a base de metacrilato de glicidila (MG) e dimetacrilato de etileno 

glicol (DEG) funcionalizados com grupos ditiocarbamato e avaliar a capacidade biocida 

destes produtos. 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 MG e DEG nas proporções 80:20, 60;40 e 20;80, 

o iniciador azobiz(isobutironitrila) (AIBN), e diluentes com parâmetros de solubilidade 

variados: cicloexano, cicloexanol, n-butanol e tolueno. As características físico-

químicas dos copolímeros foram avaliadas por meio de densidade aparente, microscopia 

ótica e microscopia eletrônica de varredura, FTIR e termogravimetria. Em uma segunda 

etapa os copolímeros foram funcionalizados com etilenodiamina 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 médica: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia 

coli. 
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Avaliação dos Efeitos Biológicos de um extrato aquoso liofilizado de 

Sechium edule. 
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1,2
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1,3
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de Janeiro, RJ. 

<glauciodire@uezo.rj.gov.br> 

Palavras-chave: Atividade antibacteriana, Chuchu.  

A Sechium edule pertence à família Cucurbitaceae e já possui uso medicinal contra 

cálculos renais, aterosclerose, na redução da pressão arterial, por sua ação diurética e 

também anti-inflamatória. Esta hortaliça é rica em potássio e vitamina C e a importância de 

investigar as propriedades antimicrobianas de Sechium edule reside no fato de que este 

fruto pode ser uma alternativa no tratamento de doenças infecciosas. Este fruto tem 

demonstrado possuir atividade antibacteriana contra bactérias Gram negativas e contra 

bactérias Gram positivas. Este trabalho possui o objetivo de investigar a diferença entre as atividades 

antimicrobianas de cada extrato e a sensibilidade ou não dos patógenos utilizados. Para avaliar as 

propriedades antibacterianas de Sechium edule foram preparados extrato da polpa, 

extrato da semente e extrato da casca. O método utilizado neste estudo será difusão em 

disco, que torna possível a comparação do potencial de inibição de cada extrato através 

dos halos formados. Antimicrobianos contidos em discos de papel-filtro serão dispersos 

em ágar, meio de cultura em que bactérias serão previamente inoculadas. Esse teste 

qualitativo mostra a sensibilidade da amostra bacteriana e as medidas de cada diâmetro 

formado no interior dos halos.  O efeito citotóxico pode ser observado quando o extrato 

de Sechium edule é letal as colônias bacterianas e, portanto há em sequência, um efeito 

antiproliferativo. A inibição do crescimento microbiano se caracteriza como halo e é 

mensurado em milímetros (mm). O método de difusão em disco pode ser dividido nas 

etapas a seguir: o primeiro passo consiste na retirada de colônia bacteriana 

(staphylococcus aureus ATCC 8096) do meio seletivo e a sua transferência para o meio 

branco. O meio inoculado ficará na estufa durante 24 h, a 35 ou 37º C, para a sua 

manutenção. Na segunda etapa, uma colônia bacteriana será retirada da manutenção e 

inoculada em solução fisiológica com posterior comparação com a escala de McFarland. 

Na terceira etapa, colônias serão inoculadas em placas para testes com auxílios de swabs 

e de maneira uniforme recebendo em seguida discos de papel contendo antibióticos 

(gentamicina, Cloramphenicol, ampicilin e amoxicilina), tendo a formação de zonas de 

halo comparadas com as de discos contendo extrato aquoso de Sechium edule (efeito 

citotóxico), bem como a verificação de efeito genotóxico utilizando-se como controle 

positivo halos formados com a ação de Cloreto Estanoso. Tais resultados pretendem 

corroborar com necessidades apontadas pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e sugeridas 

com a elaboração da lista RENISUS (Relação Nacional de Plantas Medicinais de 

Interesse ao SUS). 
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Estudo da interação de VEGF / CD38 no processo de angiogênese em 

modelo experimental de endometriose 

1
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¹ Perini J.A. (PQ), ¹ Machado D.E. (PQ) 
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Janeiro 

<danielescorsim@uezo.rj.gov.br> <karinygomespereira@hotmait.com> 

Palavras-chave: Angiogênese, CD38, Endometriose. 

 

A endometriose é uma doença ginecológica caracterizada pelo crescimento de tecido 

endometrial fora da cavidade uterina. É uma doença inflamatória estrogênio-

dependente, que afeta cerca de 15% da população feminina em idade reprodutiva. Sabe-

se que para a aderência de tecido do endométrio em locais ectópicos, uma nova rede 

vascular é essencial. A angiogênese, definida como o crescimento de novos vasos a 

partir de outros pré-existentes, é considerada um processo chave na patogênese da 

endometriose e muitos fatores estão envolvidos neste complexo mecanismo, incluindo o 

Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF). Neste contexto, Molica et al. 

relataram uma correlação entre a expressão de CD38, uma proteína amplamente 

expressa nas células e tecidos humanos, e a angiogênese na medula óssea e sugerem um 

forte sinergismo entre a expressão de CD38 e VEGF nas células de leucemia linfocítica 

crônica. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi estudar a correlação do VEGF/CD38 

no desenvolvimento de lesões endometrióticas dando ênfase no processo de 

angiogênese. Para isso, utilizamos Ratas Wistar (n = 20) e estabelecemos um modelo 

experimental de endometriose a partir do transplante autólogo de fragmentos de 

endométrio implantados na cavidade peritoneal. Em um tempo de 15 dias, as lesões 

foram observadas mediante análise macroscópica (comprimento x largura) e 

confirmadas a partir de observações histológicas pela presença de glândulas e/ou 

estroma endometrial. Em seguida, investigamos a distribuição de VEGF, seu receptor 

Flk-1 e metaloproteinase-9 para avaliar o perfil angiogênico das lesões. Como esperado, 

as marcações foram elevadas nas lesões em comparação ao endométrio tópico, 

confirmando o potencial angiogênico no desenvolvimento da doença. 

Concomitantemente, fizemos a análise da distribuição do CD38 e observamos também 

um aumento nas lesões endometrióticas em relação ao controle. Estes resultados 

sugerem um sinergismo entre o VEGF e o CD38 no estabelecimento da endometriose, 

principalmente pelo efeito angiogênico desta interação. A partir disso, pretendemos 

estudar o efeito terapêutico de Daratumumabe, um anticorpo monoclonal que inibe os 

efeitos do CD38, na tentativa de um tratamento mais eficiente para esta patologia. 

Apoio: Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq. 
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Efeito do pré-tratamento do eletrodo sólido de carbono vítreo por 

microscopia eletrônica de varredura 

1
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3
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4
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Palavras-chave: Eletroanalítica, Eletrodo de carbono vítreo, MEV. 
 

Ainda que Zittel& Miller (1965) afirmem que o eletrodo de carbono vítreo não requeira 

nenhum pré-tratamento ou tratamento entre os usos, Iceri et al. (2001) apontam a 

necessidade de realizar-se um pré-tratamento da superfície de eletrodos de carbono para 

que resultados reprodutíveis e bem definidos sejam gerados, além de garantir a 

otimização da área ativa. Coelho et al. (2014) avaliaram o desempenho do eletrodo de 

carbono vítreo (ECV) comercial usando o sistema composto de  solução  a 0,5 molL
-1

 

de hexacianoferrato de potássio II/hexacianoferrato de potássio II, em KCl 1,0 molL
-1

 

em diferentes velocidades de varredura pela técnica de voltametria cíclica quando a 

resolução dos voltamogramas apontaram para uma possível diminuição da área ativa do 

eletrodo. Neste trabalho o efeito do pré-tratamento da superfície e bem como o 

comportamento eletroquímico do ECV comercial foi avaliado em um 

potenciostato/galvanostato AUTOLAB Metrohm®, em uma célula eletroquímica 

composta pelo (ECV) como eletrodo de trabalho, contraeletrodo de rede da platina e o 

eletrodo de calomelano saturado com KCl como eletrodo de referência. A superfície 

carbonácea do eletrodo foi observada em microscópio eletrônico de varredura JEOL 

JSM-6490JLV, sem qualquer metalização, antes e após o tratamento com pasta de 

diamante de 25 µm, lavagem em ultrassom seguida de ativação catódica em ácido 

sulfúrico 0,5 molL
-1

. As micrografias obtidas bem como os resultados de microanálise 

por microscopia eletrônica de varredura através de espectro obtido com detetor de raio-

X; mostraram que o pré-tratamento do eletrodo é fundamental para a formação de uma 

superfície homogênea e plana assim como a ativação catódica do eletrodo afeta a 

resolução dos voltamogramas do sistema padrão mostrando um ∆pAC de 0,09 V e 

também evidenciaram que o eletrodo que não sofreu tratamento mostrou uma riqueza de 

partículas de carbono oxidado e sódio.  
 

Apoio: FAPERJ 
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 O papel dos polimorfismos do Fator de Crescimento Endotelial 

Vascular (-2578C>A, -460T>C, -1154G>A, + 405G>C e + 936C>T) na 

endometriose: um estudo caso-controle com mulheres residentes de 

São Paulo e do Rio de Janeiro 
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Palavras - chaves: endometriose, VEGF e polimorfismos. 
 

A endometriose é uma doença ginecológica que causa dismenorréia, dor pélvica crônica 

não-cíclica, dispareunia e infertilidade. O fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF) tem um papel importante na patogênese da endometriose, conforme 

demonstrado anteriormente pelo nosso grupo (Machado et al., 2008). O presente estudo 

teve como objetivo investigar a magnitude de associação de polimorfismos (SNPs) do 

gene VEGF e o desenvolvimento da endometriose. Este é um estudo inédito em 

brasileiras, além de avaliar pela primeira vez a influência combinada dos cinco 

polimorfismos mais comuns do VEGF com o desenvolvimento da endometriose.O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FMUSP (N° 09010/11) e 

HFSE-RJ (N° 000.414). Participaram 294 mulheres brasileiras submetidas à cirurgia de 

laparoscopia ou laparotomia: 182 pacientes tiveram diagnóstico confirmado 

histologicamente de endometriose (casos), enquanto 112 não tinham nenhuma evidência 

da doença (controles). Os polimorfismos do VEGF foram determinados pela técnica de 

PCR em tempo real utilizando sondas TaqMan. A razão de chances (OR) com seus 

intervalos de confiança (IC) de 95% foram calculados usando um modelo de regressão 

logística não condicional. O alelo variante VEGF -1154A foi associado 

significativamente com a endometriose, considerando todos os casos (OR: 1,90, 95% 

IC: 1.23 – 2,97), endometriose profunda infiltrativa (DIE) (OR: 1.83, 95% IC: 1,16-

2,90) ou endometriose moderada e severa (estágios III-IV) (OR: 1,97, 95% IC: 1.21-

3.19). Não foram encontradas diferenças significativas na frequência dos alelos ou nas 

distribuições dos genótipos dos SNPsVEGF -2578C>A, -460T>C, +405G>C e 

+936C>T entre casos de endometriose e controles. Seis haplótipos foram inferidos 

derivados de quatro polimorfismos (-2578C>A, - 460T>C, -1154G>A e +405G>C). Foi 

observada uma associação negativa entre o haplótipo CCGG e a endometriose, 

considerando todos os casos (OR: 0,36, 95% IC: 0.15-0.86), DIE (OR: 0,37 95% IC: 

0.15 – 0,90) ou estágios III-IV (OR: 0,35 95% IC: 0,13 – 0,95).Nossos resultados 

indicam uma associação positiva entre o SNP VEGF -1154G>A e o risco no 

desenvolvimento da endometriose, enquanto que o haplótipo CCGG apresenta um efeito 

protetor no desenvolvimento da doença. 
 

Apoio: FAPERJ e UEZO 
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Desenvolvimento de pomada à base de extrato de buriti (Mauritia 

flexuosa L.) e avaliação de seu efeito cicatrizante. 
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Palavras-chave: Buriti, Carotenoides, Cicatrização. 

 

Tendo em vista a grande biodiversidade existente em nosso país é de fundamental 

importância o conhecimento sobre as espécies vegetais com o possível aproveitamento 

econômico. Dentre os vários compostos de origem natural com efeitos benéficos em 

nosso organismo, destacam-se os antioxidantes, um grupo de compostos químicos 

possuidores de múltiplas funções que permitem ao organismo combater o estresse 

oxidativo. A constatação de que os vegetais possuem substâncias biologicamente ativas 

que trazem benefícios à saúde e/ou possuem efeitos fisiológicos desejáveis, tem 

impulsionado estudos sobre suas propriedades antioxidantes. O buriti é fruto de uma 

palmeira (Mauritia flexuosa L.) da família das Arecaceas, nativa das regiões norte, 

nordeste e central do Brasil. É um fruto rico em compostos antioxidantes, sendo 

considerado fonte de carotenoides, acido ascórbico, compostos fenólicos, dentre outros 

compostos. Pesquisas a respeito da caracterização da composição de carotenóides do 

buriti, revelam que o óleo obtido de sua polpa tem altíssimo teor de β-caroteno, sendo o 

fruto com a maior fonte já estudada desse pigmento, fazendo deste a maior fonte de pró-

vitamina A. Os carotenóides são poderosos antioxidantes, graças a sua capacidade em 

sequestrar o oxigênio singleto em espécies reativas de oxigênio, tais como os radicais 

superóxido, peróxido e hidroxila. A literatura descreve diferentes aplicações da 

utilização dos frutos de buriti, na indústria de cosméticos, devido as propriedades 

emolientes ou usados como veículos na formulação de loções. Além da atividade 

antimicrobiana. O objetivo deste trabalho será o desenvolvimento de uma formulação 

farmacêutica a partir dos extratos do fruto do buriti (Mauritia flexuosa L.) para a 

avaliação da atividade cicatrizante e anti-inflamatória. Além de determinar a 

concentração de carotenóides nos extratos. Utilizaremos a polpa do fruto congelada, 

proveniente da cidade de Belém-PA e para análise dos carotenoides os autores 

utilizaram a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), acoplado a um detector de 

arranjo de díodo (DAD). E a pomada será preparada através da incorporação do extrato 

de buriti na base lipofílica, tendo como base a formulação do formulário nacional. O 

estudo da atividade cicatrizante será realizado através de feridas cutâneas de ratos 

Wistar, conforme modelo estabelecido pelo grupo da UEZO, usando um modelo de 

feridas excisionais. Diversos fármacos obtidos a partir de plantas medicinais são usados 

como antinflamatórios e cicatrizantes, o potencial terapêutico atribuído ao buriti abre a 

perspectiva no sentido de utilizá-lo como fitoterápico.  
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Efeitos in vivo da alcachofra (Cinara scolymus) sobre as atividades das 

enzimas EROD e ECOD hepáticas de ratos  
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As plantas medicinais são amplamente usadas na medicina popular. Porém, 

diversos constituintes destas plantas são pouco conhecidos, o que pode resultar 

na intoxicação do usuário. Pesquisas tem demonstrado que o consumo de 

fitoterápicos pode causar efeitos nocivos, provando que o mito “O que é natural 

não faz mal” é uma verdade insustentável. Já se sabe que muitos metabólitos 

secundários de plantas podem agir como moduladores das enzimas citocromo P-450 - o 

principal grupo de enzimas metabolizadora de drogas em animais. Portanto, o uso 

inadequado 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. A alcachofra (Cynara scolymus) é indicada para 

facilitar a digestão e aliviar o desconforto abdominal, gases e náuseas, resultantes da 

deficiência na produção e eliminação da bile. O presente estudo tem como objetivo 

verificar os efeitos in vivo da alcachofra sobre as atividades das enzimas 7-

etoxiresorufina O-desetilase (EROD) e 7-etoxicoumarina O-desetilase (ECOD) 

hepáticas de rato. Ratos wistar machos receberam,  por meio de gavagem, durante 

quatro dias consecutivos diferentes doses de alcachofra (10,100 ou 1000mg/kg do 

animal - pó fornecido pela empresa Biotae, dissolvido em água destilada), enquanto os 

animais controles receberam apenas água destilada pela mesma via. 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 alcachofra por via oral promoveu um pequeno aumento (16%)   da atividade 

de ECOD nos ratos tratados com a concentração de 10 mg/kg, e uma significativa 

redução (16%) quando tratados com 100 e 1000mg/kg. Por outro lado, a atividade da 

EROD não foi significativamente alterada pelo tratamento. Considerando os resultados 

apresentados, é possível concluir que o uso de alcachofra pode alterar a atividade de 

enzimas citocromo P-450. Contudo, considerando a baixa alteração que a alcachofra 

causou sobre estas enzimas, concluímos que o uso desta planta medicinal é seguro no 

que tange à sua associação com o metabolismo de drogas que dependam das enzimas 

citocromo P-450. 
 

Palavras-chave: citocromo P-450,EROD, ECOD, alcachofra. 

 

Apoio: FAPERJ.  
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Estudo do comportamento voltamétrico do 2,4-D, em solução usando 

eletrodo sólido de carbono vítreo 
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Palavras-chave: Eletroanalítica, Herbicida,Voltametria. 

 

A concentração de substâncias pode ser obtida a partir da corrente observada, se vários 

fatores da equação que governam o fenômeno eletroquímico puderem ser medidos. 

Pesticidas organoclorados, que apresentam em sua estrutura átomos de carbono e cloro, 

são substâncias causadoras de danos ao meio ambiente e a seres vivos devido a forte 

estabilidade física e química apresentada. Xie et al. (2010) afirmam que continua sendo 

um desafio desenvolver métodos sensíveis e seletivos para detecção de 2,4-

diclorofenoxiacético (2,4-D) em amostras retiradas do meio ambiente e afirmam que, no 

caso especifico deste herbicida, ainda há controvérsias sobre sua eletroatividade. O 

conhecimento do comportamento do herbicida (2,4-D) sob a ótica eletroquímica, 

investigando a eletroatividade do mesmo para a obtenção de métodos analíticos de 

baixo custo é a meta da pesquisa ora realizada, para a proposição de um novo método de 

determinação de 2,4-D em diferentes matrizes. Nesse trabalho a voltametria cíclica foi a 

técnica empregada e se baseia na utilização de um sistema contendo três eletrodos, 

sendo o carbono vítreo como eletrodo de trabalho, o calomelano saturado como eletrodo 

de referência e a platina como contra eletrodo em um potenciostato/galvanostato 

SP200/BioLogic onde os dados foram obtidos a partir do software EC-Lab versão 

10.33. A substância está sendo avaliada em concentrações da ordem de 10
-6

 mol/L em 

pH 0,90 (HCl/KCl). Os resultados preliminares mostraram um sinal analítico com 4 

x10
-3 

mA a 0,68 V que, pode estar associado ao 2,4-D ou um seu derivado em meio 

fortemente  ácido. A avaliação do efeito da concentração deste herbicida está sendo feita 

a fim de obterem-se os parâmetros de mérito do método para fins de validação do 

mesmo. 
 

Apoio: FAPERJ 
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Síntese de copolímero Clorometilestireno-Divinilbenzeno - Estireno 

(CMS-DVB-Sty) hiperreticulado e funcionalizada com derivado do 

aminoácido prolina visando preparo de organocatalisadores 

suportados 
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estireno 
 

A catálise via organocatalisadores representa enorme potencial para as indústrias 

farmacêuticas no preparo de fármacos com formas enantiomericamente puras. 

Organocatalisadores são moléculas orgânicas de relativa 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 ao sistema 

biológico. 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 hiperreticulados a base de 

clorometilestireno-divinilbenzeno-clorometilestireno CMS-DVB-Sty e funcionalizá-los 

com um derivado do aminoácido prolina N-Boc-cis-4-hidroxi-L-prolina. 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. A reação de hiperreticulação foi feita fazendo o pré-inchamento dos 

copolímeros usando o nitrobenzeno e/ou 1,2dimetiletano, seguida de reação com os 

ácidos de Lewis cloreto de zinco, cloreto férrico e cloreto de estanhoso. Os copolímeros 

e os seus derivados hiperrticulados foram caracterizados por meio de densidade 

aparente, área específica e volume de poros, análise térmica, microscopia ótica, 

microscopia eletrônica de varredura. Os copolímeros e seus derivados hiperreticulados 

serão funcionalizados com hidroxi-L-prolina objetivando desenvolver  

organocatalisadores suportados. 
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Diluições homeopáticas de Euphorbia tirucalli reduzem o 

estabelecimento e a recorrência de lesões endometrióticas em modelo 

experimental 
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Palavras-chave: aveloz, endometriose, tratamento. 

 

A endometriose é uma doença ginecológica sem tratamento definitivo, que acomete de 

10-15% 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 sugerindo 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 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 seguidos. 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. Observamos que as lesões implantadas como recorrência se 

desenvolveram visivelmente menos que as lesões implantadas ao início do experimento.  

A efetividade do látex na redução do tamanho das lesões também foi demonstrada, onde 

as amostras tratadas reduziram ou até desapareceram quando comparadas ao grupo 

controle. Estes resultados foram confirmados com as análises histológicas, sendo visto 

redução e atrofia das glândulas endometriais nos casos tratados com o extrato. Neste 

mesmo contexto, realizamos marcações para Colágeno I pela coloração de Picrosirius e 

observamos os mesmos resultados, com uma redução drástica nas lesões tratadas. Por 

fim, fizemos um estudo do perfil inflamatório das lesões pela contagem de macrófagos, 

usando marcação para F4-80 por citometria de fluxo em amostras de líquido peritoneal, 

e pela imunomarcação para Ciclooxigenase-2 (COX-2) em amostras de tecidos. Em 

todos os experimentos, uma redução dos marcadores inflamatórios foi constatada em 
animais tratados com o extrato. Experimentos complementares ainda serão realizados, 

mas podemos concluir que este trabalho tem grande importância para a evolução do 

tratamento clínico da endometriose, que atualmente é extremamente invasivo.   

mailto:@hotmail.com
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Estudo do comportamento voltamétrico do 2,4-D, em solução usando 

eletrodo sólido de carbono vítreoem diferentes pH usando tampão 
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Palavras-chave: Eletroanalítica, voltametria cíclica, 2,4-D 
 

Pesticidas são compostos orgânicos capazes de banir o desenvolvimento de pragas em 

plantações. O aumento populacional e a demanda crescente de alimentos tem 

aumentado o uso dessas substâncias na produção agrícola, visando assegurar maior 

produtividade. Entretanto, o uso dos mesmos causa sérios riscos ao meio ambiente e à 

saúde do ser humano. Aplicados em lavouras contaminam lençóis freáticos e rios, 

tornam os agricultores mais propensos a desenvolver doenças e, de modo geral, 

contaminam o ser humano que consome alimentos cultivados com essas 

substâncias.Com o aumento desses compostos tornou-se necessário o monitoramento de 

eventuais resíduos no ambiente e nos alimentos, para tanto tem sido desenvolvidos 

métodos analíticos com o intuito de avaliar os riscos de contaminação. Avaliar o 

comportamento do herbicida 2,4-D por meio da técnica de voltametria cíclica e a partir 

dos resultados obtidos desenvolver um método validado para quantificação do 2,4-D em 

diferentes matrizes é o objetivo maior da pesquisa que vem sendo desenvolvida. 

Barbosa et al. (2013) observaram um sinal analítico para essa substância em meio 

aquoso na concentração de 5,0 x10
-5

 molL
-1

 em um sistema tamponado com HCl/KCl a 

pH 1,0. Neste trabalho o estudo do comportamento das soluções aquosas de 2,4-D numa 

faixa de concentração menor, isto é, de 5,0 x 10
-6

 a 5,0 x 10
-5

 mol/L estão sendo 

estudadas em diferentes valores de pH na faixa de 2 a 6 por meio da voltametria cíclica 

usando um sistema formado por uma célula eletroquímica composta de três eletrodos. O 

eletrodo de carbono vítreo ativado foi utilizado como eletrodo de trabalho e um fio de 

platina como contraeletrodo. O eletrodo de referência empregado foi o de calomelano 

saturado com KCl (SCE) em um potenciostato/galvanostato SP-200 BioLogic® e o 

sistema foi desareado com N2.As soluções-tampão em diferentes valores de pHforam 

obtidas a partir da solução de Britton-Robinson (0,04mol/L) com diferentes porções de 

hidróxido de sódio 0,2 mol/L e o valor da concentração hidrogeniônica de cada solução 

medidos por meio do pHmetro pH/ION 450 M.  Os resultados obtidos até o momento 

apontam que o 2,4-D é solúvel nas concentrações que vem sendo estudadas e resultados 

promissores a cerca da intensidade de corrente versus potencial vem sendo obtidos.  
 

Apoio: FAPERJ 
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Análise espectrofotométrica de estudos físico-químicos de um extrato 

aquoso de mucilagem de Aloe vera 
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Palavras-chave: Aloe vera; Citotoxicidade; Genotoxicidade  

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, representando uma planta em potencial 

para viabilizar os avanços nas etapas da cadeia produtiva, gerando assim diversos 

produtos de interesse ao Ministério da Saúde. O objetivo deste trabalho é estudar o 

perfil espectrofotométrico e físico-químico de um extrato de mucilagem de Aloe vera, 

além do estudo da citotoxicidade e genotoxicidade. Para a obtenção do extrato aquoso 

da mucilagem de Aloe vera, foi realizada a   retirada da mucelagem através de raspagem 

da face interna das folhas. Em seguida verteu-se o extrato em um becker, onde foi 

adicionada água destilada a 100º C; deixando em repouso por 1 hora, em seguida, o 

extrato aquoso de Aloe vera foi peneirado e filtrado a vácuo realizaou-se então o envase 

do extrato obtido em recipientes estéreis de vidro, resfria-se a temperatura e os 

submetemos ao processo de liofilização. O extrato aquoso liofilizado foi re-suspenso em 

água destilada (na concentração de 50 mg/mL). Foram realizadas diluições seriadas até 

que o espectro se adequasse na lei de Lambert e Berr. A leitura da absorvância foi 

possível na diluição de 3,12% (0,0015 mg/mL). Após o procedimento de leitura no 

espectrofotômetro, foi mantida a mesma concentração das amostras. As amostras serão 

expostas a 6 diferentes variações ambientais. Todos os testes serão realizados em 

triplicata e overnight. Os mesmos procedimentos também serão adotados aos frascos 

resfriados em refrigerador a temperatura de 3 ºC. A Concomitantemente será avaliada a 

ação bactericida do óleo extrato sobre as colônias de Staphylococcus spp, após as etapas 

de reativação e manutenção das cepas bacterianas, suspendêramos as colônias em NaCl 

(0,9%) com auxílio da escala de MC Farlland (0,5). A citotoxicidade do óleo essencial 

será avaliada pelo método de difusão em disco, utilizando-se da comparação de quatro 

antibióticos de uso clinico (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME) à 

diferentes concentrações do extrato. A genotóxicidade será avaliada pelo mesmo 

método. Esperamos encontrar resultados favoráveis a disseminação do uso de produtos 

naturais, incluindo a aloe vera. 
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Análise da interação entre as proteínas IRF2BP2 e UBE2I  

pelo método de FRET 
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A proteína IRF2BP2 foi identificada como correpressora do fator de transcrição IRF-2 e 

foi recentemente apresentada pelo nosso grupo como parceira do fator de transcrição 

NFAT1. A proteína IRF2BP2 é capaz de interagir e reprimir a atividade transcricional 

do NFAT1 de forma específica, o que se mostra bastante interessante já que a família 

NFAT apresenta fatores de transcrição altamente conservados. Estudos subsequentes, 

realizados pelo nosso grupo, mostram que a repressão da atividade do fator de 

transcrição NFAT1 pela proteína IRF2BP2 possivelmente envolve a via de sumoilação. 

Além disso, as modificações por SUMO são conhecidas, dentre outras funções, por 

atuarem na regulação negativa da transcrição. As proteínas UBE2I e o próprio SUMO1 

foram identificados, em nosso laboratório, como possíveis parceiros da IRF2BP2 em 

uma triagem pelo sistema do duplo híbrido de leveduras. Isso sugere que a proteína 

IRF2BP2 pode estar atuando como uma enzima E3 da via de sumoilação e selecionando 

o fator de transcrição NFAT1 como substrato para modificação. Diante disso, o objetivo 

deste trabalho é analisar a interação entre as proteínas IRF2BP2 e UBE2I pelo método 

acceptor photobleaching de Fluorescence Ressonance Energy Transfer (FRET). Para 

realizar os ensaios de interação foram construídos os plasmídeos de expressão das 

proteínas IRF2BP2 e UBE2I fusionadas às proteínas fluorescentes SYFP e Cherry, 

respectivamente. A região codificante da proteína IRF2BP2 foi amplificada por PCR, 

digerida com as enzimas de restrição Bgl II e Hind III e inserida nos mesmos sítios de 

restrição do vetor pSYFP, dando origem a pSYFP-IRF2BP2. A região codificante da 

proteína UBE2I também foi amplificada, digerida com as enzimas Bgl II e Hind III e 

inserida nos mesmos sítios de restrição do vetor pmCherry, dando origem a pmCherry-

UBE2I. Células HEK293T foram então co-transfectadas pelo método de fosfato de 

cálcio com os plasmídeos pSYFP-IFR2BP2 e pmCherry-UBE2I, fixadas e analisadas 

utilizando o microscópio confocal Olympus Fluoview Fv10i. Como controles negativos 

foram utilizadas células HEK293T co-transfectadas com pSYFP-IRF2BP2 e pmCherry 

vazio ou pmCherry-UBE2I e pSYFP vazio, e como  controle positivo  pSYFP-Cherry. 

A interação entre as proteínas IRF2BP2 e NFAT1, identificada recentemente no nosso 

laboratório, foi analisada pelo método de FRET. Para isso, a região codificante da 

isoforma C da proteína NFAT1 foi amplificada, digerida com as enzimas Hind III e Sac 

II e inserida nos mesmos sítios de restrição do vetor pmCherry, constituindo o 

pmCherry-NFAT1. Todas as construções foram conferidas por sequenciamento e a 

metodologia de realização de FRET foi padronizada. Foi analisada também a interação 

entre as proteínas IRF2BP2 e UBE2I e confirmada por meio do FRET a interação entre 

as proteínas IRF2BP2 e NFAT1 já conhecida. Com isso, verificou-se a interação 

IRF2BP2-UBE2I contribuindo para suportar a hipótese da participação da via de 

sumoilação na repressão da atividade transcricional do NFAT1 mediada pela proteína 

IRF2BP2. Apoio: CAPES, ICGEB, CNPq e INCA. 
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testar biofármaco inibidor do fato de crescimento endotelial vascular 
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O câncer de mama é uma das doenças mais frequentes e importantes que acomete 

mulheres na atualidade, trata-se do segundo tipo de câncer mais incidente no mundo e o 

primeiro entre as mulheres, acometendo cerca de 1,38 milhões de indivíduos por ano. O 

processo de angiogênese é um evento chave no estabelecimento e desenvolvimento de 

tumores sólidos. Este processo é regulado por inúmeros fatores, sendo a via controlada 

por VEGF umas das mais importantes e que tem influente papel no carcinoma mamário. 

A produção de VEGF está aumentada em tumores de mama devido ao ambiente 

hipóxico e à infiltração de células inflamatórias, o que culmina em respostas deficientes 

à terapia sistêmica. Dessa forma, o VEGF pode ser considerado um promissor alvo 

terapêutico para o tratamento de câncer de mama, modulando o processo de 

angiogênese. O presente estudo tem como objetivo estabelecer um modelo experimental 

de câncer de mama para testar biofármacos inibidores do processo angiogênico, mais 

especificamente o VEGF, avaliar a inibição do estabelecimento e progressão do 

carcinoma mamário, além de avaliar a toxicidade do biofármaco desenvolvido. Este 

modelo foi submetido e aprovado pela Comissão de Avaliação do Uso de Animais em 

Pesquisa (CAUAP) do Centro de Ciências da Saúde (CCS) - Processo IBCCF 009, 

sendo assim, o modelo experimental de carcinoma mamário será estabelecido e 

caracterizado utilizando 24 Ratas Wistar administrando uma única dose subcutânea na 

região mamária de 25mg/kg de DMBA (7,12-dimetil benzo antraceno) em 0,5ml de 

emulsão de óleo de girassol e 0,5ml solução salina. Após 16 semanas será iniciado o 

tratamento diário com peptídeos inibidores do VEGF durante 20 dias. Será ainda 

utilizado um grupo controle (sem tratamento) e um grupo tratado com solução salina 

(grupo placebo) para comparação do efeito do biofármaco. Após os 20 dias serão 

realizados eutanásias dos animais, mediante overdose de anestésico e amostras serão 

retiradas e avaliadas macroscopicamente para medição do crescimento das 

lesões/tumores (comprimento e largura) e preparadas para realização das análises 

histológicas, análises de distribuição e expressão gênica de marcadores associados à 

angiogênese. Até o presente momento, foi realizado indução do carcinoma mamário, via 

gavagem, de 20mg/kg de DMBA em 0,5ml de óleo de girassol em 5 ratas Wistar e 

20mg/kg de DMBA em 0,1ml de óleo de girassol em 5 camundongos. Após 13 

semanas, foi realizada a eutanásia dos animais, porém não foi evidenciado crescimento 

tumoral. Dessa maneira, optou-se por alterar o método de indução do câncer de mama, 

via injeção subcutânea na região mamária, esperando assim, o estabelecimento do 

modelo animal para testar os novos biofármacos e verificar sua toxicidade, para que 

futuramente esses compostos possam ser utilizados na prática clínica. 
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Usando Software Livre 

1
Vianna, L.B. (IC); 

1
Ferreira, R.P. (PQ); 

1
Laboratório

 
de Estatística e Matemática Aplicada - LEMA, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, 

Rio de Janeiro, RJ;  

<luizbweb@gmail.com> <rosanapaz@uezo.rj.gov.br> 
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Este trabalho visa desenvolver ferramentas computacionais para cálculo numérico de 

equações diferenciais parciais relacionadas à fluidodinâmica utilizando o software 

Scilab, uma plataforma de código livre semelhante ao software proprietário Matlab. 

Pretende-se com isto incentivar o uso de Software Livre no meio acadêmico e 

especialmente em Instituições Públicas oferecendo maior retorno à sociedade. As 

ferramentas produzidas serão reunidas em um módulo que será submetido à INRIA, 

Instituição francesa desenvolvedora do Scilab, para que, caso seja aprovado, torne-se 

disponível para todos os usuários desta plataforma. As soluções de alguns problemas 

resultam em sistemas de equações diferenciais de elevado número de incógnitas, 

demandando esforço de cálculo proibitivo, caso efetuado manualmente. Isso resulta em 

custos elevados de execução, tornando as soluções obtidas por esse procedimento 

vulneráveis a erros comprometedores. Conforme apresentado por Oliveira, 

Kischinhevsky e Tavares (2013), exemplos de fenômenos geralmente modelados por 

equações diferenciais parciais (EDPs) ocorrem em diversas aplicações, como na 

dinâmica de fluidos e gases, leis conservativas, ótica não-linear, combustão, detonação, 

modelos de previsão meteorológica, estudo da poluição nos oceanos, rios e atmosfera, 

modelos de termodinâmica, de eletromagnetismo, de aerodinâmica e na prospecção e 

extração de petróleo. O recente avanço da indústria naval e de pesquisas relacionadas à 

hidrologia e oceanografia inspiram o desenvolvimento de ferramentas computacionais 

para o cálculo numérico de Equações Diferenciais Parciais relacionadas à 

Fluidodinâmica. É importante que tais ferramentas sejam baseadas em softwares de 

código livre, pois estes softwares apresentam as vantagens de possuir menor custo e 

oferecer independência em relação a empresas fornecedoras de sistemas. Esta 

contribuição ajudará pesquisadores de diversas áreas a fazerem uso mais racional e 

intensivo de equações diferenciais, devido à construção de uma biblioteca de programas 

e procedimentos, além da documentação de acesso irrestrito.  
 

Apoio Financeiro: CNPq. 
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O Projeto “Sistema de busca de municípios segundo o perfil de serviços de 

comunicação” tem como objetivo produzir um sistema web de consulta aos dados do 

setor de comunicações, enriquecidos com os dados censitários produzidos pelo IBGE no 

Censo de 2010, que revele aos seus usuários quais municípios brasileiros atendem a um 

determinado critério de busca. Essa pesquisa utiliza conceitos e técnicas de Conjuntos 

Fuzzy, Algorítmo genéticos e Mineração de Dados, para gerar os resultados da consulta, 

e sua exibição será apresentada no formato de um mapa dinâmico, que irá exibir os 

municípios que possuem os perfis de comunicações relacionados a pesquisa. 

 Este projeto foi iniciado com o apoio do Centro Universitário Estadual da Zona 

Oeste e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica CNPq – 

FUNTTEL – 2013/2014 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


