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Introdução 

Recentemente, cidadãos e grande parte da 

comunidade científica brasileira estiveram em polos 

opostos nas discussões sobre o uso de uma 

substância produzida na Universidade de São Paulo 

(USP) para o tratamento de câncer. No ano de 

2015, o composto chamado fosfoetanolamina 

sintética, cujas pesquisas foram lideradas pelo 

então químico da USP Gilberto Chierice, ganhou 

manchetes nos noticiários nacionais como “A cura 

do câncer” ou “Pílula do câncer”. Grupos de defesa 

dos pacientes, familiares, juristas, governantes e 

cientistas passaram a debater sobre o uso da 

substância, anunciada por alguns como esperança 

para os pacientes com câncer, mesmo sem ter 

passado por testes clínicos nem contar com registro 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa). Por meio de uma análise de conteúdo 

quantitativa das matérias veiculadas em diferentes 

programas da Rede Globo, Record TV e Sistema 

Brasileiro de Televisão (SBT), buscamos traçar um 

panorama das principais características dessa 

cobertura. Foram analisados 64 vídeos de 14 

programas distintos das três emissoras, totalizando 

uma amostra de 5h e 12 minutos. 

Resultados e Discussão 

A análise dos enfoques abordados nos vídeos 
permitiu constatar que a maior parte das matérias 
diz respeito aos trâmites políticos/jurídicos da 
liberação de um possível medicamento – as 
estratégias políticas envolvendo a discussão do 
tema, do financiamento das pesquisas, etc. – e ao 
processo científico, seja enfocando na necessidade 
de pesquisas clínicas ou no funcionamento da 
substância no organismo, entre outros aspectos. 
Embora imagens de cientistas tenham sido 
veiculadas em maior número em relação às de 
pacientes (235 e 142 vezes, respectivamente), 
apenas 22 cientistas foram entrevistados, em 
contraste aos 75 pacientes entrevistados. Já o 
professor Chierice e sua equipe contaram com 20 
entrevistas, ganhando espaço principalmente no 
SBT e na Record. Portanto, nessas emissoras o 
ponto de vista de Chierice e sua equipe foi mais 
frequentemente abordado do que o do restante da 
comunidade científica – que, em geral, se 
posicionou contrariamente ao químico. Ao investigar 
em que locais os cientistas foram mais retratados 
pelas matérias analisadas, percebemos que a 

grande maioria, nas três emissoras, se passava em 
laboratórios (84% das imagens). Portanto, a maioria 
dos cientistas foi retratada em seu ambiente de 
trabalho, manipulando equipamentos, fazendo 
análises e observando reações. As imagens dos 
cientistas serviram, em grande parte, para ilustrar o 
processo do fazer científico, neste caso a análise e 
testes de uma droga em potencial, servindo como 
plano de fundo para as matérias. Já as imagens dos 
pacientes/familiares se dividiram entre suas 
residências – 33% das imagens – e o hospital – 
29,6% das imagens. Quanto às fontes de 
informação mencionadas nas matérias, verificamos 
que as principais esferas envolvidas na polêmica – 
pacientes, médicos, cientistas e poder público – 
foram as fontes mais citadas na amostra. 

Conclusões 

Neste caso, vemos as consequências amplificadas 
da atuação do químico na sociedade. Mesmo sem o 
apoio do restante da comunidade científica, Gilberto 
Chierice conquista o apoio e a confiança dos 
pacientes com câncer e seus familiares. É 
importante destacar que, ao evidenciar apenas os 
avanços e promessas científicas, sem retratar o 
processo para que um novo fármaco seja liberado, a 
ciência deixa de ser vista como uma construção 
social, resultante de conflitos e alianças entre 
grupos diversos da sociedade. Assim, afastamos o 
público geral da ciência e favorecemos a crença em 
substâncias ditas milagrosas, teorias da 
conspiração e o próprio movimento anticiência. 
Vemos então, o fortalecimento da individualização 
da experiência, com o surgimento de narrativas 
biográficas, onde o sofrimento e outros sentimentos 
são evocados, em detrimento aos argumentos 
científicos1. O que observamos é que a TV vem 
tentando balancear os argumentos, trazendo 
informações científicas mas sem deslegitimar os 
testemunhos dos pacientes, deixando que o 
telespectador tire suas próprias conclusões.   
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Introdução 

Após a revolução industrial, o consumo de 
combustíveis fósseis se intensificou e, 
consequentemente a emissão de gases causadores 
do efeito estufa (GCEE). Dentre os GCEE, o CO2 é 
o mais liberado nas atividades antropogênicas
mundiais (75%). Em razão disso, se faz necessária 
a redução das elevadas quantidades de CO2, 
presentes na atmosfera terrestre por meio de 
tecnologias de captura e separação1. A adsorção 
em sólidos porosos necessita de materiais com 
elevada área de superfície, alta seletividade e 
resistência térmica, além de tolerância à umidade1,2. 
Desta forma, os nitretos de carbono emergem como 
materiais interessantes para este propósito devido a 
sua produção barata, simples e sustentável, bem 
como sua elevada e estabilidade química e física. 
Ainda, por conta da basicidade das aminas 
terminais presentes como defeitos nas bordas das 
folhas do nitreto de carbono grafítico, sugere-se a 
ocorrência de interações ácido-base com o CO2, 
que é uma molécula ácida3. Neste contexto, o 
objetivo deste trabalho é a síntese variando-se o 
tempo de tratamento térmico para obtenção de uma 
mistura entre nitretos de carbono grafítico e o 
intermediário, melem, para verificar a influência na 
capacidade de adsorção de CO2 mediante técnica 
de variação de temperatura e pressão. 

Resultados e Discussão 

Os nitretos de carbono grafítico (GCN) foram 
preparados a partir da ureia pela técnica de 
polimerização térmica, conforme já descrito em 
literatura, e os tempos de calcinação foram de 30 
min (UGCN-450-0,5), 1h (UGCN-450-1), 1h30min 
(UGCN-450-1,5) e 2h (UGCN-450-2)3,4. As 
caracterizações desses materiais foram feitas por 
técnicas como a difração de raios X (DRX), a qual 
demonstrou que o UGCN-450-0,5 apresentava 
alguns picos característicos do melem e o UGCN-
450-2 os picos em θ=32° (002) e θ=15° (100)

atribuídos à distância entre as folhas do material 
grafítico e à distância no plano entre as unidades 
básicas de tris-s-triazina, respectivamente (Figura 
1(a)). Os estudos preliminares de adsorção de CO2 
foram feitos em pressões baixas e temperatura de 

17°C, e a amostra UGCN-450-1,5 (t=1h30min) 
apresentou maior capacidade de adsorção, sendo 
de 6,83 mmol/g, em 20 bar (Figura 1(b)). 

Figura 1. (a) DRX do melem calculado e g-C3N4 
sintetizados. (b) Isotermas de adsorção de CO2 à 
17 ºC. 

Conclusões 

Os nitretos de carbono grafítico foram obtidos com 
sucesso a partir da ureia. No DRX os padrões de 
difração característicos, (100) e (002), foram 
observados de acordo com o aumento do tempo de 
tratamento. Ainda, UGCN-450-1,5 apresentou a 
melhor capacidade de adsorção de CO2 em altas 
pressões (6,83 mmol/g). 
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Introdução 

Organocalcogênios, em especial, organoselênios 
vem sendo amplamente estudados devido ao 
grande número de aplicações sintéticas e 
biológicas.1 Por outro lado, o núcleo benzotriazólico 
constitui uma variedade de compostos que também 
apresentam propriedades biológicas relevantes. 
Sendo assim, a junção de ambos uma classe 
poderosa em virtude de sua potente atividade 
farmacológica no tratamento de várias doenças 
(Figura 1)2. 
 

 
Figura 1: Derivados benzotriazólicos contendo 

selênio. 
 

Nesse contexto, a selenofuncionalização de 
alcenos, utilizando o benzotriazol como fonte de 
nitrogênio oferece uma perspectiva promissora em 
síntese orgânica, pois seus derivados são 
potencialmente ativos e, ainda, pouco estudados. 
Portanto, nesse trabalho, tem-se por objetivo a 
aminoselenação regiosseletiva de alcenos, 
utilizando benzotriazol como fonte de nitrogênio, 
através de uma metodologia ambientalmente 
adequada.  

Resultados e Discussão 

Até o momento, foram realizados testes utilizando 
2eq de benzotriazol 1, 1eq de disseleneto de difenila 
2 e 2eq de 2-cicloexen-1-ona 3, com 20 mol% de 
iodo e 2 eq de DMSO à 65 °C e 100 W, no micro-
ondas. Obteve-se o produto inédito 4 com 32% de 
rendimento (Esquema 1). As mesmas condições 
foram testadas para o cicloexeno 5, obtendo-se o 
produto 6 com 55% de rendimento (Esquema 2). 
Ambos os compostos obtidos foram caracterizados 
por RMN 1H (500MHz, CDCl3). É importante 
salientar que o meio reacional é livre de solventes e 
metais. Além disso, empregou-se I2/DMSO como 
sistema catalítico, sob irradiação de micro-ondas em  

 
curto tempo reacional, o que fornece uma 
perspectiva positiva quanto aos objetivos iniciais do 
trabalho. 

 

 

Esquema 1: Rota sintética para obtenção do 
produto 4. 

 

 
Esquema 2: Rota sintética para obtenção do 

produto 6. 
 

Conclusões 

Em resumo, a metodologia que vem sendo 
realizada até agora está sendo otimizada, variando-
se os demais parâmetros reacionais e tem se 
mostrado promissora. Depois da condição reacional 
otimizada pretende-se verificar a viabilidade da 
metodologia dando início às variações estruturais.  
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Introdução 

Embora a Química seja de suma importância no 

currículo para a formação cidadã, na maioria das 

vezes é compreendida como algo desnecessário 

para compreensão do cotidiano e considerada difícil 

por grande parte do alunado escolar. Esta visão se 

dá, muitas vezes, devido a metodologia de ensino 

utilizada para abordar os conteúdos ¹. Os alunos 

estão condicionados a aulas expositivas repletas de 

conteúdos teóricos que apresentam a química 

através da repetição de fórmulas e de maneira 

formal, utilizando-se apenas quadro-negro e livros 

como recursos didáticos e fazendo com que, para o 

aluno, a química “permaneça distante das ações 

cotidianas e das práticas sociais” ². Atrelada a 

necessidade de mudança deste cenário, surge 

como proposta ações que tornem o aluno ativo no 

seu próprio processo de aprendizagem. Nesse 

contexto, o presente trabalho tem como objetivo 

avaliar a percepção dos alunos frente a 

metodologias ativas que foram aplicadas nas aulas 

do pré-universitário social Samora Machel da UFRJ 

nas aulas de química ao longo de 2019. 

Metodologia 

O trabalho foi realizado com quatro turmas de 

aproximadamente 30 alunos em cada, em aulas 

semanais regulares de química de 1 h 30 min no 

turno da noite. As metodologias ativas propostas 

foram: 1) Ensino híbrido: Atividades a distância via 

redes sociais. Desse modo, os alunos tiveram uma 

aprendizagem continuada através de exercícios; 2) 

Interdisciplinaridade: Aulas contextualizadas de 

maneira problematizadora. Dentre as 

experimentações realizadas, o ensaio de chamas 

possibilitou a relação entre química, história e 

geografia; e 3) Atividades lúdicas: Atividades 

recreativas a fim de estimular a descontração e a 

socialização. Foram realizadas atividades de pintura 

da tabela periódica, pintura de bolinhas de isopor 

para aula de geometria molecular, entre outros. O 

método de avaliação das atividades realizadas foi a 

partir da aplicação de um questionário objetivo com 

escala de Likert de 7 pontos e uma questão livre 

para comentários com críticas e sugestões. 

Resultados e Discussão 

O questionário foi elaborado com o propósito de 

avaliar a condução das metodologias ativas 

utilizadas em três dimensões: a disciplina, o aluno e 

o professor. Os resultados apontaram que 48% dos 

alunos aumentaram a vontade de entender os 

fenômenos a partir das aulas experimentais; 63%  

revelou que as abordagens utilizadas permitiram 

entender a química no cotidiano; 78% acreditam 

que as contextualizações sobre o conteúdos 

ajudaram a compreender melhor a matéria; 21% 

aumentou seu interesse por química, mas apenas 

16% deles se sentem preparados para uma 

avaliação formal de química. Além disso, 78% dos 

alunos se identificaram com a forma que o conteúdo 

foi apresentado em sala (slide, jogos, experimentos, 

etc) e 89% revelaram que houve um maior estimulo 

a sua participação em aula. Dentre os comentários, 

destacam-se: A professora… “tem verdadeira 

preocupação com os nossos resultados”; “me fez 

ver que química não é chato”; “tornou a matéria 

mais atrativa e até um pouco mais fácil de 

entender”; “motivou o estudo não só da matéria dela 

como também das outras”; “deu aulas dinâmicas e 

diferentes”; “não ensinou com detalhes os assuntos 

extensos e não deu todo o conteúdo”. Este último 

comentário expõe uma reação que alunos que 

foram submetidos a aulas tradicionais ao longo de 

muitos anos podem ter frente a metodologias 

diferentes, ou seja, acreditar que não aprendeu o 

suficiente, quando na verdade o conteúdo a ser 

abordado foi ministrado durante as 

contextualizações e experimentações realizadas. A 

melhora no desempenho dos alunos pôde ser 

percebida através do número de acertos nos 

simulados sobre o conteúdo. 

Conclusões 

Pela análise dos questionários e dos comentários 
dos alunos, foi possível observar resistência em 
relação à aplicação de metodologias ativas. Isso 
pode ser evidenciado quando 84% acreditam não 
estarem preparados para avaliação. Em 
contrapartida é importante ressaltar que 78% 
concordaram que tiveram uma melhor 
aprendizagem dos conteúdos frente às 
metodologias utilizadas. 
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Introdução 

As bauxitas no NE do Pará são rochas que 
apresentam em sua composição química oxi-
hidróxidos de alumínio, sendo o principal deles, a 
gibbsita (γ-Al(OH)3). Dentre as principais impurezas 
destacam-se os minerais silicatados, como por 
exemplo, a caulinita (Al4(Si4O10)(OH)8)¹. Atualmente, 
no processo industrial de obtenção de alumina 
(Processo Bayer), somente 30% dos depósitos de 
bauxita são comercialmente aproveitados. Algumas 
bauxitas marginais apresentam elevado teor de 
caulinita (sílica reativa), causando queda de 
rendimento do produto final e um gasto maior com 
os reagentes empregados². Sendo assim, as 
bauxitas empregadas na indústria devem conter a 
razão Al2O3 disponível/SiO2 reativa  (A/S) maior que 10³. 

Materiais e Métodos 

Ensaios de ativação mecanoquímica utilizando um 
reagente alcalino foram realizados para uma bauxita 
comercial (BC) e uma marginal (BM). Os testes 
seguiram um planejamento de experimentos fatorial 
2² com três réplicas no ponto central, variando o 
tempo (5 e 20 min) e a concentração do reagente 
(0,5 e 4,5%). Após cada experimento, a polpa foi 
submetida a um peneiramento a úmido utilizando 
um conjunto de peneiras de abertura de 37 e 20 µm. 

Resultados e Discussão 

Mediante os resultados de fluorescência de raios X 
(FRX) e da avaliação do planejamento experimental 
(efeito estimado p = 0,05), observou-se que os 
ensaios mais satisfatórios foram alcançados com 
4,5% de reagente com 20 min de agitação para a 
BC (BC 4520) e 0,5% de reagente com 20 min de 
agitação para a BM (BM 0520). Houve uma 
diminuição no teor de sílica total na fração retida em 
37 µm (granulometria utilizada pela indústria no 
Processo Bayer) de 11,24 e de 12,15% para a BC 
4520 e para a BM 0520, respectivamente. Os 
resultados da razão alumina disponível:sílica reativa 
(A/S), apresentados na Tabela 1, mostraram que o 
beneficiamento, sem a adição do reagente, foi 
suficiente para adequar a BC nas especificações do 
Processo Bayer. No entanto, a ativação 
mecanoquímica com o reagente ainda foi 
necessária para aumentar a razão A/S da BM. Os 
resultados da medida de potencial Zeta em função 
do pH da bauxita BM (Figura 1) indicam que o  
 
 

 
processo de beneficiamento por ativação 
mecanoquímica proporcionou mudanças 
significativas na densidade de cargas na superfície 
das partículas.  
 
Tabela 1. Razão Al2O3 disponível/SiO2 reativa (A/S) para as 
amostras comerciais (BC) e marginais (BM). 

Amostra A/S 

BC 6,96 

BCB* 14,24 

BC 4520 14,5 

BM 4,78 

BMB** 9,65 

BM 0520 15,5 

* BCB: bauxita comercial beneficiada **BMB: bauxita marginal beneficiada 

 

A diminuição nos teores de silica total e reativa na 
fração + 37 µm, faz com que os valores de potencial 
Zeta tornem-se mais positivos, em pH inferior a 9, 
para as amostras BMB e BM0520. O mesmo 
comportamento foi observado para a amostra BC, 
indicativo da redução no teor de SiO2 reativa. 
 
Figura 1. Potencial Zeta em função do pH para as 
amostras BM e BM 0520. 
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Conclusões 

A ativação mecanoquímica com adição de reagente 

promoveu um aumento da razão A/S, bem como 

proporcionou mudanças significativas na densidade 

de carga superficial. 
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Introdução 

A legislação brasileira determina os padrões 
nacionais de qualidade do ar e estabelece que o 
monitoramento e divulgação dos níveis de 
concentração dos poluentes são atribuições dos 
estados.1,2 Dessa forma, é responsabilidade dos 
estados a instalação e operação das estações de 
monitoramento, a elaboração dos relatórios anuais, 
o cálculo e divulgação diárias dos índices de 
qualidade do ar, o licenciamento ambiental e 
estabelecimento de outras normas e procedimentos 
para promover a saúde da população e a qualidade 
de vida no referente ar ambiente. Neste trabalho foi 
avaliada a rede de monitoramento da cidade do Rio 
de Janeiro à luz da legislação. 

Resultados e Discussão 

Foram compiladas as estações de monitoramento 
da qualidade do ar da cidade do Rio de Janeiro, 
entre 2011 e 2018, operadas pela rede estadual e a 
rede municipal. Para cada uma delas foram 
analisados quais são os poluentes monitorados e a 
frequência da obtenção dos dados, interrupções no 
funcionamento e divulgação dos resultados. Apesar 
do grande esforço realizado antes das Olimpíadas 
Rio 2016, para adequar a rede de monitoramento 
(especialmente nas zonas olímpicas) às exigências 
da legislação, a partir de 2017 observou-se um 
grande deterioro da mesma, especialmente das 
estações operadas pelo INEA. No ano de 2018 
apenas quatro estações da SMAC e uma do INEA 
coletaram e disponibilizaram dados para todos os 
poluentes legislados, hidrocarbonetos e para   os 
parâmetros meteorológicos, na maior parte dos dias 
e disponibilizaram esses dados para a população. 
Outras estações determinaram apenas alguns 
poluentes ou operaram em forma descontinua ou 
não disponibilizaram os resultados.  
Na Figura 1 é mostrado um mapa da cidade do Rio 
de Janeiro com a localização das estações 
completas. São mostradas, também, rosas dos 
ventos típicas (calculadas usando dados 
meteorológicos e um código em linguagem R),3 

podendo ser observado que na região da Tijuca 
predominam ventos da direção sul (brisa de 
montanha) e norte, enquanto nas outras estações 
os ventos vem das direções este/sudeste ou oeste, 
ou seja das áreas industriais de Duque de Caxias e 
Santa Cruz, respectivamente. Também são 
mostradas simulações típicas de dispersão do ar da 
região de Duque de Caxias, realizadas usando o 

programa HYSPLIT e dados da NOAA para o ano 
de 2018.4 Os resultados indicam a necessidade de 
uma maior quantidade de estações completas na 
região impactada pelas massas de ar provenientes 
das áreas industriais ou que atravessam vias de alta 
densidade veicular como a Avenida Brasil, Linha 
Amarela e Vermelha. 
 
Figura 1. Localização das estações completas, 
rosas dos ventos para os diferentes locais e 
transporte das massas de ar desde o polo industrial, 
no ano de 2018. 

 

Conclusões 

Os resultados obtidos neste trabalho mostram que a 

rede de monitoramento da cidade do Rio de Janeiro 

não atende à legislação que exige que os poluentes 

legislados sejam monitorados e a população 

informada dos resultados, de forma de garantir a 

saúde e bem-estar da população. A topografia 

complexa da cidade, assim como as altas 

temperaturas e índices de radiação, promove a 

formação de ozônio, tornando o problema ainda 

mais complexo e preocupante para a saúde dos 

cidadãos. Na instalação de novas estações deverá 

ser considerada a circulação das massas de ar, de 

forma de atender regiões não contempladas, como 

a região entre os maciços da Tijuca e Pedra Branca 

que, de acordo com as simulações, frequentemente 

recebe poluentes da região norte. 
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Introduction 

Prionic diseases are a set of neurodegenerative 
diseases resulting from transmissible spongiform 
encephalopathies (TSE). One cause of these 
diseases is the aggregation of the protease-resistant 
insoluble Prion protein (PrPSc), an infectious protein 
isoform formed after conformational changes of the 
soluble cellular Prion isoform (PrPC). Efforts have 
been made to develop new substances capable of 
minimizing this conformational conversion.1 Our 
research group presented the synthesis of a series 
of 6-aminoquinolones and their dimeric 
benzoquinone derivatives at the 41th Annual Meeting 
of the Brazilian Chemical Society in 2018 (Figure 1).  

 
Figure 1. 6-aminoquinolones (1a-h) and their dimeric 
benzoquinone conjugates (2a-h). 
 
Substances 1a-h and 2a-h are currently being 
evaluated for their anti-prion profile and, in this 
paper, we present the first results obtained. 

Results and Discussion  

The substances 1a-h and 2a-h had their anti-prion 
profile evaluated by two different assays. The first 
explored the ability of these substances to inhibit the 
formation of the amorphous protein aggregates due 
to mechanical and thermal stimuli in solutions 
containing the cellular prion protein.2 All 
aminoquinolones (1) showed inhibitory capacity. 
Although not all of the dimers (2) were active, three 
of them presented better activity than their 
monomeric analogues, with the best result achieved 
by 2e, with 79% inhibition (Figure 2). In the second 
assay the inhibitory capacity on the formation of 
mature prion fibers was evaluated.3 The best results 
were obtained for dimers 2g and 2h leading to 
changes in the kinetic and thermodynamic profiles of 
the fibrillation stage. Figure 3 exemplifies this result 
for 2h.  

 
Figure 2. Formation of amorpheus protein aggregates. 
 

 
Figure 3. Fibrillation process for substance 2h. 
 
The substances 1 and 2 presented low cytotoxicity 
in concentration of 10 μM.  

Conclusion 

All monomers and four of the dimers studied 
inhibited protein aggregation, with 2e presenting the 
best result. 2h and 2g showed modulating activity of 
the fibrillation stage, affecting both the kinetics and 
thermodynamics, with a decrease in total fibrillation. 
Further studies are underway. 
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Introdução 

O 5-hidroximetilfurfural (HMF) é um derivado 

furânico de grande destaque dentro da química 

verde, uma vez que possui elevado potencial para a 

substituição de petroquímicos. Essa molécula é 

obtida a partir da desidratação de hexoses em meio 

ácido, e possui excelente reatividade química, 

sendo precursora de diversos outros compostos 

como ácidos orgânicos, polímeros e 

biocombustíveis¹. No entanto, a síntese de HMF 

ainda é muito onerosa, sendo necessário estudos 

para definir catalisadores, solventes e condições 

ótimas para aumentar o rendimento e seletividade 

desse produto². 

Resultados e Discussão 

Nesse estudo, um carvão ativado comercial (CA) foi 

funcionalizado com ácido fosfórico (H3PO4), 

variando a concentração em 20 e 40% em relação a 

massa de carvão. Em seguida, foi avaliado o 

desempenho catalítico de cada sólido na reação de 

desidratação de frutose a HMF. 

Os resultados do teor de fósforo (ICP-OES) e acidez 

total (titulação ácido-base) estão reportados na 

Tabela 1. Observa-se que houve a incorporação de 

P na estrutura do carvão, e que este teor cresce à 

medida que a concentração de H3PO4 empregada 

aumenta. Os resultados de acidez total, corroboram 

com os de ICP-OES, sendo o catalisador 40% 

H3PO4/CA o mais ácido.  

 

Tabela 1. Teores de P e acidez total dos 
catalisadores 

Catalisador P (%) 
Acidez Total 

(µmolH+/g cat) 

CA 0,12 41 

20% H3PO4/CA 1,40 65 

40% H3PO4/CA 3,20 76 

 

Os ensaios catalíticos foram conduzidos em reator 

batelada, em meio orgânico (DMSO), a 140 °C, na 

presença de 25 g.L-1 de frutose, com razão mássica 

catalisador:substrato de 1:5 por 2 h. Os testes 

(Figura 1) indicam que a funcionalização dos 

carvões com H3PO4 resultou em uma melhora de 

suas propriedades catalíticas quando comparados 

ao CA sem tratamento.  O rendimento máximo 

(76%) foi atingido em 60 min de reação para o 

catalisador 40% H3PO4/CA, apresentado o melhor 

desempenho para a reação estudada, devido a sua 

maior acidez. Vale ressaltar que esse catalisador 

obteve perfil semelhante ao homogêneo (H3PO4), 

sendo interessante do ponto de vista econômico e 

ambiental, devido a facilidade de separação do 

sólido do meio reacional.  
 
Figura 1. Rendimento para HMF 
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Ademais, o ensaio catalítico sem a adição de 

catalisador apresentou atividade catalítica. Isso 

ocorre, pois, o DMSO em temperaturas moderadas 

e em contato com o ar, se degrada em espécies 

ácidas³. 

Conclusões 

A funcionalização do CA com ácido fosfórico é um 

método eficiente para modificar a acidez deste 

sólido e de fácil reprodução. Além disto, o CA 

tratado com 40% de H3PO4 apresentou elevada 

atividade catalítica para a conversão de frutose em 

HMF.  
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Introdução 

Soros hiperimunes são a única opção terapêutica 
para o tratamento de várias doenças 
negligenciadas, p. e., os acidentes com animais 
peçonhentos. No Brasil os soros hiperimunes são 
preparados a partir da inoculação de cavalos com o 
veneno e posterior coleta e tratamento do plasma 
hiperimune, utilizando-se precipitação salina, para 
remover proteínas plasmáticas e a hidrólise com 
pepsina, para transformar as imunoglobulinas 
formadas em fragmentos F(ab)´2 com capacidade 
neutralizante sobre o veneno2. 
Há uma elevada incidência de efeitos adversos no 
uso dos soros hiperimunes, que são relacionados à 
pureza do material2. O único ensaio para a 
avaliação de pureza desses soros previsto na 
Farmacopeia Brasileira é o teor de proteínas totais, 
que não informa quais proteínas estão presentes3. 
O objetivo desse trabalho é avaliar a pureza de 
soros hiperimunes antiescorpiônicos utilizados no 
Brasil. Para esse fim foi utilizada a eletroforese do 
tipo SDS-PAGE. 

Resultados e Discussão 

Todos os produtos analisados apresentaram uma 
banda intensa com massa molar de 
aproximadamente 100 kDa, valor esperado para o 
fragmento F(ab)´2. (figura 1).  

Figura 1: Resultado da eletroforese em gel de 
poliacrilamida à 10%, das amostras de soros 
antiescorpiônicos. Linha 1, marcadores de peso 
molecular Bio-rad broad range (kDa). Linhas 2/3 lote 
1; linhas 4/5 lote 2; linhas 6/7 lote 3. Coloração por 
Coomassie blue. 

Além da banda principal, os lotes analisados 
apresentaram outras bandas (tabela 01). A 
identificação das bandas foi feita utilizando-se a 
técnica de Western Blot (W.B.), com anticorpos anti 
IgG equina. As bandas reativas (R) foram as de 
massa molar aproximada de 100 e 150 kDa, 
confirmando que se tratam do F(ab)´2 e da IgG 
equina. As demais bandas foram não reativas (NR). 

Tabela 1: Valores de massa molar aproximada 
(kDa), percentil em cada banda presente no gel e a 
reatividade das bandas no Western blot. 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

PM % W.B. PM % W.B. PM % W.B. 

129 24 R 156 19 R 162 21 R 
107 53 R 107 51 R 107 52 R 
56 11 NR 56 15 NR 55 13 NR 
41 12 NR 41 15 NR 40 13 NR 
17 1 NR 17 1 NR 17 1 NR 

Conclusões 

Os soros analisados apresentaram várias bandas 
diferentes do F(ab)´2, que deveria ser o único 
constituinte do produto. Também foi identificada a 
presença de IgG equina que não foi hidrolisada no 
processamento do material. 
Atualmente o trabalho se encontra na fase de 
identificação das demais bandas, utilizando-se 
cromatografia liquida de ultra eficiência acoplada a 
espectrometria de massa sequencial de alta 
resolução. Essa identificação poderá ajudar a 
entender a participação dessas proteínas nos 
efeitos adversos dos soros. 
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Introdução 

 No cenário industrial, são utilizados diversos 
materiais metálicos para as mais variadas funções, 
sendo o mais utilizado o aço carbono. Considerando 
que em diversas situações esse material pode ser 
exposto a meios corrosivos, como por exemplo ácido 
clorídrico, surge a necessidade do estudo de técnicas 
capazes de protegê-los da corrosão. Dentre as mais 
utilizadas, está o uso de inibidores de corrosão. 

As substâncias orgânicas são potencialmente 
moléculas capazes de inibir corrosão, devido a 
elementos estruturais (sítios básicos de Lewis e 
elétrons π) que podem funcionar como centros ativos 
que interagem com a superfície metálica, sendo 
capazes de adsorver sobre a mesma, formando um 
filme protetor. 

Com este intuito, neste trabalho foi estudada a 
atividade inibitória de corrosão da molécula N-fenil-
O-propargil carbamato (FPC) para aço carbono em 
meio de ácido clorídrico (HCl 1 mol.L-1). 

Resultados e Discussão 

Através de ensaios gravimétricos, a molécula 

orgânica FPC apresenta uma excelente eficiência 

anticorrosiva, atingindo o máximo de 96,7% a uma 

concentração de 6,2 mmol.L-1 (298 K). Também foi 

visto que o aumento de temperatura (308, 318 e 328 

K), gerou aumento na eficiência anticorrosiva, 

alcançando máximos de 96,8, 97,2 e 97,3%, 

respectivamente. Os dados do estudo de perda de 

massa permitiram o cálculo de parâmetros 

termodinâmicos de adsorção e cinéticos de corrosão, 

permitindo assim um melhor entendimento do 

sistema estudado. 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) mostraram uma grande diferença na 

superfície do aço carbono após lixamento e após ser 

exposto ao meio ácido na ausência e na presença da 

concentração máxima de inibidor, indicando a 

formação de um filme protetor sobre a superfície 

metálica devido adsorção da molécula orgânica. 

Além disso, análise de espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS) revelam diferenças de elementos 

químicos na superfície do aço carbono após os 

ensaios que caracterizam a presença de produto de 

corrosão (ensaio branco) e a presença da FPC no 

ensaio com inibidor. 

Fig. 1. Imagens de MEV em diferentes cenários. 

Conclusões 

O Ensaio Gravimétrico mostrou que a molécula N-
fenil-O-propargil carbamato atua como um excelente 
inibidor de corrosão para aço carbono ASTM A36 em 
meio ácido (HCl 1 mol L-1) em diferentes 
temperaturas (298, 308, 318 e 328 K). Imagens de 
Microscopia Eletrônica de Varredura mostram uma 
superfície significativamente menos danificada na 
presença do inibidor, protegendo o aço do processo 
corrosivo. 
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Introdução 

    Mecanismos de captura e valorização de CO2 
despertam interesse nos campos da química 
ambiental e industrial devido à redução desse 
poluente no meio ambiente (uma das possíveis 
causas do aquecimento global) e à possibilidade de 
obtenção de novos compostos carbônicos com 
maior valor agregado. Nesse sentido, um produto de 
conversão de CO2 de alto interesse é o dimetil 
carbonato (DMC), que pode ser obtido conforme a 
reação 1, utilizando compostos organoestânicos 
como catalisadores.1 

     CO2 + 2MeOH  DMC + H2O (1)

    No presente trabalho avaliamos a eficiência de 7 
funcionais distintos (BLYP-D3BJ, CAM-B3LYP, 
PBE, CAM-B3LYP-B3BJ, TPSSH-D3BJ, B3LYP e 
M06L) associados à base def2-svp para a descrição 
de compostos organanoestânicos de interesse.2 
Adicionalmente, calculamos parâmetros 
termodinâmicos e cinéticos para reações de captura 
de CO2 e conversão a DMC, utilizando metanol e 
catálise por alquilestanho, conforme exemplificado 
na figura 1.3 Todos os cálculos foram realizados no 
Gaussian 09. 

Figura 1: Formação de DMC a partir de CO2 e 
metanol catalisada por SnO(Me)2. 
Resultados e Discussão 

    A validação do método foi realizada pela 
comparação de parâmetros geométricos e 
energéticos experimentais de alquilestanhos3 com 
parâmetros calculados utilizando os diferentes 
funcionais. Com base nos resultados concluiu-se 
que o funcional CAM-B3LYP apresentou os 
melhores resultados, de forma que todos os 
cálculos a seguir foram realizados com tal método. 
    A energia de dimerização do SnO(Me)2 é de ΔE = 
˗110,02 kcal.mol-1, em concordância com a 

existência de estrutura cristalográfica dos 
intermediários-chave na forma de dímero.4 
    A tabela 1 contém os parâmetros energéticos 
calculados para a reação 2. 
 

Tabela 1. Parâmetros energéticos da reação (2). 
ΔEǂ (kcal.mol-1) ΔE (kcal.mol-1) 

1° MeOH 8,13 - 10,66 
2° MeOH 9,72 - 4,05 
3° MeOH Barreira Pequena - 0,95 
4° MeOH Barreira Pequena - 0,99 

     A inserção de quatro moléculas de MeOH no 
dímero de SnO(Me2) requer barreiras de ativação 
pequenas e é acompanhada pela redução da 
energia do sistema (ΔE < 0).  
   A tabela 2 contém os parâmetros energéticos para 
a reação 3. 
 

Tabela 2. Parâmetros energéticos da reação (3).
ΔEǂ (kcal.mol

-1) ΔE (kcal.mol
-1) 

1° CO2 5,84 - 12,06 
2° CO2 6,61 - 13,86     

    Assim como na etapa anterior, a reação 3, onde 
ocorre a inserção de duas moléculas de CO2 no 
complexo, é exotérmica, com baixas barreiras de 
ativação e redução da energia do sistema.  
   A tabela 3 contém os parâmetros energéticos para 
a reação 4. 
 

Tabela 3. Parâmetros energéticos da reação (3).
ΔEǂ (kcal.mol

-1) ΔE (kcal.mol
-1) 

Reação 4 A ser calculada 28, 70 
Os cálculos de barreiras de ativação para a reação 
4 ainda estou em andamento. O valor total positivo 
é coerente com o fato da reação final ser uma etapa 
de termólise. 

Conclusões 
   A validação do método indicou o CAM-B3LYP 
como o melhor funcional para descrever o sistema. 
Além disso, as duas primeiras etapas da reação são 
exotérmicas e ocorrem com baixas barreiras de 
ativação. A obtenção dos parâmetros para a etapa 
final ainda está em andamento.  
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Introdução 

A qualidade da água vem sendo afetada pela 
presença cada vez maior de contaminantes 
emergentes, que são compostos que têm sido 
detectados no solo, água e ar e que possuem 
origem antrópica. Seu aparecimento é preocupante, 
uma vez que eles são potencialmente danosos aos 
microorganismos expostos e não são removidos 
pelos métodos tradicionais de tratamento de água. 
O processo de adsorção em carvão ativado é uma 
estratégia promissora para a remoção dessas 
substâncias, por ser eficiente e de baixo custo [1]. 
Este estudo tem como objetivo produzir carvões 

ativados a partir da casca do coco do licuri e avaliar 
seu uso como adsorvente da isoniazida (piridina-4-
carboidrazida), um antibiótico utilizado no 
tratamento primário da tuberculose, em água. 

Resultados e Discussão 

O carvão obtido a partir da pirólise da casca do 
coco do licuri (CP) foi submetido a dois processos 
de ativação para melhorar sua capacidade de 
adsorção, resultando no carvão ativado com ácido 
(CAA) e carvão ativado com base (CAB). Um carvão 
ativado comercial (CAC) também foi analisado neste 
estudo para comparação de desempenho. 
A remoção de isoniazida em soluções aquosas foi 

avaliada através da metodologia em leito fixo e em 
batelada. No ensaio em leito fixo, uma solução de 
isoniazida flui através da coluna contendo o carvão 
e as amostras foram recolhidas para quantificação 
da isoniazida residual. No ensaio em batelada, a 
solução de isoniazida foi encubada com o carvão 
sob agitação até atingir o equilíbrio, para depois ser 
filtrada e a concentração de isoniazida residual 
determinada. A quantificação de isoniazida foi 
conduzida em um espectrofotômetro UV-Vis através 
de uma metodologia previamente desenvolvida e 
validada no grupo. 
O CAB demonstrou maior capacidade de adsorção 

dentre os carvões avaliados, enquanto o CAC 
demonstrou melhor desempenho para a remoção da 
isoniazida que CAA e CP, como pode ser 
visualizado na figura 1 e na figura 2. 

Os carvões foram submetidos a análise textural e 
caracterizados através de métodos denominados 
titulação de Boehm e ponto de carga zero, que tem 
como finalidade avaliar a acidez dos materiais. As 
caracterizações demonstraram que o CAB possui a 
maior área superficial e a maior quantidade de 
grupos oxigenados dentre os carvões analisados, 
explicando sua maior capacidade de adsorção. O 
CAA possui a menor área superficial, mas quando 
comparado ao CP ele possui maior quantidade de 
grupos oxigenados, favorecendo a adsorção de 
isoniazida.  

Conclusões 

A metodologia proposta de ativação de carvão com 
base foi bem sucedida em produzir um carvão 
ativado com alta capacidade de adsorção, sendo 
melhor do que o material comercial e uma 
alternativa eficaz na remoção de fármacos da água. 
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Figura 2. Resultados da adsorção da isoniazida em fluxo 

Figura 1. Resultados da adsorção da isoniazida em 
batelada 
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Introdução 
A fabricação de dispositivos microfluídicos com um 
arranjo de microcanais retos e paralelos é muito 
desafiadora usando processos de microfabricação 
convencionais. A natureza é única na criação de 
arquiteturas hierárquicas complexas, que oferecem 
a possibilidade de adicionar novas funções aos 
modelos biológicos, necessários para o 
desenvolvimento de dispositivos eletrônicos e 
biológicos “verdes”.1 É importante compreender a 
complexidade dos sistemas vegetais, suas 
arquiteturas hierárquicas, suas estruturas 
anisotrópicas, bem como a possibilidade de 
incorporar íons metálicos,2 estrutura metal-orgânica 
(MOF), polímeros orgânicos condutores e 
nanomateriais para aumentar ou adicionar novas 
funcionalidades às plantas e gerar novos 
dispositivos bio-nanotecnologicos a partir da sua 
estrutura biológica usada como biotemplate. 

Resultados e Discussão 
Desenvolvemos pela primeira vez um método de 
prototipagem rápida em temperatura ambiente para 
fabricar um arranjo de microcanais condutores 
usando a estrutura anatômica do bambu como 
biotemplate. Nosso método consiste em escoar tinta 
de prata através dos microcanais do bambu 
Dendrocalamus Giganteus e remover o excesso de 
tinta escoando nitrogênio. Conseguimos um 
revestimento regiosseletivo dos feixes vasculares de 
bambu com uma condutividade de 9,3 (± 4,0) × 105 
S m-1, que é o valor mais alto relatado até agora 
para materiais derivados de madeira (Figura 1). 
Além disso, os canais condutores ocos permitiram a 
fabricação de dispositivos eletrônicos e 
eletroquímicos lignocelulósico à base de bambu 
(Figura 2). 

Conclusões 
Como prova de conceito, apresentaremos circuitos 
elétricos 3D, aquecedor microfluídico multicanal e 
célula eletroquímica que integra o eletrodo de 
trabalho, o contra eletrodo e o eletrodo de 
referencia. Considerando sua elevada abundancia e 
rápido crescimento, a biomassa de bambu é o 
melhor candidato a ser explorado como recurso 
natural de biopolimeros lignocelulósicos para uma 
produção escalável de uma nova geração de 

biodispositivos eletrônicos e eletroquímicos 
portáteis, ecológicos, sustentáveis e de baixo custo 
definidos “Bambootronics”. 

Figura 1. a) Imagem ótica da seção transversal da 
estrutura anatômica do bamboo, barra 500 µm; b) 
esquema de revestimento metálico dos feixes 
vasculares; c) Imagem MEV de um microcanal 
antes e depois do revestimento, barra 20 µm; (e-f) 
Imagem MEV e analise EDS do revestimento 
interno num feixe vascular, barra 100 µm; g-h) 
Imagens 3D de microtomografia de raios-X (µCT) de 
bambu antes e depois da metalização, barra 500 
µm; i) µCT-2D de uma deposição com espessura 
10.3 ± 2.2 µm, barra 100 µm. 

Figura 2. (Esquerda) O aquecedor microfluídico 
lignocelulósico com revestimento metálico explora o 
efeito joule para um controle fino da temperatura de 
um fluido em escoamento num ambiente 
micrométrico. (Dereita) Realização do sensor 
eletroquímico lignocelulósico com microeletrodos 
integrados na matriz vegetal do bambu.  
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Introdução 

O desenvolvimento de dispositivos capazes de 

converter a água em hidrogênio, utilizando a luz 

solar como fonte de energia, tem se mostrado um 

campo de estudos promissor na busca por fontes 

renováveis de energia.1 Neste sentido, corantes são 

componentes estratégicos, sendo responsáveis por 

pela absorção da luz de forma eficiente e sua 

conversão em energia eletrônica a ser direcionada a 

um sítio reativo específico no qual a oxirredução da 

água ocorre através de processos 

multieletrônicos.2,3 No planejamento estrutural de 

corantes aplicáveis a processos de fotoconversão, 

uma configuração do tipo D-A tem sido empregada 

com sucesso. A quinolina 1, por exemplo, descrita 

por Mao e colaboradores foi capaz de levar à 

conversão fotovoltaica com 2,51% de rendimento.2 

Dessa forma, este trabalho propõe a obtenção de 

uma séries de quinolinas (2) com configuração D-A 

que possam ser aplicadas a processos de 

fotoconversão (Figura 1). 

Figura 1. Fotossensibilizadores quinolínicos 2a-d a 

serem sintetizados 

Resultados e Discussão 

As quinolonas 3a,b foram sintetizadas através da 

condensação entre iodoanilinas (4a,b) com 

etoximetilenomalonato de dietila (EMME), seguida 

de ciclização térmica. As quinolonas 3a,b foram 

então reagidas com cloreto de tionila sob refluxo por 

16 horas, seguido do tratamento com azida de sódio 

em DMF à temperatura ambiente. As 4-

azidoquinolinas 5a,b foram reagidas com 

fenilacetileno via cicloadição catalisada por Cu(I), 

levando à formação da triazolilquinolina 6a,b. Até o 

momento, o acoplamento de Ullmann entre a 

iodoquinolina 6a e difenilamina ou fenotiazina foi 

realizado na ausência de solventes, na presença de 

sulfato de cobre e carbonato de potássio a 220 oC 

(Esquema 1). As substâncias 6a,b encontram-se em 

fase de purificação e serão hidrolisadas para a 

obtenção dos corantes 2a,b propostos.  

Esquema 1. Rota sintética para obtenção dos 

corantes do tipo 2. 

Conclusões 

A síntese de corantes quinolínicos tem sido 

executada com sucesso. Até o momento, as 6-iodo-

4-triazolil-quinolina 6a,b foram sintetizadas após 

quatro etapas e reagida com difenilamina e 

fenotiazina via acoplamento de Ullmann. Os 

produtos obtidos encontram-se em fase de 

purificação e, uma vez confirmadas suas estruturas, 

serão hidrolisados aos respectivos ácidos 

carboxílicos 7a,b propostos. Como perspectiva 

futura, o intermediário 6b será também convertido 

nos corantes 2c,d. As substâncias 3a,b; 5a,b e 6a,b 

sintetizadas tiveram suas estruturas confirmadas 

por métodos físicos de análise. Uma vez 

sintetizados, os corantes 2a-d terão sua capacidade 

fotossensibilizadora avaliada em sistemas 

sacrificiais para fotogeração de H2. 
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Introdução 

A esquistossomose é uma doença parasitária, que, 
infecta mais de 200 milhões de pessoas, atrás 
apenas da malária, principalmente em países 
pobres, segundo a estimativa da Organização 
Mundial de Saúde (OMS, 1994). A OMS estima que 
o uso de plantas medicinais atualmente tenha sido a
principal opção terapêutica para até 80% da 
população dos países em desenvolvimento (OMS, 
1994). O objetivo do trabalho foi testar a atividade 
tóxica das frações em acetona e etanol das folhas 
de Plectranthus grandis sobre Biomphalaria glabrata 
para verificar as concentrações letais (CL50 e CL90). 

Resultados e Discussão 

Para identificar as estruturas das substâncias na 
planta das frações obtidas, utilizou-se a técnica de 
identificação e caracterização dos constituintes 
através da cromatografia líquida de alta 
performance (Calixto, 2001). Foi utilizado para 
comparar com o extrato etanólico das frações das 
folhas de Plectranthus grandis o padrão de 
flavonoide quercetina. Os picos dos cromatogramas 
das frações foram comparados através dos seus 
tempos de retenção com o padrão de referência. Os 
perfis de cromatografia líquida de alta performance 
do padrão e das frações foram obtidos em 255 nm. 
O padrão de quercetina apresentou dois picos no 
tempo de rentenção de 6,63 min e 8,66 min, 
respectivamente. A fração em acetona apresentou 
no pico 7, tempo de retenção de 6,77 min e no pico 
13, tempo de retenção de 8,74 min, sugere-se a 
presença de quercetina nesta fração. Na fração em 
etanol, os picos não foram similares ao padrão de 
quercetina. 
Figura 1. Cromatograma das Frações e padrão de 
Quercetina. 

Fração em acetona das folhas de Plectranthus grandis

Fração em etanol das folhas de Plectranthus grandis

Padrão de Quercetina

Os resultados dos testes realizado em placas de 24 
poços (Santos et al, 2017), observou-se que a 
fração em etanol das folhas apresentou letalidade 
média de 1,00 ± 0,0  em 24 h de exposição com 
taxa de 33,33 % de mortes e em 48 h, mortalidade 
média de 3,00 ± 0,0 com taxa de 100 % em 200 
mg/L. Na fração em acetona das folhas de 
Plectranthus grandis pode-se observar que na 
concentração de 200 mg/L apresentou mortalidade 
média de 2,67 ± 0,58 em 24 h de exposição com 
taxa de 89 % e em 48 h apresentou média de 3,00 ± 
0,0 com taxa de 100 % de letalidade.  
Tabela 1 e 2. Atividade das frações em acetona e 
etanol sobre Biomphalaria glabrata

Média % Média %

0 0±0 0 0±0 0
NCL 2mg/L 3±0 100 3±0 100
DMSO 1% 0±0 0 0±0 0

50 0±0 0 0±0 0
100 0,33±0,58 11 0,33±0,58 11
150 0,67±0,58 22,33 1,67±1,15 55,66
200 2,67±0,58 89 3±0 100

Tabela 1: Atividade da fração em acetona do Extrato etanólico das 

folhas de Plectranthus grandis sobre Biomphalaria glabrata . N = 3

DMSO = Dimetilsufóxido, NCL= Niclosamida®, teste com 3 repetições

Concentração (mg/L)
24 h 48 h

Média % Média %

0 0±0 0 0,67±0,58 22,33
NCL 2mg/L 3±0 100 3±0 100
DMSO 1% 0±0 0 0,33±0,58 11

50 0±0 0 0±0 0
100 0,33±0,58 11 0,67±1,15 22,33
150 0,67±0,58 22,33 2,67±0,58 89
200 1±0 33,33 3±0 100

Tabela 2: Atividade da fração em etanol do Extrato etanólico das folhas 

de Plectranthus grandis sobre Biomphalaria glabrata . N = 3

Concentração (mg/L)

DMSO = Dimetilsufóxido, NCL= Niclosamida®, teste com 3 repetições

24 h 48 h

Conclusões 

Foi possível determinar as concentrações letais 
(CL50 e CL90) das frações em acetona e etanol e 
pode-se observar que seus valores estão próximos 
do regulamentado pela OMS. A fração etanólica 
apresentou melhor atividade do que a fração em 
acetona. 
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Introdução 

Em geral, em ambientes urbanos, o ozônio é o 
principal poluente secundário e frequentemente 
responsável por episódios de poluição. A formação 
de ozônio depende da concentração e da 
composição da mistura de compostos orgânicos 
voláteis (COVs), bem como das relações de 
concentração entre os COVs e os óxidos de 
nitrogênio (NOx). Diferentes compostos apresentam 
diferentes reatividades frente aos oxidantes 
fotoquímicos, principalmente o radical hidroxila, e 
diferentes capacidades de formar ozônio. Assim a 
caracterização dos COVs é fundamental para 
estimar o potencial de formação de ozônio no ar 
ambiente de um determinado local. Na cidade do 
Rio de Janeiro, os bairros de Irajá e Bangu, ambos 
localizados na zona norte, são caracterizados por 
apresentarem frequentes violações aos padrões de 
qualidade do ar, sendo os índices de qualidade do 
ar classificados com “Regulares” ou “Inadequados” 
em mais do 50% dos dias do ano. O objetivo deste 
trabalho foi determinar as concentrações de COVs 
(não oxigenados) no bairro de Irajá e estimar a sua 
reatividade e potencial formador de ozônio. 

Resultados e Discussão 

Os COVs foram determinados usando o método 
TO-15 (US EPA). As amostras foram coletadas 
usando canisters (botijões de aço inox 
electropolidos e a sua determinação foi realizada 
utilizando a técnica de cromatografia a gás acoplada 
a espectrometria de massas e termodessorção para 
injeção das amostras (CG-EM-DT). 
Foram coletadas 24 amostras na Praça Nossa 
Senhora da Apresentação (Irajá), entre os dias 18 
de março e 6 de Maio de 2019, no horário de 8:00 
as 12:00 horas.  
Os dez COVs mais abundantes foram isobutano, 
isopentano, n-butano, n-pentano, tolueno, (m+p)-
xileno, n-nonano, n-hexano, dodecano e 1,2,3-
trimetil-benzeno, em resumo 7 alcanos e 3 
aromáticos.  
Posteriormente foram avaliadas a reatividade 
cinética a o potencial de formação (reatividade 
mecanística dos compostos individuais). A 
reatividade cinética foi estimada considerando o 
coeficiente de reação de cada COV com o radical 
hidroxila (kOH).  A reatividade mecanística foi 
avaliada utilizando os coeficientes de reatividade 
MIR, MOIR e EBIR estimados por Carter.2 Os 

coeficientes MIR correspondem a cenários com 
altas concentrações de NOx, geralmente locais com 
alto trânsito veicular e relações COVs/NOx baixas. A 
escala MOIR corresponde a situações 
intermediárias e a escala EBIR a locais com 
relativamente maiores concentrações do COVs. O 
bairro de Irajá corresponde, em geral, a uma 
situação intermediária. Para simplicidade, os 
compostos foram agrupados (alcanos, alquenos, 
aromáticos e isopreno) e suas abundancias 
mássicas e reatividade comparadas, tal como 
mostrado na Figura 1. 

Figura 1. Abundância mássica, reatividade cinética 
e reatividade mecanistica (MIR, MOIR e EBIR) dos 
COVs determinados no horário de 8:00 as 12 horas. 

Os 15 compostos mais abundantes representam 
61% da massa total. Dos 15 compostos mais 
reativos (cinética e mecanísticamente), 9 estão em 
todos os grupos, sendo 6 aromáticos, 2 alquenos e 
o isopreno, e representam 70% da reatividade total.

Conclusões 

Os alcanos correspondem a 58% da massa total de 

COVs, porém sua reatividade cinética (26% do total) 

é baixa em comparação com a dos compostos 

aromáticos e alquenos. O isopreno, mesmo sendo 

um composto minoritário, contribui apreciavelmente 

à formação de ozônio, assim como alquenos e 

aromáticos.    
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Introdução 

A caracterização de formulações do fármaco 

antiparasitário (anti-helmíntico) Pamoato de Pirantel 

(medicamento essencial da OMS)1 é usualmente 

feita por HPLC segundo a farmacopeia2. Nosso 

grupo de pesquisa tem desenvolvido protocolos 

validados de análise de medicamentos por RMN de 

sólidos, em que o produto é triturado e 

imediatamente analisado. Trata-se de uma técnica 

sensível para estudos quantitativos, versátil, não 

destrutiva e que permite obter informações sobre 

polimorfismo em sólidos cristalinos3, como no caso 

deste fármaco. Como não existem metodologias 

estabelecidas para a quantificação de Pamoato de 

Pirantel (PdP) usando-se a RMN de sólidos, 

inicialmente são feitas caracterizações por difração 

de raios X (DRX), infravermelho (IV), análise térmica 

(TG e DSC) e RMN em solução, de forma a garantir 

a identidade do IFA, e em etapa posterior é 

desenvolvido e validado o protocolo de 

quantificação por RMN de sólidos (CPMAS). Nesse 

trabalho são apresentados os resultados da 

caracterização inicial de formulações comerciais de 

PdP por DRX e por IV.  

Resultados e Discussão 

Seis formulações comerciais do fármaco PdP (A a 

F) foram analisadas. Segundo informações dos

fornecedores as formulações A a D conteriam o IFA 

e excipientes, enquanto as formulações E e F 

apresentariam também um segundo componente 

ativo, o Pamoato de Oxantel (PdO).  

As composições das formulações estão indicadas 

na Tabela 1.  Pode-se observar que as primeiras 4 

formulações têm um conteúdo maior de PdP, 

comparado com as formulações E e F, que 

apresentam PdO como parte da sua composição 

farmacêutica.  

Na Figura 1 estão mostrados os difratogramas de 

raios X obtidos para as amostras A e F. Os picos 

sobrepostos (correspondentes aos sinais do PdP)4 

apresentaram a proporção porcentual concordante 

com o informado pelo fornecedor (o PdP em A é 

mais concentrado que o F). 

Tabela 1. Composição do IFA de PdP nas formulações 
estudadas. 

Formulação 

Massa 
nominal 
de PdP 

 (IFA,mg) 

Massa dos 
comprimidos 

(mCO, mg) 

Relação 
mIFA/mCO 

(%) 

A 250 1052 23,8 

B 250 930 26,9 

C 250 891 28,1 

D 250 961 26,0 

E 100 630 15,9 

F 100 784 12,8 

Figura 1. Difratogramas de DRX das formulações A 

(preto) e F (Vermelho). 

Os espectros de IV foram concordantes com os 

resultados de difração de raios X, já que foram 

observadas bandas características do PdP em 

todas as formulações em 3208, 3066, 2916, 1646, 

1610, 1509, 1442, 1275, 903 e 860 cm-1. 

Conclusões 

A caracterização de seis formulações comerciais de 

PdP por DRX e IV comprovaram a presença do IFA 

nas amostras avaliadas.  

Agradecimentos 

Os autores agradecem os laboratórios de IV e de 

DRX do IQUFRJ pelas análises executadas. C.A. 

Delacruz agradece a CAPES pela bolsa de 

Mestrado. 

__________________________ 
1 Botero, D. Biomédica. 1983, 3(4), 130–139. 
2 Farmacopea, A. Anmat. 2, 727 – 728. 
3 Rodrigues de Sousa, E., et al. Journal of pharmaceutical sciences. 

2016, 105, 9, 2656-2664. 
4 García, G. Universidad de los Andes. 2009. 

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 17

mailto:*rsangil@iq.ufrj.br


Construção de um potenciostato portátil de baixo custo 
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Introdução 

A eletroanalítica engloba um conjunto de técnicas 

que permite a detecção e quantificação de espécies 

que possam ser oxidadas ou reduzidas em uma 

superfície eletródica. A grande variedade de 

técnicas e parâmetros que podem ser alterados nas 

análises permite o desenvolvimento de uma vasta 

gama de metodologias com diferentes 

características. As técnicas eletroanalíticas 

permitirem a obtenção de resultados analíticos de 

maneira rápida e simples, e apresentam diversas 

características favoráveis como: portabilidade; 

facilidade de automação; possibilidade de 

miniaturização; baixo custo; viabilidade de medições 

em campo, regiões remotas ou pouco acessíveis; e 

obtenção de dados em tempo real. Os sensores 

eletroquímicos podem ainda ser miniaturizados e o 

custo da técnica é muito inferior quando comparado 

com técnicas mais tradicionais.  

Como a parte de amostragem é tão importante 

quanto a parte de análise, a análise da amostra na 

hora de sua coleta eliminaria possíveis fontes de 

erro, como coletor mal cuidado ou vedado, ou até 

mesmo erro de operador ao ser negligente, imperito 

ou imprudente. Contudo, a mobilização de tais 

equipamentos para o mesmo local da amostragem 

pode necessitar de uma logística dispendiosa.  

Este trabalho tem como principal objetivo a 

construção de um potenciostato portátil que possua 

um valor mais em conta do que similares no 

mercado e o desenvolvimento de uma metodologia 

que torne o mesmo viável, incluindo a validação da 

mesma através de um potenciostato de bancada da 

Metrohm, modelo PGSTAT128N. 

Resultados e Discussão 

O potenciostato foi construído baseado no modelo 
JUAMI1 (Joint Undertaking for an African Materials 
Institute), seguindo o hardware recomendado pelo 
mesmo. 

O primeiro passo foi imprimir o circuito elétrico do 
equipamento em papel couchê. Esta impressão foi 
colocada sobre uma placa de cobre previamente 
polida. No topo, colocou-se um ferro de passar 
roupa enquanto aplicava-se uma leve pressão 
durante 2 minutos. A placa aquecida de cobre foi 
deixada em água para resfriar por 15 minutos. O 
papel couchê foi então removido, sendo a placa 
mergulhada em um solução de FeCl3. A observação 

atenta se fez necessária para garantir que todo o 
cobre da placa não coberto pela impressão seja 
removido.  

A placa então foi limpa e furada utilizando uma 
micro retífica Dremel, para que todos os 
componentes pudessem ser soldados. Essa placa é 
a parte operacional do equipamento, que 
juntamente com uma placa Arduino Uno formam a 
eletrônica do potenciostato.  

Foram soldados três pinos com garra tipo jacaré 
para servirem como eletrodo de referência (azul), 
trabalho (vermelho) e contra-eletrodo (preto). 

Figura 1. Foto da montagem do potenciostato 
portátil, com a placa filha à esquerda e o Arduino 
UNO à direita. 

A medição e as operações das análises são 
controlados por um software oferecido pela própria 
JUAMI através de uma conexão com o LabView 
(https://www.ni.com/en-us/shop/labview.html).  

Como proteção a todo o sistema uma capa feita 
utilizando-se uma impressora 3D também faz parte 
do projeto.  

Conclusões 

A construção é simples e barata, sendo uma 

opção bastante viável para análises que 

necessitariam de um potenciostato convencional de 

bancada.  
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Introdução 

Carbonatos orgânicos cíclicos podem ser produzidos 

a partir da reação de cicloadição de CO2 a epóxidos. 

A zeólita Y impregnada com haletos metálicos tem 

sido proposta como catalisador para a reação entre 

CO2 e epóxidos para produção destes carbonatos1. 

Os catalisadores foram preparados por impregnação 

úmida utilizando diferentes haletos metálicos (KI, 

NaI, ZnI2) em diferentes concentrações (7,8 mmol e 

15,9 mmol). Posteriormente, os catalisadores foram 

caracterizados por difração de raios-X (DRX), 

fisissorção de nitrogênio (método BET) e análise 

termogravimétrica (TGA). Foram executados testes 

catalíticos, em duplicata, utilizando reator Parr de 100 

mL, para a reação de CO2 com óxido de estireno 

(OE) (figura 1). 

Figura 1. Esquema reacional de CO2 com OE 

A conversão e seletividade ao carbonato de estireno 

(CE) foi determinada por análise de cromatografia 

gasosa. 

Resultados e Discussão 

Os resultados de DRX indicaram uma pequena 

redução de cristalinidade do material com o aumento 

da concentração de haleto impregnado, mantendo o 

perfil cristalográfico da estrutura zeolítica, indicando 

que não houve grandes mudanças na estrutura com 

a impregnação. A área superficial dos catalisadores 

apresentou redução proporcional ao aumento da 

concentração de haleto impregnado na zeólita. Por 

último, os resultados de TGA indicaram significativa 

estabilidade térmica dos catalisadores. Foram 

observadas perdas de 15 - 18%, relativas à água de 

adsorção (até 200 oC) e perdas de 5 - 8%, relativas 

ao haleto (650 – 850ºC), com exceção da zeólita 

impregnada com ZnI2 que apresentou perda de 14% 

na faixa de temperatura de ebulição do haleto 

metálico (625ºC). 

Os testes catalíticos indicaram que o aumento da 

concentração de haleto impregnado e consequente 

redução da razão molar epóxido/haleto interfere 

diretamente no aumento de seletividade ao CE 

(tabela 1).  
Tabela 1. Testes catalíticos. (5 mL OE, 100 ºC, 50 
bar de CO2 e 0,5 g de catalisador, por 12 horas). 

Catalisador OE/I- Conv. (%) Sel. CE (%) 

NaY - 56 - 

NaI(7,8)/NaY 125,7 10 40 

KI(7,8)/NaY 127,7 9 59 

NaI(15,9)/NaY 68,3 12 79 

KI(15,9)/NaY 69,8 93 98 

ZnI2(15,9)/NaY 69,3 23 30 

O catalisador KI(15,9)/NaY apresentou o melhor 

desempenho, com 93% de conversão e 98% de 

seletividade ao carbonato de estireno. Já a zeólita 

impregnada com ZnI2 apresentou conversão de 23% 

e seletividade a carbonato de estireno de 30%, 

favorecendo a formação de subprodutos poliméricos. 

A zeólita impregnada com 15,9 mmol de NaI 

apresentou baixas conversões (12 %), o que pode 

estar relacionado à drástica redução de sua área 

superficial. 

Conclusões 

Dentre os haletos metálicos empregados na 

composição dos catalisadores, o KI apresentou 

melhores resultados de conversão e seletividade nas 

reações estudadas. A partir dos resultados 

apresentados é possível inferir que a quantidade de 

haleto presente na composição do catalisador é de 

extrema importância para obtenção de melhores 

conversões do epóxido e seletividade ao carbonato 

orgânico. No entanto, a seletividade não depende 

somente da concentração de haleto (I-), tendo em 

vista que o catalisador impregnado com ZnI2 

apresentou baixa seletividade ao carbonato. 
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Introdução 

O vídeo sobre “ensino de ciências para Surdos” foi 

elaborado para a disciplina “Divulgando as Nossas 

Teses” da Pós-graduação do IBqM-UFRJ, 

coordenada pelos professores Marcus Oliveira, 

Marcius Almeida, Carla Polycarpo e Gabriela O. 

Paiva-Silva. O material foi produzido pela professora 

(SEEDUC-RJ) e TAE – Direção - IQ-UFRJ, Cristiana 

de Barcellos Passinato, da Comissão de 

Acessibilidade do IQ, presidente da Câmara de 

Assuntos Acadêmicos do Fórum Permanente UFRJ 

Acessível e Inclusiva, mestre em Ensino de Química 

pelo PEQui - IQ-UFRJ - premiada em 1º lugar na 

categoria dissertações na 2ª edição do Prêmio 

Ações Afirmativas PR2-Parque Tecnológico - 

doutoranda em Química Biológica com ênfase em 

Educação, Gestão e Difusão em Biociências e 

orientada pelo professor Hatisaburo Masuda. 

Especialista em Acessibilidade Cultural pelo 

departamento de Terapia Ocupacional da 

Faculdade de Medicina da UFRJ já havia realizado 

atividades possibilitando a produção proposta. 

Aliado a isso, surgiu naturalmente a parceria com 

designer gráfico Márcio Turini, autor do canal de 

Youtube “O Incrível Pontinho Azul”, que desenvolve 

atividades independentes de divulgação científica 

com a doutoranda nas redes sociais. O objetivo da 

atividade foi produzir um vídeo de 3 minutos de 

linguagem coloquial e simplificada para o público do 

Ensino Médio. Primeiramente escreveu-se o roteiro, 

o planejamento da aplicação e o questionário de

avaliação. Sendo aprovados pelos professores, a 

narração foi produzida. Em seguida, enviou-se tudo 

para a criação da animação. 

Resultados e Discussão 

O video em questão foi apresentado para 103 

alunos do Ensino Médio. Sendo de 2 Colégios 

Estaduais: o 1º em Bonsucesso, aplicado por uma 

professora e uma estagiária que não estavam 

envolvidas no projeto, o C. E. Ruy Barbosa, para 3 

turmas de 1º ano (83 alunos) e 2º na Ilha do 

Governador, no bairro de Bancários, o C. E. 

Dunshee de Abranches, aplicado pela doutoranda, 

para 2 turmas de 2º ano (20 alunos). A faixa etária 

dos consultados era de 14-19 anos. Os 

respondentes possuem um perfil de baixa renda, 

são moradores de comunidades e possuem baixo 

rendimento escolar por motivos diversos, porém de 

cultura e educação familiar semelhante. Isso 

confere uma certa homogeneidade da população 

entrevistada. Isso pode vir a ser reflexo da falta de 

justificativas e retorno das respostas somente 

objetivas. A maioria dos alunos compreenderam a 

ideia do vídeo, mas não se pode dizer que as 

inversões de respostas possam ter sido por 

incompreensão do material ou se foi falta de 

interesse, concentração, atenção ou por 

responderem para “agradar” às professoras. 

Conclusões 

A autora considerou satisfatória a aplicação dos 

questionários apontando com o resultado uma 

compreensão razoável por parte dos respondentes. 

Também foi constatado que o público questionado 

não conhecia muito a questão colocada e a 

curiosidade por parte dos alunos foi grande. 

O uso de animação e uma linguagem lúdica foi 

bastante interessante, já que os alunos se 

mostraram atentos ao ser exibido o conteúdo na 

sala de aula. 

Agradecimentos 

Especialmente agradeço aos meus professores do 

IBqM envolvidos, à direção e ao responsável pelo 

site do IBqM por publicar e divulgar amplamente o 

conteúdo e a minha colega professora Fabiane 

Martins que exibiu a animação e aplicou os 

questionários para seus alunos em sua Unidade 

Escolar. 

____________________ 
1GESSER, A. Libras? Que língua é essa?: crenças e preconceitos em 

torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2009; 2TAVARES, I. M. S.; CARVALHO, T.S. Inclusão 

escolar e a formação de professores para o ensino de Libras (língua 

brasileira de sinais): do texto oficial ao contexto. Anais do V EPEAL, 
2010; 3SILVA, M. S. E. Um olhar sobre a identidade surda. Fórum 

Nacional de Crítica Cultural 2, Anais Eletrônicos, p. 272-279, 2010; 
4SKLIAR, C. A educação e a pergunta pelos Outros: diferença, 
alteridade, diversidade e os outros “outros”. Ponto de Vista, 

Florianópolis, n. 5, p. 37-49, 2003. 

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 20



Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro 

DESCRITORES QUÍMICO-QUÂNTICOS DE BASES NITROGENADAS 

UTILIZANDO TEORIA DO FUNCIONAL DE DENSIDADE  

Débora I. da S. Gomes
1 

(PG), Carlos Eduardo de S.Teodoro
1
(PQ), Lilian Weitzel C.Paes

1*
 (PQ

1
Universidade Federal Fluminense, EEIMVR, Volta Redonda/RJ, Brasil, PGTA, LabModMol. 

e-mail: lilianweitzel@id.uff.br 

Palavras Chave: Adenina, citosina, timina, DFT, Parâmetros quânticos. 

Introdução 

O ácido desoxirribonucleico (DNA) em seu ambiente 
celular é propenso a uma ampla gama de vias de 
degradação envolvendo hidrólise e reações com 
vários produtos químicos e agentes físicos1. 
Recentemente, grandes esforços foram realizados 
usando abordagens teóricas para obter mais 
informações sobre a reatividade química das 
bases2. É sabido que algumas moléculas são mais 
estáveis e outras mais reativas. Também é 
frequentemente observado que algumas posições 
atômicas dentro de moléculas são mais propensas a 
reagir do que seus vizinhos. Os descritores globais 
baseados na teoria do funcional de densidade 
conectam os parâmetros eletrônicos à reatividade 
do sistema. Os descritores são definidos em termos 
de parâmetros químicos gerais como potencial de 
ionização (I), afinidade eletrônica (AE), 
eletronegatividade (χ), dureza (ƞ), potencial químico 

(µ), índice de eletrofilicidade (ω) e descritores de 
reatividade local, como Função de Fukui. O estudo 
em questão tem como objetivo realizar cálculo da 
estrutura molecular e reatividade química das bases 
nitrogenadas adenina, citosina e timina. Todos os 
cálculos computacionais foram realizados usando o 
programa Gaussian 09W e UCA. O funcional híbrido 
B3LYP e a função de base 6-311G(d,p), foi utilizada 
para todos os cálculos em fase gás. 

Resultados e Discussão 

Os cálculos foram convergidos em uma à energia 
de mínimo, corroborados pela ausência de 
frequências imaginárias. Os parâmetros 
geométricos calculados apresentam em boa 
concordância com os encontrados 
experimentalmente3. A densidade total de elétrons 
mapeada com a superfície do potencial eletrostático 
molecular (MEP) foi plotada para todos os 
compostos conforme mostrado na Fig. 1. O MEP é 
uma propriedade útil para o estudo da reatividade, 
uma vez que um eletrófilo que se aproxima será 
atraído para regiões negativas (onde o efeito da 
distribuição de elétrons é dominante), estes 
resultados estão em concordância com os valores 
calculados dos índices de FUKUI f

+ e f- . 

  Adenina               Citosina          Timina 
Figura 1. Superfície de potencial eletrostático 

Tabela 1. Parâmetros quânticos calculados (eV) 

O potencial químico µ mede a tendência de perder 
elétron, quando µ se torna mais negativo, é mais 
difícil perder um elétron. Conforme mostrado na 
Tabela 1, a adenina é a base com maior valor de µ 
sendo a mais reativa entre as bases. Eletrofilicidade 
fornece a informações de reatividade, e mostram se 
uma molécula é capaz de doação de elétron. Um 
bom nucleófilo é caracterizado por um valor mais 
baixo de ω. Os resultados apontam que a adenina 

apresenta um valor mais baixo de ω, de modo que o 

composto é bom nucleófilo. 

Conclusões 

Todos os cálculos apresentados neste trabalho 
demonstrou que os locais de interação das bases 
nucleicas podem ser previstos usando descritores 
de reatividade baseados no método DFT. 
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Adenina Citosina Timina 
I 6,3 6,4 6,9 

HOMO -6,3 -6,4 -6,9 
AE 0,9 1,2 1,5 

LUMO -0,9 -1,2 -1,5 
E 5,4 5,2 5,5 
 2,7 2,6 2,7 
 3,6 3,8 4,2 
  -3,6 -3,8 -4,2 
ω 2,4 2,8 3,3 
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Introdução 

De acordo com a OMS, o tabagismo é responsável 

pela maior causa de morte evitável no mundo1. A 

cotinina, um metabólito da nicotina, é um 

biomarcador muito utilizado para o monitoramento 

do uso do tabaco devido àsua longa meia vida2. 

Essas análises são realizadas em amostras de 

sangue e urina, no entanto o suor é uma boa 

alternativa de amostra, já que não é um método 

invasivo e é de difícil adulteração3. Apesar as 

análises de cotinina já serem feitas usualmente com 

métodos cromatográficos ou imunológicos2, o uso 

de técnicas eletroanalíticas utilizando eletrodos 

descartáveis, como minas de grafite, possibilita uma 

análise portátil, sensível, seletiva e de baixo 

custo4.Com isso, o objetivo deste projeto é 

desenvolver um método utilizando técnicas 

eletroanalíticas para determinação de cotinina em 

suor com o uso de eletrodos de grafite. 

Resultados e Discussão 

Foi utilizado como eletrodo de trabalho uma mina de 
grafite 0.5 mm H selado com cola epóxi, um 
eletrodo de referência de Ag/AgCl e um eletrodo 
auxiliar de aço inoxidável. O comportamento da 
cotinina foi avaliado com voltametria de pulso 
diferencial com redissolução anódica em diferentes 
soluções de pH 2, 7 e 10, obtendo-se o melhor 
resultado em solução ácida. O processo foi então 
otimizado utilizando um planejamento fatorial 
fracionado 26-2 seguido de um planejamento fatorial 
completo 32. Todos os níveis foram selecionados 
após análises exploratórias e testes iniciais. 

Tabela 1. Parâmetros e níveis estudados nos 

planejamentos fatoriais 

Planejamento 26-2 

Parâmetro Níveis (+,-) Valor ótimo 

Degrau 42 mV, 22mV - 

AModulação 95 mV, 5 mV - 

tModulação 95 ms, 5,4 ms 95 ms 

tIntervalo 2 s, 0,2 s 2 s 

EDeposição -0,7 V, -1,2 V -0,7 V 

tDeposição 480 s, 240 s 240 s 

Planejamento 32 

Parâmetro Níveis (+,0,-) Valor ótimo 

Degrau 25 mV, 15 mV, 5 mV 15 mV 

AModulação 125mV, 75mV, 5 mV 95 mV 

Após a otimização, o voltamograma gerado para a 

análise de cotinina pode ser observado na Figura 1. 

Figura 1. Voltamograma 
de pulso diferencial 
registrado com mina de 
grafite em KCl (0,1 M) 
na ausência (vermelho) 
e presença de cotinina 
100 µM. 

Uma curva de calibração foi construída no intervalo 

de 50 µM a 500 µM (Figura 2) Os limites de 

detecção e quantificação foram 12 µmol.L-1e 40 

µmol.L-1, respectivamente. 

𝑦 = 8,28.10−11𝑥 + 3,45. 10−8 
  𝑅2 = 0,9987 

A análise de uma amostra de suor (sexo masculino, 
fumante) foi realizada sobre as mesmas condições 
otimizadas, mantendo-se o pH original (Aprox. 5,3) 
e sem adição de eletrólitos. 
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Apesar do sinal observado, é preciso confirmar que 
o pico se refere à cotinina e quantificá-lo. Isso será
realizado com a adição de padrão seguido de 
comparação com outros métodos, além da análise 
de outros indivíduos fumantes e não fumantes. 

Conclusões 

O uso de técnicas eletroanalíticas para análise de 

cotinina em suor se mostrou bastante promissor, 

principalmente pelo uso de materiais de baixo custo. 
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Introdução 

O rio Paraíba do Sul nasce na Serra da Bocaina/SP e 
tem sua foz no município de São João da Barra/RJ. 
Sua bacia hidrográfica abrange três estados da 
federação, SP, MG e RJ, e é considerada uma das 
regiões mais populosas e desenvolvidas do país. 
Assim, o rio caracteriza-se como um importante corpo 
hídrico para região sendo utilizado para diversas 
finalidades, dentre elas: a geração de energia elétrica 
e o abastecimento de água para população, indústrias 
e áreas agrícolas1. Para esses múltiplos usos, houve 
em seu curso construções de barragens e 
transposições que, aliados a outros fatores, vem 
diminuindo a vazão do rio em sua foz nas últimas 
décadas2. Esse fenômeno traz problemas à São João 
da Barra, dentre eles: o avanço do mar sobre o 
território e a dificuldade, em alguns períodos, em se 
captar água doce para tratamento e distribuição3. 
Assim, o presente trabalho determinou a salinidade e a 
concentração de íons em amostras de água do 
Paraíba próximos à foz visando avaliar o avanço da 
água do mar sobre o mesmo.  

Resultados e Discussão 

As coletas das amostras foram realizadas com auxílio 
de barco, de garrafa de Van Dorn e de GPS (map 
76Cx/Garmin), em 5 pontos (Tabela 1), a 2,0 metros 
de profundidade, em horário de maré alta no dia 
29/08/19. Dia de transição entre a maré de quadratura 
e de sizígia, onde se tem os maiores valores de 
amplitude de maré no corpo hídrico em estudo4.  

Tabela 1. Coordenadas geográficas dos pontos de 
coleta e a distância aproximada da foz (DF). 
Ponto Coordenadas geográficas DF 

1 21°44’18.02”S / 41°12’28.02”O 24 km 
2 21°42’12.17”S / 41°09’34.94”O 18 km 
3 21°38’50.95”S / 41°05’22.22”O 8 km 
4 21°38’14.68”S / 41°03’04.68”O 4 km 
5 21°37’05.91”S / 41°02’15.87”O 2 km 

A vazão do rio no momento das coletas era de 
aproximadamente 214 m3 s-1 na Estação Campos-
Ponte Municipal no 589740005. Valor considerado 
baixo tanto comparado a medições recentes como a 
séries históricas5. A salinidade foi determinada através 
de sonda multiparâmetros (Hanna Instruments HI 
9829) e a determinação dos íons (F-, Cl-, NO2-, Br-, 
NO3-, PO43-, SO42-, Na+, NH4+, K+, Ca2+ e Mg2+)  foi feita 
por cromatografia iônica (Metrohm 883 Basic IC Plus e 
amostrador 863 Compact Autosampler), em triplicata, 

após obtenção de figuras de mérito para os métodos 
utilizados. Alguns resultados encontrados são 
mostrados na Tabela 2. 

Tabela 2. Valores obtidos para a salinidade e para a 
concentração de Cl-, NO3- e SO42- nas amostras. 
Ponto Salinidade 

(‰) 
Cl-

(mg L-1) 
NO3- 

(mg L-1)
SO42-

(mg L-1)
1 0,057 6,70 5,29 5,74 
2 0,043 6,52 5,30 5,64 
3 0,043 6,73 5,10 5,54 
4 3,037 1465,60 4,13 211,48 
5 19,313 12526,61 2,65 1700,25 

De forma geral, analisando-os, observa-se que, nas 
condições avaliadas, apenas os três primeiros pontos 
possuem característica de água doce (sal. < 0,5 ‰). 
Ainda para os mesmos, os valores encontrados, 
excetuando o NO3-, são mais baixos e similares, 
indicando que a influência da água do mar sobre eles 
é menor. O ponto que sofre maior influência da água 
do mar é o ponto 5, que está mais próximo à foz. 
Observa-se ainda que, o ponto 4, localizado próximo 
ao local de captação da CEDAE de São João da 
Barra, apresentou elevadas concentrações de Cl-, 
SO42- e salinidade. Nessas condições, a captação 
deve parar uma vez que o tratamento convencional 
não resulta em água com condições organolépticas 
adequadas para distribuição à população. 

Conclusões 

Foi possível concluir que, com baixos valores de vazão, 
o mar exerce grande influência na água do rio ao
menos 4 km a montante da foz. Desta forma, se a 
vazão do rio Paraíba do Sul mantiver a tendência 
negativa, o seu estuário e o município de São João da 
Barra podem sofrer ainda mais as consequências do 
avanço do mar sobre o território e da salinização do rio. 
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Introdução 

O ensino de química traz consigo um desafio que é 
tornar essa disciplina atraente e interessante para 
os alunos. Cada vez mais tem se pensado em uma 
maneira de aproximar a realidade do aluno com as 
práticas pedagógicas em sala de aula. Buscando a 
melhoria da aprendizagem dos alunos do Ensino 
Médio e sob a ótica da aprendizagem baseada em 
problemas (ABP),1 a temática desse trabalho 
consiste em verificar se a água servida na 
comunidade escolar e no seu entorno, atende aos 
padrões de qualidade especificados pelo Ministério 
da Saúde. O objetivo é trabalhar o conceito de 
teoria ácido-base, soluções e concentração, por 
meio dessa temática. Além dos conteúdos da 
disciplina, pretende-se também instigar no aluno a 
importância da preservação ambiental e da 
necessidade de se resguardar as nossas fontes de 
água.  

Resultados e Discussão 

O primeiro passo foi planejar uma sequência de 
aulas teóricas e experimentais a ser aplicada com 
uma turma do 2º ano do ensino médio do Colégio 
Estadual Prof. Alfredo Balthazar da Silveira (Magé, 
Piabetá). A partir do planejamento, foram 
ministradas duas aulas teóricas e duas aulas 
práticas, no horário da disciplina, com 2 tempos de 
50 minutos para cada aula. A sequência didática foi 
empregada por 4 semanas consecutivas, sendo 
uma aula por semana, totalizando 200 minutos de 
aula teórica e 200 minutos de aula experimental. Na 
primeira aula teórica foram ministrados os conceitos 
de pH, escala de pH, indicadores ácido-base e os 
conceitos de ácido e base de Arrhenius foram 
revisitados. Na semana seguinte, foi realizada a 
primeira aula prática onde se trabalhou a 
determinação do pH de diversos produtos utilizados 
pelos alunos no cotidiano, a partir da comparação 
da cor com uma escala padrão de pH, usando o 
extrato de repolho roxo como indicador ácido-base.2 

Ao final do experimento, os alunos fizeram um 
relatório. Na segunda aula teórica foram trabalhados 
os conceitos de solução saturada, solução 
supersaturada, concentração comum, concentração 

molar, ppm e ppb. Na segunda aula prática foi 
usado um kit para determinação da concentração de 
cloro e do pH da água consumida no colégio pelos 
alunos. O kit utiliza a orto-toluidina para 
determinação de cloro residual e o vermelho de 
fenol como indicador ácido-base para a 
determinação de pH. Os experimentos foram 
reproduzidos pelos alunos durante a Feira de 
Ciências do colégio, e os resultados eram 
explicados à comunidade escolar presente. Os 
alunos usaram o extrato de repolho roxo e o 
vermelho de fenol para explicar a escala de pH e a 
medida da concentração de cloro com a orto-
toluidina. Na próxima etapa do trabalho, serão 
escolhidos 10 alunos da turma para coletar água em 
suas casas e trazer a amostra imediatamente para o 
colégio para serem analisadas quanto ao teor de 
cloro e pH. Estas amostragens se darão no período 
de três semanas no dia da aula de química. A partir 
dos dados levantados pela turma, será discutida a 
qualidade da água do colégio e da comunidade. 

Conclusões 

Embora os estudantes ainda não tenham realizado 
sua avaliação bimestral, foi possível observar 
através da sua participação na Feira de Ciências, 
realizada em setembro de 2019, que eles foram 
capazes de transmitir com clareza os conceitos 
abordados na sequência didática proposta. 
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Introdução 

Em ambientes urbanos, os veículos automotores 
são a principal fonte de emissão de 
hidrocarbonetos, que contribuem para a formação 
de ozônio troposférico. Os hidrocarbonetos (HC) 
apresentam diferentes reatividades e potenciais 
formadores de ozônio, de forma que para estimar o 
impacto das emissões veiculares é necessário 
conhecer a distribuição dos mesmos. Os veículos 
flex representam aproximadamente 90% da frota 
veicular no Brasil. O objetivo deste projeto 
desenvolvido em cooperação entre o Instituto de 
Química/UFRJ e o CENPES/Petrobras, foi 
implementar e otimizar um método para a análise 
dos HC (C4-C12) nas emissões de veículos flex 
movidos a gasolina (E22) e etanol puro (E100).  

Resultados e Discussão 

Os testes de emissões veiculares foram realizados 
utilizando três veículos de diferentes fases do 
PROCONVE (L4, L5 e L6), e um ciclo de condução 
dinamométrico FTP75 (de acordo com a norma 
ABNT/NBR 6601).1 Foram coletadas amostras das 
três fases de condução (partida a frio, fase 
estabilizada e partida a quente) e do ar utilizado 
para a diluição das amostras. Todos os ensaios 
foram realizados em duplicata. Os gases do 
escapamento veicular foram coletados em sacos de 
tedlar e transferidos para canisters (botijões de aço 
inox eletropolidos).  

Figura 1. Ensaio veicular (LEV/CENPES/Petrobras). 
Veículo e dinamômetro (1 e 2), amostrador de 
volume constante, CVS HORIBA (3), sacos de 
tedlar (4) canisters (5) usados para a coleta. 

As amostras foram analisadas com um 
procedimento baseado no Método TO-15 (US 
EPA),2 por cromatografia a gás, com dessorção 

térmica e detecção por espectrometria de massas. 
A quantificação foi realizada usando um padrão de 
referência certificado contendo 57 compostos 
precursores de ozônio. As determinações 
cromatográficas foram realizadas em triplicata. 
Usando gasolina (E22) os valores experimentais de 
emissões na fase 1 (partida a frio) foram 0,037, 
0,017 e 0,019 g HC (C4-C12) km-1 para os veículos 
PROCONVE L4, L5 e L6, respectivamente. Os 
valores ponderados para todo o ciclo, conforme a 
norma ABNT/NBR 6601, são apresentados na 
Tabela 1.  

Tabela 1. Emissões de HC (C4-C12) para veículos 
flex utilizando gasolina padrão E22. 

Teste (E22)    Emissões (g km-1) 

veículo PROCONVE L4  0,037 
veículo PROCONVE L5  0,017 
veículo PROCONVE L6  0,004 

A Máxima Reatividade Incremental (MIR) e o 
Potencial Formador de Ozônio (OFP) para os HC na 
faixa C4-C12 se encontraram nos intervalos 2,00-
2,76 e 0,013-0,099 g O3 km-1, respectivamente. 
Para os ensaios utilizando etanol puro (E100) não 
foram observados HC na faixa (C4-C12) e, em 
particular, as concentrações de compostos 
aromáticos foram < 1 ppmC, para todas as fases de 
condução e veículos, sugerindo que sua 
contribuição é desprezível.  

Conclusões 

Neste projeto foi implementado e validado um 

método para determinação de HC na faixa (C4-C12) 

nas emissões do escapamento de veículos flex. Os 

resultados obtidos são a primeira determinação de 

hidrocarbonetos especiados no escapamento 

veicular realizada totalmente no Brasil.  Esses 

resultados poderão ser utilizados para as 

discussões técnicas referentes à legislação sobre 

emissões veiculares e potencial formador de ozônio. 

Atualmente está sendo desenvolvido um novo 

método para a determinação dos compostos mais 

leves (C2 e C3). 
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Yarrowia lipolytica 

Luana Vieira da Silva1*, Maria Alice Zarur Coelho1, Priscilla Filomena Fonseca Amaral1, Patrick 
Fickers2 

* luanarural@yahoo.com.br

1Departamento de Engenharia Bioquímica, Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Av. Athos da 
Silveira Ramos, 149, CT, Bl. E, Rio de Janeiro 21941-909, Brasil 
2Microbial Processes and Interactions, TERRA Teaching and Research Centre, Gembloux Agro-Bio Tech, University of 
Liège, Gembloux, Belgium 

Palavras Chave: Yarrowia lipolytica, glicerol, polietilenoglicol 2000, NaCl, eritritol 

Introdução 

Eritritol é um edulcorante amplamente utilizado nas 
indústrias alimentícia e farmacêutica. Yarrowia 
lipolytica é uma levedura osmofílica conhecida por 
produzir álcoois de açúcar em resposta ao aumento 
da pressão osmótica externa. Glicerol, 
Polietilenoglicóis (PEGs) e NaCl são capazes de 
promover o aumento da pressão osmótica em vários 
sistemas. Portanto, o objetivo do presente estudo foi 
investigar o efeito destes agentes de estresse 
osmótico no crescimento celular e na produção de 
eritritol por Yarrowia lipolytica IMUFRJ 50682 

Resultados e Discussão 

Para verificar a influência da concentração inicial de 
glicerol, a concentração de 20 g/L na ausência e 
presença de NaCl e na presença de polietilenoglicol 
2000 (PEG 2000) foi testada em comparação à 
concentração de 100 g/L testada por Da Silva et al. 
(2018). Verificou-se que a produção de eritritol foi 
baixa usando o meio de cultivo formulado com 
concentração inicial de glicerol reduzida. O 
crescimento celular foi limitado nas condições 
experimentais testadas, sendo a produção de 
eritritol maior quando o NaCl foi adicionado ao meio 
de cultura onde a pressão osmótica foi mais 
pronunciada em comparação com o experimento 
sem NaCl devido à pressão osmótica exercida pelo 
PEG e NaCl (Tabela 1). Este resultado indica que 
provavelmente a pressão osmótica ideal para 
maximizar a produção de eritritol por Yarrowia 
lipolytica IMUFRJ 50682 não foi alcançada. 
Portanto, é possível aumentar a produção de eritritol 
aumentando a pressão osmótica do meio de cultura 
conforme Da Silva et al. (2018), que alcançaram 
19,75± 1,94 g/L de eritritol em 100 g/L de glicerol na 
presença de 25 g/L de NaCl e ausência de PEG e 
28,36± 1,73 g/L de eritritol em 100 g/L de glicerol na 
ausência de NaCl e na presença de 22,84% de PEG 
2000. 

Tabela 1. Produção de eritritol por Yarrowia 
lipolytica IMUFRJ 50682 em 20 g/L de glicerol 
inicial. Os dados apresentados estão no ponto 
de produção máxima de eritritol em 48 h sem 
NaCl e 72 h com NaCl 25 g/L. 

Parâmetros 

PEG 2000 
(22,84%) 

PEG 2000 
(22,84%) 

sem com 

NaCl 
25 g/L de 

NaCl 

Eritritol (g/L) 1,10±0,1 3,37±0,82 

Produtividade (g/L.h) 0,02 0,05 

Glicerol Residual (g/L) 5,64 2,47 
XMáx (g/L) 2,22±0,08a 2,16±0,09b 
YE/S (g/g) 0,07 0,18 

YE/X (g/g) 0,77 2,57 

YX/S (g/g) 0,09 0,07 
pH0 4,31 4,35 

pHf
# 3,62 3,63 

Conclusões 

 PEG 2000 não exibiu toxicidade para as
células microbianas; 
 Yarrowia lipolytica IMUFRJ 50682 produziu
eritritol usando glicerol como fonte de carbono 
na presença de PEG 2000 e NaCl, sendo 
necessário aumentar a concentração de glicerol; 
 A produção de eritritol foi maior quando a
pressão osmótica foi promovida por PEG 2000 
na presença de NaCl. 
 Portanto,  é possível aumentar a produção
de eritritol aumentando a pressão osmótica do 
meio de cultura. 
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Introdução  
No dia 21 de maio de 2018 foi iniciada uma greve 
nacional dos condutores de caminhões que se 
estendeu por dez dias. Essa foi a greve mais longa 
do setor, levando a diversas consequências 
econômicas e de paralisação do transporte terrestre 
e aéreo, falta de combustíveis nos postos de 
gasolina e de alimentos dos mercados. Devido às 
restrições severas nas atividades e no fluxo de 
veículos na cidade do Rio de Janeiro, foram 
observadas reduções moderadas nas 
concentrações dos poluentes primários: óxidos de 
nitrogênio (NOx = NO + NO2), material particulado 
com diâmetro < 10 µm (PM10), monóxido de carbono 
(CO) e hidrocarbonetos não-metano (NMHC). 
Mesmo assim, foram registrados episódios de altas 
concentrações de ozônio em três estações 
municipais de monitoramento da qualidade do ar 
(Irajá, Bangu e Campo Grande), levando à Índices 
de Qualidade do Ar (IQA) “Regulares” e 
“Inadequados”.1 Em este trabalho foram analisadas 
as causas que levaram a esses altos níveis de 
ozônio e valores de IQA.

Resultados  e  Discussão  
Foram  compilados  e  analisados  estatisticamente  os  
valores  de  concentração  horários  para  os  poluentes  
legislados   e   os   parâmetros   meteorológicos,   no  
período  15  de  maio  a  20  de  junho  de  2018  (ou  seja,  
antes,   durante   e   após   a   greve),   para   quatro  
estações   de   monitoramento   (Irajá, Bangu, Campo
Grande e Tijuca). Também foram avaliadas as 
relações NMHC/NOx e NO2/NO e as trajetórias das 
massas de ar chegando nas estações e partindo da 
área industrial de Duque de Caxias. Finalmente os 
resultados foram   analisados   usando   análises  
multivariada  (coeficientes  de  correlação  de  Pearson  
e  análise  de  conglomerados).    
Na   Figura   1   são   apresentados   resultados   típicos  
obtidos   para   o   bairro   de   Irajá,   mostrando   a  
correlação   positiva   das   concentrações   de   ozônio  
com   as   relações   NMHC/NOx e NO2/NO e a
velocidade do vento (WS). Foi observada, também, 
uma correlação positiva com a temperatura e a 
radiação solar.  
Os resultados indicam que as altas concentrações 
de ozônio foram ocasionadas por uma redução 
significativa dos níveis de NOx e uma redução 

menor dos hidrocarbonetos devido à contribuição da 
área industrial na emissão dos mesmos. Esse
resultado é uma consequência dos processos 
complexos de formação de ozônio em ambientes 
urbanos e da condição cinética de controle desse 
processo pela concentração dos hidrocarbonetos.  

Figura   1.   Análise   de   correlação   típico,  
correspondente  ao  bairro  de   Irajá,  calculado  para  o  
período  15  de  maio  a  20  de  junho.  

Conclusões  
Os  resultados  obtidos  neste  trabalho  mostram  que  o  
processo   de   formação   de   ozônio   nessa   área   da  
zona   norte   da   cidade   do   Rio   de   Janeiro   está  
amplamente   influenciado   pelos   processos   de  
transporte  de  massas  de  ar  desde  a  área   industrial  
e   é   controlado   pela   relação   NMHC/NOx e   não  
apenas  pelas  concentrações  dos  precursores.  Essa  
informação   é   importante   na   elaboração   de  
estratégias   de   controle   da   qualidade   do   ar   porque  
eventuais   medidas   de   redução   da   frota   veicular  
podem   ser   inócuas   (ou   até   inadequadas)   para   a  
redução   das   concentrações   de   ozônio,   que   é   o  
principal  poluente  na  cidade.  
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Introdução 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de 
banana. No país, a banana é a segunda fruta mais 
consumida, sendo usada para a elaboração de 
diversos produtos. Porém, com a industrialização, 
estima-se que 2 milhões de toneladas de resíduo 
seja gerado, constituído pelas cascas. Uma vez que 
as cascas são ricas em macro e micronutrientes, 
seu aproveitamento torna-se uma importante 
alternativa econômica e ambiental¹. 
Portanto, este trabalho teve como objetivo obter e 
avaliar a estabilidade dos compostos antioxidantes 
presentes nas cascas de banana da variedade 
nanica, popularmente conhecida como banana 
d’água, utilizando um extrato hidroetanólico 
previamente otimizado.     

Resultados e Discussão 

As cascas foram previamente secas e trituradas 
para a obtenção de uma farinha, a qual foi usada 
para a obtenção de compostos antioxidantes, 
conforme condições definidas por Oliveira et al.². 
Para a extração sólido-líquido, a farinha foi extraída 
com etanol 53%, empregando uma razão sólido-
líquido de 1:33 (m/v) por 30 minutos a 60 °C. O 
extrato foi armazenado sob refrigeração (7 °C) e a 
temperatura ambiente (30 °C) por 60 dias. A cada 
10 dias, alíquotas foram tomadas para avaliar a 
estabilidade química do extrato, por meio da 
determinação dos compostos fenólicos totais e 
capacidade antioxidante (DPPH e ABTS●+).  

Como pode ser observado nas Figuras 1 e 2, a 

temperatura e o tempo de armazenamento não 

influenciaram na perda de compostos fenólicos e da 

capacidade antioxidante pelo método DPPH, visto 

que as curvas estão praticamente sobrepostas.  

Figura 1. Compostos fenólicos do extrato da casca de 

banana armazenado por 60 dias a 7 °C e 30 °C. 

Figura 2. Capacidade antioxidante (DPPH) do extrato da 

casca de banana armazenado por 60 dias a 7 °C e 30 °C. 

Entretanto, para a capacidade antioxidante 
mensurada pelo método ABTS (Figura 3), houve 
maior influência da temperatura sobre esse 
parâmetro principalmente após 30 dias de 
armazenamento, com maior perda da capacidade 
antioxidante a 30 °C. 

Figura 3. Capacidade antioxidante (ABTS) do extrato da 

casca de banana armazenado por 60 dias a 7 °C e 30 °C. 

Conclusão 

A partir dos resultados obtidos, observa-se que o 
extrato pode ser armazenado na faixa de 
temperatura estudada, pois não houve perda de 
compostos fenólicos totais e capacidade 
antioxidante mensurada pelo método DPPH, após 
60 dias de armazenamento.   
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Introdução 

A pirólise, um processo de conversão 
termoquímica na ausência de O2, é utilizada para a 
obtenção de biocarvões, bio-óleo, água de pirólise e 
gás. O biocarvão possui diversas aplicações como: 
aditivo em solos (fertilizante), melhorando a produção 
de certos cultivos; catalisador; fonte energética em 
outros processos de conversão e em construção civil. 

Resultados e Discussão 

Os carvões em estudo foram obtidos pelo 
processo de pirólise lenta a 400 °C, com taxa de 
aquecimento de 12°C/min e com tempo de residência 
de 90 minutos. As biomassas lignocelulósicas 
utilizadas foram: a torta da amêndoa da bocaiuva, a 
semente do crambe, a torta da semente da graviola, 
a semente do abacate, a casca do fruto do licuri, a 
fibra da casca do coco, a torta da semente do 
maracujá, a amêndoa-da-praia e a semente do 
pinhão-manso.  

Realizou-se a análise centesimal de acordo com 
as normas ASTM D1762-84 e ASTM D3172-13 a fim 
de se obter os teores de umidade, material volátil 
(MV), cinzas (CZ) e carbono fixo (CF). Através 
desses percentuais, calculou-se o poder calorífico 
superior (PCS) das biomassas e biocarvões baseado 
em 6 correlações distintas fornecidas pela literatura.  

Os rendimentos médios das pirólises foram 13,8 
% para bio-óleo; 24,1 % fração aquosa; 24,1 % 
biogás e 34,1% para o biocarvão, destacando-se o 
carvão proveniente da bocaiuva, com rendimento 
mínimo de 22% e do pinhão-manso, com máximo de 
41%. 

Após isso, obteve-se os teores da análise 
centesimal e utilizou-se as fórmulas da Tabela 1. 
para o cálculo do PCS . 

Tabela 1: Correlações do poder calorífico superior. 

Os resultados obtidos para o PCS das biomassas 
(Figura 1) e dos biocarvões (Figura 2) podem ser 
vistos abaixo. 

Figura 1. Valor do PCS das biomassas. 

Figura 2. Valor do PCS dos biocarvões. 

Conclusões 

A partir dos resultados obtidos, pode-se afirmar 
que a pirólise lenta de biomassas lignocelulósicas 
possui um grande potencial para a produção 
combustíveis sólidos alternativos e sustentáveis, 
tendo um poder de combustão praticamente 
equivalente e até maior em relação ao carvão mineral 
de referência. 
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Introdução 

As lipases (triacilglicerol acil-hidrolase, EC: 3.1.1.3) 

são enzimas capazes de hidrolisar e sintetizar 

ligações éster, catalisando reações de esterificação, 

interesterificação e transesterificação1,2. 

Microrganismos como Aspergillus, Calvatia, 

Rhizopus, Rhodotorula e Yarrowia são capazes de 

produzir lipase constitutiva (expressão gênica). O 

catabolismo de triglicerídeos por Y. lipolytica está 

relacionado à hidrólise em ácidos graxos livres e 

glicerol por lipases. Essa enzima pode ser 

produzida nesta levedura em diferentes isoformas 

(intracelular, ligada a células e extracelular). As 

lipases ligadas a células de Y. lipolytica (LipImDebri) 

foram identificadas pela primeira vez por Sugiura et 

al.3 e descrito como lipase I (39 kDa), depois disso 

Fickers et al.4 identificaram os genes LIP7 e LIP8 

correspondentes a esta fração enzimática. O estudo 

mais aprofundado sobre lipases aderidas a 

membrana celular de leveduras se faz necessário 

visto que há pouca literatura sobre esse tema, e 

mais especificamente sobre Y. lipolytica, sendo 

assim o presente trabalho tem como objetivo 

determinar os parâmetros cinéticos do LipImDebri 

em reação de hidrólise do p-nitrofenil laurato. 

Resultados e Discussão 

Os dados obtidos para LipImDebri em diferentes 

concentrações de substrato foram ajustados aos 

parâmetros cinéticos de Michaelis-Menten, porém o 

LipImDebri não se ajustou adequadamente a este 

modelo, mostrando um comportamento alostérico. 

Portanto, os dados foram ajustados usando a 

equação simplificada de Hill (v = (V x[S]n) / (K+ [S]n), 

que se mostrou um modelo mais adequado ao 

comportamento apresentado pela enzima 

estudada5. Talvez esse comportamento 

apresentado por LipImDebri tenha ocorrido devido 

ao fato de dois tipos diferentes de lipase (LIP 7 e 

LIP 8) terem sido ligados à membrana de Y. 

lipolytica, gerando um efeito homotrópico por uma 

ação cooperativa de enzimas6 (Figura 1). 

Figura 1. Gráfico de v/V versus log [pNF] para a 
hidrólise do pNF-laurato por LipImDebri em tampão 
fosfato 50 mM, pH 7,0 por SigrafW. 

Os dados obtidos para a hidrólise de p-nitrofenil 
laurato foram utilizados para os cálculos dos 
parâmetros cinéticos K0.5 e Vmax que foram 1,028 
mM e 1,65 U.mg.proteína-1, respectivamente. Para a 
lipase de Aspergillus fumigatus foi observada a 
Vmáx de 1,37 mM.mg – 1.min − 1 menor do que o 
encontrado para LipImDebri (Tabela 1). 

Tabela 1. Parâmetros cinéticos para a hidrólise do 
laurato de p-nitrofenil por LipImDebri. 

Parameter 

K0.5 (mM) 1.03 ± 0.04 

Vmax (U.mg.protein-1) 1.65 ± 0.02 

Vmax/K0.5 1.61 ± 0.05 

n (Hill´s coefficient) 4.8 ± 1.27 

Conclusões 

O LipImDebri apresentou comportamento cinético 

não-alostérico adequando-se a equação de Hill, o 

valor de Vmáx foi superior ao observado para lipase 

de Aspergillus fumigatus. 
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Introdução 

As resinas de troca iônica quelantes são polímeros 
capazes de adsorver íons metálicos por meio de 
reações de complexação. A capacidade complexante 
dessas resinas é devida à natureza, disponibilidade, 
configuração e concentração dos grupos funcionais 
quelantes presentes no polímero e à sua estrutura 
porosa. Esse último fator define a capacidade de 
adsorção, pois regula o acesso aos sítios ativos e a 
seletividade da resina. Sendo assim, é importante 
estudar como o mecanismo de adsorção das resinas 
é influenciado por sua porosidade1. Portanto, este 
trabalho visa aplicar três modelos matemáticos de 
isotermas, baseados em diferentes mecanismo de 
adsorção, a fim de verificar o que melhor descreve a 
adsorção de íons Cu(II) em resinas amidoxímicas. 

Resultados e Discussão 

Foram sintetizados dois terpolímeros pela 
polimerização em suspensão de acrilonitrila, 
divinilbenzeno e estireno nas proporções percentuais 
molares de 70/20/10 e 70/30/0. A reação de 
conversão do grupo nitrila dos terpolímeros em 
amidoxima foi realizada com solução de 
hidroxilamina 1 mol L-1 em água-etanol 1:1 a 50 °C 
por 24 h. Para a construção das isotermas, 
utilizaram-se soluções de CuSO4 de diferentes 
concentrações (0,01 a 0,2 mol L-1) em tampão acético 
de pH igual a 5, a 30 °C. A resina com maior teor de 
divinilbenzeno se apresentou mais porosa, devido ao 
seu maior grau de reticulação. A conversão do grupo 
nitrila a amidoxima foi avaliada por espectroscopia na 
região do infravermelho, com a redução da banda de 
2240 cm-1 e aparecimento da banda em 1655 cm-1. 
Foram empregados três modelos aos dados de 
adsorção de Cu(II): Freundlich, Langmuir e Dubinin– 
Astakhov2. O Quadro 1 expõe cada uma dessas 
equações na forma linearizada bem como os seus 
parâmetros de adsorção. 
Quadro 1 – Parâmetros de adsorção2 

Modelo Equação linearizada 

Freundlich ln Qe = ln KF + 1/n ln Ce 

Langmuir Ce/ Qe = (1/ Qm KL) + (1/ KL) Ce 

Dubinin– 
Astakhov 

ln Qe = ln Qo – [1/(21/2E)]2.ε 
onde ε  = R.T. ln(1+1/Cen) 

Qe é a quantidade adsorvida por grama do 

adsorvente (mg g-1); Ce é a concentração do 

adsorvato no equilíbrio (mg.L-1); KF é a constante de 

Freundlich; KL é a constante de Langmuir; Qm é 

determinado experimentalmente linearizando a 

equação de Langmuir; Qo é a capacidade de 

adsorção; E é a energia de adsorção; R é a constante 

universal dos gases em kJ mol-1 K-1; e T é a 

temperatura absoluta em Kelvin. Após a aplicação 

dos ajustes aos resultados obtidos para a resina 

70/20/10, o modelo de Freundlich levou ao valor de 

R² igual a 0,7044, confirmando sua baixa adequação 

ao sistema, o que já era esperado, já que a adsorção 

não é física e não ocorre em multicamadas. Embora 

o modelo de Dubinin–Astakhov seja o mais indicado

para esse tipo de material, pois leva em consideração 

o potencial de adsorção do íon e a heterogeneidade

da superfície do adsorvente em sistemas de troca 

iônica, apresentou R² igual 0,6698. Portanto o 

modelo que mais se adequou foi o de Langmuir, com 

um R²=0,9557, o que indica a formação de uma 

monocamada de íons Cu2+ na superfície da resina 

amidoxímica. O mesmo perfil foi observado para a 

resina 70/30/10 com os valores de R2 iguais a 0,9987 

para o modelo de Langmuir, 0,8552 para Freundlich 

e 0,6552 para Dubnin-Astakhov. Observa-se, assim, 

que a porosidade do material obtido com diferentes 

graus de reticulação, como era de se esperar, não 

muda as características termodinâmicas do processo 

de adsorção. A baixa adequação ao modelo de 

Dubnin-Astakhov por ter sido devido ao uso de 

parâmetros empíricos não adequados ao material em 

estudo. 

Considerações Finais 

O modelo que mais se adequou foi o de Langmuir, 
Entretanto, pretende-se avaliar resinas com novos 
graus de reticulação e o uso de novos parâmetros 
empíricos a fim de avaliar a adequação ao modelo de 
isoterma de Dubnin-Astakhov. Este modelo é 
bastante robusto para ser usado no estudo da 
natureza da interação entre o adsorvato e o 
adsorvente em função da porosidade das resinas 
com diferentes graus de reticulação. 
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Introdução 

Interruptores Moleculares (IMs) têm sido 

buscados devido ao seu potencial para aplicação 

em dispositivos de armazenamento de informação 

ou sensores. Nesses compostos uma mudança 

reversível e controlada entre isômeros de spins ou 

tautômeros é almejada. Dentre os IMs, compostos 

que exibem o fenômeno de transição de spin, do 

inglês Spin Crossover (SCO), têm se destacado. O 

fenômeno SCO acontece em complexos octaédricos 

de cátions 3d4-3d7, onde ocorre uma transição entre 

o complexo baixo e alto spin, levando a mudanças

no magnetismo, cor e estrutura.[1] Essa mudança 

ocorre devido à pequena diferença de energia entre 

o complexo nos estados baixo spin e alto spin, e

pode ser induzida por variações de temperatura, 

pressão ou incidência de luz. Compostos 

octaédricos de Co2+ coordenados a ligantes 

derivados da ter-piridina vêm sendo estudados por 

mostrar comumente o fenômeno de SCO.[2] Nesse 

trabalho serão apresentados a síntese e a 

caracterização do [Co(pyterpy)2]·2hfac·2CH3CN, 

onde pyterpy é o ligante tridentado 4’-(piridin-4-il)-

2,2’:6’2’’-terpiridina e hfac é o 

hexafluoracetilacetonato.  

Resultados e Discussão 

A síntese do composto de coordenação consistiu 

em reagir [Co(hfac)2(H2O)2] com o pyterpy. 

Monocristais escuros em hábito acicular, 

[Co(pyterpy)2]·2hfac·2CH3CN foram obtidos. A 

estrutura cristalina do composto foi resolvida 

utilizando a técnica de difração de raios X em 

monocristal na temperatura de 150 K. O composto 

cristaliza no sistema cristalino de baixa simetria, no 

grupo de espaço centrossimétrico P-1. A estrutura 

cristalina consiste em um íon de Co2+ 

hexacoordenado de forma tridentada mer pelos 

átomos de nitrogênio de dois ligantes pyterpy. Além 

disso, observa-se a presença de dois contra-íons 

hfac-, bem como duas moléculas de acetonitrila de 

cristalização. Medidas de análise termogravimétrica 

foram realizadas e observou-se que existe uma 

perda de massa referente ao solvente de 

cristalização que é removido da rede em 40°C e o 

composto apresenta estabilidade térmica após a 

saída do solvente até 300°C. A perda de moléculas

de acetonitrila de cristalização ocorre em condições 

ambiente e, portanto, todas as análises foram 

realizadas no material dessolvatado. Utilizando luz 

sincrotron, o espectro de absorção de raios X moles 

(XAS) da borda L2,3 Co numa faixa de temperatura 

de 100-350K e foi observado que ocorre transição 

de spin para o [Co(pyterpy)2]·2hfac, composto 

obtido antes da recristalização. Medidas magnéticas 

foram realizadas para o composto dessolvatado que 

apresentou transição de spin acima de 200 K. Essa 

transição é mais abrupta quando comparado com 

outros compostos de cobalto(II) que exibem SCO. 

Por fim, medidas magnéticas para o 

[Co(pyterpy)2]·2hfac·2CH3CN ainda serão tomadas 

a fim de investigar a transição de spin para esse 

composto. 

Conclusões 

O complexo [Co(pyterpy)2]·2hfac·2CH3CN foi 

sintetizado e caracterizado por difração de raios X 

de monocristal. Medidas de TGA mostraram perda 

de solvente de cristalização a partir de 40ºC. O 

fenômeno de SCO foi observado para o composto 

dessolvatado [Co(pyterpy)2]·2hfac; essa transição 

tem um perfil abrupto incomum para SCO de Co2+. 

A investigação da transição de spin do complexo 

[Co(pyterpy)2]·2hfac·2CH3CN será realizada para 

avaliar o efeito do solvente, presente na rede 

cristalina, no comportamento de SCO. Sabe-se que 

o solvente pode restringir a rede cristalina, podendo

impossibilitar a mudança de volume do complexo 

que ocorre durante o SCO, impossibilitando a 

transição de spin. Experimentos para testar a 

reversibilidade da solvatação/dessolvatação do 

CH3CN na estrutura estão em andamento. 
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Introdução 

A partir de 1987 com a publicação de Charlson e 
colaboradores, trabalha-se e investiga-se o papel do 
dimetil sulfeto (DMS) no transporte de enxofre dos 
oceanos para a atmosfera. DMS é liberado na 
atmosfera por espécies de fitoplâncton marinho, e 
sua oxidação formaria núcleos de condensação de 
nuvens na atmosfera, filtrando os raios solares e, 
consequentemente, diminuindo a temperatura na 
região.1 A oxidação de DMS em atmosfera marinha 
pode ser iniciada por radicais hidroxil (OH) ou por 
ozônio (O3). O objetivo deste trabalho é investigar 
todos os caminhos de reação de DMS com OH e O3 
em fase gasosa e nas reações que envolvem 
aerossóis atmosféricos. 

Resultados e Discussão 

Os intermediários das reações do DMS com OH 
foram localizados em nível M06-2X/aug-cc-pVDZ. 
Nesta reação abrem-se os canais de abstração de 
hidrogênio (1) e de adição (2).2 

DMS + OH  CH3SCH2 + H2O (1) 
DMS + OH  DMS.OH  (2) 

Os resultados, em fase gasosa, são apresentados 
na Figura 1. Para a reação de abstração de 
hidrogênio, dois caminhos distintos foram 
localizados (abstração de H axial e de H equatorial).  

Figura 1. Diagrama de Energia obtido em nível 
M06-2X/aug-cc-pVDZ para a reação DMS + OH  
produtos. 

Para a reação DMS + O3 é esperado o caminho de 
adição, formando dimetilsulfóxido (DMSO). Foi 
considerada a possibilidade de reação com um 
complexo O3.H2O. 

DMS + O3  DMSO + O2  (3) 
DMS + O3.H2O  DMSO + O2.H2O (4) 
DMS + O3.H2O  DMSO.H2O + O2 (5) 

Os resultados são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Diferenças de Energia (E0) e de Energia 
Livre de Gibbs (Go), em kcal.mol-1, obtidas em 
nível M06-2X/aug-cc-pVDZ para a reação DMS + O3 
 produtos. 

E0 Go 
DMS + O3  DMSO + O2                  -26.34 -24.58 

DMS + O3.H2O  DMSO + O2.H2O           -24.97 -24.49 

DMS + O3.H2O  DMSO.H2O + O2  -34.53 -31.29 

Observa-se que a presença de água abaixa a 
diferença de energia da reação, se a molécula for 
transferida para o produto, DMSO. Isso abre a 
proposta de que, se a reação ocorrer em interface 
ar – água, DMSO será facilmente incorporado na 
fase líquida e seus caminhos de oxidação 
consecutivos serão conduzidos em solução aquosa. 

Conclusões 

O canal de reação de adição é reversível, dando 
abertura para o canal de abstração de hidrogênio. 
Os dados sugerem que o caminho de reação com 
ozônio também é possível e que essa reação possa 
ocorrer em regiões interfaciais gás – água. 
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Introdução 

Os problemas de corrosão são frequentes e 
ocorrem nas mais variadas atividades. O uso de 
inibidores de corrosão é provavelmente o método 
mais viável do ponto de vista econômico e facilidade 
de aplicação1. Tem sido relatado que a adsorção 
química e o efeito de inibição de corrosão de 
compostos orgânicos polares em metais e óxidos 
metálicos estavam intimamente relacionados ao 
princípio de ácidos e bases duros e macios de 
Pearson. Uma vez que um metal é classificado 
como um ácido macio, o composto que atua como 
uma base macia é mais facilmente quimiosorvido na 
superfície do metal que o de uma base dura, 
resultando em maior eficiência de inibição. Este 
trabalho tem como objetivo o estudo teórico 
utilizando o método da Teoria do Funcional com o 
funcional BPW91 e a base def2tzvp. Os dados 
obtidos irão contribuir para melhor conhecimento 
das propriedades eletrônicas dos compostos do tipo 
R2X, onde R= CH3 e X= O, S, e R3Y, onde R=CH3 e 
Y= N, P. 

Resultados e Discussão 

Os parâmetros geométricos calculados apresentam 
em boa concordância com os encontrados 
experimentalmente2.  

Figura 1. Estruturas otimizadas R2X e R3Y. 

Foram calculadas as energias do HOMO e LUMO, 
as diferenças de energia HOMO/LUMO, a dureza e 
a fração de elétrons transferidos (N). A tabela 1 
apresenta os resultados calculados dos parâmetros 
quânticos para as moléculas. A energia do HOMO é 
uma característica importante para a análise, pois 
quanto maior a energia do HOMO melhor a 
eficiência do inibidor3. 

Tabela 1. Parâmetros quânticos calculados 
R2O R2S R3N R3P 

EHOMO (eV) -5,82 -5,02 -4,78 -5,22 
ELUMO (eV) 0,78 0,08 0,61 0,60 
E (eV) 6,60 5,11 5,39 5,82 
 (eV) 3,30 2,55 2,70 2,91 
N 0,68 0,89 0,91 0,81 

A diferença entre a energia do HOMO LUMO é um 
importante indicador da atividade inibidora. Quanto 
menor a diferença energética do HOMO/LUMO, 
maior a eficiência de inibição de corrosão. A relação 
entre a dureza (η) e a diferença de energia (ΔE) é 
fisicamente clara. É descrito na literatura que a 
estrutura molecular mais estável possui maior valor 
de  ΔE. Por outro lado, o sistema eletrônico com 
maior  ΔE deve ser menos reativo quimicamente. 
Essa relação se baseia na teoria HSAB de 
Pearson4. Uma molécula dura tem uma grande 
diferença de energia e uma molécula macia tem 
uma pequena diferença de energia (R2S). A fração 
de elétrons transferidos (ΔN) trata-se dos elétrons 
que fluem da molécula do inibidor para a superfície 
metálica5. 

Conclusões 

Os cálculos, usando o método da Teoria Funcional 
da Densidade, foram realizados nas moléculas R2O, 
R2S, R3N e R3P para investigar suas propriedades 
geométricas e eletrônicas em relação à sua 
seletividade. O composto classificado como base 
dura será adsorvido em superfícies metálicas 
atuando como ácido duro, enquanto o inibidor 
classificado como base macia será adsorvida em 
uma superfície metálica não oxidada. A tendência 
obtida neste trabalho também foi observada 
também experimentalmente6. 
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Introdução 

  Leishmanioses são doenças negligenciadas que 
afetam principalmente as populações 
economicamente vulneráveis, podendo ser causada 
por diferentes espécies de protozoários 
pertencentes ao gênero Leishmania. A leishmaniose 
visceral é considerada a forma mais grave da 
doença, podendo ser fatal. O tratamento atual da 
leishmaniose apresenta desvantagens como 
resistência à fármacos, elevado custo e toxicidade. 
Sendo assim, é imprescindível o desenvolvimento 
de novos fármacos eficientes e seguros para o 
tratamento desta doença. Leishmania donovani, 
protozoário que causa a leishmaniose visceral, é 
altamente dependente da via de salvação de 
purinas para a obtenção de nucleosídeos. A 
Nucleosídeo Hidrolase (LdNH) é uma enzima chave 
desta via e, por isso, tem sido considerada um alvo 
promissor para a busca por novos fármacos para o 
tratamento da leishmaniose. Neste trabalho, um 
ensaio de atividade previamente desenvolvido no 
grupo foi empregado na identificação e 
caracterização de novos inibidores desta enzima. 

Resultados e Discussão 

A enzima LdNH catalisa a hidrólise da ligação 
glicosídica C-N de ribonucleosídeos, como a 
inosina, levando a formação da ribose livre e das 
bases nitrogenadas correspondentes, como a 
hipoxantina (Esquema 1). 

Esquema 1. Reação catalisada pela enzima 
LdNH 

Neste trabalho, a enzima LdNH foi imobilizada 
covalentemente em partículas magnéticas 
comercializadas pela Sigma® (terminação amino, 10 
µM) através da formação de bases de Schiff e 
empregada em ensaios de triagem, nos quais a 
hipoxantina formada é diretamente quantificada 
através de um método cromatográfico previamente 
desenvolvido e validado. A separação 

cromatográfica de inosina e hipoxantina foi realizada 
utilizando-se uma coluna C18 (150 × 4,6 mm) e 
como fase móvel uma solução aquosa de 
Trietilamina (1% v/v, pH 6,0 acidificada com 
AcOH)/Metanol (95:5), 0,80 mL.min-1 e λ = 249 nm.  
Nos ensaios de triagem, uma série com 22 
ribonucleosídeos quinolônicos foi avaliada através 
da determinação do percentual de inibição a 200 
µmol.L-1. Doze compostos apresentaram inibição 
superior a 70% nestas condições e suas 
capacidades inibitórias (IC50) estão sendo 
investigadas (Figura 1).  

Figura 1. Estruturas dos ribonucleosídeos 
identificados como inibidores da LdNH e valores de 
IC50 determinados até o momento. Campos 
indicados com (*) representam valores ainda não 
obtidos. 
. O novos compostos bioativos identificados 
demonstraram IC50 entre 2,57 ± 0,22 e 138,1 ± 39,9 
µmol.L-1 e os respectivos mecanismos de inibição serão 
determinados. 

Conclusões 

Através da nova metodologia desenvolvida, doze 
inibidores da enzima LdNH foram identificados e 
estão sendo caracterizados neste estudo, através 
de uma metodologia confiável, que permite a 
reutilização da enzima em diversos ensaios. Os 
valores de IC50 obtidos evidenciam que os 
ribonucleosídeos avaliados são potentes inibidores 
da LdNH. 
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Introdução 

A Geissospermum vellosii (=G. laeve) é utilizada 
pela população desde o século XIX, na forma de 
chás como febrífugo, antimalarial, na cura de dores 
estomacais e falta de apetite¹. Os alcaloides 
indólicos são as substâncias responsáveis pelas 
propriedades medicinais e atuam na prevenção e 
tratamento de diversos tipos de câncer e doenças 
virais como AIDS, herpes e hepatite C². O presente 
estudo visa determinar as concentrações de nove 
metais (Na, Cd, Ni, Ca, Fe, Zn, Mn, Cu e Pb) em 17 
extratos brutos de G. vellosii,  obtidos de amostras 
comerciais e revelar as condições de cultivo da 
espécie utilizada como medicinal pela população 
brasileira. Também identificar metais que podem 
influenciar na concentração do alcaloide 
flavopereirina produzido pela espécie. 

Resultados e Discussão 

Foram analisados 17 extratos etanólicos obtidos 
de diferentes amostras de G. vellosii 
comercializadas, as quais foram adquiridas em 
feiras livres (n = 5), ervanários (n = 4), bancas de 
jornal (n = 2), sítios da internet (n = 1), casa de 
artigos religiosos (n = 1), fitoterápicos (n = 2) e 
coleta (n = 2). Para o tratamento ácido pesou-se 
100 mg de cada amostra de extrato bruto da G.

vellosii em um balão de fundo redondo de 50 mL e 
adicionou-se 2,0 mL de HCl PA e 2,0 mL de HNO3 
PA. A digestão ácida ocorreu em refluxo com 
agitação e aquecimento por trinta minutos. Em 
seguida, as amostras foram filtradas e transferidas 
para balão volumétrico de 100,00 mL, cujo volume 
foi completado com água destilada. As amostras de 
G. vellosii foram analisadas por espectrometria de 
absorção atômica por chama, e com auxílio das 
curvas analíticas obtidas para cada metal, foi 
possível determinar a concentração dos nove 
metais em cada amostra analisada. Para avaliar a 
eficiência do procedimento de extração empregado, 
foi realizado teste de recuperação, em 3 níveis de 
concentração, baixa, média e alta3. Foram 
encontrados valores acima de 0,99 para os 
coeficientes de correlação para as curvas analíticas 
obtidas para os metais analisados. E percentuais de 
recuperação de 83,5%; 80,1% e 86,0% para as 
concentrações escolhidas, contemplando a faixa 
linear. Para as amostras analisadas, foram 
encontradas as concentrações de 0,11 a 2,91 ppm 

para o cálcio; 0,43 a 3,84 ppm para o sódio; 0,46 
ppm para o manganês; 0,004 a 0,51 ppm para o 
zinco; 0,041 ppm para o cádmio; 0,019 a 0,39 ppm 
para o cobre; 0,023 a 21,2 ppm para o ferro. Os 
metais chumbo e níquel não foram encontrados nas 
amostras analisadas. As concentrações dos metais 
encontradas para cada amostra estão de acordo 
com o permitido segundo a Legislação Brasileira4,5, 
para comércio e consumo.  

Para investigar a relação entre a concentração 
dos metais analisados com a concentração do 
alcaloide flavopereirina6, biossintetizado pela 
espécie vegetal, foi empregado o software RStudio.  
Foi observado, na análise de componentes 
principais (PCA), que os metais Cu e Cd são os que 
mais contribuem para a produção da flavopereirina 
pela espécie. Já os metais Fe e Mn não 
apresentaram correlação com a produção deste 
alcaloide nas amostras de G. vellosii. Estudos 
mostraram que os metais Cd e Cu aumentaram a 
produção dos alcaloides em outras espécies 
vegetais7. O Cd não tem função fisiológica e o Cu é 
um micronutriente essencial. Os metais podem ser 
agentes causadores de estresses e podem 
aumentar a produção de metabólitos secundários 
nas espécies vegetais, como estratégia de defesa.  

Conclusões 

A concentração de metais analisados para as 
amostras de G. vellosii está na faixa de 
concentração permitida segundo a Legislação 
Brasileira. Observou-se que os metais Cu e Cd 
influenciam a produção do alcaloide flavopereirina, 
considerado biomarcador da espécie. 

Agradecimentos 

Os autores agradecem a bolsa PIBIC-UERJ. 
 ____________________ 
1Almeida, M. R.; Lima, J. A.; Santos, N. P.; Pinto, A. C. Rev.Bras. 

Farmacogn., 2009, 4, 942. 
2Beljanski, M.; Bugiel, J. FR n. PI 7905853, 05 mar. 1979; Hall, J.; 
Beljanski, S. US n. PI 112964, 01 dez. 2005. 
3BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. Validação de métodos Analíticos . RE No 166, 2017.  
4BRASIL. Ingestão diária recomendada para adultos. RDC nº 269. 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: ANVISA, 2005. 
5BRASIL. Farmacopéia Brasileira. Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária. Brasília: ANVISA, 2010. 546p.
6Almeida, M. R.Instituto de Química, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro, 2012.  
7Zheng, Z.; Wu, M. Plant Sci., 2004, 166, 507; Lee, K. T.; Yamakawa, 

T.; Kodama, T.; Shimomura, K. Phytochemistry, 1998, 49, 2343.  

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 36



Investigação do potencial anticorrosivo de um derivado da anilina para aço 
carbono em meio ácido. 

Vinícius. M. Santos1* (IC),Caio. M. Fernandes1 (PG), Marcos. V. P. de Mello1 (PG), Nazir. E. Santos 1 

(IC),Javier. A. C. Velasco2  (PQ) , Maurício Lanznaster1 (PQ), Eduardo A. Ponzio1 (PQ) 

1Universidade Federal Fluminense, instituto de Química, Campos Valonguinho, Niterói, RJ, Brasil.
2Instituto Nacional de Tecnologia, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

*vimartinssantos@id.uff.br

Palavras Chave: Inibidor de Corrosão; Aço Carbono; Derivados de Anilina, Ensaios Gravimétricos. 

Introdução 

O uso de materiais metálicos nas indústrias é amplo 
e variado. Dentre os mais utilizados, é encontrado o 
aço carbono. Por ser uma liga metálica que não 
contem elementos como cromo, níquel e 
molibdênio, ao entrar em contato com meios 
agressivos, como por exemplo, o ácido clorídrico, 
sofre severos danos devido ao processo de 
corrosão, gerando assim diversos prejuízos 
econômicos. Tal perda pode ser minimizada com o 
uso de inibidores de corrosão, cujo principal papel é 
proteger a superfície do metal do meio corrosivo. 
Compostos orgânicos são amplamente estudados e 
reportados na literatura como anticorrosivos, pois 
estas moléculas apresentam certos elementos em 
suas estruturas moleculares, como por exemplo, 
anéis aromáticos, heteroátomos e elétrons π, que 
permitem interação física e/ou química com a 
superfície metálica, formando um filme protetor. 
Desta forma, neste trabalho, foi investigado o 
potencial anticorrosivo da molécula 4-cloro-N-
(piridin-2-ilmetil)anilina (CPYA) em meio de HCl 1 
mol L-1 através de ensaios gravimétricos em 
variadas temperaturas e microscopia eletrônica de 
varredura. 

Resultados e Discussão 

Os estudos gravimétricos foram realizados com 
intuito de avaliar a eficiência da molécula orgânica 
como inibidor de corrosão. Com o aumento da 
concentração do inibidor, foi verificada uma 
diminuição no valor de taxa de corrosão. Foi 
evidenciado também um aumento da cobertura 
superficial (θ) indicando melhor adsorção das 
moléculas orgânicas na superfície do aço carbono, 
indicando assim uma melhor proteção. Foi 
alcançada a eficiência máxima anticorrosiva de 
96,6, 96,8 e 97,2% na maior concentração estudada 
(4,59 mmol.L-1), a 298, 313 e 328 K. Com esses 
dados em mão, foi possível o cálculo de diversos 
parâmetros físico-químicos, tanto cinéticos de 
corrosão como termodinâmicos de adsorção, além 
de determinar a teoria de adsorção que CPYA 
segue através da simulação de diversas isotermas. 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) mostram uma superfície muito agredida após 
o experimento em meio ácido na ausência do
inibidor, enquanto na presença de CPYA é possível 
observar uma superfície muito menos agredida, 
inclusive com marcas do lixamento muito similares a 
do aço polido (Fig 1). 

Fig. 1. Imagens de MEV da superfície do aço 

carbono após polimento (a), após imersão em 1 mol 

L-1 HCl por 5 h em temperatura ambiente na 

ausência (b) e presença (c) de 4,59 mmol L-1 de 

CPYA. 

Conclusões 

A molécula 4-cloro- N-(piridin-2-ilmetil)anilina 
(CPYA) apresentou excelentes resultados como 
inibidor de corrosão para aço carbono em meio 
ácido através de ensaios gravimétricos e 
microscopia eletrônica de varredura. 
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Introdução 

Os jogos educativos são um método pedagógico 
capaz de aproximar o discente do ensino e por está 
razão são uma prática sugerira pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Médio – Ciências 
da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 
(PCN+).1 O uso da ludicidade como forma de 
aprender os conceitos químicos abstratos e 
complexos, torna a disciplina mais atrativa.2 
O jogo aprimora o desenvolvimento cognitivo e 
psicomotor dos alunos com deficiência visual, 
possibilitando o reconhecimento de suas 
potencialidades e limitações, além de favorecer a 
socialização dentro do ambiente escolar, fatores 
essenciais para o processo da inclusão desses 
estudantes. 3,4 

Neste trabalho reportamos uma análise preliminar 
da aplicação do jogo Roleta Iônica em uma turma 
do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Pedro 
II - Unidade Centro, localizado no Rio de Janeiro, 
com 28 alunos, sendo um aluno cego e outro com 
baixa visão. O jogo tem como objetivo pedagógico 
representar as ligações químicas em substâncias 
iônicas.  

Resultados e Discussão 

Após a aplicação do jogo, obtivemos 28 respostas 
ao questionário e no presente trabalho fazemos 
uma análise preliminar das respostas.  

Tabela 1. Questionário 

PERGUNTAS SIM 

(%) 

NÃO 

(%) 

NÃO 

SEI 

Você achou o jogo

divertido? 

89,3 10,7 -- 

Você teve dificuldades em 

entender os 

objetivos/regras do jogo?  

7,1 92,9 -- 

O jogo fez você aprender 

mais sobre ligação iônica?  

64,3 35,7 -- 

Você sentiu necessidade de 

estudar mais Química para 

se “dar” bem no jogo?  

39,3 57,1 3,6 

O trabalho em equipe 

favoreceu o seu 

aprendizado sobre ligação 

iônica? 

64,3 28,6 7,1 

O jogo favoreceu uma 

melhor interação entre você 

e seus colegas?  

67,9 32,1 -- 

O jogo favoreceu uma 

melhor interação entre você 

e seu professor?  

21,4 67,9 10,7 

Você acha que o jogo 

promoveu a inclusão dos 

estudantes em sala de aula? 

75,0 10,7 14,3 

Percebe-se que a maioria dos discentes gostou do 
jogo, pois o mesmo facilitou a aprendizagem do 
conteúdo de forma mais prazerosa, permitindo a 
compreensão de que necessitavam de 
conhecimentos prévios, como distribuição eletrônica 
e Tabela Periódica, para se “dar” bem no jogo, além 

de favorecer uma maior interação entre eles. 
Entretanto, a interação com o professor foi pequena, 
provavelmente porque duas pessoas foram 
responsáveis pela aplicação e o professor da turma 
teve pouca participação durante a dinâmica do jogo. 
Por fim, verificou-se uma maior participação dos 
alunos com deficiência visual com a turma, 
favorecendo a inclusão. 

Conclusões 

Consolidou-se a visão de que essa estratégia 
promoveu integração, diversão e inclusão, tornando 
as aulas mais dinâmicas, motivadoras e 
interessantes para os discentes. 
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Introdução 

Parte expressiva dos plásticos produzidos tem como 
base matéria prima de origem fóssil e constituem 
um grande problema ambiental atual. Uma 
alternativa aos plásticos de origem fóssil é o uso de 
materiais biodegradáveis, como açúcares, 
carboidratos e outros como base para a produção 
de polímeros1,2. Carbenos N-heterocíclicos (NHC) 
têm sido utilizados como organocatalisadores p.ex. 
em reações de polimerização de lactonas3. Neste 
trabalho empregamos métodos DFT para estudar o 
mecanismo de polimerização de lactonas, em 
reações catalisadas por NHCs, utilizando álcoois 
como coiniciadores. 
Para os cálculos de estrutura eletrônica, foi utilizado 
o funcional N12SX e o conjunto de funções de base
6-311+G(d,p). O funcional e a base foram 
escolhidos com base em trabalhos prévios do 
grupo. Foram calculados pontos estacionários 
relevantes conforme o mecanismo proposto3. Os 
NHCs mostrados na Fig. 1 foram avaliados como 
catalisadores. Metanol, etanol e glicerol foram 
empregados como álcoois iniciadores. Todos os 
cálculos foram realizados considerando solvente 
implícito água, usando o modelo IEFPCM. 

Figura 1 – (a) Estruturas dos NHC’s3 e (b) Estrutura da lactona. 

Resultados e Discussão 

1) Conformação: Os NHCs calculados adotam
conformação preferencial com os anéis aromáticos 
ortogonais ao anel do núcleo central.  
2) Basicidade: A basicidade dos NHCs foi medida
usando reações de transferência de próton entre os 
NHCs e os álcoois metanol, etanol e glicerol (Tab. 
1). O NHC mais básico é aquele no qual o anel 
central contém apenas os grupos metila ligados aos 
nitrogênios. O NHC menos básico é aquele com três 
anéis aromáticos ligados ao anel central. Os dados 
da Tabela 1 também indicam que apenas o glicerol  

é ácido o suficiente para transferir um próton aos 
NHCs de forma espontânea. 
3) Energia de Ativação: A Fig. 2 mostra as
energias de ativação para a reação concertada, de 
transferência de um próton do álcool para o NHC, 
com ataque simultâneo ao carbono carbonílico da 
lactona (TS1). Em comparação com os valores da 
tabela 1, a reação concertada para o etanol é mais 
favorável energeticamente que a desprotonação do 
álcool. O contrário ocorre com o glicerol.  

Figura 2 – Energias de ativação para a reação concertada. 
Fig. 2 ainda mostra as energias de ativação para a 
abertura do anel da lactona após ataque do álcool 
(TS2). Esta etapa é favorável para o glicerol, devido 
à estabilização que os hidrogênios do próprio álcool 
e NHC-H causam ao oxigênio durante a abertura do 
anel.  
Tabela 1 – Valores de ΔH em kcal/mol para desprotonação do 
álcool pelos diversos NHCs utilizados. 

Estrutura do NHC Metanol Etanol Glicerol 
5-Me 10.54 10.74 -1.57 
5-Mes 12.35 12.55 0.24 
5s-mes 11.87 12.07 -0.24 

TPT 57.66 57.85 45.55 
5Cl-Dipp 19.63 19.82 7.52 
5-Dipp 13.01 13.21 0.90 
6-Me 3.16 3.36 -8.95 

5Cl-Me 17.55 17.74 5.44 
Conclusões 

Os dados indicam que para os álcoois metanol e 
etanol a reação se passa preferencialmente por um 
processo concertado com abstração do próton pelo 
NHC e ataque do álcool à lactona. Para o glicerol a 
abstração do próton é o processo preferencial.  
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Introdução 

O projeto Meninas na Química, do Laboratório 
Didático de Química da UFRJ, busca despertar o 
interesse de meninas em ingressar nas carreiras das 
Ciências Exatas e da Natureza a partir de encontros 
em escolas públicas do RJ onde são desenvolvidas 
oficinas de debates e experimentação química. 
Tendo em vista a necessidade de ampla divulgação 
e discussão acerca da representatividade feminina 
no ramo científico1, o projeto passou a atuar em 
eventos de divulgação científica, tratando a temática 
de forma dinâmica e atrativa para o público. Assim, o 
presente trabalho tem como objetivo apresentar o 
conjunto de oficinas propostas pelo Meninas na 
Química a fim de promover a difusão e popularização 
da química a partir de questões de gênero. 

Resultados e Discussão 

Em eventos de divulgação científica, realiza-se uma 
oficina composta de três momentos (Figura 1). No 
primeiro, o público é convidado a resolver um jogo 
composto de vinte cartas: dez contendo somente a 
fotografia de uma mulher e dez contendo uma 
minibiografia feminina, com nome, país de origem, 
ocupação e motivo pelo qual a pessoa se destaca. 
São mulheres de diversas áreas de atuação, 
oriundas de países diversos, a maioria brasileira, de 
diferentes faixas etárias e fenótipos. Os participantes, 
então, devem correlacionar as imagens das mulheres 
às minibiografias, da forma como preferirem, e 
apresentar ao grupo as razões que os levaram a tais 
combinações. Em seguida, o público é convidado a 
realizar a atividade experimental de produção de 
batom. A última atividade desenvolvida é um teste de 
personalidade, realizado em mídia digital, chamado 
“Descubra que cientista você é”.  

Figura 1. Momento de aplicação da oficina. 
Durante as discussões travadas com as meninas de 
todas as idades, público alvo da atividade, alguns 
conceitos prontos do imaginário coletivo são 

evidenciados. Isso emerge logo na primeira atividade 
da oficina, por meio dos parâmetros usados pelas 
meninas no jogo de cartas. Em sua maioria, elas 
atribuem às imagens de algumas mulheres cientistas 
as profissões de atriz e modelo, enquanto as 
mulheres mais velhas são caracterizadas como 
cientistas, o que não é necessariamente uma 
verdade sobre as mulheres abordadas no jogo.  Ao 
serem retificadas, as meninas surpreendem-se com 
suas respostas, momento em que é possível tratar do 
padrão hegemônico de beleza e como os 
estereótipos de gênero podem nos definir 
profissionalmente. Durante essa discussão, as 
meninas são também questionadas sobre a figura 
idealizada de uma pessoa cientista, sendo comuns 
respostas que se valem de padrões estéticos 
europeizados, como um homem branco, de cabelos 
bagunçados, jaleco e muito inteligente. Assim, a 
maioria das meninas, não se vê representadas por 
esse imaginário e isso pode se tornar um obstáculo 
para o desenvolvimento de seu interesse pelas 
carreiras científicas. Passa-se, então, a tratar da 
atividade científica por meio da reflexão sobre o 
conhecimento científico relacionado a produção do 
batom, cosmético muito associado ao ideal de 
feminilidade. Com o experimento, promove-se a 
discussão dos conceitos de solubilidade, tipos de 
misturas e ligações químicas, sempre de acordo com 
a faixa etária e escolaridade do público, de forma que 
as meninas se percebam capazes de desenvolver a 
atividade científica. A oficina se encerra com o teste 
de personalidade, onde todas as perguntas são a 
nível de gostos pessoais, de modo que, ao fim, o 
participante se reconhece como uma cientista cuja 
prática se aproxima dos seus próprios interesses. 

Considerações Finais 

A atividade tem possibilitado a divulgação de 
realizações femininas, provocado inquietação e 
questionamento do público quanto aos estereótipos 
de gênero associados ao fazer científico de modo 
lúdico e contextualizado, fazendo-o perceber que a 
ciência é, sim, um campo de atuação para mulheres, 
independentemente de qualquer padrão social. 
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Introdução  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)¹, atual 

documento norteador de currículos do Ensino 

Básico brasileiro, recomenda o desenvolvimento do 

letramento científico ao longo dessa etapa de 

formação, estimulando o hábito da leitura e da 

interpretação de artigos e textos científicos bem 

como o estímulo à escrita, partindo de práticas e 

procedimentos de investigação científica. Aliado à 

necessidade de trabalhar essa questão, o projeto 

Meninas na Química, oriundo do Laboratório 

Didático de Química da UFRJ, busca despertar o 

interesse de meninas do Ensino Médio a ingressar 

em carreiras que envolvem Química, Física e 

Matemática a partir de problematizações acerca do 

papel da mulher na sociedade, de oficinas 

experimentais contextualizadas sobre estereótipos 

feminino e de oficinas de produção textual. 

Portanto, este trabalho propõe e avalia uma 

atividade de reconhecimento das características do 

texto científico e posterior produção de relatos sobre 

um experimento de produção de batom. 

Resultados e Discussão 

 As atividades abordadas aqui foram desenvolvidas 
ao longo de três visitas regulares de 2 h a três 
escolas parceiras do projeto Meninas na Química, 
com a participação voluntária de meninas do 1º e 2º 
anos do Ensino Médio em 2019. No primeiro 
encontro, foi realizada uma dinâmica lúdica que 
consistia em associar cartas contendo fotografias de 
mulheres a cartas que continham minibiografias. No 
segundo encontro, realizou-se uma oficina de 
produção de batom. No terceiro encontro, foi 
realizada uma atividade de produção textual 
precedida de discussão sobre as diferenças e 
utilidades de vários gêneros e tipos textuais. No 
primeiro momento, buscou-se introduzir e 
problematizar a temática sobre a participação 
feminina nas ciências a partir de uma reflexão sobre 
estereótipos de gênero usando-se o jogo de cartas. 
Percebeu-se que as alunas reproduziram uma visão 
estereotipada da pessoa cientista. As imagens das 
mulheres mais jovens e que faziam forte uso de 
maquiagem foram relacionadas a profissionais 
como modelos, cantoras e atrizes. Já as carreiras 
científicas foram relacionadas a mulheres cujas 
aparências fogem do padrão estético vigente. A 
partir dessa percepção, discutiu-se sobre a relação 

entre o uso de cosméticos e a construção da 
identidade visual. A escolha desses produtos se
deve ao fato de fazer parte do universo juvenil como 
um padrão de feminilidade e por permitir a 
abordagem de conceitos como estados físicos da 
matéria, misturas, solubilidade, densidade, ligações 
químicas e polaridade dessas ligações. Assim, no 
segundo momento, as alunas foram convidadas a 
propor uma forma de preparo do batom a partir das 
matérias primas apresentadas. Durante a 
discussão, as alunas se sentiram bastante 
confortáveis e confiantes para expressar os seus 
conhecimentos prévios, sendo participativas no 
manuseio dos equipamentos e vidrarias e nas 
discussões teóricas. No último momento, construiu-
se uma abordagem sobre tipos e gêneros textuais, 
especialmente relatórios e artigos científicos, com o 
objetivo de familiarizar as alunas com a leitura e a 
escrita científica. Depois, o registro e a 
consolidação do experimento foram desenvolvidos 
por meio de relatos escritos que foram previamente 
subdivididos em “Título”, “Início do experimento”, 
“Desenvolvimento do experimento”, “Fim do 
experimento” e “Reflexão sobre o experimento”. 
Para facilitar a escrita, foram disponibilizados alguns 
sequenciadores que poderiam ser utilizados na 
construção do texto, tais como, “Primeiramente”, 
“Após” e “Por fim”. Observou-se que as meninas 
conseguiram explicar o experimento com clareza e 
que o vocabulário científico estava incorporado em 
suas escritas em trechos como “formou-se uma 
mistura homogênea”, “misturando até solubilizar”. 
No entanto, notou-se que, apesar da abordagem 
inicial explorar as características de relatório, as 
alunas apresentaram dificuldades de iniciar a escrita 
e em organizar os seus relatos. Embora parte dos 
relatos tenham sido apenas descritivos em relação 
ao experimento, as meninas conseguiram usar 
conceitos químicos para explicar os fenômenos 
observados. 

Conclusões 

A proposta propiciou introduzir o letramento 

científico e a contextualização do tema estereótipos 

de gênero. 
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Introdução 

A enzima tromboxano-A sintase 1 (TBXAS1) é 
uma hemoproteína (i.e., contém um grupo prostético 
heme), pertencente à família citocromo P450 
(CYP450), encontra-se ligada à membrana do 
retículo endoplasmático e contém 533 aminoácidos 
(isoforma 1).1 A TBXAS1 atua na conversão do 
substrato endoperóxido de prostaglandina H2 
(PGH2), proveniente do ácido araquidônico, em 
tromboxano A2 (TXA2), que possui tempo de meia-
vida de cerca de 30s em meio aquoso. TXA2 é um 
potente indutor de agregação plaquetária, 
vasoconstrição e broncoconstrição, sendo 
relacionado a uma série de patologias, como 
trombose, asma e infecção por Trypanosoma cruzi 
(doença de Chagas).2,3

A estrutura 3D da TBXAS1 não foi elucidada 
experimentalmente, mas a partir de estudos de 
simulação por dinâmica molecular (DM) e 
espalhamento de raios-X de baixo ângulo (SAXS), 
foi possível identificar regiões flexíveis que impedem 
a cristalização da enzima.2 Portanto, o objetivo 
deste trabalho é identificar as interações 
intermoleculares entre o PGH2 e a TBXAS1 para o 
planejamento de novos inibidores mais específicos. 

Resultados & Discussão 

A estrutura 3D da TBXAS1 foi construída no 
programa Modeller (https://salilab.org/modeller/), a 
partir da estrutura primária disponível no UniProt 
(https://www.uniprot.org/) (código: P24557) e as 
estruturas 3D de outras CYP450 depositadas no 
Protein Data Bank (PDB) (códigos: 1JPZ, 2IAG, 
2IJ2, 2IJ3, 2IJ4, 3B6H, 3B98, 3B99, 3NXU e 
5VCC).1

Visando a remoção de possíveis colisões 
estéricas no modelo construído, esta estrutura foi 
submetida à simulação por DM, em meio aquoso, 
por 50ns, no programa GROMACS 
(http://www.gromacs.org/). Realizou-se uma análise 
de população (cluster) das trajetórias da DM para 
selecionar uma estrutura representativa para o 
estudo de docagem molecular do substrato PGH2 no 
sítio ativo da enzima. 

A estrutura 3D do substrato foi construída no 
programa Spartan’10 (Wavefunction, Inc.) e 
submetida à análise conformacional, usando o 
método semi-empírico RM1. A docagem foi 
realizada no programa AutoDock 4.2 
(http://autodock.scripps.edu/), considerando uma 
caixa cúbica de 60x60x60 Å3, centralizada no átomo 
de Fe(heme), testando as funções de busca por 
algoritmos genético (GA, Genetic Algorithm) e 
Lamarckiano (LGA, Lamarckian Genetic Algorithm). 

Os resíduos Glu344, Ile345 e Ile346 foram 
considerados flexíveis devido à proximidade com o 
átomo de Fe, o que poderia impedir a aproximação 
do ligante. Após 10 corridas de docagem para cada 
função de busca, duas poses (soluções) de menor 
energia de ligação, por função de busca, foram 
selecionadas para análise das distâncias 
O(9)...Fe(heme) e das interações via ligação 
hidrogênio. 

Apesar da diferença de energia entre as poses 
obtidas por docagem ser menor do que 0,1 kcal/mol, 
as orientações no sítio ativo apresentaram valores 
de distância entre os átomos de O(9) e Fe(heme) 
que variaram de 4,0 a 5,7Å (Tabela 1). 

Na continuação desse trabalho, será avaliada a 
persistência dessa distância e das interações via 
ligação hidrogênio, que possam auxiliar na 
manutenção do PGH2 dentro do sítio ativo da 
enzima, empregando simulação por DM em meio 
aquoso. 
Tabela 1. Energias de interação (E) entre PGH2 e 
TBXAS1 e as respectivas distâncias (d) entre os 
átomos de O(9) e Fe(heme) nas poses de menor 
obtidas usando as funções de busca GA e LGA. 

Função de busca Pose E (kcal/mol) d (Å) 

GA 1a -1,93 5,6 
GA 2a -1,92 5,0 

LGA 1a -2,61 5,7 
LGA 2a -2,55 4,0 

Conclusões & Perspectivas 

Neste trabalho, construímos uma estrutura 3D 
da enzima TBXAS1, que foi submetida à simulação 
por DM, em meio aquoso, para remover possíveis 
colisões estéricas. A análise de população (cluster) 
das trajetórias obtidas por DM possibilitou a seleção 
de uma estrutura 3D representativa para o estudo 
de docagem molecular do substrato PGH2 no sítio 
ativo da enzima. As poses obtidas apresentam 
diferentes orientações dentro do sítio ativo, onde a 
distância O(9)...Fe(heme) variou de 4,0 a 5,7Å, 
indicando a necessidade de estudos de DM para 
avaliar a persistência dessa distância, além das 
interações por ligação hidrogênio. 
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Introdução 

Devido ao aumento na demanda para materiais 
sustentáveis, tem sido propostas soluções que 
envolvem a utilização de polímeros biodegradáveis e 
de origem natural. Para melhorar as propriedades 
finais, reforços de celulose modificada podem ser 
adicionados, porém os processos químicos 
envolvidos aumentam o impacto ambiental do 
processo, visto que muitos desses produtos são de 
difícil descarte ou são oriundos de petróleo. A 
utilização de plasma em meio líquido fornece uma via 
de reação química limpa e energeticamente eficiente, 
sem a necessidade de utilização de catalisadores e 
outros reagentes químicos para promover a 
polimerização e funcionalização de fibras1. 
Este trabalho apresenta os resultados obtidos na 
modificação superficial de fibras de celulose 
micrométricas com lignina, através do emprego da 
técnica de plasma em meio líquido, utilizando-se um 
equipamento de jato de plasma atmosférico como 
fonte de plasma.  

Resultados e Discussão 

Para avaliar o efeito da utilização do plasma em meio 
líquido, foi realizado o tratamento da fibra de celulose 
Arbocel BC 1000, cedida pela KremerⓇ Co. 
(Alemanha) com uma solução de lignina obtida 
através do método Kraft em meio aquoso e acetona 
(50% v/v). A reação ocorreu em um becher com 20 
mL de água, 1mL da solução de lignina e 0,3g de fibra 
de celulose. Foi utilizado o equipamento Plasma Pen 
PVA TePla America com distância de 10 mm da 
ponta do equipamento até a superfície do líquido, 
com ar comprimido como fonte de gás, por três 
minutos. As amostras de celulose de referência antes 
e após modificação foram caracterizadas por 
Ressonância Magnética Nuclear de Sólidos (RMN-
CPMAS de 13C), Infravermelho (IV) e Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV) e por análise térmica 
(TG e DSC). 

Os resultados das análises por RMN-CPMAS de 13C 
(Figura 1), IV e MEV sugeriram ter havido 
modificação superficial na celulose2. Entretanto 
essas análises não foram suficientes para confirmar 
a formação de ligações lignina – celulose. Ao 
comparar as curvas de TG e DSC (Figura 2), foi 
possível observar dois eventos exotérmicos na 

região até 200oC, que sugerem a presença de duas 
temperaturas distintas de transição vítrea (Tg).  

Figura 1. Espectros de RMN-CPMAS de 13C das fibras de 
celulose de referência e após modificação com lignina.  

Figura 2. Curvas de TG e DSC para as fibras de celulose 
de referência e após modificação com lignina.  

A partir dos resultados obtidos é possível sugerir que 
após a reação promovida pelo jato de plasma houve 
formação de uma nova fase polimérica. Além disso 
pode-se constatar a presença de modificações 
químicas na fibra de celulose, com alteração na Tg e 
degradação de parte do material. 

Conclusões 

A técnica de plasma em meio líquido mostrou ser 
adequada para promover transformação das fibras 
de celulose, de forma limpa e ambientalmente 
aceitável.  
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Introdução 

A Tautomeria de Valência (TV) é um fenômeno 
decorrente de uma transferência eletrônica 
intramolecular reversível que ocorre entre os 
centros metálicos e os ligantes presentes nos 
complexos. Esta transferência eletrônica pode ser 
induzida por diferentes estímulos externos, como: 
aplicação de luz, variações na temperatura, 
interação com solventes com diferentes momentos 
de dipolo e aplicação de pressão[1]. A transição mais 
comumente observada na literatura em complexos 
que apresentam o fenômeno de TV ocorre entre os 
isômeros CoIII(CAT) e CoII(SQ)[1], onde CAT e SQ 
identificam os estados mono e binegativos dos 
ligantes da família dos dioxolenos (2-hidroxi-
benzeno). Uma outra classe de ligantes importantes 
para este tipo de complexos são os ligantes 
auxiliares, que completam a esfera de coordenação 
dos metais, mas também influenciam a presença do 
fenômeno de TV. O presente trabalho buscou 
comparar influência que os ligantes auxiliares 
possuem sobre o fenômeno de TV. Para tal, foram 
sintetizados dois complexos trinucleares de cobalto, 
o [(CoMe2TPA)3HOT](PF6)3 (complexo 1) e o
[(CoCTH)3HOT](PF6)3 (complexo 2). O ligante 
tritópico dioxoleno em ponte entre os centros 
metálicos foi o 2,3,6,7,10,11-hexaidroxitrifenileno 
(HOT) e os ligantes auxiliares foram o o 5,5,7,12,14-
hexametil-1,4,8,11-tetraazociclotetradecano (CTH) e 
o Bis(6-metil-2-piridilmetil)(2-piridilmetil)amina
(Me2TPA). 

Resultados e Discussão 

A composição dos dois complexos foi confirmada 
utilizando análise elementar (CHN). Medidas de 
susceptibilidade magnética em função da 
temperatura (T) confirmaram a existência do 
fenômeno de TV somente no complexo 1. Foram 
realizadas medidas de absorção de raios x de luz 
síncrotron (XAS), que confirmaram que o complexo 
1 apresentou-se na forma (CoII)(SQ)((CoIII)(CAT))2 
em baixas temperaturas e na forma ((CoII)(SQ))2 
(CoIII)(CAT) em temperaturas elevadas, enquanto 
que o complexo 2 se manteve na forma 
((CoIII)(CAT))2(CoIII)(SQ) em todas as temperaturas 

medidas. Ambos os complexos apresentaram o 
fenômeno de SOXIESST, onde houve a conversão 
do tautômero CoIII(CAT) para CoII(SQ) em baixas 
temperaturas induzida pela incidências dos raios x 
moles. O estudo por espectroscopia de ressonância 
paramagnética eletrônica (EPR) foi realizado e foi 
observada a presença de um radical no complexo 2 
que não está presente no complexo 1. 

Figura 1. Estruturas dos complexos 1 e 2, 
resultados das medidas de EPR, T e XAS dos 
complexos. 

Conclusões 

Foram sintetizados dois complexos trinucleares de 
cobalto utilizando diferentes ligantes auxiliares. Foi 
observado que somente o complexo 1 apresentou o 
fenômeno de TV em função da temperatura. Isto 
ocorreu em função da diferença entre os ligantes 
auxiliares. Estas observações foram confirmadas 
usando medidas de T, EPR e XAS. 
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Introdução 

As células solares sensibilizadas por corantes 
(DSSC), desenvolvidas em 1991 por Gratzel e 
O'regan [1], mostram vantagens promissoras, como 
baixo custo, processo de fabricação simples e a 
possibilidade de processamento em temperatura 
ambiente. Neste trabalho, o objetivo foi o estudo do 
siloxano poliéter-PPO4000 contando KI e I2 
utilizados como condutores iônicos em DSSC. Esse 
híbrido foi escolhido para superar problemas 
relacionados à vedação, vazamento e flexibilidade. 
As análises utilizadas foram: Espectroscopia de 
Impedância (EIE), Análise termogravimétrica (TGA), 
Calorimetria Diferencial de varredura (DSC), 
Espectroscopia de Infravermelho com  transformada 
de Fourier (FTIR), Espectroscopia de Raman, 
Difração de Raio-X (DRX).  

Resultados e Discussão 

Na Espectroscopia de Impedância (EIE), duas 
espécies condutivas foram observadas para cada 
híbrido, a razão [O] / [K] 15 foi a mais condutora. Na 
análise de TGA, dois pontos de degradação 
estavam presentes. O primeiro ponto estava a uma 
temperatura em torno de 300 ° C e pode estar 
relacionado à degradação do polímero. O segundo 
ponto estava em uma faixa de temperatura em torno 
de 700-800 °C. Nesse ponto, a porcentagem de 
massa diminuiu à medida que a razão [O] / [K] 
aumentou. O material não apresentou diferenças 
significativas nos valores da temperatura de 
transição  vítrea (tg) nas diferentes razões de [O]/[K] 
= 4, 8, 15, 30 e 80. Isto significa que a adição de KI 
e I2 não alterou a flexibilidade da cadeia polimérica 
na fase amorfa. No FTIR, as vibrações oriundas dos 
grupos químicos que pertencem a fase polimérica 
sofreram maiores variações nos valores de 
transmitância quando comparado a grupos da fase 
inorgânica. A incorporação do KI e I2 no híbrido 
induz um aumento da intensidade correspondente a 
vibração da lição do oxigênio tipo éter do polímero 
(1010 cm-1) e sofre um deslocamento para menores 
frequências com o aumento do teor de sal. A 
explicação é devido a interação dos íons K+ com os 

oxigênios de tipo éter do polímero. No DRX, 
verificou-se que houve uma diminuição na 
intensidade desses picos com o aumento do [O] / 
[K] proporções. A presença de I3- (110cm-1), I5- 
(142cm-1) e a ausência de I2 (180-220cm-1) foram 
observadas por espectroscopia Raman[2]. Nas 
razões [O] / [K] = 4 e 8, havia I5-. Isso influencia no 
mecanismo de condução iônico, pois o poliiodeto 
tem raio iônico maior do que as espécies 
monoiodeto e diminui os valores de condutividade 
iônica.  

Conclusões 

O trabalho mostrou a possibilidade de obter 
eletrólitos sólidos híbridos apresentando 
condutividade iônica adequada e com  resistência 
térmica suficiente para uso em DSSC. Nos quais 
pode ocorrer a reação de oxi-redução necessária 
para o bom funcionamento da célula. 
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Introdução 

O PIBID é um programa que permite que o aluno 

tenha experiências e vivências fora da tradicional 

sala de aula, de forma que ele se sinta como 

professor atuante, planejando e refletindo sobre sua 

práxis, e não como um mero expectador da 

realidade – o que acontece muitas vezes nas aulas 

expositivas da universidade. O aluno de PIBID 

vivencia a escola como um todo, não somente 

acompanha o professor em sala de aula, mas 

também atende e orienta os alunos da educação 

básica, planeja atividades e oficinas, e busca 

aproximar a escola da universidade. Partindo da 

premissa de que o aluno de PIBID é um co-

facilitador do ato de ensinar, e que ele pode refletir e 

questionar as práticas vigentes e também propor 

práticas inovadoras elaboramos oficinas e mini-

cursos de Química para ensino médio, buscando 

explorar aspectos da experimentação, do lúdico e 

da alfabetização científica. Isto se deu com a 

preparação de práticas e oficinas dinâmicas que 

complementassem o ensino regular, ou seja, 

práticas que permitissem vivências formativas e 

agradáveis para um aprendizado mais abrangente, 

fomentando assim descobertas e vocações. Os 

alunos do PIBID participaram de todas as etapas 

das atividades, desde a concepção, a gênese de 

idéias, passando pelo planejamento, e também a 

execução. 

Resultados e Discussão 

O PIBID Química da UFRRJ propôs e realizou 

oficinas e mini-cursos na Semana Acadêmica do 

CTUR-UFRRJ (2018 e 2019), Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia (SNCT) da UFRRJ (2018 e 

2019) e 1ª Escola de Verão (EVIQ) do IQ-UFRRJ 

(2019). Dentre os temas abordados, destacam-se: 

Química na Cozinha, Química Atmosférica, 

Fotossíntese, Tabela Periódica e Cosmetologia. 

Participaram dos eventos alunos de escolas, 

institutos federais e universidades. Os eventos 

foram realizados no IQ-UFRRJ e nos laboratórios do 

CTUR-UFRRJ. Na figura 1, mostramos a 

preparação de um sorvete com o auxílio de

nitrogênio líquido realizada durante a oficina: 

Química na cozinha: os segredos químicos de todo 

master chef na SNCT de 2018. Nesta oficina, 

mostramos a relação da química com a preparação 

de diferentes alimentos, p.ex. pães, cookies, 

massas. 

. 
Figura 1. Preparação do sorvete de maracujá com 
nitrogênio líquido durante a SNCT 2018 da UFRRJ. 
No sentido de formar professores mais reflexivos 

sobre a própria prática, entrevistamos alguns alunos 

do PIBID Química a fim de perceber como estão 

vivenciando a experiência de iniciação à docência. 

Eles destacam as seguintes características como 

mais expressivas no PIBID Química: trabalho em 

equipe, autonomia, respeito à diversidade de ideias, 

participação na tomada de decisão, aprendizado na 

prática e valorização da criatividade.  

Conclusões 

As ações do PIBID Química permitiram aos alunos 

um novo olhar sobre o ensino, diferente da usual 

associação com a sala de aula. O aprendizado pode 

se dar de diferentes meios e formas, e a vivência e 

planejamento das ações do PIBID deu aos alunos a 

possibilidade de se sentirem professores, reflexivos 

e atuantes não só na sala de aula, mas em qualquer 

espaço dedicado a educação. 
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Introdução 

Os derivados do ácido acrílico são substâncias 
essenciais na química de cosméticos, de polímeros 
e de alimentos. Além disso, são amplamente 
utilizados no desenvolvimento de novas moléculas 
bioativas com potencial atividade contra a 
esquistossomose, a tuberculose, a malária e o 
câncer 1-2. Diante disso, apesar da quantidade de 
protocolos existentes para obtenção dessas 
substâncias, a busca por novas metodologias 
aplicáveis à síntese de ácidos acrílicos, em especial 
em escala multigrama, ainda é de interesse.  
Na síntese orgânica, a sonoquímica oferece a 
possibilidade de reações com alto rendimento e 
seletividade, principalmente através da alta energia 
criada a partir do efeito de cavitação acústica. No 
entanto, apesar do desenvolvimento da técnica nos 
últimos anos, a utilização do ultrassom em 
preparações multigrama e em larga escala 
permanece pouco explorada 3.  
Nos últimos anos, nosso grupo de pesquisa tem 
buscado o desenvolvimento de metodologias 
rápidas e fáceis para a síntese de diversos building

blocks em escala multigrama e pré-piloto utilizando 
a sonoquímica 3. Nesse contexto, reportamos a 
síntese do ácido 3-(2-tienil) acrílico e alguns 
derivados do ácido cinâmico em escala multigrama 
através de uma metodologia simples em ultrassom.  

Resultados e Discussão 

Os derivados do ácido acrílico (2a-d) foram 
sintetizados através da condensação de 
knoevenagel de aldeídos (1a-d, 0,1 mol) com o 
ácido malônico (0,1 mol) em piridina (20 mL) sob 
refluxo ou irradiação ultrassônica (US).  

As substâncias desejadas foram isoladas a partir da 
acidificação do meio seguida de filtração e 
recristalização do produto bruto em etanol/água 
(8:2). As análises de CG-EM indicam a alta pureza 
das substâncias após recristalização. Através da 
sonoquímica foi possível reduzir o tempo de reação 
de 24h para apenas 1h, com maiores rendimentos 
(Tabela 1). É interessante também destacar que os 
hidrogênios vinílicos exibiram constante de 
acoplamento variando de 15,70 a 16 Hz no espectro 
de RMN de 1H, característica do isômero E 4. 

Tabela 1. Rendimentos (%) e alguns dados 
espectrais dos compostos 2a-d 

Conclusões 

Foi desenvolvida uma metodologia para a síntese 
em escala multigrama de quatro derivados de ácido 
acrílico, de alto valor agregado, utilizando-se 
sonoquímica. Quando comparada ao método 
clássico, sob refluxo, nossa metodologia provou ser 
mais rápida e capaz de fornecer melhores 
rendimentos. Outros derivados de ácidos acrílicos 
serão sintetizados posteriormente para avaliar o 
escopo do método. 
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Substância 
% 

(Refluxo)
% 

(US)
JHC=CH

(Hz)
HRMS 

2a 45 75 15,70 153.0023 
(M – H)- 

2b 50 90 16,00 192.0307 
(M – H)- 

2c 30 55 15,95 165.0363 
(M – H)- 

2d 10 35 16,00 172.0411 
(M – H)- 
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Introdução 

A estratégia de integração de unidades doadoras 

(D) e aceptoras (A) de elétrons num único 

copolímero tem sido largamente adotada na 

produção de novos materiais poliméricos para 

camada ativa de dispositivos optoeletrônicos. Para 

células fotovoltaicas, esta associação estreita o 

band gap do material, melhorando sua capacidade 

de absorção do espectro solar.1 Uma vez que a 

morfologia dos filmes poliméricos influencia 

diretamente a eficiência do transporte de cargas dos 

dispositivos optoeletrônicos, é fundamental avaliar 

esta característica do filme. A dependência angular 

do espectro de absorção de raios-X permite obter 

informações sobre a orientação molecular das 

cadeias poliméricas com relação ao substrato. Ao 

passo que o uso do método Core-Hole Clock2 a 

partir de dados da espectroscopia Auger possibilita 

sondar a dinâmica de transferência de carga nos 

filmes. Portanto, neste trabalho avaliou-se a 

orientação molecular preferencial e a dinâmica de 

transferência de carga de duas séries de filmes 

terpoliméricos compostos por unidades D derivadas 

de 9,9-dioctilfluoreno (M1) e 9-(9-heptadecanil)-9H-

carbazol (M3) associadas ao 2,1,3-benzotiadiazol 

(M2) ou 4,7-ditien-2-il-2,1,3-benzotiadiazol (M4) – 

unidades A – em diferentes proporções e vias de 

polimerização. 

Resultados e Discussão 

Dos terpolímeros derivados do monômero M2, três 

são estatísticos e apresentam as seguintes 

proporções entre os monômeros (M1:M2:M3): 

0,1:1:0,9 (T0a), 0,9:1:0,1 (T0b) e 0,5:1:0,5 (T1). O 

último deles é em bloco com proporção 0,5:0,5-

0,5:0,5 (M1:M2-M3:M2), T2. Para os derivados de 

M4, apenas um polímero de cada tipo (estatístico, 

T3, e em bloco, T4) foi avaliado seguindo as 

mesmas proporções usadas em T1 e T2. Os 

experimentos de absorção (NEXAFS) e emissão 

(RAS) foram conduzidos na linha SXS do 

Laboratório Nacional da de Luz Síncrotron (LNLS) 

na faixa de energia relativa à borda de absorção K 

do enxofre. As tendências de dicroísmo observadas 

para as diferentes transições do espectro de 

NEXAFS indicam que todos os filmes derivados de 

M2 apresentam orientação preferencial com o plano 

molecular da unidade A paralela ao plano do 

substrato. No caso dos polímeros derivados de M4, 

com base em estudos teóricos sobre a o ângulo de 

torsão entre os anéis tiofênicos e o benzotiadiazol3, 

é plausível inferir que ambas as espécies tendem a 

ter o plano molecular paralelo ao plano do substrato. 

Na tabela 1 estão dispostas as estimativas de 

tempo de transferência de carga (tTC) para os seis 

polímeros e para o poli 3-hexiltiofeno (P3HT), 

polímero de referência para comparações. 

Tabela 1. Estimativa dos tempos de transferência 
de carga dos terpolímeros e P3HT em seus 
máximos de absorção do espectro de NEXAFS. 

Polímero T0a T0b T1 T2 T3 T4 P3HT 

tTC (fs) 21,1 41,2 49,2 39,9 9,8 8,5 9,2 

Conclusões 

Os resultados apontam que os terpolímeros 

derivados de M4 apresentam baixo tTC, comparados 

ao P3HT, e provável orientação molecular paralela 

ao plano do substrato. Esta orientação foi atestada 

para os terpolímeros derivados de M2, porém, com 

relação a tTC, seus valores foram muito acima do 

limite do método (12,7 fs), o que corrobora com sua 

característica mais aceptora, e indicam uma menor 

perspectiva para a aplicação pretendida. 
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Introdução 

Os cogumelos comestíveis se enquadram na série de 

alimentos não convencionais. A literatura científica 

apresenta estudos sobre a composição química de 

cogumelos de espécies diferentes, apontando-os 

como alimentos ricos em nutrientes essenciais como 

proteínas, fibras, carboidratos e minerais1. Neste 

estudo estão descritos os métodos utilizados para 

otimizar a análise química de cogumelos que servirão 

de base para o estudo de alcaloides presentes em 

cogumelos alucinógenos. Desta forma, o objetivo 

deste trabalho é otimizar o preparo de amostras de 

cogumelos, com aplicações no setor de alimentos e 

dentro da área forense, uma vez que muitas destas 

espécies vem sendo utilizadas com finalidades 

alucinógenas, e a diferenciação química a nível 

molecular dessas matrizes mostra grande 

aplicabilidade nestes setores. 

Resultados e Discussão 

Como etapa inicial de otimização do processo de 

preparo das amostras, foram utilizados cogumelos 

comestíveis da espécie Lentinula edodes, utilizando 

como solventes: metanol, etanol, água e acetonitrila 

e como métodos de extração:  banho de ultrassom 

(T= 23oC e 30oC, por 30 e 60 min) e um shaker 

(tempo de rotação 30 e 60 min), totalizando 42 

experimentos, partindo de uma massa inicial de 50 

mg, otimizados a partir de trabalhos descritos na 

literatura, avaliando solventes2, métodos de 

extração3 e tempertatura3. As amostras foram 

analisadas com e sem o derivatizante n-metil-n-

(trimetilsilil) trifluoracetamida (MSTFA)4. A análise 

por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria 

de massas foi realizada com uma coluna HP-5MS 

(30m; 0,25mm; 0,25µm) e fluxo do gás Hélio a 

1mL/min. A temperatura inicial foi de 180º C com 

programação de 20ºC/min até 320ºC, onde 

permaneceu por 5 min4. Para as misturas aquosas foi 

realizada uma extração líquido-líquido com acetato 

de etila. A partir dos resultados obtidos, foi possível 

observar que as amostras não derivatizadas 

apresentaram resultados insatisfatórios, uma vez 

que não foi observada a presença de analitos. Dentre 

os solventes escolhidos para as análises propostas, 

a água e o metanol foram os que apresentaram 

melhor extração dos analitos de acordo com o 

observado na Figura 1. 

Figura 1. Cromatograma de íons extraídos (TIC) obtido por CG-EM da 
amostra obtida com metanol. Legenda dos picos: 1. (2R,3s,4S)-Pentan-
1,2,3,4,5-pentol, 2. Ácido hexadecanóico. 

A extração com metanol apresentou um maior 
número de analitos identificados em relação a água, 
o que sugere melhor eficiência do metanol como
solvente extrator para a análise dessas amostras nas 
condições experimentais apresentadas. As 
substâncias foram identificadas com um match acima 
de 700 e realizada uma avaliação do perfil do 
espectro de massas, comparando com a biblioteca 
NIST 2.0. Substâncias como aminoácidos (L-prolina 
e derivados de fenilalanina), açúcares (como o ribitol 
e o galactiol), ácidos graxos (principalmente o ácido 
palmítico, oléico e esteriático), compostos fenólicos 
(flavonóides), esteróis e aldeídos também foram 
identificadas3,4. 

Conclusões 

Os solventes extratores água e metanol foram mais 
eficientes em termos de número de analitos 
detectados e identificados nas amostras de 
cogumelos comestíveis. O metanol conseguiu extrair 
uma maior quantidade de derivados nitrogenados, 
em comparação com a água. A próxima etapa do 
trabalho é ajustar o procedimento analítico em 
amostras de cogumelos alucinogenos fornecidas 
pela PCRJ (Acordo de Colaboração PCERJ e 
IQ/UFRJ - Processo PCERJ E-09/143/1/A/2018). 
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Introdução 

A doença de Pompe é um distúrbio de natureza 
genética caracterizada pela deficiência da enzima α-
glicosidase ácida, responsável pela degradação das 
ligações α-1,4 e α-1,6 dos polímeros de glicogênio.1

Essa deficiência resulta no acúmulo do glicogênio 
dentro dos lisossomos, o que provoca o rompimento 
dos mesmos seguido pelo seu espalhamento para o 
citoplasma das fibras musculares. Essa ação 
estimula a liberação de outras enzimas hidrolases, 
causando autofagia e morte celular. Apesar de rara 
(1:40.000 nascidos vivos no mundo), essa anomalia 
apresenta impacto significativo, podendo levar o 
indivíduo ao óbito logo nos primeiros anos de 
vida.2,3 Uma das maneiras de diagnóstico da doença 
é através de análises enzimáticas ou moleculares. 
No entanto, estas análises têm um alto custo. A 
cromatografia de oligossacarídeos ou a triagem do 
tetrassacarídeo de glicose (T4) na urina pode 
também auxiliar no diagnóstico.2 Entretanto, 
tradicionalmente, essa abordagem exige uma etapa 
de derivatização da amostra. Por se tratar de uma 
amostra com alta quantidade de água, susceptível a 
degradação e crescimento microbiano, o 
armazenamento e transporte, sob refrigeração, de 
amostras de urina é um fator crítico.3 Nesse sentido, 
o trabalho tem como objetivo desenvolver uma
técnica de triagem simples através da coleta de 
urina em papel filtro e análise por  cromatografia a 
líquido acoplada à espectrometria de massas de 
alta resolução (CL-EMAR) visando contribuir para o 
auxílio do diagnóstico clínico e precoce da doença 
de Pompe. 

Resultados e Discussão 

Uma amostra de urina padrão (UP), formada pela 
mistura de urinas de indivíduos sadios foi fortificada 
com o T4. Essa UP (1mL) foi adicionada em papel 
filtro (Whatman 903), o qual permaneceu em 
repouso para secagem em uma caixa de plástico 
(6x3cm) aberta e à temperatura ambiente do 
laboratório (22 ºC ± 0,3) por 24h. Após a secagem, 
foi realizada a extração usando uma mistura de 
ACN:H2O 0,1% v/v: NH4OH (1:1, %v/v) sob agitação 
por 15min. O extrato foi centrifugado e analisado 
diretamente por  CL-EMAR. O método desenvolvido 

foi validado e apresentou faixa linear compreendida
entre 1-15µg/mL, LQ de 0,03µg/mL, repetibilidade 
de 3,80% (n=9) e recuperação de 90 ± 1,08% para o 
T4 (n=9) em três níveis de concentração. A 
estabilidade dos metabólitos presentes na urina 
armazenada em papel filtro foi realizada em três 
temperaturas (4°C, 22°C e 50°C) e em um intervalo 
de tempo compreendido entre 1 e 30 dias . Os
dados de estabilidade do T4 foram verificados por 
análise de variância one way (ANOVA) seguida pelo 
teste de Tukey. Os valores obtidos foram 
considerados satisfatórios com p < 0,05. Já para a 
estabilidade da urina, foi realizada uma Análise de 
Componentes Principais (PCA) usando uma matriz 
de dados tr+m/z vs. área dos picos detectados. Os 
resultados obtidos permitiram verificar a degradação 
dos metabólitos na urina coletada em papel a partir 
do sétimo dia a 4°C e 22°C, e a partir do terceiro dia 
a 50ºC. A estabilidade do T4 seguiu o mesmo perfil 
de degradação. Dados da literatura mostram que, 
para a urina in natura, a degradação metabólica 
inicia-se em 24h a 4°C e 22°C.5 Logo, a coleta de 
urina em papel filtro torna-se uma alternativa viável 
para evitar sua rápida degradação. 

Conclusões 

Os resultados indicaram que o papel filtro pode ser 
utilizado como material alternativo de coleta e 
facilitador no transporte de urinas sem refrigeração. 
Por ser uma doença rara, poucos centros fazem o 
diagnóstico no Brasil, o uso do papel filtro pode 
contribuir para facilitar o transporte e 
consequentemente o diagnóstico da doença de 
Pompe, principalmente de pacientes que vivem em 
locais de difícil acesso.  
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Introdução 

A estequiometria é o campo da ciência Química que 
lida com as relações quantitativas das 
transformações químicas. Ela está fundamentada 
nas leis ponderais, principalmente na lei da 
conservação das massas, proposta por Lavoisier 
em 1789 e na lei das proporções fixas, proposta por 
Proust 10 anos depois, em 1799. Por meio de 
cálculos estequiométricos, se podem calcular as 
quantidades de substâncias que participam de uma 
reação química a partir das quantidades de outras 
substâncias, considerando que a soma das massas 
dos reagentes é igual a massa final dos produtos. 
Trabalhos desde a década de 80 até os dias atuais 
apontam para dificuldades dos alunos em 
compreender a conservação das massas1,2. O 
objetivo deste trabalho foi construir com os alunos 
do Ensino Médio o conceito de generalização sobre 
as massas de todos os “envolvidos” (reagentes e 

produtos) de uma reação química, com foco nas leis 
ponderais. Para isso foi elaborada uma sequência 
didática experimental multidisciplinar, envolvendo 
química e matemática, como instrumento para 
introduzir os conceitos envolvidos nas leis propostas 
por Lavoisier e Proust, respectivamente. 
Participaram desta pesquisa 22 alunos do segundo 
ano do Ensino Médio matutino do Colégio Estadual 
Professor José de Souza Herdy, localizado em 
Duque de Caxias, RJ (Figura 1). 

Figura 1. Piquenique das Leis Ponderais. 

A sequência didática proposta iniciou com um 
questionário de avaliação diagnóstica a respeito dos 
conceitos de massa, peso, conservação de massa, 
transformações da matéria, entre outros conceitos. 
Em seguida cada aluno foi desafiado a montar um 

duas de pão. Entretanto, antes de montarem os 
sanduíches, os mesmos deveriam pesar cada um 
dos componentes do sanduíche e anotar os valores. 
Após a montagem os alunos o pesaram, anotaram 
os valores e compararam com os valores dos 
componentes pesados individualmente. A segunda 
etapa da sequência envolveu o embasamento 
teórico da prática, levando imagens e explicando 
quem foi Lavoisier e Proust e a contextualização do 
sanduíche referente à descoberta de ambos: Lei da 
Conservação das Massas e a Lei das proporções 
definidas, e mostrando a realidade da descoberta 
dessas leis que foi o experimento de Lavoisier com 
a vela. 

Resultados e Discussão 

Ao final dos experimentos os alunos foram 
questionados a respeito dos resultados obtidos e 
concluíram que existia uma quantidade igual de 
matéria antes e depois do experimento do 
sanduiche. “A qualidade e a quantidade dos 

elementos permaneceram precisamente a mesma e 
nada aconteceu além de mudanças e modificações 
nas combinações desses elementos”. A partir do 

segundo experimento, concluíram que “uma 

substância, qualquer que seja sua origem, sempre 
estabelece uma proporção em massa constante”.

Conclusões 

Desta forma, os dados sugerem que a sequência 
didática foi capaz de contribuir para a construção 
dos conceitos das leis ponderais entre os 
participantes da pesquisa. 
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Introdução 

A química supramolecular é focada nos arranjos 

moleculares e nas ligações intermoleculares, 

constituindo um ramo interdisciplinar que tem 

encontrado variadas aplicabilidades, dentre elas, 

destacam-se os sistemas tipo hóspede-hospedeiro 

aplicados em diversas reações. Neste contexto, se 

inserem os pilar[n]arenos que constituem uma 

classe de compostos macrociclos de fácil 

funcionalização com diversas aplicações que vão 

desde materiais inovadores até a química 

medicinal¹. Por outro lado, os compostos orgânicos 

halogenados representam uma importante classe de 

substâncias de origem sintética ou natural. Diversos 

métodos são descritos para obtenção desses 

compostos, inclusive com o uso de 

organocalcogênios. Todavia, ainda persiste o 

desafio no que diz respeito a questões de natureza 

ambiental e de seletividade/eficiência deste tipo de 

reação. 

Então, tem-se como objetivo neste trabalho a 

síntese de pilar[n]arenos (n = 5,6) funcionalizados 

com organoselênio para aplicação como catalisador 

em reações de halogenação. 

Resultados e Discussão 

A síntese dos pilar[n]arenos (4) foi realizada como 
descrito no Esquema 1, onde pode-se observar que 
os rendimentos foram satisfatórios. Inicialmente, 
utilizou-se o composto 4A como catalisador em uma 
reação teste de funcionalização de alcenos em 
condições ambientalmente adequadas, onde 
obteve-se o produto 6 com 11% de rendimento 
(Esquema 2). 
 O uso desse catalisador e do NBS (fonte de bromo) 
permitiu que a reação prosseguisse em heptano por 
meio de um mecanismo de transferência de fase 
sólido-líquido. O uso desse solvente é uma 
alternativa eco-friendly aos solventes polares 
reportados na literatura para esse tipo de 
transformação. 
Mais experimentos estão em execução para 
otimização desta reação, mas esses resultados 
preliminares nos fornecem um cenário promissor 
quanto aos objetivos iniciais desse projeto. 

Esquema 1. Síntese do pilar[n]areno do tipo 4 

Esquema 2. Reação de bromação com NBS 

Conclusões 

Conclui-se que os catalisadores 4A e 4B foram 

sintetizados com sucesso, em uma metodologia 

viável com bons rendimentos. Além disso, no teste 

inicial de catálise se obteve um resultado promissor, 

uma vez que o produto foi formado ainda que sem 

otimização da condição reacional.  
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Introdução 

A dependência mundial de fontes pouco 

sustentáveis de energia, como os combustíveis 

fósseis torna urgente à busca por fontes energéticas 

renováveis e mais eficientes.1 Nosso grupo de 

pesquisas tem despendido esforços no preparo 

sintético de corantes capazes de absorver a luz 

solar e direcionar essa energia à semicondutores 

e/ou catalisadores específicos de modo a que 

possam ser aplicáveis à construção de dispositivos 

fotovoltaicos e fotocatalíticos para geração de 

energia sustentável. O planejamento destes 

corantes foi feito considerando uma configuração do 

tipo D-π-A, já estabelecida na literatura científica 

para este tipo de substâncias.1,2 Propusemos a 

aplicação do núcleo 1,2,3-triazólico como ponte π-

conjugada considerando a robustez sintética com a 

qual este núcleo pode ser preparado3 (Figura 1). 

Figura 1: Estruturas dos ácidos acrílicos alvos de 
estudo. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente, o perfil energético e geométrico dos 
orbitais moleculares de fronteira (OMF) para as 
estruturas propostas foram exploradas por cálculos 
de Teoria do Funcional de Densidade (DFT) com 
nível de teoria PBE0/6-311G** e modelo contínuo 
de solvatação para simulação de água como 
solvente.4 A Tabela 1 lista os gaps de energia e 
absorções máximas calculadas. 

Tabela 1: Dados de energia para os OMF das 
substâncias 1a-c. 

Estrutura Transição 
gap de 
energia 

λmax 
(teórico) 

1a HOMO-LUMO 3,21 eV 425,1 nm 
1b HOMO-LUMO 3,36 eV 434,1 nm 
1c HOMO-LUMO 3,02 eV 483,8 nm 

A geometria dos OMF mostrou uma boa separação 

de cargas durante o processo de fotoexcitação.  

Estes resultados confirmaram que as estruturas 

propostas atendem aos requisitos energéticos e 

geométricos necessários para que possam atuar 

como fotossensibilizadores em dispositivos de 

fotoconversão. Com isso as etapas de síntese para 

obtenção destas substâncias foi iniciada.  

A p-iodoanilina (2) foi convertida em p-iodo-

azidobenzeno (3), após uma etapa de diazotação, 

seguido do tratamento com azida de sódio (NaN3). 

Uma etapa subsequente de cicloadição catalisada 

por cobre(I) com álcool propargílico possibilitou a 

síntese do triazol 4, o qual foi oxidado ao aldeído 5 

pelo tratamento com IBX.3 

 Esquema 1. Intermediários sintetizados para 

obtenção dos corantes 1a-c. 

Conclusões 

Estudos teóricos iniciais confirmaram o potencial de 
aplicação das substâncias 1a-c como 
fotossensibilizadores. Até o momento, 3 
intermediários sintéticos foram obtidos com 
sucesso. Espera-se que a substância 5 possa ser 
convertida nos corantes propostos (1a-c) após duas 
etapas sintéticas posteriores. Todas as substâncias 
sintetizadas tiveram suas estruturas confirmadas 
por métodos físicos de análise. Uma vez que os 
corantes 1a-c sejam sintetizados, os mesmos terão 
sua capacidade fotossensibilizadora avaliada 
experimentalmente. 
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Introdução 

As doenças infecciosas (DI) representam a principal 

causa de morte no mundo. No entanto, a 

descoberta de novas moléculas bioativas contra o 

gênero Flavivírus está num ritmo bastante lento.  

Neste cenário de ausência de novos modelos 

estruturais (arcabouços) para o tratamento de 

doenças infecciosas emergentes, re-emergentes e 

negligenciadas, o composto A3 vem demonstrando 

resultados promissores frente a doenças 

ocasionadas por Flavivírus, no entanto os 

resultados não são claros na literatura científica. 

Desta forma, este projeto vem com intuito de 

sintetizar o composto A3 e futuramente 

compreender a atividade desse composto.1 

Resultados e Discussão 

Até o presente momento foram executadas cinco 

das sete etapas planejadas para a síntese do 

composto A3. A primeira etapa consistiu na 

diazotação  seguida   de   redução   do  composto 

p-aminobenzóico em p-hidrazinobenzóico (FC1). 2 A 

segunda etapa foi a ciclização do p-

hidrazinobenzóico em um anel de cinco membros 

acoplado ao benzeno formando o anel indólico 

(FC2), depois foi realizada a esterificação do ácido 

carboxílico (FC3) seguido da adição da hidrazina 

obtendo assim a hidrazida (FC4) e finalmente a 

quinta (FC5) etapa foi a ciclização para formação do 

oxadiazol3, a sexta (FC6) e sétima (Composto final) 

etapas estão em ajustes onde será efetuado a 

acilação da pirrolidina seguido da junção dessas 

duas partes para formação do composto alvo A3, 

todos os intermediários foram caracterizados por 

técnicas de análises, como: RMN 1H  e 13C e EM. 

 

 

 

Esquema 2. Etapas de esterificação do ácido carboxílico 

(3), formação da hidrazida (4), formação do oxadiazol (5), 

acilação da Pirrolidina (6) e formação da molécula final. 

Conclusões 

Os intermediários foram obtidos em rendimentos 

satisfatórios, que variam de 7% até 90%. Em breve 

o composto final, assim como os intermediários

mais avançados serão enviados para estudos 

biológicos para futuramente ser criada uma série 

congênere do composto A3. 
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Introdução 

A carboximetilcelulose sódica (NaCMC) é um 
polímero natural utilizado no tratamento de feridas 
na forma de biofilmes poliméricos.1 Tais materiais 
estão sendo avaliados para elaboração de sistemas 
eficazes no tratamento de feridas devido a sua 
capacidade de intumescimento em água e em 
fluídos biológicos; além de permitirem a 
incorporação e liberação controlada de diferentes 
fármacos ou produtos naturais, como a própolis. A 
própolis por apresentar propriedades anti-
inflamatória, antifúngica e antimicrobiana é um 
produto natural eficaz, atuando como cicatrizante no 
tratamento de feridas2. Assim, o presente trabalho 
propõe a preparação e caracterização de biofilmes 
de NaCMC carregados com extratos etanólicos de 
própolis verde (EEPV). 

Resultados e Discussão 

A elaboração dos biofilmes de NaCMC foi realizado 
em torno de 25°C por 1,5 horas, sob agitação 
mecânica. Foram preparados dois tipos de 
amostras: Uma de NaCMC pura e outra de NaCMC 
carregada com 20mL de extrato etanólico de 
própolis verde 20%(m/v) (NaCMC-EEPV). As 
amostras foram submetidas à técnica de casting.3 
As amostras foram caracterizadas por teste de 
intumescimento (GI) em soro fisiológico, percentual 
de fração gel (FG), porcentagem de perda de massa 
(PM), FTIR,  DRX e TGA. Os biofilmes de NaCMC 
sintetizados apresentaram aspecto de filme 
levemente rugoso, maleável e flexível, enquanto o 
NaCMC-EEPV se apresentou mais rígido. O 
biofilme NaCMC-EEPV demostrou menor GI, o que 
pode ser explicado pelo fato do extrato estar 
preenchendo os poros do polímero. Observou-se 
que a fração gel é inversamente proporcional a 
perda de massa. O biofilme de NaCMC 
provavelmente apresenta cadeias mais livres 
(menos ancoradas) permitindo que sejam lixiviadas 
pela água ocorrendo maior perda de massa. Já o 
biofilme NaCMC-EEPV tem uma menor perda de 
massa, provavelmente porque  o extrato de própolis 
pode ter formado uma “barreira” hidrofóbica, 

impedindo a absorção de fluidos. Ao analisar o 
espectro no infravermelho do filme NaCMC 
impregnado com o extrato de própolis observou-se 

diminuição da intensidade da banda em 3490cm-1 

(estiramento axial O-H) em ligações hidrogênio 
intramolecular/intermolecular, sugerindo  uma 
possível interação química entre o polímero 
(NaCMC) e o extrato, comprovando que houve 
impregnação. Observou-se no difratograma de 
raios-X que tanto o filme de NaCMC quanto o filme 
de NaCMC-EEPV apresentam grau de cristalização. 
O filme NaCMC-EEPV apresentou um pico mais 
largo indicando uma tendência mais amorfa quando 
comparado ao filme de NaCMC. Ao analisar a curva 
termogravimétrica do NaCMC em comparação com 
o filme de NaCMC-EEPV observou-se uma maior
estabilização em temperaturas mais elevadas para 
o biofilme carregado, provavelmente devido a maior
reticulação química da NaCMC com EEPV. Os 
estudos de liberação in vitro neste trabalho 
revelaram uma cinética de pseudo-primeira ordem 
para todas as substâncias fenólicas presentes no 
extrato de própolis (ácido clorogênico, ácido cafeico, 
ácido ferúlico, ácido p-cumárico,ácido rosmarínico e 
pinobankisina) e que foram liberadas dos biofilmes 
carregados, caracterizando um sistema de liberação 
controlada por difusão. Os resultados demonstraram 
que o extrato de própolis foi agregado ao biofilme de 
NaCMC, pois a interação sistema-solução gerou a 
liberação das substâncias fenólicas presentes no 
extrato de própolis que foi carregado nos biofilmes 
NaCMC. 

Conclusões 

Os filmes de NaCMC impregnados de extrato de 
própolis se mostraram promissores para fins de 
preparo em possíveis curativos, por ser uma 
material barato, de fácil acesso e que pode ser 
utilizado como soluções poliméricas filmogênicas 
em sistemas de liberação controlada de fármacos 
ou princípios ativos. 
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Introdução 

Os combustíveis fósseis usados atualmente em larga 
escala como fonte de energia são recursos finitos e 
extremamente poluidores. Deste modo, a busca por 
combustíveis alternativos de energia limpa e 
renovável, denominados biocombustíveis, tem sido 
intensificada devido à expectativa de diminuição de 
reservas de petróleo e, problemas de poluição 
ambiental ocasionados pela emissão de gases 
provenientes da queima dos combustíveis fósseis. 
Sendo assim, os biodieseis provenientes do 
processo de esterificação do óleo da semente da uva 
pode ser uma alternativa para as empresas 
geradoras desses resíduos, que poderão produzir 
esse biodiesel e aproveita-lo como uma alternativa 
energética própria. Minimizando os impactos 
ambientais provenientes do uso de combustíveis 
fósseis, e minimizando os impactos socioeconômicos 
das empresas geradoras de resíduos. 1,2 

Resultados e Discussão 

Foram realizados 6 métodos de produção de 
biodiesel, sendo eles: 1- rota metílica (metóxido 
comercial pronto e seco), 2- rota etílica, 3- rota 
metílica (metóxido preparado em laboratório) 
utilizando o processo de produção convencional e as 
outras 3 foram as mesmas rotas porém repetindo o 
processo de transesterificação duas vezes, todas 
utilizando o método de refluxo tendo como objetivo 
obter maior porcentagem de ésteres. Para identificar 
quais foram os métodos mais eficientes foi usada a 
análise de RMN. E só foram realizados testes físico 
– químico nos biodieseis dos métodos  mais 
eficientes sendo eles rota metílica comercial 2× e rota 
etílica 2×, os quais foram submetidos a análise de 
índice de acidez, ponto de fluidez e aparência, 
demonstrado na tabela 1. 

Tabela 1. Análises físico-química dos biodieseis da 
semente da uva. 

Rota Aparência Índice de 
Acidez ( mg 
de KOH/g) 

Ponto 
de 
fluidez 
(°c) 

Teor de 
ésteres 
(%) 

Metilica Límpida 1,7 -2 97,01 

Etilica Límpida 3,87 -2 99,34 

O valor estabelecido pela ANP para o teor de ésteres 
no biodiesel é de no mínimo 96,5%, sendo assim os 
valores encontrados estão bem acima do 
estabelecido na norma, evidenciando a formação do 
biodiesel com alto rendimento. Quanto as análises 
físico-química o ponto de fluidez teve um valor baixo, 
principalmente levando em consideração o clima dos 
Estados brasileiros, o índice de acidez está previsto 
na norma 0,5 mg de KOH/ g, assim os valores 
encontrados estão acima do estabelecido, para 
melhorar o resultado desse parâmetro deverá ser 
realizada uma lavagem mais rigorosa pra alcançar o 
resultado ideal. Quanto analise visual, sua aparência 
foi considerada límpida, como previsto na norma da 
ANP. 

Conclusões 

De acordo com os resultados podemos dizer que 
ambos os métodos de produção são viáveis, visto 
que os teores de ésteres foram excelentes e as 
análises físico-química foram satisfatórias, 
necessitando de alguns ajustes. 
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Introdução 

Na educação brasileira, dentre tantas temáticas que 
demandam atenção, a Educação Especial vem 
ganhando relevância no âmbito social. A 
abrangência dessa categoria traz em si os 
deficientes visuais (DV). A visão possui a função de 
criar uma estreita relação entre o sujeito e o mundo 
objetivo que o cerca, considerando que quatro 
quintos das impressões que tem do mundo, chegam 
a ele através dos olhos.1 Na ausência dela, um 
aluno DV carece de um professor e de uma 
comunidade escolar que sejam capazes de 
reinventar a sua prática pedagógica e recursos 
didáticos de maneira a auxiliar o seu processo de 
aprendizagem. Tanto a formação de imagens 
quanto a representação mental e o processo 
simbólico são tópicos dentro do tema, que não 
possuem muitos trabalhos a respeito, evidenciando 
a necessidade de aumentar as pesquisas nesse 
âmbito.2 Considerando os desafios inerentes ao 
ensino de ciências e especificamente o de química, 
o objetivo geral deste trabalho foi criar e aplicar uma
tecnologia assistiva (TA), como suporte pedagógico 
no processo de ensino e aprendizagem de alunos 
com deficiência visual. 

Resultados e Discussão 

A proposta se baseou em criar contendo 
representações em relevo de moléculas orgânicas, 
produzidas por impressão 3D. O que tange a este 
trabalho é a descrição de moléculas no plano 
bidimensional, de forma a recriar as estruturas 
apresentadas nos livros em placas de alto relevo 
contendo a estrutura e sua nomenclatura em 
caracteres latinos e braille. O processo de 
confecção deste material se deu em duas etapas: 

• 1ª Etapa – A escolha das moléculas

• 2ª Etapa – A modelagem 3D
No intuito de ser uma metodologia acessível, a 
etapa de modelagem seguiu de acordo com a 
Figura 1, buscando etapas que utilizem softwares 
de código aberto. 

Figura 1. Ordem de uso dos softwares para a 
confecção da impressão 3D. 

Ao longo do processo de criação, diversos 
protótipos de placas foram impressos variando 
tamanho e espessura da placa, estrutura química e 
suas nomenclaturas. No total, 36 arquivos de 
estruturas variadas foram criados, dentre eles 7 
foram impressos e avaliados pelo Instituto Benjamin 
Constant (IBC). A avaliação teve como objetivo 
verificar a adequação do material aos diversos 
critérios de legibilidade, normatização, dimensões 
físicas, elementos de distração, facilidade de uso 
etc. As duas revisoras que realizaram a avaliação 
consideraram o material perfeitamente adequado 
para o uso, indicando as melhores configurações 
dentre as apresentadas. Como elemento 
complementar, material similar a este não era 
conhecido no IBC. 

Conclusões 

O material produzido apresenta grande potencial de 
aplicação, sendo inovador em sua forma e 
produção. Para sua aplicação em escala será 
necessário tanto disponibilizá-lo com acesso livre, 
quanto preparar formas de replicação do material de 
forma rápida, como, por exemplo, via 
termoformação. 
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Introdução 

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 
100 doenças que têm em comum o crescimento 
desordenado (maligno) de células que invadem os 
tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) 
para outras regiões do corpo1. O alto custo e grande 
incidência de efeitos adversos dos tratamentos 
atualmente disponíveis levam à necessidade de 
novas alternativas para o tratamento desta doença. 

Um dos alvos validados como anticâncer é a 
modulação da proteína Tubulina. Trabalhos 
anteriores indicam o perfil de inibição da 
polimerização de Tubulina para a acridinona 
exposta nesse trabalho, entretanto, sua atividade foi 
determinada frente a sua mistura racêmica2, logo 
fez-se necessário a separação enantiômerica, 
através de cromatografial líquida de alta eficiência 
(CLAE) e determinação da configuração do centro 
assimétrico presente, através de dicroísmo circular, 
além do perfil de atividade para os enentiômeros 
isolados. 

Resultados e Discussão 

O isolamento dos enantiômeros da molécula 
LDQMC-014 (figura 1) foi realizada de forma 
eficiente através de CLAE com coluna de fase 
estacionária quiral. A análise de dicroísmo circular 
foi realizada, seguindo-se a regra do octante, 
considerando-se o anel naftalênico como plano 
principal, observou-se que a maior contibuição para 
o efeito Cotton, no enantiômero (S), é negativo,
logo, pode-se associar essa configuração ao 
enantiômero com menor tempo de retenção na 
CLAE e o enantiômero (R) ao com maior tempo de 
retenção. 

Os resultados da atividade para os enantiômeros 
e a mistura são demonstrados na tabela 1. 

O enantiômero (R) foi 50 vezes menos ativo que 
a mistura, entretanto apresentou citotoxicidade 
mesmo sendo inativo contra o alvo molecular 
proposto, a proteína tubulina. Estes resultados 
indicam que os compostos podem apresentar 

efeitos off-target ou podem atuar em um segundo 
alvo molecular. 
Tabela 1: Avaliação biológica dos enantiômeros. 

Composto

IC50 (µM)

Citotoxicidade 
(MDA-MB-231) 

Polimerização 
da tubulina 

Mistura 0,12 ± 0,02 1,35 ± 0,06 
S 0,013 ± 0,003 0,78 ± 0,03 
R 6 ± 2 inativo 

Figura 1. Estrutura do composto LDQMC-014. 

Conclusões 

Conclui-se, portanto, que a separação dos 
enantiômeros por CLAE, além da determinação da 
configuração do centro assimétrico por dicroísmo 
circular foi realizada com sucesso.  
Os testes biológicos realizados demonstram uma 
excelente atividade do enantiômero (S) frente a 
proteína Tubulina. 

Apesar do enantiômero (R) mostrar-se inativo 
frente à proteína, sua citotoxicidade frente à 
linhagem celular testada faz com que seja 
necessário um novo estudo para determinar o alvo 
em que esse enantiômero está atuando. 
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Introdução 

O desinteresse dos alunos pela escola tem sido 

notado pela maioria dos professores, inclusive pelos 

professores de Química, infelizmente eles não se 

sentem atraídos pela escola do século XXI. 

Segundo Martins e Bellini (2019) as escolas atuais 

se assemelham muito as escolas do início do século 

XX, elas não foram capazes de incorporar as 

mudanças e tecnologias que foram desenvolvidas 

nesses mais de cem anos de diferença, podendo-se 

afirmar que temos escolas do início do século XX 

com alunos e professores do século XXI.  

A desmotivação e o baixo desempenho dos 

discentes na realização de tarefas e avaliações foi o 

principal motivo do desenvolvimento do presente 

trabalho. De acordo com o relato dos alunos o fator 

principal do desinteresse pela Química, seria não 

conseguir resolver as tarefas propostas pelo 

professor e, segundo eles, uma maneira de 

aumentar o interesse pela disciplina e melhorar o 

desempenho seria um aumento no tempo em sala 

de aula para sanar suas dúvidas com o professor, 

além de poder assistir uma mesma aula várias 

vezes. Segundo Bergmann e Sams (2019) a sala de 

aula invertida permite que os alunos possam assistir 

as mesmas aulas inúmeras vezes, se essas 

estiverem gravadas em vídeos, e permite que o 

tempo com a presença do professor seja utilizado 

para sanar possíveis dúvidas que foram geradas ao 

assistir os vídeos e a realização de tarefas mais 

complexas.  

Resultados e Discussão 

A presente pesquisa está sendo realizada com 
alunos do terceiro ano do ensino médio regular do 
Colégio Pedro Segundo, no Campus São Cristóvão 
III. Tal escola é uma instituição federal de ensino,
possuindo o ensino básico regular, técnico e cursos 
de pós-graduação. Inicialmente foi aplicado um 
questionário online com cinco perguntas, tendo 58 
respostas dos alunos.  Entre as respostas, o que 
mais chamou atenção foi o motivo pelo qual os 
alunos não gostam de Química, segundo 73,5% dos 
alunos, eles não gostam de Química por não 
conseguirem realizar as tarefas propostas, por mais 
que entendam a explicação do professor. Outros 
dois dados importantes foram em relação a 
metodologia da sala de aula invertida. Segundo as 

repostas, 75,9% dos alunos acreditam que seja 
possível substituir as aulas presenciais por aulas
online e 60,3% dos alunos acreditam que poder 
assistir a mesma aula várias vezes melhoria o 
desempenho deles. Esses dados não mostram que 
os alunos não gostam das aulas presenciais, porém 
eles acreditam que o tempo deles com a presença 
do professor pode ser utilizado de uma forma 
diferente das aulas expositivas, além disso o 
fracasso escolar estaria intrinsicamente ligado ao 
desinteresse deles pela disciplina. 
A sala de aula invertida foi implementada seguindo 
a seguinte metodologia: Primeiramente as aulas 
foram elaboradas e gravadas utilizando-se a 
ferramenta powerpoint, para cada tópico, duas aulas 
foram gravadas, uma de teoria e outra de 
exercícios. O assunto escolhido, equilíbrio iônico, foi 
dividido em três tópicos, totalizando, dessa forma, 
seis vídeos. Os vídeos foram disponibilizados 
através do site youtube e todo o material foi 
organizado na plataforma google classrom. Além 
dos vídeos, para cada um dos tópicos foram 
disponibilizados os slides em formato PDF e duas 
listas de exercícios, uma com exercícios mais 
básicos para serem feitos em casa e outra com 
exercícios mais complexos para a realização em 
sala de aula. Ao final desse ciclo uma avaliação 
presencial será aplicada.  

Conclusões 

O presente trabalho ainda está em 

desenvolvimento, mas pode ser observado uma 

maior participação dos alunos nas aulas, além de 

uma modificação comportamental dos discentes. 

Pode-se observar também um melhor desempenho 

na realização das tarefas propostas. 
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Introdução 

As vitaminas, compostos essenciais para a saúde 
humana, podem ser classificadas em hidrossolúveis 
(B e C) e lipossolúveis (A, D, E e K). O 
ergocalciferol e o colecalciferol são espécies de 
vitamina D, conhecidas como D2 e D3, 
respectivamente. A primeira espécie é obtida no 
organismo humano por meio da exposição solar e a 
segunda por meio da alimentação. Estudos 
mostram que a deficiência de vitamina D está 
diretamente relacionada à diminuição da absorção 
de cálcio e fósforo, além disso, pode contribuir para 
o desenvolvimento de doenças como o câncer1.
Devido à sua baixa solubilidade em solventes 
aquosos e à semelhança entre ambas estruturas, as 
técnicas analíticas mais usadas para determinar 
estas substâncias são cromatografia e 
fluorescência. No entanto, recentemente as técnicas 
eletroanalíticas têm se mostrado promissoras em 
estudos que se dedicam a determinar tais vitaminas, 
uma vez que possuem vantagens como baixo custo 
e consumo de amostras. 
A fim de eletrocatalisar a reação redox, aumentar a 
área superficial do sensor e obter maior 
sensibilidade, utilizou-se como modificador um óxido 
misto ternário. Esses óxidos são monocamadas 
dispersas em sílica que apresentam melhor 
orientação dos grupos ativos e melhor troca iônica.
Portanto, neste trabalho desenvolveu-se um método 
eletroanalítico para determinação de colecalciferol 
(vit D3) usando eletrodos quimicamente modificados 
com filme do óxido ternário SiO2/Al2O3/Sb2O5 
(SiAlSb) em uma mistura etanol/água. 

Resultados e Discussão 

O óxido misto ternário SiAlSb foi sintetizado 
quimicamente por meio do método sol-gel2 e 
caracterizado via IV, MEV, EDX, TG, SBET. Realizou-
se a imobilização do óxido na superfície do eletrodo 
de carbono vítreo por gotejamento da suspensão 
aquosa do nanomaterial a base de sílica modificada. 
Para a avaliação do sensor e determinação da 
vitamina foram aplicadas as técnicas de voltametria 
cíclica (VC) e voltametria de pulso diferencial (VPD) 
em uma célula eletroquímica convencional, 

composta de eletrodo auxiliar de platina, eletrodo de 
referência Ag/AgCl e eletrodo de trabalho carbono 
vítreo (GCE). 
Estudos prévios mostraram que a melhor 
composição e proporção para o estudo 
eletroquímico da vitamina D3 foi uma solução 1:1 
(v/v) etanol-água1. Portanto, neste trabalho o 
eletrólito usado consistiu em uma solução 1:1 (v/v) 
etanol-tampão fosfato. Foi realizado o estudo de pH 
de 4,0 a 10,0 usando tampão fosfato 0,1 mol L-1. O 
pH que apresentou melhor intensidade de corrente 
e definição de pico foi o 4,0. Na Figura 1 está 
apresentado um comparativo entre os eletrodos 
modificado e não modificado em pH 4,0 para a 
mesma concentração da vitamina D. 

Figura 1. Voltamograma cíclico de 0,39 mmol L-1 de 
vitamina D3 em etanol/água 1:1 (v/v) a 25 mV s-1. 

Conclusões 

O sensor desenvolvido apresentou melhoria 
analítica em relação ao eletrodo não modificado. A 
determinação direta do colecalciferol foi possível por 
meio da oxidação eletroquímica direta em torno de 
1,0 V em uma faixa de resposta linear de 5,0 µmol 
L-1 a 1,0 mmol L-1 e limite de detecção de 0,9 µmol 
L-1. Será realizada posteriormente a determinação 
de vitamina D3 em amostras reais farmacêuticas. 
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Introdução 

O 1,2,3-triazol resume-se em um anel 
heterocíclico de cinco membros contendo três 
nitrogênios adjacentes. 1 

O triazol é um importante grupo 
farmacofórico encontrado em importantes fármacos 
como os antibióticos beta-lactâmicos tazobactam e 
a cefalosporina cefatrizina. literatura científica de 
inúmeras atividades biológicas como   antiviral, anti-
chagásico, anti-inflamatório dentre outros.2 

O núcleo tiofênico consiste em um anel 
aromático, de cinco membros, contendo enxofre 
como heteroátomo.e se encontra bastante 
consolidado na química medicinal, diversos 
fármacos apresentam o anel tiofênico em seu 
esqueleto químico, tendo como exemplo o 
clopidogrel, agente antiagregante plaquetário.3  

Além dos fármacos, vários relatos na 
literatura apresentam compostos contendo o núcleo 
tiofênico com variadas propriedades biológicas que 
incluem atividade antimicrobiana, anti-inflamatória,, 
dentre outras.4 

A junção dos dois núcleos tem como 
objetivo uma possivel ação sinérgica. 

Resultados e Discussão 

A metodologia consiste na acilação do álcool triazol 
(01) com o cloreto de acila tiofênico (02) catalizado 
por DMAP, na presença da piridina como base 
(Figura1) 

Figura 1: Síntese de triazóis tiofênicos 03a-g. 

Os compostos foram obtidos com bons rendimentos 
de acordo com a seguinte tabela: 

Tabela 1. Rendimentos dos produtos sintetizados. 

Composto Substituinte Rendimento 

3a Ph 80% 

3b 2,5-diClPh 85% 

3c 3,4-diClPh 60% 

3d 4-NO2Ph 73% 

3e 4-OCH3 85% 

3f 4-F >98% 

3g 4-Cl 82% 

Os rendimentos variaram de 60% a quantitativo. 

Conclusões 

A metodologia aplicada se apresentou reprodutível 
e de fácil execução. 

Os rendimentos foram altos, variando de 
bons (60%) a excelente (quantitativo). 
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Introdução 

O processo de resistência de várias bactérias Gram-
positivas e Gram-negativas aos antibióticos 
clinicamente disponíveis vem sendo considerada 
uma grave ameaça à saúde pública mundial. 
Portanto, pesquisadores buscam por novas 
substâncias de origem natural ou sintética que 
possuam atividade antibacteriana frente as cepas 
multirresistentes. O objetivo deste projeto envolve a 
síntese e a caracterização estrutural de novos 
derivados do sistema pirazolil 
benzenossulfonamídico Ia-e (Figura 1) com 
prospecção para atividade antibacteriana, onde o 
núcleo benzenossulfonamídico, encontrado em 
fármacos antibacterianos como o sulfametoxazol, é 
inserido ao anel pirazólico.1

Figura 1: Estrutura química dos novos derivados Ia-
e. 

Resultados e Discussão 

A rota sintética utilizada para a obtenção dos novos 
derivados Ia-e está representada na figura 2: 

Figura 2: Rota sintética para a obtenção dos derivados 
pirazolil benzenossulfonamídicos Ia-e. 

Inicialmente para a obtenção dos derivados 5-
amino-1-aril-1H-pirazol-4-carboxilatos de etila (IIIa-
c) foi realizada uma reação de ciclização utilizando-
se arilidrazinas e etoximetilenocianoacetato de 

etila.Os intermediários 5-amino-1-aril-1H-pirazóis 
(IIa-c) foram obtidos por hidrólise e descarboxilação 
dos carbonilados (IIIa-c). Finalmente os derivados 
pirazolil benzenossulfonamídicos (Ia-e) foram 
obtidos por reação de sulfonação com excesso de 
cloretos de sulfonila correspondentes.2,3

Tabela 1: Rendimentos e P.F das substâncias 1a-e.

Substância P.F. (°C) Rendimento (%) 

Ia 174-176 60 
Ib 211-213 58 
Ic 154-156 61 
Id 195-197 60 
Ie 199-201 30 

Todos os compostos sintetizados até o momento 
foram devidamente caracterizados por métodos 
espectroscópicos como IV, RMN de 1H e 13C.                 

Conclusões 

A rota sintética escolhida para a síntese dos 
derivados pirazolil benzenossulfonamídicos foi 
considerada eficiente e os produtos desejados 
foram obtidos de forma satisfatória. As substâncias 
sintetizadas e caracterizadas serão devidamente 
avaliadas quanto a sua provável atividade 
antibacteriana frente às diferentes cepas de 
bactérias Gram-negativas e Gram-positivas pelo 
grupo de pesquisa coordenado pela Profa. Dra. 
Helena Carla Castro, do Instituto de Biologia da 
UFF. 
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Introdução 

A malária é uma doença negligenciada, infecciosa, 
febril e potencialmente grave, causada pelo parasita 
do gênero Plasmodium. Pode ser transmitido ao 
homem pela picada de mosquitos do gênero 
Anopheles infectados, pelo compartilhamento de 
seringas, transfusão de sangue ou de forma 
congênita.¹ As Reações Multicomponentes (RMC) 
são reações que partem de três ou mais reagentes, 
de modo a se obter um único produto final que 
contenha todos ou a maior parte dos átomos 
envolvidos em sua formação. As RMCs possuem 
uma grande economia atômica, maior eficiência na 
síntese e uma menor geração de resíduos, indo ao 
encontro de um dos princípios da química verde. A 
reação de Biginelli é uma reação multicomponente 
de ciclocondensação catalisada por um ácido, que 
na sua forma clássica utiliza acetoacetato de etila, 
benzaldeído e ureia, através do refluxo em etanol, 
obtendo-se uma diidropirimidinona (DHPMs) como 
produto final. DHPMs são estruturas interessantes 
devido a sua diversidade de ações farmacológicas. 
Em trabalhos anteriores do grupo foram sintetizadas 
três diidropirimidinonas ativas in vitro contra cepas 
do Plasmodium, não tóxicas com índice de 
seletividade maior que 10, tornando-se assim 
protótipos para o atual trabalho a fim de otimizar as 
estruturas e criar uma biblioteca de moléculas. 

Resultados e Discussão 

A partir das variações de reagentes na síntese de 
Biginelli foram obtidas vinte e três moléculas, sendo 
dezenove diidropirimidinonas (DHPMs) e quatro 
quinazolinonas (QNs).  

Figura 1. Estruturas gerais de DHPMs e QNs 
R1 = Cl, Br e OCH3; R2 = CH3 e Fenil 

R3 = CH3 e Cl; R4 = OCH2CH3, NH2 e NH-fenil 

As reações foram realizadas em Vials com tampa 
de rosca e agitador magnético e aquecidos na 
chapa de aquecimento à 75°C, controladas por um 
sensor de temperatura. Os compostos obtidos foram 
purificados através de uma fervura com etanol e 
filtrados por filtração à vácuo. Os produtos foram 
secos em temperatura ambiente em placas de Petri, 
parcialmente seladas. Os rendimentos dos produtos 
variaram entre 85% e 3%. A confirmação das 
estruturas foi realizada através de Ressonância 
Magnética Nuclear de ¹H e ¹³C e Infravermelho. Os 
ensaios para verificação de atividade antiparasitária 
encontram-se em andamento. 

Conclusões 

A metodologia empregada é eficaz e simples, 
possibilitando o uso de reagentes de fácil 
acessibilidade comercial, permitindo assim um alto 
grau de diversificação estrutural e a obtenção de 
compostos diferenciados com bons rendimentos. O 
mesmo é válido para a etapa de purificação dos 
produtos, onde o solvente utilizado pôde ser 
empregado para os diferentes tipos de compostos 
com sucesso. 
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Introdução 

A ureia é um composto rico em hidrogênio, e 
pode ser encontrada em efluentes domésticos e 
industriais. A partir dela pode-se gerar H2 para ser 
utilizado em células a combustível ou gerar energia 
elétrica a partir da eletro-oxidação da mesma [1]. 
Diante disso, eletrocatalisadores nanoestruturados 
baseados em níquel e platina foram desenvolvidos 
para serem aplicados frente a reação de eletro-
oxidação da ureia com o objetivo de alcançar alta 
atividade eletrocatalítica. 

As nanopartículas de níquel foram sintetizadas 
pelo método do borohidreto de sódio e as 
nanopartículas de platina foram sintetizadas e 
suportadas na superfície do níquel pela troca 
galvânica [2]. Os materiais foram caracterizados 
fisicamente por difração de raios-X (DRX), 
microscopia eletrônica de transmissão em modo 
varredura (STEM) e espectroscopia por energia 
dispersiva (EDS). As composições, em razões 
molares, dos nanocatalisadores obtidos foram: 
NiPt/C 95:5 e NiPt/C 90:10.  

Os nanocatalisadores foram analisados 
eletroquimicamente por meio das técnicas de 
voltametria cíclica (VC) e Cronoamperometria (CA). 
As análises foram feitas em meio de KOH 1 mol L-1, 
tanto na ausência da ureia, quanto na presença da 
mesma na concentração de 0,33 mol L-1.  

Resultados e Discussão 

As micrografias STEM mostram aglomerados de 
platina menores que 1 nm dispersos na superfície 
de Ni e no material de suporte de carbono, bem 
como nanopartículas de Pt de cerca de 2 nm (Fig. 
1a e 1b). Tanto o VC (Fig. 2a) quanto o CA (Fig. 2b) 
mostram que a adição de platina aumentou a 
atividade catalitica do material para a eletro-
oxidação da uréia, bem como a sua estabilidade.  

Os melhores resultados usando este material 
podem ser atribuídos ao níquel sendo convertido em 
α-Ni(OH)2 (Ni2+) e posteriormente é oxidada em β-
NiOOH (Ni3+) [3]. Essa transição de α para β é 
responsável por um aumento da atividade catalítica 
em reações de eletro-oxidação de pequenos 
compostos orgânicos, principalmente para a uréia, 
uma vez que o β-NiOOH é a fase ativa para a 
oxidação dessa molécula [1]. A inserção de 

pequenas quantidades de Pt ao Ni promoveu um 
efeito sinérgico para reação de oxidação de ureia. 

Fig 1. Micrografias em (A) NiPt 95:5 (B) NiPt 90:10 

Fig 2. (A) VC em 10 mV s-1 e (B) CA em 0,5V 

Conclusões 

Os resultados obtidos mostram que os 
materiais com uma pequena adição de platina na 
sua composição, apresentam a melhor atividade 
catalítica para o processo em questão. Sendo 
evidenciado pelos menores sobrepotenciais obtidos 
com os materiais contendo platina sendo 0,35V, 
0,36V e 0,38V para NiPt 90:10, NiPt 95:5 e Ni, 
respectivamente. Além disso, nos materiais 
contendo platina a densidade de corrente do 
processo foi cerca de 1,2 vezes maior em relação 
ao material contendo apenas níquel, como pode ser 
visto na cronoamperometria. 
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Introdução 

O câncer continua representando uma ameaça à 

saúde humana, sendo a segunda principal causa de 

morte em todo o mundo.1 Neste contexto, um dos 

maiores desafios é o desenvolvimento de 

substâncias que sejam mais efetivas e seguras para 

o tratamento do câncer, considerando-se a

ocorrência de efeitos colaterais severos, associados 

principalmente à falta de especificidade às células 

tumorais, e ainda à ocorrência de resistência aos 

fármacos comumente utilizados na terapêutica.2 

Uma das abordagens na obtenção de novos 

fármacos é a síntese de substâncias contendo 

heterociclos de reconhecida atividade 

farmacológica.3 Dentre os diversos sistemas 

existentes, os núcleos isatina e tiazolidinona, assim 

como as bases de Schiff, vêm sendo relatados com 

interessantes propriedades biológicas, incluindo, 

antitumoral.4,5,6  

Portanto, o objetivo deste trabalho é a síntese de 

novas bases de Schiff 1 e tiazolidinonas 2 contendo 

o núcleo isatina com potencial atividade antitumoral,

baseado em moléculas bioativas reportadas na 

literatura (Figura 1). 

Figura 1. Planejamento estrutural das novas 
substâncias dos tipos 1 e 2. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente, promoveu-se a nitração da isatina 3, 
levando ao intermediário 4.7 A nitroisatina 4 foi 
reagida com etilenoglicol,8 levando à obtenção de 5. 
Na seqüência, o intermediário 5 foi submetido a 
hidrogenação catalítica,9 formando o derivado amino 
6. Reações entre o derivado 6 e aldeídos
substituídos resultaram na formação das bases de 

Schiff 1a-j. As tiazolidinonas 2a,g foram obtidas 
através de reação entre 1a,g e ácido 
mercaptoacético. (Figura 2). 

Figura 2. Rota sintética para obtenção das 
substâncias dos tipos 1 e 2. 

Todas as substâncias foram analisadas por 
métodos espectroscópicos (IV e RMN de ¹H) e 
espectrométrico (EM-IES), estando de acordo com 
as estruturas propostas. A base de Schiff 1c 
também teve sua estrutura confirmada por 
cristalografia de raio-X. Os produtos 1a-j e 2a,g 
estão sendo avaliados quanto à possível atividade 
antitumoral na UFC, através de colaboração com a 
professora Raquel Montenegro. 

Conclusões 

Através de uma rota sintética viável e reprodutível, 

foram obtidas 12 substâncias inéditas com bons 

rendimentos. As substâncias estão sendo avaliadas 

quanto ao potencial antitumoral. 
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Introdução 

Os oxadiazóis são anéis heterociclos de 5 membros 
que possuem um espectro de atuação que vai 
desde a química medicinal com atividade 
antifúngica, antibacteriana e antiviral a inseticidas e 
herbicidas.1,2,3 O sistema pirazol é bastante 
estudado devido a sua importância na indústria de 
polímeros, corantes, pesticidas e principalmente, na 
indústria farmacêutica. Este sistema, pertence à 
família dos azóis, anel aromático de cinco membros 
com dois átomos de nitrogênio adjacentes, sendo 
um do tipo “pirrólico” cujo par de elétrons participa 
da aromaticidade do anel e outro nitrogênio do tipo 
“piridínico” com seu par de elétrons no orbital sp2 

perpendicular aos orbitais p dos elétrons  do anel. 

Este trabalho tem como objetivo sintetizar uma série 
de substâncias (1a-k) contendo o sistema 
heterocíclico pirazol conectado ao anel oxadiazol 
(Esquema 1), com potencial atividade 
antileishmania. 

Esquema 1: Síntese dos novos pirazolil-1,3,4-oxadiazóis 
(1a-k). 

Resultados e Discussão 

Os compostos 1-aril-pirazol-4-carboidrazidas (2a-h) 
foram sintetizados seguindo a metodologia descrita 
pelo nosso grupo de pesquisa.4 Os novos pirazolil-
1,3,4-oxadiazóis (1a-k) foram obtidos através de 
uma reação de ciclização entre os compostos 2a-h 
e os ácidos carboxílicos aromáticos substituídos 
(3a,b) utilizando o POCl3 como agente desidratante 
em  refluxo por 24 horas, como mostra o Esquema 
1.5 Todos os compostos sintetizados foram 
caracterizados por IV, RMN 1H e 13C e por ponto de 
fusão.  

Figura 1. Espectro de RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) 

do pirazolil-1,3,4-oxadiazol 1a. 

Conclusões 

Os pirazolil-1,3,4-oxadiazóis (1a-k) foram 
sintetizados com rendimentos de bons a moderados 
(27-87%). É necessário ainda otimizar as condições 
reacionais para obtenção dos novos pirazolil-1,3,4-
oxadiazóis 1b,g. 
Verificou-se que os produtos 1a-k apresentaram 
fluorescência e serão submetidos a um estudo 
fotofísico, assim como estudos sobre a atividade 
antileishmania desses compostos. 
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Introdução 

A catálise assimétrica vem, nos últimos 

anos, emergindo como uma ferramenta poderosa e 

ambientalmente aceitável para a síntese de 

moléculas quirais, de alto valor agregado, a partir de 

moléculas aquirais, utilizando um catalisador quiral1. 

Por outro lado, a Química Supramolecular é focada 

nos arranjos moleculares e nas ligações 

intermoleculares, constituindo um ramo 

interdisciplinar que tem encontrado variadas 

aplicabilidades, dentre elas, a catálise. Nesse 

âmbito, os pilar[n]arenos2 apresentam certas 

vantagens com relação aos macrociclos tradicionais 

já que são altamente simétricos e rígidos, 

resultando numa maior seletividade na complexação 

de moléculas hóspedes, além de serem facilmente 

funcionalizados. Dessa forma, a busca por novos 

compostos supramoleculares quirais representa 

uma alternativa valiosa na pesquisa por novos e 

eficientes catalisadores e/ou ligantes quirais. Sendo 

assim, nesse trabalho tem-se por objetivo 

desenvolver uma série de compostos quirais 

derivados de pilar[n]arenos contendo aminoácidos, 

com o intuito de verificar sua viabilidade como 

catalisadores quirais.  

Resultados e Discussão 

A preparação dos pilar[5]arenos desejados 

vem sendo realizada mediante uma rota sintética 

que envolve uma etapa preliminar de proteção do 

aminoácido a ser utilizado, como por exemplo a L-

Leucina 6 que foi obtida com 60% de rendimento. 

Em seguida, sintetizou-se o intermediário 2 a partir 

do 1,4-dimetoxibenzeno 1,obtendo-se o produto 

com rendimento de 80 %. Na sequência, o 

composto 3 e 4 foram sintetizados a partir da 

desalquilação de 2 seguida da reação com 

cloroacetato de etila, com 90% e 35% de 

rendimento, respectivamente. Para a obtenção do 

ácido livre o éster 4 foi submetido a uma hidrólise 

básica, obtendo-se 5 em rendimento quantitativo.  

De posse do pilar[5]areno ácido 5 e da leucina 

protegida, realizou-se o acoplamento entre ambos 

na presença de EDC, formando-se um óleo 

transparente em 26% de rendimento (Esquema 1). 

De acordo com os espectros de RMN de 1H e de 13C 

obtidos na caracterização foi comprovada formação 

do composto inédito 7 desejado. 

Figura 1. Preparação do produto 7. 

Conclusões 

Pode-se concluir que as etapas realizadas 
até então foram efetuadas de forma satisfatória, 
com rendimentos de moderados a bons. Dando 
sequencia ao trabalho, pretende-se realizar a última 
etapa de desproteção do produto 7 e posteriormente 
realizar o acoplamento entre a L-Leucina e outros 
pila[n]arenos com n=6. Ainda, vale ressaltar que a 
síntese de outros derivados com diferentes 
aminoácidos vem sendo realizada. E, então, de 
posse das moléculas alvo, visa-se realizar a 
aplicação das mesmas em reações 
enantiosseletivas.  
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Introdução 

O câncer é uma doença multifatorial de natureza 
complexa e difícil tratamento, que aflige um grande 
número de pessoas em todo mundo. A 
quimioterapia é uma das estratégias clínicas mais 
utilizadas contra essa doença. Apesar disso, está 
associada a várias limitações como custo elevado, 
efeitos adversos devido à baixa seletividade em 
relação às células. O desenvolvimento de novas 
substâncias anticâncer com maior seletividade em 
relação às células saudáveis, dessa forma, se torna 
cada vez mais necessária. Neste sentido, 4-
quinolonas,1 acilhidrazonas2 e 1,3,4-oxadiazóis3 são 
classes de substâncias que têm sido associadas a 
atividades antitumoral frente a diferentes linhagens 
de células cancerígenas. Nesse trabalho uma série 
de derivados 4-quinolônicos contendo em sua 
estrutura os grupos acilhidrazona e 1,3,4-oxadiazol 
ligados a um grupo cloridrato de piridínio foram 
sintetizados para atuarem como possíveis agentes 
antitumorais de boa biodisponibilidade no 
organismo. 

 Figura 1. Planejamento estrutural para 5 e 6. 

Resultados e Discussão 

Os ésteres quinolônicos N-alquilados (2) foram 
preparados através do método de Gould-Jacobs, 
após a condensação entre anilinas devidamente 
substituídas (1) e etoximetilenomalonato de dietila 
(EMME), seguido de ciclização térmica e N-
alquilação. As substâncias 2 foram convertidas nas 
respectivas acilidrazonas 3 através da substituição 

nucleofílica com monoidrato de hidrazina seguida de 
condensação com isonicotinaldeído. A ciclização 
oxidativa das acilidrazonas 2 levou à obtenção dos 
oxadiazóis 4. Ambos os derivados do tipo 3 e 4 
foram protonados em meio etanólico acidificado 
sendo convertidos nos respectivos cloridratos de 
piridínio 5 e 6, os quais mostraram-se hidrossolúveis 
(Esquema 1).  

Esquema 1. Síntese das substâncias 5 e 6. 

Conclusões 

Oito sais hidrossolúveis híbridos quinolônicos de 

acilidrazona ou oxadiazol foram sintetizados com 

sucesso. Estas substâncias terão sua atividade 

antitumoral avaliada. 
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Introdução 

Doenças infecciosas causadas por bactérias vêm 

sendo um problema de saúde pública global. Neste 

contexto a resistência microbiana tem favorecido o 

surgimento de bactérias resistentes aos fármacos 

disponíveis incentivando a pesquisa e 

desenvolvimento de novos protótipos. Dessa forma 

a síntese ou avaliação de derivados tiazólicos vem 

sendo o foco de diferentes trabalhos científicos.1-3 O 

interesse neste núcleo é reforçado pela diversificada 

ação biológica de seus diferentes derivados, tais 

como: antifúngica, anti-inflamatória, antiviral, 

antimalárica, antitumor e antibacteriana. Ainda que 

tenha ocorrido um progresso na terapêutica 

antimicrobiana ao longo dos anos, o 

desenvolvimento de novos agentes antimicrobianos 

mais eficientes e preferencialmente com amplo 

espectro de ação vem sendo uma das atividades da 

química medicinal. Este trabalho reporta a síntese 

de um potencial antibacteriano inédito (5) derivado 

do núcleo tiazólico. 

Resultados e Discussão 

A síntese do derivado inédito (5) foi planejada 
conforme a estratégia reportada na Figura 1. 
Inicialmente o 3-oxo-butanoato de etila (1) reagiu 
com tioureia (2) produzindo o aminotiazol (3) com 
rendimento de 83 %. Este produto apresentou um 
ponto de fusão de 176-178 °C.4 A reação deste 
heterociclo com cloreto de cloroacetila produziu 2-
(2-cloroacetamida)-4-metil-tiazol-5-carboxilato de 
etila (4) em 70 % de rendimento obtido como um 
sólido branco com ponto de fusão de 187-189 ºC. O 
espectro de RMN 1H de 4 apresentou um simpleto 
em δ 4,30 que foi atribuído a H11, enquanto os 
sinais em δ 41,9 e 164,3, no RMN 13C, foram 
atribuídos aos carbonos C11 e C10 
respectivamente.  

Finalmente a reação do intermediário (4) com o sal 
de ditiocarbamato produziu o composto inédito (5) 
em 79 % de rendimento e ponto de fusão de 192-
195 °C. O sal de ditiocarbamato foi sintetizado pela 
reação de dissulfeto de carbono com piperidina em 
presença de hidróxido de potássio. A estrutura do 
produto inédito 5 foi caracterizada por técnicas 
espectrométricas. O RMN 1H apresentou sinais em 
δ: 1,35 (t, J =7,1 Hz, 3H, CH3 ), 1,74 (s, 6H, 
H16,17,18),  2,62 (s, 3H, H20),  3,89 (t, 2H, H19), 
4,30 (q, J = 7,1 Hz, 2H, H7),  4,31 (t, 2H, H15),  4,36 
(s, 2H, H11). O RMN 13C apresentou como 

principais sinais δ 24,0 (C17), 25,5 (C16/18), 26,0 
(C18/16), 52,1 (C15/19), 54,5 (C19/15) e 193,1 
(C13). 

Figura 1. Esquema geral de síntese do derivado 
inédito 2-{2- (piperidina-1-
tiocarbonotiol)acetamida}tiazólico (5). 

Conclusões 

A presente estratégia de síntese adotada forneceu o 
produto inédito 2-{2- (piperidina-1-
tiocarbonotiol)acetamida}tiazol-4-metil-5-carboxilato 
de etila com rendimento global de 46 %. O novo 
produto é um candidato a agente antibacteriano, 
haja vista, estruturas semelhantes reportadas na 
literatura. Essa estratégia permite a síntese de 
novos derivados a partir do uso de diferentes 
aminas nucleofílicas. 
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Introdução 

O poli(ácido lático) (PLA) é um polímero de 

grande interesse tecnológico devido as suas 

características de biodegradabilidade e 

biocompatibilidade. Estas características fazem este 

polímero ser uma excelente escolha para 

regeneração de tecidos, utilização em sondas de 

diagnósticos e sistemas de liberação de 

medicamentos [1].  Apesar do PLA ser utilizado 

nesses sistemas de liberação controlada, este 

polímero apresenta certas limitações como a 

geração de ambiente ácido que pode comprometer 

os tecidos ao redor. Por conta disso, neste trabalho 

foram realizadas copolimerizações em diferentes 

condições reacionais utilizando os monômeros L-

lactídeo (LLA) e o 1,3-carbonato de trimetileno 

(TMC) em presença de 3-piridinometanol com o 

objetivo de preparar copolímeros funcionalizados 

com ligante piridinico, para possíveis aplicações 

biomédicas. 

Resultados e Discussão 

Foram realizadas sínteses utilizando os 

monômeros L-Lactídeo e o carbonato de trimetileno, 

com o organocatalisador diazabiciclo[5.4.0]undec-7-

eno (DBU) em massa e em solução. Nas reações 2 

e 5 foi utilizado como iniciador o 3-piridinometanol, 

nas reações 3 e 6 foi o álcool benzílico e por fim nas 

reações 1 e 4 não foi adicionado iniciador. Estes 

compostos foram caracterizados por Ressonância 

Magnética Nuclear (NMR), Análise 

Termogravimétrica (TGA), Calorimetria Diferencial 

de Varredura (DSC) e Cromatografia de Permeação 

em gel (GPC). Os dados se encontram na Tabela 1. 

A partir das análises de NMR 1H foi possível não 

só calcular as composições dos copolímeros como 

também confirmar o grupo terminal das cadeias pela 

presença de um sinal em 7,3 ppm nos espectros 

das amostras produzidas nas reações 2 e 5 e sinais 

em 8,5, 7,7 e 7,4 ppm para as amostras obtidas nas 

reações 3 e 6. A estabilidade térmica dos 

copolímeros aleatórios foi analisada por TGA. Na 

grande maioria dos casos, houve degradação em 

apenas uma etapa com valores de TOnset variando 

de 194 a 243 oC  

Tabela 1 – Dados de caracterização obtidos para os 

copolímeros P(LA-TMC) 

# 
TMCa 

(%) 

LLAa 

(%) 

Mnc 

(g/mol) 

TOnset

(°C) 

Tg 

(°C) 

Tc 

(°C) 

Tm

(°C) 

1b 6 94 
27950 

7110 
243 49,2 112,4 

136,4 

144,1 

2 15 85 8960 218 29,4 87,8 

113,1 

126,8 

136,4 

3 10 90 5090 232 40,9 92,9 
127,8 

139,6 

4b 1 99 
27830 

9430 
228 36,5 101,1 

127,0 

138,9 

5 3 97 6760 240 46,9 106,2 
131,9 

143,5 

6 3 97 7630 194 30,9 100,1 130,3 
aCalculado do 1H-NMR; bReações feitas na ausência de iniciador;  cDados 
obtidos por GPC; Reações 1, 2 e 3 feitas em massa, reações 4. 5 e 6 
feitas em solução de CH2Cl2 

Se compararmos os resultados obtidos por DSC é 

possível perceber que os copolímeros aleatórios só 

apresentaram um valor de Tg a uma temperatura 

intermediária aos valores das Tg dos homopolímeros 

[2], com uma proximidade maior em relação à Tg do 

PLA, devido ao alto teor de unidades de lactila, 

como era esperado. É interessante notar também 

que mesmo em concentrações um pouco mais 

elevadas de TMC (15%) ainda é possível observar 

as Tm dos copolímeros aleatórios.

Conclusões 

As sínteses dos copolímeros foram realizadas com 

sucesso e a partir dos dados de análise térmica foi 

possível concluir que o composto número 1 

apresentou maior estabilidade térmica. Analisando 

os dados de DSC foi observado que o composto 

número 2 que apresentou a maior composição de 

TMC também obteve um valor de Tg um pouco mais 

próximo do PTMC em comparação aos demais 

copolímeros. 
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Introdução 

A tuberculose (TB) é uma doença 
infectocontagiosa grave causada pelo agente 
etiológico Mycobacterium Tuberculosis, que 
apresenta como principais sintomas a tosse crônica, 
dor torácica, febre, sudoreses noturnas, entre 
outros. Segundo dados da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), no ano de 2017 ocorreram 10 
milhões de casos de tuberculose em todo mundo e 
1,3 milhões de óbitos, incluindo 300 mil portadores 
do vírus HIV1,2. Além disso, há um alarmante 
crescimento de casos de tuberculose 
multirresistente e extensivamente resistente sendo 
que desde o ano de 2006 existem relatos de cepas 
do M. Tuberculosis que são totalmente resistentes a 
todos os fármacos em uso clínico (TDR-TB)1. 
Nesse contexto, este trabalho visa a obtenção de 

compostos acilidrazônicos contendo diferentes 
núcleos heterocíclicos nitrogenados com potencial 
atividade contra a tuberculose, planejados com base 
no fármaco de primeira escolha isoniazida e na 
experiência prévia do grupo de pesquisa3. 

Resultados e Discussão 

Para a síntese dos derivados acilidrazônicos, 
primeiramente obteve-se o éster do ácido 2-
pirimidinocarboxilico (2) a partir de reação com 
cloreto de tionila e metanol. Em seguida, o 
intermediário-chave 3 foi sintetizado através da 
reação de 2 com hidrato de hidrazina. Por fim, a 
condensação de 3 com diversos aldeídos 
aromáticos e heteroaromáticos levou aos produtos 
desejados 1. 

Figura 1. Rota sintética para obtenção dos 
derivados acilidrazônicos 1. 

Todos os produtos sintetizados foram 
caracterizados por métodos espectroscópicos e 
espectrométricos estando em acordo com as 
estruturas propostas. Os produtos finais foram 
testados in vitro frente à cepa ATTC 27294 do M.
tuberculosis (Método MABA)4, tendo como padrão o 
fármacos isoniazida (MIC = 0,46 µM) e etambutol 
(MIC = 15,6 µM). Os resultados estão resumidos na 
Tabela 1.  

Tabela 1. Rendimentos obtidos e MIC das 
substâncias sintetizadas. 

Substância 
Substituintes 

(Ar/Het) 
Rend. (%) MIC (µM) 

1a 2-OH 64 >500 

1b 2,3-diOH 85 >500 

1c 2,4-diOH 88 >500 

1d 2,5-diOH 69 >500 

1e 2-OH, 4-CH3 71 391 

1f 2-OH, 5-NO2 83 174 

1g 2-Piridin-2-il 43 >500 

1h 5-NO2-Fur-2-il 55 48 

1i 5-NO2-Tien-2-il 40 45 

Conclusões 

A substâncias foram obtidas através de rotas 
sintéticas viáveis, reprodutivas e com rendimentos 
satisfatórios. As moléculas sintetizadas foram 
testadas frente ao M. Tuberculosis ATTC 27294, 
com as substâncias 1h e 1i apresentando atividade 
biológica moderada quando comparados aos 
fármacos de referência. 

Agradecimentos 

PBIC, CNPq, FIOCRUZ, INI, Uniabeu. 
_________________ 
1 Wold Health Organization. Global tuberculosis report 2018. 

http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/. Acesso em abril 
de 2019 
2 Nogueira, A.F., Facchinetti, V., De Souza, M.V.N., Vasconcelos, 

T.R.A. Rev. Bras. Farm. 93(1): 3-9, 2012. 
3 Vergara, F.M.F.; et. al. N. Eur. J. Med. Chem. 2009, 44: 4954-4959. 
4  Franzblau, S.G.; et al. Clin. Microbiol. 1998, 36(2), 362-366.

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 71



Síntese e caracterização de compostos de coordenação dinucleares de 

CuII e CoII contendo um ligante quiral do tipo 1,3-oxazolidina 

Esther S. Areas*1 (PG), Brunno P. Freitas1 (IC), Guilherme P. Guedes1 (PQ) 

esther.areas@gmail.com 

1Universidade Federal Fluminense. 

Palavras Chave: Compostos de coordenação, magnetismo molecular, SMM, oxazolidina, DRX, UV-Vis. 

Introdução 

A síntese de novos sistemas moleculares contendo 

íons do bloco d e/ou f vem sendo bastante explorada 

pelos químicos da área de magnetismo molecular 

com intuito de obter sistemas que apresentam 

comportamento de SMM (Single Molecule Magnets 

ou magnetos de uma única molécula).1 O 

comportamento de SMM em um composto pode ser 

favorecido pelo aumento do momento magnético 

total (S) da molécula e/ou pela anisotropia 

magnética. Este último tem sido a principal estratégia 

de planejamento de novos sistemas, investindo-se 

em íons com grande contribuição orbital, como CoII, 

TbIII e DyIII.2,3 A escolha do ligante também é 

essencial para o planejamento racional de novos 

SMMs, visto que eles têm uma grande influência na 

arquitetura molecular, a qual pode favorecer o 

acoplamento magnético entre as espécies 

portadoras de spin. Nosso grupo tem dado foco na 

síntese de ligantes quirais, derivados de 1,3-

oxazolidina funcionalizados. Desta forma, este 

trabalho descreve a síntese e caracterização de dois 

novos compostos dinucleares de CuII (1) e CoII (2), 

contendo um ligante quiral derivado de 1,3-

oxazolidina com um grupo piridina e um –(CH2OH)2. 

Resultados e Discussão 

Os complexos foram sintetizados a partir de um 

método one-pot, utilizando-se os reagentes 2-

piridinacarboxialdeído, 2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-

propanodiol e o respectivo cloreto metálico. Dados de 

difração de raios X de monocristal mostraram que os 

compostos consistem de dímeros do tipo 

[CuII(H3L)Cl2]2 e [CoII(H3L)(H2O)Cl]2Cl2 (Fig. 1), onde 

os cátions CuII ou CoII encontram-se em uma 

geometria octaédrica distorcida e estão conectados 

entre si através de uma ponte µ2-Cl–. Os ângulos M–

Cl–M apresentam valores médios de 92,05º para 1 e 

88,54º para 2. Esta ortogonalidade pode resultar em 

um acoplamento ferromagnético entre as espécies 

metálicas.1 Além disso, os íons de CuII e CoII 

apresentaram distorções tetragonais alongada e 

comprimida, respectivamente. Para cada um dos 

complexos observou-se a formação dos isômeros R 

e S do ligante H3L (carbono assimétrico está indicado 

com * na Fig. 1). 

Figura 1. Representação das estruturas moleculares 

de 1 (a) e 2 (b). Os contra íons de 2 foram omitidos. 

Os padrões difratométricos obtidos por PDRX de 1 e 

2 foram comparados com os simulados a partir dos 

dados de monocristal e confirmaram a pureza de 

fases das amostras. Espectros na região do UV-Vis 

obtidos a partir de soluções aquosas dos compostos 

mostraram uma banda intensa em 258 nm, com  de 

13.333 e 8.513 L mol-1 cm-1 (R2 = 0,999) para 1 e 2, 

respectivamente, e um ombro em 280 nm para 2. 

Essas bandas foram atribuídas à transição −* do 

ligante.4 No espectro de 1 também foram observadas 

outras duas bandas: (i) em 287 nm ( = 11.436 L mol-

1 cm-1) associada a transições intraligantes; e (ii) em 

699 nm ( = 101,39 L mol-1 cm-1) referente à transição 

d-d do CuII.4

Conclusões 

A metodologia de síntese one-pot foi satisfatória para 

obtenção do ligante derivado de 1,3-oxazolidina na 

forma coordenada, formando os complexos 

diméricos de CuII (1) e CoII (2). A caracterização 

estrutural por DRX motiva as investigações, 

principalmente do composto 2, como potenciais 

magnetos de uma única molécula. As análises de 

UV-Vis mostraram que os compostos absorvem na 

região do ultravioleta e do vermelho (para 2). Estudos 

sobre a susceptibilidade magnética em função da 

temperatura de 1 e 2 estão em andamento. 
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Introdução 
Complexos de Ag+ são amplamente conhecidos pelo 
seu potencial bactericida, porém estudos mais 
recentes vêm sendo realizados avaliando também o 
potencial citotóxico dessa classe de complexos.1 
Uma das estratégias para potencializar a atividade é 
a hibridização molecular e assim a complexação com 
derivados quinolinicos é promissora devido ao amplo 
espectro de atividades desse núcleo.2 Nesse âmbito, 
esse trabalho visou a síntese e caracterização de 
novos complexos de Ag+ (C1-C4) com ligantes quino-
línicos do tipo base de Schiff (HL1-4, Esquema 1). 

Esquema 1. Ligantes quinolínicos do tipo bases de 
Schiff HL1-4 e seus respectivos complexos C1-C4. 

Resultados e Discussão 
Inicialmente, sintetizou-se uma série de compostos 
de híbridos de bases de Schiff quinolínicos do tipo 
(E)-2-(((2-((7-cloro-4a,8a-dihidroquinolin-4-il)amino)-
etil)imino)metil)-4-R-fenol, onde R = H (HL1), OCH3 
(HL2), NO2 (HL3) e Br (HL4), através da reação de 
adição entre a N1-(7-cloroquinolin-4-il)etano-1,2-
diamina e os respectivos 5-R-2-hidroxibenzaldeídos 
substituídos, à temperatura ambiente. Os produtos 
foram obtidos como sólidos amarelos, sem 
necessidade de purificação e com rendimentos de 
40-84%. Em seguida, as reações de complexação 
com AgNO3 foram investigadas na proporção 1:1 de 
metal:ligante HL1-4 e na presença de trietilamina 
para desprotonação da porção fenólica. Os 
complexos análogos C1-C4 foram obtidos como 
sólidos verde-amarronzados e com rendimentos de 
65-90%. Todos os compostos foram devidamente 
caracterizados por técnicas analíticas (p.f.) e 
espectroscópicas (IV, RMN 1H e COSY). 

Nos complexos, o IV mostra pouca influência sobre 
nC=N(imina), caracterizando a sua não coordenação, 
e, além disso, há a ausência das bandas referentes 
ao grupo fenol nos complexos, indicando que está 
desprotonado e coordenado. Porém, no RMN 1H, há 
pouco influência sobre os H do fenolato que pode ser 
devido à substituição do fenolato coordenado pelo 
DMSO coordenante (Fig. 2). Por fim, a coordenação 
se dá pelo N amínico ao invés do imínico, como 
inicialmente proposto, uma vez que, se observa nos 
espectros dos complexos, um deslocamento para 
maiores valores de d do H11 das aminas, 
característico da desblindagem pós-coordenação. 

Fig. 2. Espectros de RMN 1H de HL2 e C2. 

Portanto, a estrutura proposta é aquela em que um 
centro de Ag+ se liga simultaneamente ao fenolato e 
ao N amínico da mesma molécula: [Ag(L1-4)]. 

Conclusões 
Quatro novos complexos de Ag+ derivados de bases 
de Schiff de quinolinas (C1-C4) foram obtidos, onde 
a coordenação se dá pelo fenolato e pelo nitrogênio 
amínimo. Seguem como perspectivas a investigação 
de outras reações de complexação com Ag+, usando 
ligantes polinitrogenados para sintonização de 
solubilidade e avaliação do potencial farmacológico. 
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Introdução 

O estudo e síntese de estruturas de 

Polímeros de Coordenação têm servido de base 

para alcançar estruturas inéditas e com 

propriedades significativas para o uso tecnológico. 

Por definição, Polímeros de coordenação 

são definidos como compostos de coordenação que 

apresentam entidades de coordenação repetitivas 

estendendo sua estrutura em uma, duas ou três 

dimensões [1]. 

Este tipo de composição, na maior parte 

das vezes em cristais, pode apresentar 

propriedades interessantes e poderosas em sua 

usabilidade, como exemplo, a formação de poros na 

estrutura, a presença de sítios ácidos de Lewis e 

Bronsted, etc. [1]. Estas propriedades podem 

proporcionar a aplicação destes polímeros de 

coordenação em várias áreas, tais como na 

adsorção de gases, catálise heterogênea, 

magnetismo molecular, etc. 

Resultados e Discussão 

Nesta síntese, foram utilizados os ligantes, 

Isoniazida (INH) e o sal de sódio do ácido 5-

sulfoisoftálico (ASS), juntamente com o Nitrato de 

Zinco Hexahidratado. 

Dessa forma, foram pesados 0,07 mmol de 

INH, 0,07mmol do Nitrato de Zinco e em um béquer, 

onde os mesmos foram solubilizados com 4 mL de 

H20 sob agitação e aquecimento a 50ºC. Em 

seguida, sob agitação, adicionou-se 1mL de solução 

aquosa com 0,07mmol do ASS, com uma pipeta. Ao 

atingir a temperatura de 72ºC o aquecimento e a 

agitação foram encerrados. Ao atingir a temperatura 

ambiente a solução final foi colada em repouso. 

Após 10 dias, foi observado a formação de cristais 

de coloração amarela. 

Os cristais obtidos foram analisados por 

difração de raios X por monocristais e sua estrutura 

refinada (Figura 1) destacou a formação de um 

polímero de coordenação 1D (Figura 2) formado 

pela coordenação de ambos os ligantes ao íon de 

Zn2+. Observou-se que o íon Zn2+ adota geometria 

octaédrica ou tetraédrica em pontos distintos do 

cristal. 

.        
Figura 1. Unidade assimétrica do composto. 
. 

Figura 2. Polímero de coordenação unidimensional. 

Conclusões 

Conclui-se que a partir de sínteses 

racionalizadas entre os ligantes ASS e INH 

coordenados ao íon de Zn2+ foi possível a obtenção 

de um polímero de coordenação 1D, a partir do qual 

suas propriedades poderão ser estudas e suas 

aplicabilidades testadas futuramente. 
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Síntese em grande escala de benzilpiperazinas com potencial atividade 

antituberculose.  
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Introdução 

A tuberculose (TB) é um grave problema de saúde 
mundial. De acordo com os dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), estima-se que um terço 
da população mundial é portadora assintomática da 
tuberculose (1).  
A associação do Mycobacterium tuberculosis com o 
vírus da imunodeficiência humana (HIV) e o rápido 
desenvolvimento de cepas multirresistentes são os 
principais fatores pelo ressurgimento dessa doença. 
Algumas substâncias contendo a porção 
benzilpiperazina e seus derivados estão sendo 
descritas na literatura com atividade antituberculose. 
Amidas contendo o núcleo benzilpiperazínico são 
uma classe importante de substâncias no 
desenvolvimento de novos fármacos, pois 
apresentam amplo espectro de atividade biológica 
(2). Nesse contexto, reportamos a síntese de uma 
série inédita de amidas contendo benzilpiperazinas, 
derivadas dos aminoácidos L-fenilalanina, L-alanina, 
L-leucina. 

Resultados e Discussão 

A primeira etapa da rota sintética consiste na 
redução dos aldeídos 1a-g utilizando boroidreto de 
sódio. Os cloretos 3a-g serão obtidos pela reação 
dos álcoois 2a-g com cloreto de tionila. Em seguida 
será preparado o monocloridrato de piperazina 6 por 
reação da piperazina 4 com o dicloridrato de 
piperazina 5. As benzilpiperazinas 7a-g serão 
obtidas por reação do monocloridrato de piperazina 
6 com os cloretos de benzila 3a-g. (Esquema 1).  

Esquema 1 – Rota sintética das benzilpiperazinas 
7a-g. 

As benzilpiperazinas foram obtidas na forma de sal, 
obtendo os seguintes rendimentos e dados de EM, 
conforme a tabela 1. 

Tabela 1 – Rendimentos dos produtos 7a-g e dados 
de EM. 

Os aminoácidos L-fenilalanina, L-alanina e L-leucina 
8-10 serão protegidos com dicarbonato de terc-
butila e posteriormente serão condensados com as 
benzilpiperazinas 7a-g, levando a formação das 
amidas 14a-g, 15a-g e 16a-g (Esquema 2). 

Esquema 2 – Síntese das amidas com o núcleo 
benzilpiperazínico. 

Conclusões 

Até o momento, todos os álcoois, os cloretos e as 
benzilpiperazinas foram sintetizados em 
rendimentos que variam de moderados a bons. 
Como perspectiva, será feito a síntese das amidas 
propostas e um aumento de escala das amidas que 
apresentarem atividade in vitro contra o M.

tuberculosis. 
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Substância Substituinte 
(R) 

Rendimento 
(%) 

EM m/z 

7a F 75 195 ([M + H]+, 100%) 

7b Cl 87 
211 ([M + H]+, 100%); 
213 ([M + H]+, 30%); 

7c Br 90 
255 ([M + H]+,100%); 
257 ([M + H]+, 98%); 

7d OCH3 72 207 ([M + H]+, 100%) 
7e CH3 67 191 ([M + H]+, 100%) 
7f NO2 93 222 ([M + H]+, 100%) 
7g CN 78 202 ([M + H]+, 100%) 

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 75



Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro 

Síntese, caracterização e estrutura cristalina de um novo complexo de 

Zn(II) com ligante híbrido chalcona-tiossemicarbazona 

Igor R. Barbosa
1 

(PG)*, Guilherme P. Guedes
2
 (PQ), Amanda P. Neves

1 
(PQ), Aurea Echevarria

1
 (PQ)

*e-mail: ig_orrbarbosa@hotmail.com

1
Instituto de Química, UFRRJ. 

2
Instituto de Química, UFF.

Palavras Chave: Zinco, tiossemicarbazona, chalcona. 

Introdução 

As tiossemicarbazonas (TSCs) constituem uma 
classe de compostos de grande interesse na 
química medicinal em virtude de sua ampla gama 
de atividades biológicas1. Sua versatilidade permite 
a incorporação de uma longa variedade de 
substituintes a seu esqueleto básico, os quais 
podem afetar seus perfis biológicos. Nesse 
contexto, a introdução de uma unidade estrutural 
derivada de compostos reconhecidamente bioativos, 
como as chalconas2, pode representar uma 
importante estratégia na procura por novos agentes 
quimioterápicos para uma série de doenças3. Além 
disso, a coordenação das TSCs a um cátion 
metálico é, muitas vezes, acompanhada de uma 
melhora em suas bioativades. Assim, o trabalho em 
questão apresenta a síntese de um novo complexo 
de Zn(II) com uma molécula hibrida chalcona-TSC 
(HL) como possível agente citotóxico, tendo sido a 
ação anticâncer do ligante utilizado anteriormente 
reportada na literatura4. 

Resultados e Discussão 

O ligante HL foi obtido a partir da chalcona 
substituída e da tiossemicarbazida em etanol sob 
refluxo.  A chalcona, por sua vez, foi preparada 
através da condensação aldólica entre o p-cloro-
benzaldeído e a acetofenona à temperatura 
ambiente. O complexo [Zn(L)2], foi sintetizado pela 
reação entre HL e ZnCl2 em etanol na presença de 
trietilamina, conforme apresentado no Esquema 1. 

Esquema 1.Síntese do complexo [Zn(L)2]. 

Monocristais adequados para difração de Raios-X 
foram obtidos em DMSO e os resultados de sua 
análise mostram que HL se coordenou ao metal em 

sua forma desprotonada (L-1) e de maneira 
bidentada pelos átomos de nitrogênio imínico e 
enxofre, formando um complexo neutro (Figura 1) 
com proporção 2:1 (ligante:metal).  

Monoclínico 
P 21/n 

a= 11.6653 (5) Å 
b= 15.9258 (7) Å 
c= 22.0977 (10) Å 
= γ = 90.00° 
 = 91.196 (2)° 

 Hidrogênio 
 Carbono 
 Nitrogênio 
 Enxofre 
 Cloro 
 Zinco 

Figura 1. Estrutura molecular de [Zn(L)2]. 

O complexo foi caracterizado por espectroscopia no 
infravermelho (IV), RMN de 1H 1D e 2D e 13C. O 
espectro de RMN de 1H apresentou diversas 
mudanças em relação ao HL. Dentre essas, o 
desaparecimento de um singleto em 8,12 ppm 
atribuído ao NH, sugere a ocorrência da 
desprotonação do ligante. No espectro de IV, a 
ausência de uma banda de estiramento N-H, 
observada em 3341 cm-1 para o ligante, também 
indica a perda desse próton. Além disso, a banda 
em 833 cm-1 referente ao C=S no espectro de HL 
sofreu grande deslocamento, indicando a 
coordenação pelo enxofre. Dados de [Zn(L)2]: RMN 
de 1H (DMSO-d6, 400 MHz),  (ppm): 7,53 (d, 
J=15,8 Hz, 1H, H7), 7,41 (s, 2H, troca com D2O, NH-

2), 7,39-7,32 (m, 5H, H3 + H8−11), 7,28 (t, J=7,0 Hz,

2H, H2 + H4), 7,05 (d, J=7,0 Hz, 2H, H1 + H5), 6,30 (d, 

J=15,8 Hz, 1H, H6). IV (ATR) cm-1: 3447, 3282 e 
3171 (N-H), 1612-1403 (C=C, C=N, N-H), 795 (C-S). 

Conclusões 

Um complexo inédito de zinco(II) com ligante híbrido 
chalcona-tiossemicarbazona foi sintetizado e 
caracterizado com sucesso.   
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Introdução 

Magnetos de uma cadeia (SCMs – Single-Chain 
Magnets) são compostos que apresentam relaxação 
lenta da magnetização e apresentam ciclos de 
histerese a qual origem se deve as interações 
magnéticas na cadeia e também a uma fonte de 
anisotropia magnética, como íons Co(II), Tb(III) e 
Dy(III). SCMs são diferentes de magnetos clássicos 
onde a histerese é devido a uma ordem magnética 
de longo alcance. Existe um grande interesse em 
SCMs devido a sua potencial aplicação como 
dispositivos de armazenamento de alta densidade1. 
Tendo por objetivo a obtenção de um complexo com 
propriedades de SCM sintetizou-se o [M(hfac)2(m-
N3PhNN)]n, onde M=Co(II) ou Mn(II) e m-N3PhNN é 
2-(3-azidofenil)-4,4,5,5-tetrametil-4,5-diidroxi-1H-
imidazol-1-óxido-3-oxil.  A estrutura do complexo 
[Co(hfac)2(m-N3PhNN)] foi determinada utilizando 
difração de raios X de monocristal a 150 K, 
utilizando uma fonte de radiação de molibdênio, 
enquanto a estrutura do complexo [Mn(hfac)2(m-
N3PhNN)]n foi determinada utilizando radiação 
sincrotron, 0,82654 Å, a 100 K. As medidas 
magnéticas de ambos compostos foram realizadas 
e a comparação dos dados magnéticos são 
apresentadas. 

Resultados e Discussão 

Os dois complexos são isoestruturais onde o centro 

metálico se encontra hexacoordenado pelos átomos 

de oxigênio de duas moléculas de hfac bidentadas e 

duas moléculas do radical m-N3PhNN coordenadas 

em ponte entre os centros metálicos. As estruturas 

são descritas como cadeias que se propagam ao 

longo do eixo cristalográfico c. 

Figura 1. Estrutura do complexo [Co(hfac)2(m-
N3PhNN)]n. 

Figura 2. Medida magnética da magnetização em 
função do campo a 2,0K para as duas cadeias. 

A análise das medidas magnéticas demonstraram 

para os dois complexos uma interação 

antiferromagnética entre os centros metálicos e o 

radical, no entanto, apenas o complexo

[Co(hfac)2(m-N3PhNN)]n apresenta ciclo de 

histerese devido a anisotropia do íon cobalto(II) e 

comportamento de SCM. O complexo [Co(hfac)2(m-

N3PhNN)]n apresentou relaxação lenta da 

magnetização com dois máximos nas curvas de ‘ e 

de ’’ em função da temperatura e da frequência, 

referente a dois processos de relaxação distintos. 

Esses processos são atribuídos a duas cadeias 

magnéticas distintas. As barreiras de energia 

calculadas para os dois processos de relaxação 

foram 240 K e 156 K. 

Conclusões 

A estrutura dos complexos [Mn(hfac)2(m-N3PhNN)]n 

e [Co(hfac)2(m-N3PhNN)]n foram determinadas e o 

complexo com Co(II) apresentou comportamento de 

SCM. 
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Introdução 

Na catálise heterogênea o catalisador está em uma 

fase distinta daquela em que se encontram os 

reagentes e os produtos da reação. Quando 

comparados com catalisadores homogêneos 

apresentam como vantagens: fácil preparação e 

separação do meio reacional, fácil manuseio, 

reutilização e recuperação do catalisador. 

Geralmente são suportados em alguns materiais 

com grandes áreas superficiais. Muitos esforços 

têm sido realizados na busca de suportes para 

esses catalisadores que sejam baratos, eficientes, 

ambientalmente corretos e viáveis para realização 

de reações importantes, tais como reações de 

acoplamento C-C, em especial Suzuki-Myaura.1 

Diversas inovações já foram relatadas na literatura 

referentes à reação como o uso de diferentes 

ligantes, nanopartículas (Nps), catalisadores 

suportados, etc.2 Nesse sentido, o presente trabalho 

apresenta um novo suporte para Pd, o bambu, que 

apresenta como vantagens seu baixo custo, 

abundância, resistência à temperaturas elevadas e 

superfície rica em celulose, facilmente modificável. 

Resultados e Discussão 

Primeiramente, uma metodologia para a síntese de 
nanopartículas capeadas com carboximetilcelulose 
(Nps Pd-CMC) que utilizava ácido ascórbico com 
agente redutor a 95°C foi empregada. Essas Nps 
foram caracterizadas por UV-Vis e DLS, (figura 1). 
O espectro UV-Vis apresentou o perfil descrito na 
literatura para nanopartículas de Pd3. No DLS foram 
encontradas duas populações, uma com 0,8 ± 0,1 
nm,e a outra de 31,6 ± 13,5 nm. O índice de 
polidispersão encontrado para a solução de Nps foi 
de 0,3. 

Figura 1. Resultados do UV-Vis (a) e DLS (b) 
obtidos para as Nps Pd-CMC AA. 

Para testar sua atividade catalítica foi utilizada a 
reação de redução do 4-nitrofenol pelo borohidreto 
de sódio Para otimizar as condições da reação 
foram testadas diferentes concentrações de NaBH4

(0,04M, 0,1M e 0,2M) e diferentes volumes de 

nanopartículas de paládio (25 ul, 50 ul, 100 ul). A 
tabela 1 informa a média dos tempos obtidos para 
cada reação. 

Tabela 1. Tempo, em minutos, da reação de 
redução do 4-NF em diferentes condições. 

25 ul 50 ul 100ul 

0,04M NaBH4 8,7 10,7 7 

0,1M NaBH4 7,3 6,7 4 

0,2M NaBH4 7,3 4 3 

Depois, mais três metodologias foram testas para 

a obtenção de nanopartículas de paládio. Nessas, 

o agente redutor foi a própria CMC. Para testar a

atividade catalítica dessas soluções de Nps Pd-

CMC. Foram testadas para a redução do 4-NF 

com NaBH4 0,2M e 100ul de Nps (uma das 

melhores condições encontrada nos testes feitos 

com as nanopartículas reduzidas com ácido 

ascórbico). As três apresentaram resultados 

semelhantes, sendo capazes de finalizar a reação 

em, aproximadamente, um minuto. 

Após esse teste, elas foram usadas para catalisar 

a reação de Suzuki entre o 4-iodofenol e o ácido 

fenilborônico com acompanhamento por TLC. 

Etapas de extração e análise por RMN serão 

utilizadas posteriormente para a confirmação e 

caracterização do produto de reação. 

Conclusões 

As nanopartículas sintetizadas se mostraram 
eficientes para os testes realizados. O próximo 
passo do projeto será escolher uma das 4 
metodologias de síntese de nanopartículas de 
paládio testadas. Depois, taliscas de bambu, cuja 
superfície foi previamente modificada, serão 
impregnadas com as nanopartículas escolhidas. 
Essas taliscas serão caracterizadas e testadas para 
a reação de Suzuki-Myaura. 
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Introdução 

Biomarcadores, como os triterpenoides, são 
moléculas sintetizadas por todos os seres vivos, que 
apresentam pouca ou nenhuma alteração estrutural 
ao longo do tempo(1), cujos esqueletos orgânicos 
variam de acordo com os organismos. Nesse 
sentido, a análise dessas moléculas e de seus 
produtos de degradação possibilita melhorar o 
entendimento sobre as condições ambientais 
durante a deposição e a diagênese inicial(2). 
A bacia amazônica apresenta a maior drenagem do 
mundo e recebe grandes quantidades de matéria 
orgânica terrestre, sendo globalmente importante à 
acumulação de carbono orgânico. Estudos sobre 
liberação gasosa em rios e lagos tropicais apontam 
altas taxas de emissão de CH4

(3) e CO2
(4) em virtude 

da intensa atividade biológica, a qual pode ser 
especialmente elevada nos sedimentos de fundo 
dos ecossistemas de água clara(5). 
O objetivo é caracterizar um testemunho de 12 cm 
(camadas de 2 cm) de um lago amazônico de água 
clara quanto a diagênese de compostos 
triterpenoides de diferentes origens. 

Resultados e Discussão 

Os extratos foram obtidos por extração em 
ultrassom. As frações contendo hidrocarbonetos 
saturados, aromáticos e álcoois foram analisadas 
por cromatografia gasosa acoplada à 
espectrometria de massas (GC-MS) para avaliar as 
rotas diagenéticas de triterpenoides como α- e β-
amirina, lupeol, taraxerol, compostos hopanoides e
esteróis. As elevadas concentrações de des-A-
triterpenos e abundância relativa de compostos 
aromáticos ao longo do perfil da conversão de 
triterpenos no testemunho, obtidas pela análise das 
frações de hidrocarbonetos saturados e aromáticos 
(Fig. 1), indicam meio sedimentar redutor(2). 
Além disso, a análise de componentes polares 
permitiu avaliar os precursores biológicos intactos e 
produtos diagenéticos de esteróis, encontrados em 
abundancia e variando entre 27 e 29 átomos de 
carbono, juntamente com seus produtos de 
degradação anaeróbica (estanóis)(6). Por outro lado, 
poucos compostos das classes das estanonas, mais 

comuns em ambientes óxicos, foram encontrados. 
Finalmente, 4-metil-estanóis característicos de 
dinoflagelados variando entre 28 e 30 átomos de 
carbono foram detectados em concentrações altas. 
A ausência dos percursores desses marcadores 
pode estar associada à alta labilidade desses 
compostos ou indicar origem alóctone e transporte 
difuso até o local de amostragem. 

Figura 1. Gráficos de razões de triterpenos por 
profundidade, ilustrando a distribuição e conversão 
desses compostos no tempo 

Conclusões 

A rota diagenética dos triterpenoides encontrados 
no lago de água clara indica um ambiente altamente 
redutor desde o primeiro centímetro do testemunho. 
Esse resultado é importante para compreender o 
ciclo do carbono na região amazônica, corroborando 
com os altos teores de liberação de metano em rios 
amazônicos. 
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Introdução 

O Sol fornece ao nosso Planeta cerca de 
3,0 × 1024 J por ano de energia, o que equivale à 
quase 10.000 vezes a quantidade consumida pela 
população, que é de aproximadamente 4,1 × 1020 J 
por ano1,2. A quantidade de energia liberada em 40 
horas equivale à todas as reservas de petróleo 
existentes na Terra3.  

Uma das possibilidades de utilização da 
energia solar são as células Solares Sensibilizadas 
por Corantes (CSSC), criadas por Michael Grätzel 
em 19913,4. O uso do conceito de CSSC, em sala de 
aula, se apresenta como um modo alternativo de 
ensino, pois consegue introduzir as temáticas 
acerca das energias renováveis e das células 
solares5.  

Este trabalho tem como objetivo demonstrar 
a importância da química e das demais ciências, de 
maneira interdisciplinar, a partir do tema energia 
solar como fonte renovável de energia e o seu uso 
na criação de novas tecnologias. Por fim, a 
confecção de um caderno temático sobre o tema, 
que poderá ser utilizado como guia para outros 
professores e alunos no desenvolvimento dessa 
metodologia e como material de divulgação 
científica.  

Resultados e Discussão 

O caderno temático intitulado “Energia do 
sol e as células solares sensibilizadas por corantes: 
Uma proposta de metodologia interdisciplinar” foi 
produzido e utilizado em sala de aula com alunos do 
terceiro ano do Colégio Estadual Jardim Alvorada, 
localizada no Rio de Janeiro.  

Figura 1 – Apresentação do caderno temático aos 
alunos do terceiro ano do C. E. Jardim Alvorada. 

Durante a apresentação do caderno, foram 
abordados diversos assuntos dentro da temática 
escolhida, tais como as formas de energia (potencial 

e cinética), a primeira lei da termodinâmica, pilhas, 
energias renováveis e não renováveis, as matrizes 
energéticas e elétricas, o efeito fotoelétrico e os 
compostos orgânicos fotossensíveis.  

Os estudantes avaliaram o caderno 
temático a partir da seguinte pergunta: A utilização 
do caderno temático auxiliou na aprendizagem? 
Utilizando a escala Likert os resultados são 
mostrados na Tabela 1. 

Tabela 1– Determinação do Ranking Médio da 
avaliação do caderno temático. 

Pergunta Frequência de Respostas (%) RM 

A utilização do 
caderno temático 

(livro em .pdf) 
auxiliou na 

aprendizagem? 

1 2 3 4 5 3,25 
8,3 11,1 36,1 36,1 8,3 

Os estudantes consideraram que o caderno 
temático auxiliou, de alguma forma, na 
aprendizagem dos conteúdos abordados, o que é 
corroborado pelo valor de Ranking Médio (RM).  

Conclusões 

O desenvolvimento de um caderno 
temático sobre CSSC apresenta uma abordagem de 
diversos assuntos em química, física, biologia, 
geografia, entre outras disciplinas. Sendo assim, 
permite o debate de forma interdisciplinar do papel 
da ciência e da tecnologia na formação da 
sociedade, colaborando com a temática CTSA 
compreendida como um bom instrumento para o 
desenvolvimento da alfabetização científica para 
debater os problemas sociais e ambientais. 
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Introdução 

Manguezais são ecossistemas que abrangem 
parte significativa de áreas costeiras tropicais, 
provendo habitat para grande biodiversidade. 
Apesar da heterogeneidade dos manguezais e da 
existência de diversos fatores que afetam a 
ciclagem do carbono e tornam complexa a 
determinação dos agentes sobre os processos 
biogeoquímicos nos sedimentos aquáticos, há 
indícios de que o aumento da concentração de 
nutrientes causada pelo crescimento urbano nas 
áreas costeiras resultou na crescente eutrofização 
desses ecossistemas

1,2
.  

O objetivo deste trabalho foi analisar as variações 
quantitativas e qualitativas de nutrientes e da 
matéria orgânica em sedimentos de manguezais e 
avaliar o impacto das atividades antropogênicas 
sobre esses estuários, estudando três manguezais 
da costa do Estado do Rio de Janeiro (em Saco de 
Mamanguá, Guaratiba e Guapimirim) em hipotético 
gradiente de eutrofização, através da análise da 
composição elementar (razão C/N) e isotópica (δ

13
C 

e δ
15

N) da matéria orgânica presente (MO). Em 
cada uma das áreas foram coletadas amostras com 
variação sazonal (ago/2017 e fev/2018) e espacial, 
em dois subambientes com estruturas diferentes 
quanto à geomorfologia e tipo de cobertura vegetal 
das florestas: a borda da floresta (denominada 
“franja”) e o interior (denominado como ambiente de 
“bacia”). 

Resultados e Discussão 

Com relação à razão entre carbono orgânico total 
(COT) e nitrogênio total (NT), que dá indícios de 
possíveis fontes da matéria orgânica no sedimento, 
os valores médios de C/N se apresentam altos e 
seguem tendência similar a de COT, com 14,02, 
19,68 e 27,55 para Guaratiba, Guapimirim e Saco 
de Mamanguá, respectivamente. Os valores da 
razão C/N em amostras da bacia são superiores aos 
da franja em todos os ambientes, com maior 
distinção para Mamanguá, indicando portanto maior 
contribuição de plantas terrestres na origem da 
matéria orgânica em Mamanguá, principalmente na 
bacia

3
. Quanto ao δ

13
C, em todos os manguezais a 

franja mostrou maiores valores, enquanto o verão 

foi a estação com maiores médias do mesmo 
parâmetro. 

Já a degradação da matéria orgânica no solo está 
associada à maior taxa de mineralização de N, 
menor valor de NT e enriquecimento em δ

15
N. 

Portanto, observou-se que Guaratiba aparenta 
possuir maior degradabilidade da MO, enquanto o 
inverso vale para Mamanguá. Houve maior 
diferença espacial em Guapimirim e Mamanguá, 
com a franja apresentando maiores valores de δ

15
N 

em relação à bacia.  

Conclusões 

Observa-se que os sedimentos superficiais de 
Mamanguá possuem, de maneira geral, teores mais 
elevados de material orgânico, de origem de detritos 
de plantas superiores, com menor porção de 
matéria degradada, caracterizando o manguezal 
como o mais preservado, como indicam os altos 
valores de COT, C/N e baixo valor médio de δ

15
N. 

Os baixos valores de razão C/N, altos valores de 
δ

15
N e δ

13
C indicam que Guaratiba é a área com 

maior grau de eutrofização. Já os valores 
intermediários para os parâmetros supracitados 
mostram que Guapimirim é um manguezal 
caracterizado por uma mistura das fontes algal e 
terrestre, que possui grau de eutrofização 
relativamente alto. Conclui-se ainda que não houve 
distinção apreciável sazonalmente. No entanto, há 
perceptível variação entre franja e bacia. Em suma, 
a franja apresentou maiores valores de δ

15
N e δ

13
C, 

com exceção de Guaratiba, indicando maior 
degradabilidade da matéria orgânica nessas regiões 
de Mamanguá e Guapimirim.  
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Introdução 

O processo de dessorção não térmica é um 
mecanismo importante para explicar a existência de 
moléculas complexas em regiões frias do meio 
interestelar (MI), cometas e atmosferas planetárias. 
Entre as moléculas já identificadas no meio 
interestelar e planetário, as nitrilas, moléculas que 
contêm o grupo funcional -CN, representam uma 
classe bastante abundante de moléculas.1 No 
entanto, pouco se sabe sobre seus mecanismos de 
formação e destruição. Por esse motivo, a análise 
dos efeitos induzidos pela incidência de radiação em 
filmes moleculares similares aos de gelos astrofísicos 
é relevante para a compreensão do processamento 
energético das nitrilas em condições astrofísicas.2, 3 
Um desses efeitos é a fragmentação molecular e 
dessorção não térmica de íons da superfície dos 
mantos de gelo. Neste trabalho, a fragmentação e 
dessorção iônica do gelo de acrilonitrila (C2H3CN) a 
120 K estimulado pelo impacto de elétrons de energia 
de impacto de 2 keV serão apresentados. 

Resultados e Discussão 

Os experimentos foram realizados em condições de 
ultra alto vácuo, empregando a técnica de 
espectrometria de massa por tempo de voo (TOF-
MS) para identificação dos íons positivos 
dessorvidos. Dentre os íons observados, destacam-
se as séries iônicas CHn

+, C2Hn
+

 /HmCN+, 
C3Hn

+/C2HmN+ e C3HmN+, incluindo os íons CH2CNH+, 
C3H3

+, CH3NH2
+, CH3CNH+, e C2H5CNH+, que estão 

entre os íons mais abundantes a serem dessorvidos 
e são relevantes para a química no MI e na atmosfera 
de Titã.4 A molécula mãe protonada, C2H3CNH+, e o 
dímero protonado, (C2H3CN)2H+, também foram 
identificados, evidenciando que as reações de 
transferência de prótons em superfície podem 
contribuir para a formação de moléculas mais 
complexas. 
Experimentos envolvendo a transferência de prótons 

em nitrilas em gelos compostos por sistemas binários 

doador-aceptor de prótons estão sendo realizados, e 

os resultados preliminares serão apresentados. Um 

destes sistemas é a mistura entre a acetonitrila 

(CH3CN) e o metanol deuterado (CH3OD e CD3OH).  

Figura 1. Espectro ESID do gelo C2H3CN a 120 K 

devido ao impacto de elétrons com 2,3 keV. 

Conclusões 

A presença de fragmentos duplamente carregados 

sugere vias de dissociação seguindo o decaimento 

eletrônico Auger, resultando em explosão 

coulômbica. O processo de transferência de prótons 

pode favorecer a dessorção de fragmentos 

protonados. Agregados iônicos (clusters) foram 

observados no espectro de acrilonitrila após a série 

(C2H3CN)nX+ (onde, n = 0 - 2 e X+ = fragmentos 

iônicos), evidenciando a dessorção de moléculas 

mais complexas. Os resultados deste trabalho 

podem contribuir para a modelagem da abundância 

de nitrilas e compostos relacionados em regiões frias 

onde a dessorção térmica pode ser insignificante, tais 

como no interior de nuvens moleculares escuras no 

MI e satélites naturais e núcleos de cometas no 

Sistema Solar. 
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Introdução 

As Mucopolissacaridoses (MPSs) são doenças 
metabólicas hereditárias raras causadas pela 
deficiência ou ausência de enzimas que catalisam a 
etapa de degradação dos glicosaminoglicanos 
(GAGs). Os GAGs são macromoléculas formadas 
por cadeias de polissacarídeos lineares carregados 
negativamente, consistindo em unidades de 
dissacarídeos que se repetem, com níveis variados 
de sulfatação1. Dependendo do tipo de MPS, a 
deficiência de enzimas específicas leva ao acúmulo 
dos GAGs condroitina sulfato (CS), dermatan sulfato 
(DS), heparan sulfato (HS) e keratan sulfato (KS) no 
interior dos lisossomos, resultando em uma série de 
manifestações clínicas no indivíduo, como 
displasias esqueléticas, retardamento mental, 
organomegalia, dentre outras. Os métodos mais 
sensíveis e acurados para o diagnóstico das MPSs 
são baseados na análise por cromatografia líquida 
acoplada à espectrometria de massas sequencial 
(CL-EM/EM) dos dissacarídeos derivados dos 
GAGs em amostras de fluidos biológicos2. Neste 
trabalho, foram avaliadas diferentes condições do 
processo de metanólise3 para obtenção dos dímeros 
derivados de CS, DS, KS e HS e posterior 
monitoramento dos produtos formados por 
cromatografia líquida acoplada à espectrometria de 
massas de alta resolução (CL-EMAR), tendo como 
objetivo estabelecer um método para ser utilizado 
na investigação dos diferentes tipos de MPS em 
urinas de pacientes com suspeita clínica. 

Resultados e Discussão 

Para as reações de metanólise, foram utilizados 
os padrões CS, DS, HS e KS, uma urina de 
paciente previamente diagnosticado com MPS tipo 
IV e o reagente HCl-metanólico. Os padrões e a 
urina previamente seca foram transferidos para 
diferentes tubos de ensaio com tampa de rosca. 
Após essa etapa, foi adicionado HCl-metanólico 
(1,25M ou 3M) e os tubos foram fechados, agitados 
e, em seguida, mantidos em incubadora por 
diferentes tempos e temperaturas. Posteriormente, 
o conteúdo foi evaporado e os produtos da reação
foram solubilizados em água milli-Q contendo 
CH3COONH4. As soluções foram então analisadas 
por CL-EMAR usando uma coluna HILIC-Amide 
(Waters) em equipamento híbrido (Thermo Q-

Exactive Plus) de alta resolução e exatidão em 
massas. Os cromatogramas de íons extraídos e os
perfis de fragmentação monitorados mostraram que 
foi possível obter e analisar por CL-EMAR os 
dissacarídeos derivados de CS, DS, HS e KS para 
todas as condições de metanólise, tanto para os 
padrões quanto para a urina. A concentração do 
HCl-metanólico foi a principal variável que controla a 
formação dos dímeros, além também de influenciar 
na proporção entre os isômeros formados (figura 1). 
Diferentemente das análises tradicionais que usam 
MRM, o uso do PRM permitiu que fosse selecionado 
o melhor fragmento para a diferenciação dos
isômeros. De acordo com os resultados, a condição 
que mais favorece a formação equilibrada dos 
dímeros de todos os GAGs é: HCl-metanólico 3M, 
65oC e 1h. A amostra de urina nessas condições 
apresentou uma quantidade expressiva do KS frente 
aos outros GAGs. Este resultado preliminar 
corrobora com dados da literatura, que utilizam o KS 
como biomarcador para a MPSIV. 

Figura 1. Cromatogramas de íons extraídos pelo 
m/z 236,11286 para CS após metanólise  

Conclusões 

O acúmulo e a excreção de determinados tipos de 
GAGs variam de acordo com o tipo de MPS. A 
abordagem apresentada neste trabalho, portanto, 
poderá contribuir para um melhor entendimento do 
perfil de GAGs acumulados e excretados na urina, 
podendo ser importante no diagnóstico precoce de 
pacientes com suspeita de diferentes tipos de MPS. 
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Introdução 

A lagoa de Imboassica é um santuário ecológico 

bastante procurado para as atividades de lazer, 

como pedalinhos e práticas esportivas (Figura 1), 

se enquadrando assim, na classe 3 de corpos 

hídricos. Em consequência disso, surge a 

preocupação em relação à qualidade dessa água, 

tendo em vista que o contato das pessoas com a 

lagoa ocorre de forma secundária. Durante o 

desenvolvimento da pesquisa, não foram 

encontrados trabalhos ou artigos avaliando a 

qualidade da água da lagoa de Imboassica. Torna-

se necessária à verificação do perfil de metais 

dissolvidos da mesma, examinando a concentração 

de seus metais e, posteriormente, realizando a 

comparação dos resultados com as diretrizes do 

CONAMA1 Nº 357, órgão nacional responsável pela 

elaboração de regulamentos acerca do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente. 

A técnica utilizada para esse fim foi a 

espectrometria de absorção atômica com 

atomização em chama devido a sua grande 

sensibilidade, especificidade e baixo limite de 

detecção. 

Figura 1. Foto da lagoa Imboassica (esquerda) e 

mapa e pontos de amostragem da lagoa (direita). 

Resultados e Discussão 

Utilizando o método de tratamento estatístico 

sugerido no INMETRO2 – DOQCGCRE-008, foram 

determinados os limites de detecção (LD) e os 

limites de quantificação (LQ), além da faixa linear de 

trabalho. Esses dados foram utilizados para analisar 

a concentração dos metais presentes na lagoa 

Imboassica, e verificar se a mesma se apresentava 

acima do limite estipulado pela resolução do 

CONAMA N°357/2005 (Tabela 1). As amostras 

foram coletadas em fevereiro 2019, de forma 

pontual, sendo estas feitas em triplicata, 

conservadas com adição de 2mL de ácido nítrico e 

em ambiente refrigerado. Posteriormente, pré-

concentradas 10 vezes em relação ao volume inicial 

onde posteriormente realizou-se uma adição de 

metais para recuperação e acidificação. Os metais 

analisados Ag, Co, Cu, Pb, Ni e Fe apresentaram 

recuperação entre 79 e 108% sendo Ag, Cu e Pb 

com concentrações menores que o LQ e abaixo das 

diretrizes da resolução do CONAMA N°357 para o 

ponto 1 e para o Cu no ponto 3. 

Tabela 1. Razão entre a concentração 

encontrada/permitida. (< P = menor que o permitido) 

Ag < P 3,5x < P 

Co < P 1,2x < P 

Cu < P 16,0x < P 

Pb < P 8,4x 2,5x 

Ni 7,7x 10,3x 2,2x 

De acordo com o exposto pela Tabela 2, verificou-

se que a maior concentração de metais se localiza 

no ponto 2. Acredita-se que isso ocorra devido a 

presença de uma saída de esgoto próxima ao ponto 

da coleta. 

Conclusões 

Utilizando a técnica escolhida para a análise, foi 

possível determinar que metais como Prata, 

Cobalto, Cobre, Chumbo e Níquel apresentavam 

concentrações superiores ao permitido pela 

resolução do CONAMA Nº 357, variando entre 1,18 

a 16 vezes a mais do que o permitido.  
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Introdução 

As esponjas do gênero Phorbas são conhecidas por 
serem fontes ricas de metabólitos secundários 
estruturalmente únicos e biologicamente ativos. No 
gênero, foram identificadas substâncias como 
phorbazoles, phorbasides1, phorboxazoles2, 
phorbasina3, gaguninas, e phorbacetais4. Entre as 
substâncias já descritas especificamente para a 
espécie P. amaranthus estão: anthosteronas, 
phorbasteronas5 e amaranzol3. 

Resultados e Discussão 

Através da análise por desreplicação foi apontada a 

possível presença das seguintes substâncias (figura 

1). Os valores encontrados para o cálculo de erro se 

encontram na tabela 1.  

Figura 1. Estruturas das substâncias propostas pela 
desreplicação. 

Tabela 1. Resultado do cálculo de erro 

teórico 
 (m/z) 

experimental 
(m/z) 

Erro 
(ppm) 

substância 

    442.6526 441.3346 2,97 Anthosterona A 

456,6526 456,3461 0,67 Phorbasterona A 

470,68384 470,3619 0,68 Phorbasterona C 

578,69578 578,4152 0,48 Hemi-phorbaxazol A 

815,38352 815,6694 0,35 Phorbasido B 

O extrato mostrou atividade citotóxica contra células 

HCT-116 (inibição a 50 g/mL >95%) e MCF-7 

(inibição a 50 g/mL >80%). 

Conclusões 

A análise por desreplicação indicou a presença de 

cinco substâncias, dentre elas as phorbasteronas 

que de acordo com a literatura já apresentaram 

bons resultados citotóxicos para as células HCT-

1165, indicando assim que podem ser as 

substâncias responsáveis por essa atividade 

apresentada pelo extrato. Assim, estudos para 

identificar e isolar as substâncias ativas estão em 

andamento. 
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Introdução 

Um dos principais focos da educação 
ambiental é a desconstrução de que somos 
superiores à natureza. É preciso entender que o ser 
humano faz parte do meio ambiente e depende dele 
para a sua sobrevivência1. O papel da educação 
ambiental integra todas as áreas do conhecimento e 
exige reflexões, precisando ser entendido como 
uma importante ferramenta do currículo escolar na 
busca de um conhecimento integrado que supere a 
fragmentação, envolvendo um amplo conjunto de 
práticas sociais e educativas, de modo que os 
alunos poderão desenvolvê-las fora da escola2. O 
“lixo” representa um dos maiores problemas 
ambientais associado a toda a comunidade. Assim, 
o objetivo desse trabalho foi avaliar através de um
questionário, com alunos ingressantes e concluintes 
de cursos técnicos integrados ao ensino médio de 
Controle Ambiental e Química do IFRJ campus 
Nilópolis, o seu conhecimento em relação as 
questões ambientais, principalmente no que se 
refere ao “lixo” que se gera diariamente. Em 
seguida, a implantação de uma coleta seletiva no 
ambiente de estudo, buscando a conscientização 
ambiental da comunidade escolar. 

Resultados e Discussão 

Tal pesquisa foi realizada pela aplicação de 

um questionário para um total de 137 alunos, no 

qual 65 % dos alunos estavam cursando o primeiro 

período e os outros 35% cursavam o sétimo 

período, de um total de 8 períodos do curso técnico. 

As perguntas indagavam sobre o lixo gerado.  

Pôde-se constatar que os alunos recém-

ingressos no ensino médio não têm nenhum 

conhecimento sobre o destino do lixo. Embora já 

tenham ouvido falar sobre a coleta seletiva, não a 

aplicam e desconhecem a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos.  

A educação ambiental precisa ser 

desenvolvida nas escolas desde a educação infantil, 

para que a mesma se torne um hábito. Ao 

entrevistar alunos do 7º período de Controle 

Ambiental, 100% disseram que sabem o que é 

coleta seletiva e grande parte já aplica-a, separando 

os materiais para reciclagem. Entre os alunos de 

Química, os mesmos responderam que não 

praticam a coleta seletiva. A Figura 1 mostra que o 

tema “lixo” é bastante trabalhado no curso de 

Controle Ambiental, mas precisa ser melhor 

discutido no curso de Química.  

Figura 1: Resultado da pergunta: 

 “Em suas aulas o tema lixo é abordado?” 

A Figura 2 mostra que os alunos, 
ingressantes ou concluientes, querem saber cada  
vez mais sobre o tema, o qual é de grande 
relevância para o planeta. Não se pode mais 
negligenciar tal assunto e tudo começa com a 
educação ambiental. 

Figura 2: Resultado da pergunta:  

“Você considera necessário saber mais sobre o tema? 

Conclusões 

De maneira geral, os alunos querem 
conhecer mais sobre o destino dos resíduos, sobre 
coleta seletiva, reciclagem, como reduzir a 
quantidade de resíduo gerado e os tipos de 
reciclagem.   
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Introdução 

Atualmente há uma crescente demanda por 
produtos de origem natural. Nesse cenário, a 
floresta amazônica apresenta relevante importância 
por abrigar cerca de 23% da biodiversidade global1. 
Dentre os variados produtos oriundos desta região, 
destacam-se os óleos essenciais de grande 
interesse das indústrias de cosméticos, 
farmacêuticas e alimentícias. Entretanto, devido a 
fatores diversos, os óleos vegetais usualmente são 
adulterados com outros óleos de menor valor 
comercial, o que impõe a necessidade do uso de 
técnicas de caracterização confiáveis, fácil operação 
e baixo custo. Desta forma, este trabalho tem por 
objetivo caracterizar a composição química de óleos 
e manteigas de espécies nativas amazônicas, 
auxiliando no entendimento sobre as composições 
dos mesmos e, consequentemente possibilitar a 
identificação de possíveis adulterações. 

Resultados e Discussão 

As amostras provenientes da região amazônica 
foram obtidas por prensagem e são apresentadas 
na Tabela 1. 

Tabela 1. Amostras de óleos e manteigas 
analisadas neste trabalho. 

A caracterização do perfil lipídico foi realizada por 
CG-MS (GC/MS - Shimadzu GCMS-QP2010, 
Tóquio, Japão – segundo EM 14103), após reação 
de conversão em ésteres metílicos de ácidos 
graxos, obtendo-se um teor de éster variando entre 
85 a 100% confirmando um alto teor de lipídeo 
saponificável.
A Tabela 2 apresenta os resultados da composição 
dos ácidos graxos presentes nas amostras dos 

óleos investigados neste trabalho e na literatura,  
representados pela letra E e R, respectivamente.  

Tabela 2. Perfil lipídico dos óleos e manteigas 
experimentais e médias da literatura. 

Amostras 
%éster - FAME (g/100g) 

C8:0 C10:0 C12:0 C14:0 C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C18:4 

E R E R E R E R E R E R E R E R E R E R E R 

Açaí 
  

2 
 

1 
 

25 22 4 2 2 2 57 60 9 12 1 
 

3 

Andiroba 
   

1 27 25 1 1 9 9 52 54 9 10 2 <1 1 

Babaçu 5 2 6 45 43 14 16 10 9 3 4 19 15 4 3 
  Buriti 

    
17 19 2 2 79 79 2 4 1 2 

Murumuru <1 1 1 45 44 31 27 8 9 3 3 8 11 3 4 

Patauá 
  

1 
 

1 
 

11 13 <1 <1 6 4 76 77 5 4 1 <1 

Tucumã (o) 1 1 2 1 51 47 28 26 6 6 3 3 7 13 3 3 
  Tucumã (m) 2 2 25 22 4 2 61 71 3 3 2 1 

C8:0 – ácido caprílico; C10:0 – ácido cáprico; C12:0 – ácido láurico; C14:0 – ácido mirístico; C16:0 – ácido 
palmítico; C16:1 – ácido palmitoleico; C18:0 – ácido esteárico; C18:1 – ácido oleico; C18:2 – ácido linoleico 
e C18:3 – ácido linolênico. 

E - experimental; R - revisão 

Verificou-se uma diferença entre o óleo de tucumãe 
sua manteiga, devido à origem distinta que esses 
apresentam, isto é, a manteiga vem de amêndoas, 
enquanto o óleo vem da polpa. Portanto, 
apresentam acumulações lipídicas diferentes.  
O perfil lipídico encontrado para as amostras nativas 
da Amazônia foi semelhante aos encontrados na 
literatura, sugerindo um padrão para a composição 
graxa destes óleos e manteigas, facilitando a 
avaliação de possíveis adulterações nos mesmos. 
Pode-se observar ainda, a presença de ácidos 
graxos saturados de cadeia média em amostras de 
manteiga de babaçu, murumuru e manteiga de 
tucumã, bem como o alto teor de ácido oleico 
(C18:1) nas amostras de açaí, andiroba, buriti, 
patauá e tucumã. Esse é um aspecto interessante, 
pois sabe-se que a ingestão de gorduras 
monoinsaturadas traz benefícios à saúde humana, e 
esta é também uma característica comum dos 
azeites de oliva

2
.

Conclusões 

As análises de GC-MS mostraram-se uma técnica 
segura e precisa para aquisição de informações 
sobre a composição de óleos e manteigas
amazônicas, de modo a possibilitar a identificação 
quaisquer adulterações nos mesmos. 
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Introdução 

Os n-alcanos são constituintes vestigiais dos lipídios 

biológicos. No entanto, esses compostos 

apresentam características excelentes de 

preservação. A aplicação mais comum de n-alcanos 

é inferir a fonte da biomassa1, especialmente a partir 

de alguns índices baseados nesses compostos que 

são utilizados para determinar a composição da 

matéria orgânica sedimentar (MOS). Outra técnica 

aplicada para determinação de origem da MOS é a 

análise isotópica de compostos específicos (CSIA), 

a qual permite determinar tanto a contribuição 

relativa das diferentes fontes incorporadas à MOS 

quanto os potenciais efeitos de processos naturais 

ou antropogênicos associados à razão isotópica δ 
13C determinada pelas variações de 13C e 12C 2. 

Nesse sentido, o presente objetivo é avaliar a 

distribuição de n-alcanos em testemunhos 

sedimentares de lagos amazônicos de até 12 cm 

(Lagoa Comprida, Taparí e Barro Preto), inferindo a 

fonte de MOS a partir da análise de índices para n-

alcanos clássicos e razão isotópica de carbono 

estável em compostos individuais. 

Resultados e Discussão 

Os sedimentos foram extraídos a partir de frações 

contendo hidrocarbonetos saturados, os quais foram 

analisados por cromatografia gasosa com detecção 

por ionização em chama (GC-FID) e cromatografia 

gasosa acoplada a forno de combustão acoplado a 

espectrometria de massas por razão isotópica (GC-

C-IRMS). 

Os valores dos índices usuais de n-alcanos (Figura 

1) indicaram a predominância de plantas vasculares

superiores em relação às macrófitas 

submersas/flutuantes nos sedimentos2, também 

sugerindo pouca ou nenhuma alteração antrópica. 

As análises de CSIA (Tabela 1) mostraram, por sua 

vez, maior enriquecimento de 12C do que 13C, 

diminuindo os valores de δ13C principalmente para 

compostos sintetizados por organismos autóctones 

ou aquáticos de menor massa molecular (C23 e C25). 

Esse resultado ainda sugere a oxidação de metano 

em condições anaeróbicas por consórcios de 

archea e bactérias3, indicando as potenciais altas 

taxas de metanogênese nos sedimentos lacustres 

dos lagos analisados. 

Figura 1. Razões de n-alcanos ao longo dos perfis 

de testemunhos sedimentares. 

Tabela 1. Valores de δ 13C de n-alcanos para o 
testemunho Barro Preto. 

cm 
δ 13C (‰) 

C23 C25 C29 C31 

01-02 -44 -46 -38 -36 

04-05 -44 -46 -37 -36 

06-07 -39 -46 -38 -36 

07-08 -43 -45 -37 -36 

Conclusões 

Os dados de n-alcanos permitiram inferir a origem 

da MOS de lagos amazônicos diferentes. Onde o 

MOS proveniente da lagoa de água clara (Taparí) 

apresentou maior contribuição de terrestre em 

comparação aos lagos de água negra (Barro Preto e 

Lagoa Comprida). A análise isotópica de compostos 

específicos auxiliou na elucidação da fonte de MOS 

terrestre, indicando plantas do tipo C3 como 

predominantes e valores mais negativos para n-

alcanos mais leves tipicamente associados à 

presença de bactérias metanogênese. 
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Introdução 

O óleo de laranja possuem entre seus 
constituintes, flavonóides cítricos que apresentam 
atividade  anticancerígena, antimicrobiana e 
antioxidante [1]. De maneira similar, o óleo de açaí, 
devido à sua composição fitoquímica, apresenta 
uma versátil aplicação no campo da oncologia, 
atuação como agente antioxidante e antiflamatório. 
Além disso, o alto aporte de ferro do açaí o viabiliza 
para o uso no setor de contraste que possibilita a 
obtenção de sistemas teranósticos [2].  

No entanto, a natureza hidrofóbica do óleo de 
açaí e do óleo de laranja acaba impondo algumas 
limitações em sistemas que tenham como interesse 
a via de administração intravenosa [2] 

Um mecanismo para elevar a solubilidade de 
óleos essencias no plasma humano é sua 
encapsulação em sistemas coreshell contendo uma 
cobertura hidrofílica. Nesse cenário, o objetivo 
desse trabalho foi preparar formulações de 
partículas de Policaprolactona (PCL) e recobertas 
por Pluronic 127 contendo o óleo de açaí 
juntamente com o óleo de laranja.  

As partículas foram obtidas por nanopreciptação 
seguindo a metodologia descrita por Tavares et al., 
2017 [3] variando-se as proporções de óleo de açaí 
(OA) nas formulações (5%,10% e 15%) e 
mantendo-se fixa a proporção de 5% de óleo de 
laranja (OL) nas mesmas. As partículas foram 
caracterizadas quanto ao tamanho antes e após a 
liofilização e a atividade antioxidante. 

Resultados e Discussão 

 Os resultados de tamanhos das partículas 
(Figura 1) evidenciam a formação de partículas de 
até 250 nm antes da liofilização. Nos sistemas 
contendo apenas o OA, foi verificado um aumento 
no tamanho da partícula, que pode ser um indício 
da entrada do óleo no interior da nanopartícula. A 
adição do OL no sistema gerou um aumento no 
tamanho das partículas em relação as contendo 
apenas o açaí indicando a entrada desse segundo 
óleo no interior do sistema 
 No que tange o processo de liofilização observa-
se um grande aumento de tamanho das 
nanopartículas puras e das contendo apenas OA. A 
adição do óleo de laranja exibe um menor aumento 

de tamanho indicando um efeito crioprotetor desse 
óleo.  
Figura 1. Tamano das nanopartículas antes e após 
a liofilização. 

 Os resultados de EC50, utilizando o reagente 
2,2-Difenil-1-picril-hidrazil (DPPH), Figura 2, indicam 
que uma maior atividade antioxidante do óleo de 
laranja em relação ao óleo de açaí. A adição dos 
óleos simultaneamente nas formulações exibe um 
maior potencial antioxidante que os óleos usados 
isoladamente demonstrando para esta propriedade 
uma ação sinérgica destes óleos. 
Figura 2. DPPH das partículas obtidas 

Conclusões 

As análises dos sistemas evidenciam que o uso 
simultâneo de OL e AO geram partículas com 
menores aumentos de tamanho após a liofilização e 
exibem efeito sinérgico quanto a propriedade 
antioxidante 
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trabalho. Fonte: Os autores (2019).

Beneficiamento e Caracterização de Palygorskita para Aplicação em 

Dejetos Líquidos Suínos. 
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Introdução 

A palygorskita é um argilomineral do tipo 2:1, possui 
uma folha octaédrica compartilhada com duas 
folhas tetraédricas, com fórmula química 
(Mg,Al)5Si8O20(OH)2(OH2)4.4H2O. O seu arranjo 
estrutural propicia a formação de microcanais e 
microporos resultando em uma alta superfície 
específica (125 a 210 m2 g-1) com excelente 
capacidade de sorção1. 
A produção brasileira de suinocultura caracteriza-se 
pelo confinamento de animais em pequenas granjas 
aumentando o número de dejetos, cujo principal 
manejo é na forma líquida, o descarte inadequado 
podem ocasionar a contaminação dos recursos 
hídricos, dos solos e a volatilização de gases 
tóxicos como a amônia2. Cerca de 1.000 kg de peso 
vivo por suíno produz uma concentração de 0,29 kg 
de N amoniacal contidos nos dejetos (urina e 
fezes)3. O presente trabalho constou do 
beneficiamento e da caracterização de uma amostra 
de palygorskita, para aplicações futuras como 
adsorvedor de dejetos líquidos suínos. 

Materiais e Métodos 

O beneficiamento constou de moagem a úmido e 
classificação granulométrica a úmido obtendo-se a 
amostra de palygorskita de trabalho (PalyTrab  45 
m) que foi caracterizada por meio das seguintes 
técnicas: difratometria de raios X (DRX), 
espectrometria de fluorescência de raios X (FRX), 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 
determinação da capacidade de troca catiônica 
(CTC). A Figura 1 apresenta o diagrama de blocos 
referentes às etapas descritas.  

Homogeneização e quarteamento    

PalyTrab>45µm

 

Moinho de barras a úmido
108 hpm por 1h, 1:1,5 de água

Classificação granulométrica a úmido 
usando uma  peneira de malha de 45 µm 

e secagem em estufa por 45 C

PalyTrab<45 µm

DRX
FRX
MEV
CTC    

Arquivamento no CETEM

Caracterização mineralógica

ROM
aproximadamente 12,12%

aproximadamente 89,72%aproximadamente 1,53%

Moinho de Discos    
(30 segundos a 700 rpm) 

M a c e r a ç ã o  m a n u a l 
no graal e pistilo de ágata 

Peneiramento em peneira 
de abertura de 106 µm  

Figura 1. Diagrama de blocos das etapas efetuadas no 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos através da DRX exibiram uma 
composição mineralógica caracterizada por 
palygorskita, caulinita e quartzo (Figura 2).  

5 10 15 20 25 30 35 40

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Q

Q

Q

C

P

PP

C
o

n
ta

g
e

n
s
 (

u
.a

.)

2(graus)

   Legenda

P - palygorskita

C - caulinita

Q - quartzo

Figura 2. DRX, CoKα, PalyTrab  45 m. 

Já a FRX inferiu teores de SiO2, Al2O3 e MgO de 
59,6, 14,2 e 4,8% m/m corroborando com os 
resultados da DRX. 
Os resultados obtidos por MEV (Figura 3) 
mostraram a preservação do hábito fibroso do 
argilomineral após o beneficiamento e a 
determinação da capacidade de troca catiônica 
mostrou uma CTC elevada, com 32,5 meq 100g-1.

Figura 3. MEV PalyTrab  45 m. 

Conclusões 

Os resultados obtidos no presente trabalho indicam 
que a amostra PalyTrab<45 µm, possui 
potencialidade para ser utilizada como adsorvente 
de amônio em efluentes sintéticos e naturais de 
dejetos líquidos suínos, uma vez que o hábito 
fibroso e a CTC favorecem o processo de adsorção.  
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Introdução 

A glicina é o menor aminoácido e um dos mais 
abundantes já detectados em amostras de 
meteoritos [1]. Em trabalhos anteriores, os caminhos 
de decomposição da glicina no ISM (interstelar 
medium– meio interestelar) foram estudados e seu 
caminho mais favorável foi apontado como sendo o 
que forma os produtos: H, CO2 e CH2NH2

+ [2]. A 
literatura aponta que estruturas sólidas 
desempenham um papel fundamental na química da 

glicina no ISM [3] sendo a -, - e -glicina os 
principais polimorfos. Esse trabalho tem como 
objetivo obter a melhor descrição desses polimorfos 
através de um modelo de cluster moleculares, 
validando os resultados obtidos através da 
comparação da energia de rede com os valores 
experimentais de entalpia de sublimação.  

Resultados e Discussão 

Cálculos de otimizações de geometria e frequência 
vibracionais foram realizados através de cálculos 
DFT. Os resultados de três funcionais de densidade 
foram comparados: B3LYP, PBE0 e WB97X, assim 
como as funções de base def2-SVP, def2-TZVP e 
def2-TZVPP. Par aa correção do erro de 
superposição de bases (BSSE), o esquema gCP foi 
empregado. Para incluir os efeitos das correlações 
de longa distância, a correção D3BJ foi aplicada. Os 
valores de energia de rede (Elatt) foram obtidos 
usando a seguinte equação: 

onde Uptr se refere à energia de transferência de 
próton, da forma zwiteriônica, presente no cristalm, 
para a molécula na fase gasosa. As células unitárias 

de -glicina (4 moléculas) e -glicina (2 moléculas) 
e as expansões, em respeito aos eixos a, b e c, 
3x1x3 e 4x1x4, contendo 16, 36 e 64 unidades 

moleculares, respectivamente, para a -glicina e 8, 

18 e 32 moléculas, respectivamente, para a -
glicina, foram estudadas. Uma comparação dos 

valores de energia de rede obtidos para a -glicina, 
em diferentes funcionais, em respeito ao desvio do 
valor experimental (-34.18 kcal mol-1) foi realizado e 
os resultados estão sendo mostrados na Figura 1. 
Os resultados para as expansões 3x1x3 e 4x1x4, 
obtidos no nível B3LYP-gCP-D3/def2-SVP estão 
sendo reportados na Figura 2. 

Figura 1. Desvio dos resultados de energia de rede, 
em relação ao valor experimental obtidos na: (a) 
célula unitária (b) supercélula 2x1x2. 

Figura 2. Esquerda: Valores de energia de rede 
obtidos para em função do tamanho do cluster. 
Direita: Extrapolação da energia de rede para um 
cluster infinito. 

Conclusões 

Em comparação ao valor experimental, o melhor 
valor de energia de rede obtido foi para a 
supercélula 2x1x2, com um desvio de apenas 0,66 
kcal mol-1 no nível PBE0-gCP-D3/def2-SVP. A 
extrapolação para um cluster infinito, obtido para as 

fases - e -glicina, mostrou valores de -39.65 kcal 
mol-1 e 34,75 kcal mol-1, respectivamente. 
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Introdução 
Depósitos biliares são formados a partir de 
alterações na composição da bile, e podem 
apresentar colesterol (Figura 1), CaCO3, bilirrubina, 
sais biliares e fosfolipídeos em concentrações 
variáveis.

1
 Várias condições patogênicas podem

causar a hipersecreção de colesterol ou a 
hiposecreção de ácidos biliares, dando início a 
formação de depósitos.

2
 Com a supersaturação

ocorre a formação de cristais que se combinam com 
os outros constituintes da bile. Tanto a quantidade 
quanto à forma polimórfica do colesterol presente 
nesses depósitos pode ser correlacionada com 
algumas doenças, como a colecistite crônica, a 
colecistite granulomatosa e o câncer de vesícula.

1,2

Nesse trabalho amostras de depósitos biliares in 
vivo foram analisadas por RMN de sólidos de 

13
C

(RMN-CPMAS) para investigar os polimorfos de 
colesterol presentes.  

Figura 1. Estrutura química do colesterol. 

Resultados e Discussão 
Os depósitos biliares produzidos in vivo (DBI) foram
inicialmente macerados em gral de ágata e 
transferidos para rotores de ZrO2 de 4mm. Os 
espectros foram obtidos em equipamento Bruker 
Avance III 400WB (9,4T) com sonda de 4mm, com 
os parâmetros de aquisição otimizados. A Figura 
2(A) mostra a foto de uma das amostras analisadas, 
e na Figura 2(B) encontram-se os espectros de 
RMN-CPMAS de 

13
C de uma amostra de DBI e do

padrão de colesterol (COL) ex-vivo. Na Tabela 1
estão listados os deslocamentos químicos de 

13
C 

obtidos e publicados para o colesterol em solução.
3

Os perfis nas regiões: 10-16 ppm (C18), 46-54 ppm 
(C9), 120-125 ppm (C6) e 138-145 ppm (C5) foram 
comparados com os das formas anidra, mono-
hidratada e amorfa do colesterol.

3
 Os resultados

sugerem que na amostra DBI a forma predominante 
seria a do colesterol mono-hidratado cristalino, 

observado em portadores de colecistite 
granulomatosa.

(A)                                        (B) 
Figura 2. (A) fotografia de um depósito biliar; (B) espectros de
RMN-CPMAS de 

13
C da amostra DBI e do padrão COL, para 

comparação. 

Tabela 1 – Deslocamentos químicos (ppm) de 
13

C.
, ppm Assinal. 

DBI 
sólido 

COL 
sólido 

COL 
(CDCl3)ref3 

(ref.3) 

142,2/141,2 141,4/139,6 141,2 C=C(5) 
120,6 122,5 121,3 C=C(6) 

71,8 71,6/70,9 71,3 C-O(3) 
59,7/57,7 57,9/54,7 56,9/56,5 CH(14,17) 
51,4/50,2 51,1 50,5 CH(9) 

43,2/41,7 42,7 42,4 CH(4) 
40,1 40,8 40,0 CH2(24,12) 
38,2 - 39,6/37,5 CH2+CH 

36,8 37,1 36,5/36,4/35,8 CH2+CH 
31,9 32,6 32,3/31,6 CH2(2)/CH(8) 

29,5/27,4 29,6 28,3/28,0 CH2(12)/CH(25) 

- 24,8 24,3/24,1/ CH2(15)(23) 
23,5 23,2 22,8/22,5 CH3(26)(27) 
21,1 20,4 21,2 C(10) 

19,7 - 19,4/18,8 CH3(19)(21) 
13,1/12,0 13,8/12,2 12,0 CH3(18) 

Conclusões 
A RMN de sólidos permitiu caracterizar de forma 
rápida o polimorfo de colesterol predominante em 
depósitos biliares produzidos in vivo.
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Introdução 

A ressonância magnética nuclear de sólidos com 

rotação em torno do ângulo mágico (RMN-MAS) é 

um método não destrutivo e não invasivo, que 

permite o estudo tanto de materiais heterogêneos e 

amorfos, quanto de materiais homogêneos 

cristalinos.1 A RMN-MAS pode ser utilizada para a 

determinação estrutural, tipos de ligação e 

geometria, como para estudos analíticos de 

quantificação nas mais diversas áreas, inclusive na 

catálise2 e petroquímica. A deposição de compostos 

orgânicos e inorgânicos (incrustações) durante o 

processamento de petróleo bruto tem sido um dos 

problemas mais desafiadores enfrentados durante a 

produção de petróleos com características ácidas 

acentuadas. Existe uma grande incerteza sobre a 

estrutura e a contribuição de sais de ácidos 

naftênicos nos depósitos formados, e ainda não há 

metodologia padronizada para a sua caracterização, 

ou para a sua quantificação em um sistema de 

incrustações mistas3. O objetivo desse trabalho foi 

apresentar os resultados iniciais do 

desenvolvimento de uma metodologia analítica para 

a caracterização de materiais orgânicos em matriz 

inorgânica por RMN de sólidos de 13C e 23Na. Para 

tal foram analisadas algumas moléculas modelo, 

assim como uma amostra de incrustação formada 

em uma unidade de produção em operação na 

região do pré-sal. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente os parâmetros de aquisição dos 

espectros de RMN de sólidos com polarização 

cruzada (RMN-CPMAS) de 13C (I=1/2) e RMN-MAS 
23Na (I=3/2) foram otimizados (Bruker Avance III 400 

WB, sonda de 4mm, rotores de ZrO2 de 4mm): 

número de acumulações: 128 a 512, intervalo entre 

os pulsos: 2 a 30s e velocidade de rotação: 10 kHz, 

com amostras de ác. palmítico (AP), palmitato de 

sódio (AP-Na), ác. 4-pentil-ciclohexanocarboxílico 

(ACC), 4-pentil-ciclohexano carboxílato de sódio e 

de cálcio (ACC-Na/Ca) e uma amostra de 

incrustação após retirada de óleo (depósito limpo). 

As amostras de carboxilato foram preparadas com 

solução salina contendo o cátions Na+ e Ca2+ ou por 

reação com NaOH/CH3OH. As amostras ACC e 

ACC-Na/Ca foram utilizadas como referências para 

a avaliação de ác. naftênicos. Na Figura 1(A) estão 

apresentados os espectros de RMN-CPMAS de 13C 

de algumas das amostras estudadas, enquanto na 

Figura 1 (B) encontram-se os espectros de RMN-

MAS de 23Na dos carboxilatos correspondentes.  

 (A)  (B) 

Figura 1. (A) Espectros de RMN-CPMAS de 13C (região de C=O); 
(B) espectros de RMN-MAS de 23Na. 

Nos espectros de 13C os grupos COOH 

apresentaram um único sinal, e múltiplos sinais 

foram detectados para os grupos COO- dos sais de 

Ca2+ e Na+, em concordância com a presença de 

sítios cristalográficos distintos. Por outro lado, o 

espectro de RMN-MAS de 23Na do depósito limpo 

confirmou a predominância de NaCl (sinal em 7 

ppm), além de um segundo sinal correspondente a 

fração de naftenatos de sódio, também observado 

nos carboxilatos avaliados. Experimentos com 

outros sais de ácidos orgânicos encontram-se em 

andamento. 

Conclusões 

Foi possível constatar a potencialidade da técnica 

de RMN-MAS de 23Na como sonda para a 

caracterização da natureza das incrustações 

oriundas do processo de produção de petróleo.   
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Introdução 

A esquistossomose é uma doença causada por um 

dos trematódeos do gênero Schistosoma. Seu 

tratamento baseia-se na administração de 

Praziquantel1. Esse fármaco é considerado um 

componente estratégico de assistência 

farmacêutica², e sua distribuição é feita 

gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS)³. 

Figura 1. Estrutura do Praziquantel 

Foi observado que após certo tempo de 

armazenamento em dessecador, o insumo 

farmacêutico ativo (IFA), originalmente de cor 

branca, passa a apresentar coloração rosada. O 

objetivo deste trabalho foi investigar a estabilidade 

do praziquantel (PZQ) de forma a sugerir as 

possíveis causas de mudança de coloração do IFA, 

com o objetivo de entender a melhor forma de 

armazenamento e contribuir para o controle de 

qualidade desse fármaco. 

Resultados e Discussão 

O processo produtivo envolve o processamento do 

IFA junto a excipientes específicos, para que possa 

ser entregue ao consumidor. Foram avaliadas 

amostras brancas de PZQ não processado (PZQB-

NP) e PZQ processado (PZQB-P), e uma amostra rosa 

processada (PZQR-P). Foram utilizadas como 

referências uma amostra padrão Sigma-Aldrich 

(PZQSA) e uma amostra rosa (PZQR). As análises 

foram realizadas por Difração de Raios X (DRX), 

análise térmica (TG e DSC), Infravermelho com 

Transformada de Fourier (IV), Ultravioleta-Visível 

(UV-Vis), e Ressonância Magnética Nuclear (em 

solução com CDCl3 e por RMN de sólidos).  

As análises por DRX sugeriram que a amostra de 

PZQB-P seria majoritariamente amorfa, e que haveria 

possível ocorrência de recristalização de parte do 

IFA após a formulação, conforme perfil observado 

no padrão PZQSA. Os espectros de IV evidenciaram 

absorções correspondentes à presença do IFA na

amostra PZQB-P. Bandas que não estão presentes 

no PZQSA, referentes à presença dos excipientes, 

também foram detectadas na amostra PZQB-P. 

Foram observadas absorções em máx = 256nm, 264 

nm e 276 nm  nos espectros de UV-Vis da amostra 

PZQSA. Por outro lado, na amostra PZQR, além 

dessas bandas, uma absorção com máx = 319 nm 

pôde ser detectada, que pode corresponder ao 

produto formado após armazenamento. Finalmente, 

os sinais observados por RMN de 1H e RMN de 13C 

em solução e por RMN de sólidos (CPMAS de 13C) 

confirmaram a presença de PZQ em todas as 

amostras analisadas, quando comparados aos 

espectros de RMN da amostra PZQSA. 

Conclusões 

Não foi possível identificar até o momento as 

causas do surgimento da coloração rosa nas 

amostras estudadas. Entretanto, como o material 

apresentou mudança de coloração após a adição 

dos excipientes e processamento, sugere-se que 

este efeito possa ser decorrente da formulação do 

IFA. Dentre as técnicas de caracterização utilizadas, 

a espectroscopia no UV-Vis foi a que permitiu 

caracterizar a presença de um segundo 

componente em algumas das amostras estudadas. 
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Introdução 

Os clatratos de Werner possuem habilidade de 

aprisionarem moléculas convidadas1 devido a 

modificação estrutural de uma fase fechada 

(MX2L4)2, para uma fase aberta (clatrato - MX2L4.nG, 

onde G é a molécula convidada). Em 1957, 

Schaeffer e colaboradores3 observaram a 

capacidade de captura e separação seletiva de 

compostos orgânicos por complexos de Werner. No 

contexto de problemas ambientais (contaminação 

de água e solos) e processos industriais (separação 

de isômeros),4 complexos de Werner “renasceram” 

como esponjas moleculares para absorção e 

liberação reversíveis  e seletivas de compostos 

aromáticos. Neste trabalho foram obtidos um 

complexo e cinco clatratos de Werner de Co(II) e 

Ni(II). A partir de estudos cristalográficos e análises 

térmicas do clatrato 1.NB, foram observadas 

transições de fase cristalina devido à liberação e 

absorção reversíveis de nitrobenzeno (NB) a partir 

de uma estrutura aberta (fase ) para uma estrutura 

fechada (phase ), contendo NB dentro de canais 

1D. 

Resultados e Discussão 

Os clatratos obtidos neste trabalho 

apresentaram as seguintes moléculas convidadas: 

nitrobenzeno (NB), orto-xileno (OX) ou 1,2-

diclorobenzeno (1,2-DCB) dentro de seus canais 

1D. Uma transformação de fase de monocristal para 

monocristal reversível em meio sólido/líquido foi 

identificada para um dos clatratos de Werner 

(1.NB). Nesta transição, o clatrato libera NB por 

ativação térmica (I), formando o complexo 1. A 

exposição da fase do complexo 1 em NB (II) 

regenera o clatrato 1.NB reversivelmente sem 

colapso estrutural (Figura 1). Medidas de difração 

de raios X de monocristal, policristal e análise 

termogravimétrica das fases 1 e 1.NB, antes e após 

os processos I e II, revelaram uma transição 

estrutural como resposta observada à presença de 

NB, que por sua vez funciona como estímulo 

aplicado. Na estrutura cristalina da fase aberta e 

fechada foi observada a presença de ligações de 

hidrogênio não clássicas CH···S, CH···O, bem como 

interações π···π e CH-π formadas reversivelmente 

na ausência e na presença do NB.  

Figura 1. Representação esquemática da 
transformação de fase reversível na ausência e 
presença de nitrobenzeno (NB). I: remoção térmica 
de NB a partir do clatrato 1.NB,
[Co(L)4(NCS)2].2(NB); e II: absorção de NB pelo 
complexo 1, [Co(L)4(NCS)2. 

Conclusões 

O complexo de Werner 1 é considerado como 

um Material Molecular Estímulo-Responsivo, pois a 

fase fechada do complexo 1 foi capaz absorver 

moléculas de NB, resultando uma transformação de 

fase para uma estrutura aberta, 1.NB (clatrato). O 

comportamento reversível de mudança de fase está 

relacionado à natureza das interações 

supramoleculares entre o complexo (hospedeiro) e 

o NB. Em aplicações ambientais este material pode

ser um candidato potencial para a remoção de NB 

de efluentes industriais. 
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Introdução 
O uso de combustíveis fósseis é associado a um         
grande impacto ambiental, no entanto, ainda      
dominam o mercado energético mundial. Um      
combustível alternativo de grande potencial é o       
hidrogênio, devido o seu alto calor de combustão e         
por gerar apenas água como subproduto.1 Neste       
sentido, a clivagem da água induzida por energia        
solar (CAIES) é uma alternativa promissora para       
geração sustentável de hidrogênio no futuro.      
Corantes fotossensibilizadores são estratégicos    
nesses processos, pois permitem a absorção da luz        
de forma mais eficiente e direcionada a sítios        
reativos específicos. Uma estratégia para o      
planejamento deste tipo de corantes envolve uma       
configuração do tipo D-A, já bem descrita na        
literatura.2,3 Neste sentido, nosso grupo de      
pesquisas propôs a síntese das substâncias      
quinolinas 1a,b potencialmente aplicáveis a estes      
processos. 

Figura 1. Fotossensibilizadores quinolínicos a     
serem sintetizados 

Resultados e Discussão 
Inicialmente, as moléculas dos corantes propostos      
foram avaliadas através de cálculos semi-empíricos      
(método PM6), em fase gás, no software Spartan,        
para determinação dos confôrmeros de menor      
energia e visualização dos orbitais moleculares de       
fronteira (OMF) (Figura 2). Posteriormente, cálculos      
de DFT no nível de teoria B3LYP/6-31G(d),       
considerando água como solvente implícito pelo      
método IEFPCM, serão realizados de modo a que        
resultados mais robustos sejam alcançados. 

Tais resultados confirmaram que os corantes 1a,b       
são propensos a sofrer boa separação de cargas        
durante a fotoexcitação eletrônica. Em seguida,      
iniciou-se a síntese destes corantes. Até o momento        
os intermediários 7 e 8 foram sintetizados com        
sucesso através de uma sequencia de etapas       
envolvendo: condensação entre p-nitroanilina (2) e      
etoximetilenomalonato de dietila (EMME) (3),     
ciclização térmica (4), substituição da hidroxila por       
cloro (5), deslocamento nucleofílico com azida de       
sódio (6), cicloadição catalisada por cobre(I) com       
fenilacetileno (7) e redução do grupo nitro (8)        
(Esquema 1). 

Esquema 1. Rota parcial para obtenção de 1a,b. 

Conclusões 
Cálculos teóricos preliminares corroboraram com o      
planejamento das estruturas 1a,b para sua      
aplicação em processos de CAIES. Até o momento        
os intermediários 7 e 8 , foram sintetizados com        
sucesso e serão ainda convertidas nos corantes 1a        
e 1b, respectivamente, em etapas posteriores. Uma       
vez sintetizados, os corantes 1a,b serão avaliados       
quanto à sua capacidade fotossensibilizadora para      
fotogeração de H2. 
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Figura 2. OMF calculados para o corante 1a.  
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Introdução 

O presente trabalho explora a modificação química 

de membranas poliméricas de nylon para possibilitar 

a adsorção seletiva de endotoxinas (ET), avaliando 

a eficiência de remoção, com diferentes 

concentrações iniciais de ET. Endotoxinas são 

provenientes do cultivo de bactérias, necessário à 

produção de medicamentos injetáveis. Sua 

presença em tais medicinas pode provocar 

variações fisiológicas no corpo humano como febre, 

vasodilatação e até a morte do indivíduo. Portanto, 

a ausência de ET em soluções injetáveis é de 

importância vital na utilização de medicamentos e 

no tratamento de doenças [1-4]. 

Resultados e Discussão 

A matriz polimérica utilizada foi uma membrana 

plana de microfiltração de Nylon 66. A modificação 

da membrana seguiu as etapas: primeira ativação 

com bisoxirano; recobrimento com polímero 

poli(álcool vinílico) (PVA); segunda ativação com 

bisoxirano; imobilização do ligante. A Figura 1 

mostra as reações da segunda ativação da 

membrana após recobrimento com o polímero PVA 

e da imobilização do ligante histidina. 

Figura 1. Imobilização do ligante: (a) segunda 

ativação bisoxirano; (b) acoplamento do bisoxirano 

com o ligante histidina 

A avaliação das membranas preparadas foi 

verificada por meio da densidade de ligante obtida e 

do desempenho das mesmas na remoção de 

endotoxinas. As maiores densidades de ligante 

obtidas foram 7.38 mg/g e 6.30 mg/g, valores estes 

superiores aos reportados na literatura [3-4]. Os 

testes de adsorção foram realizados com a 

membrana com maior densidade de ligante. A 

Tabela 1 apresenta as eficiências de remoção das 

endotoxinas. 

Tabela 1. Desempenho da membrana modificada 

Concentração inicial de ET 
(EU/mL) 

Remoção (%) 

387 65 
919.786 44 

1.199.198 25 
1.305.147 18 

Os resultados mostram uma eficiência de remoção 
de ET de até 65%. Observa-se que para a maior 
concentração inicial de ET tem-se uma menor 
remoção, verificando-se uma tendência entre o 
aumento da concentração inicial de endotoxinas e a 
diminuição da remoção das mesmas. Acconci [3] 
utilizou uma membrana polimérica de polietileno 
álcool vinílico e ligante histidina para remover ET de 
uma solução com semelhantes força iônica e pH 
desta pesquisa. O autor alcançou uma remoção de 
29% de ET de uma solução com concentração 
inicial de 84 EU/mL. Considerando a tendência 
apresentada na Tabela 1, a concentração inicial de 
84 EU/mL teria uma remoção de ET maior do que 
65% com o uso da membrana polimérica de nylon 
modificada com histidina deste trabalho, valor este 
bem maior do que o atingido por Acconci [3]. Este 
superior desempenho pode ser atribuído à maior 
densidade de ligante obtida neste trabalho com 
suporte de Nylon, indicando o grande potencial das 
membranas poliméricas modificadas. 

Conclusões 

O desenvolvimento deste trabalho obteve com 

sucesso a modificação de membranas poliméricas 

de nylon para uso na descontaminação de 

medicamentos injetáveis, obtendo remoções de ET 

superiores ao reportado na literatura. 
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Introdução 

Mecanismos de efluxo são amplamente 
reconhecidos como principais componentes de 
resistência a muitas classes de agentes 
quimioterápicos, bem como antimicrobianos. O 
efluxo ocorre devido à atividade de proteínas 
transportadoras de membrana amplamente 
conhecidas como sistemas de efluxo de múltiplas 
drogas. A resistência a múltiplas drogas (RMD) 
expandiu-se drasticamente em uma ampla gama de  
organismos, de bactérias para humanos, resultando 
em um aumento global de infecções e mortes que 
ameaçam a vida. Há uma alta necessidade médica 
de explorar sistematicamente a etiologia e os 
princípios, bem como de elaborar estratégias que 
levem à implementação de contramedidas efetivas. 
Um exemplo de produto natural descrito na literatura 
com atividade inibidora da bomba de efluxo é a 
piperina1. Estudos de piperina sugerem uma ação 
inibitória contra bombas ativas de efluxo bacteriano. 
Deste modo, pretende-se com esse projeto a 
síntese de novos compostos híbridos inibidores da 
bomba de efluxo análogos à piperina.  

Resultados e Discussão 

Os compostos foram obtidos a partir do álcool 
piperílico (1) por meio de uma reação de 
substituição nucleofílica utilizando NaH como base, 
brometo de propargila (2) e DMF como solvente. A 
reação foi realizada sob condições ambientes e foi 
obtido com rendimento de 83%. Após obtenção do 
intermediário alcino terminal (3), foram realizadas 
etapas para obtenção dos intermediários azidos. 
Para a obtenção dos derivados azida aromáticos 
(5a-f) foi adicionado HCl (50%) às anilinas 
aromáticas (4a-f) sob controle de temperatura (0-
5oC) e subsequente adição de NaNO2, seguida de 
solução aquosa de NaN3 sob controle de 
temperatura. Em seguida, foram realizadas as 
etapas de formação dos derivados azida dos 
carboidratos (9) e (13), que consistiram na proteção 
de D-galactose (6) e D-ribose (10), seguidas pelas 
tosilações dos intermediários protegidos e 
subsequente substituição do grupo tosil pelo grupo 
azido. Por fim, foi realizada a reação de cicloadição 

1,3-dipolar de Huisgen catalisada por Cu(I) 
aplicando o conceito da química click. Os 
compostos até então obtidos tiveram bons 
rendimentos de 70- 90% e foram caracterizados 
pelas técnicas de Ressonância Magnética Nuclear 
(RMN) e infravermelho. 

Conclusões 

Os resultados obtidos, até o momento, são 
satisfatórios com a obtenção dos produtos 
triazólicos obtidos em rendimentos variando de 70-
90%. A avaliação farmacológica será realizada em 
colaboração com a Fiocruz. 
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Figura 1: Rota sintética para obtenção dos 
compostos híbridos 
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Introdução 
A cerveja é uma bebida obtida através da        
fermentação alcoólica do mosto, proveniente do      
malte de cevada (e/ou outros grãos) e água potável,         
por ação da levedura e com adição de lúpulo1. Ela é           
classificada em duas grandes famílias: de alta       
fermentação (Ale) e de baixa fermentação (Lager),       
sendo esta última a mais consumida em todo o         
mundo. A produção de cerveja teve um crescimento        
grande nos últimos anos e hoje o Brasil se destaca          
como o terceiro maior produtor2. Os carboidratos       
desempenham papel importante na produção de      
cerveja. Os monos- a trissacarídeos são os       
substratos da fermentação alcoólica, enquanto os      
oligossacarídeos são responsáveis pela    
estabilização da espuma e corpo da cerveja.       
Dependendo da quantidade ou ausência de alguns       
carboidratos, são produzidas cervejas dos mais      
variados estilos. Portanto, é fundamental conhecer o       
perfil de carboidratos das cervejas e compreender       
melhor sua relação com diferentes estilos. Neste       
trabalho, desenvolvemos um método exploratório     
por cromatografia líquida - espectrometria de      
massas de alta resolução (CL-EMAR) para análise       
direta (sem derivatização) de carboidratos com grau       
de polimerização (DP) de 1 a 10 em cervejas e sua           
aplicação para identificação e quantificação dos      
carboidratos em cervejas comerciais. 

Resultados e Discussão 
Para análise dos carboidratos, inicialmente, foram      
utilizados os padrões de frutose, glicose, sacarose,       
maltose e maltotriose para determinar as melhores       
condições cromatográficas usando uma coluna de      
fase polar Waters Xbridge Amide (4,6 mm x 150         
mm; 3,5 μm) e as condições de análise por         
espectrometria de massas usando um equipamento      
híbrido (Thermo Q-Exactive Plus) de alta resolução       
e exatidão em massas. Empregou-se uma análise       
em Full Scan (modo varredura total de íons)        
combinada com experimentos de monitoramento de      
reações paralelas (PRM) onde os íons monitorados       
dos carboidratos de DP1-10 eram fragmentados      
para confirmação da identidade e análise      
quantitativa. O método foi validado para análise       

quantitativa dos padrões de DP1-4 em cervejas       
comerciais de estilo American Lager. Também foi       
inserido no método padrões de DP5-10 de maltose        
para análise semi-quantitativa desses nas amostras.      
A curva analítica gerada foi linear na faixa de 1-30          
μg/mL para a frutose e glicose e de 5-30 μg/mL para           
a sacarose, maltose, maltotriose e maltotetraose. Os       
limites de detecção e quantificação foram menores       
do que 0,1 μg/mL para todos os carboidratos        
analisados. Foi possível separar na cromatografia      
líquida de interação hidrofílica todos os 10 padrões        
de carboidratos e a análise por espectrometria de        
massas usando a ionização por electrospray em       
modo negativo, com auxílio do pH alcalino da fase         
móvel, permitiu a análise direta dos compostos com        
alta sensibilidade. A preparação das amostras      
consistiu em etapas simples como centrifugação e       
diluição antes da injeção no CL-EMAR. Com isso,        
foi possível identificar os açúcares de DP1 a 10 e          
quantificar os compostos de DP1 a 4 nas cervejas         
analisadas. Foi observado uma grande variação na       
identificação e quantificação dos carboidratos,     
indicando processos fermentativos diferentes às     
cervejas, além de poder inferir a adição de adjuntos         
cervejeiros devido à alta quantidade de glicose       
encontrada em algumas amostras. 

Conclusões 
O método desenvolvido e validado possibilitou a       
identificação e quantificação de diferentes     
carboidratos em cervejas comerciais. Vários estilos      
e tipos foram analisados, desde puro malte a        
cervejas zero álcool. O método poderá também ser        
usado para auxiliar no controle de qualidade durante        
o processo de produção, monitoramento da    
fermentação, impacto da presença de adjuvantes      
além de auxiliar mestres cervejeiros brasileiros nas       
novas receitas, aumentando a competitividade do      
mercado nacional. 
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Introdução 

Com a necessidade e busca pela automação, 
praticidade e eficácia dos métodos de análise, pode-
se aliar a eletroquímica e conceitos de microfluídica 
para o desenvolvimento de um sistema Lab-on-a-
Chip (LOC) voltado para análises voltamétricas a 
partir de uma célula eletroquímica1 possibilitando a 
análise de um componente em movimento pelo 
interior da célula e a análise de mistura após um 
dado tempo pela vazão da amostra e caminho 
traçado no interior da célula. Dispositivos LOC 
podem ser feitos a partir de materiais simples e de 
baixo custo, possibilitando assim um melhor 
aproveitamento na confecção das peças2.  O 
material utilizado nestes sistemas depende da 
matriz da amostra utilizada. As primeiras matrizes 
utilizadas foram soluções aquosas, então a 
construção deste sistema LOC é feita com o 
polímero acrilonitrila butadieno estireno (ABS) 
moldado por impressão 3D. Além disso, foram 
utilizadas chapas de acrílico gravadas em fresadora 
como alternativa à impressão, a fim de explorar 
novas técnicas construtivas. Pode ser necessária o 
uso de materiais para fixação de componentes, 
como colas, resinas, ou até mesmo uma pasta feita 
com uso de acetona e ABS. Com isso, o trabalho 
tem como objetivo a modelagem, otimização e 
construção de sistemas LOC para seu posterior uso 
em testes voltamétricos. 

Resultados e Discussão 

A modelagem do dispositivo, com dimensões 
aproximadas de 2cmx5cm foi feita visando 
praticidade na sua construção. As duas técnicas 
empregadas foram efetivas na construção das 
placas projetadas. Sendo assim, a impressão em 
3D, por sua disponibilidade e possibilidade de 
construir caminhos complexos em uma única peça 
foi escolhida para uso no projeto. O fresamento de 
peças em acrílico será usado, a partir deste ponto, 
apenas para a produção de janelas transparentes 
para as células impressas. 
Por se tratar de uma célula eletroquímica, o 
dispositivo elaborado necessita de canais para 
fixação de eletrodos e canais para introdução e 
saída de amostra.  

Figura 1. Placa feita em 
acrílico com a utilização de 
uma fresadora. 

Figura 2. Corte da peça no 
programa on-line Tinkercad 
(www.tinkercad.com, de 
acesso gratuito) 

Figura 3. Base para célula 
eletroquímica impressa 
em 3D feita com o 
polímero ABS. 

A fixação dos componentes à célula eletroquímica 
foi realizada com a aplicação de colas, resinas, e 
pasta de ABS, No entanto, a pasta não aderiu como 
esperado aos fios, enquanto a resina se mostrou 
eficaz nesse sentido. Para determinar qual o melhor 
método de fixação a ser utilizado, foram realizadas 
voltametrias cíclicas com os chips pré-construídos e 
foi avaliado o perfil eletroquímico para cada 
metodologia utilizada. 

Figura 4. 
Voltametrias 
cíclicas 
utilizando um 
dos 
dispositivos 
construídos 
mostrando 
que sua 
utilização é 
viável. 

Além disso, no trabalho serão abordados os 
detalhes da fixação dos eletrodos ao chip e as 
voltametrias realizadas. 

Conclusões 

As peças confeccionadas até o momento estão 

aptas a serem utilizadas em análises voltamétricas. 

Entretanto, os métodos, bem como materiais 

utilizados estão em fase de otimização para que o 

sistema LOC possa ser finalizado. 
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Introdução 

Os interferentes endócrinos são substâncias 
químicas capazes de interferir nas atividades 
naturais endócrinas de animais e seres humanos, 
constituindo uma classe de substâncias cujo estudo 
e análise tornam-se relevantes devido ao seu 
descarte indiscriminado no meio ambiente. A partir 
dessa premissa, entre estes interferentes 
endócrinos destaca-se o 17α–etinilestradiol, 
considerando a presença deste hormônio em muitos 
anticoncepcionais como regulador da ovulação e da 
menstruação. O hormônio 17α–etinilestradiol é um 
composto desregulador endócrino excretado por 
seres humanos, que foi classificado como 
contaminante emergente devido aos seus efeitos 
nocivos sobre a função endócrina de animais, seres 
humanos e organismos aquáticos¹. De fato, já foi 
relatado anteriormente que altas quantidades de 
17α–etinilestradiol podem interferir nos processos 
fisiológicos normais causando anormalidades 
sexuais, uma taxa de nascimento masculina 
declinada e até mesmo o desenvolvimento de 
câncer. A quantificação desse hormônio tem sido 
proposta usando vários métodos, incluindo várias 
técnicas cromatográficas, imunoensaios e 
eletroforese. Porém, devido à sua relativa 
simplicidade operacional, dispositivos analíticos 
simples, sensíveis, confiáveis e de baixo custo, 
potencial de miniaturização e automação, o método 
eletroanalítico é de grande interesse. 

Resultados e Discussão 

Com isso, foi desenvolvida uma combinação 
sinérgica de Carbon Black (CB) e nanopartículas de 
paládio2. O composto foi sintetizado por meio da 
dispersão de 500mg de CB e 500mg de PdCl3 em 
50 mL de água destilada e deixado em ultrassom 
por 30 min. A mistura foi aquecida até fervura sob 
agitação magnética contínua e, em seguida, 
adicionou-se 750 mL de solução 1% (p/v) de citrato 
de sódio. Após ser fervida por mais 5 min adicionou-
se 100mg de NaBH4 dissolvidos em 5 mL de água e 
deixou-se sob agitação e aquecimento por mais 30 
min para, posteriormente, resfriar a mistura até 
temperatura ambiente e filtrá-la. O sólido resultante 
foi lavado repetidamente com água e etanol, seco à 
vácuo e, por fim, foi caracterizado por 
microscopiaeletrônica de varredura e aplicado na 
determinação do 17α–etinilestradiol em amostras 
ambientais e clínicas. A determinação do hormônio  

utilizando método eletroquímico, voltametria de 
pulso diferencial (VPD), baseou-se na reação de 
oxidação eletroquímica direta do grupo fenol 
presente na estrutura química do 17α–etinilestradiol 
sobre a superfície do eletrodo, sendo possível 
observar uma corrente de pico anódica em potencial 
de +0,15 V vs Ag/Cl em solução tampão fosfato pH 
5,0. 

Figura1: Voltamogramas de pulso diferencial do 
17α–etinilestradiol sobre o eletrodo CB/PdNps em 
PBS 5, velocidade de varredura 10mV s-1, amplitude 
de pulso de 75mV. 

Conclusões 

O sensor eletroquímico desenvolvido com o 
nanomaterial compósito de Carbon Black contendo 
nanopartículas de paládio apresentou excelente 
estabilidade, reprodutibilidade e mínima influência 
causada por prováveis interferentes, sendo possível 
determinar níveis de 17α–etinilestradiol na faixa de 
5,0x 10-7 a 3,0 x 10-5 mol L-1, com limite de detecção 
(LOD) de 40 nmol L-1. Desse modo, obtém-se um 
método alternativo rápido e eficaz na determinação 
direta do 17α-etinilestradiol em amostras 
ambientais, efluentes domésticos, e em amostras 
clínicas como urina e soro sintéticos.
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Palavras Chave: cobalto, compostos de coordenação, espectroscopia eletrônica 

Introdução 

A crescente demanda por energia aliada ao 

esgotamento e aos problemas ambientais 

relacionados às fontes de energia não renováveis, 

como os combustíveis fósseis, aceleraram a procura 

e desenvolvimento de novas fontes energéticas 

limpas e renováveis. 

Neste escopo, as pilhas a combustível 

aparecem como alternativa de geração de energia 

para aplicação em sistemas estacionários, portáteis 

e móveis. Entretanto, o alto custo relacionado, entre 

outros, à presença de platina como eletrocatalisador 

torna este um tema desafiador. 

Neste sentido, o grupo de pesquisa vem 

avaliando o uso de compostos de coordenação como 

eletrocatalisadores para pilhas a combustível, que 

atuem como substitutos da platina. 

Assim, este trabalho visa descrever a 

caracterização através de espectroscopia eletrônica 

de complexos de cobalto (II) contendo ligantes com 

grupos H, Cl e NO2 na posição para do fenol.1 

Resultados e Discussão 

Para todos os complexos de cobalto 
estudados (Figura 1) foi possível 
observar três transições 
relacionadas à transferência de 
carga e três transições 
relacionadas às transições d-d. 

Figura 1. Estrutura proposta para os 
complexos de cobalto avaliados neste trabalho onde 
G = H, Cl e NO2. 

Os valores obtidos de λ máximo para os 
complexos podem ser relacionados com os parâmetros 
de Hammett, uma vez que sofrem influência dos 
substituintes H, Cl e NO2. A transição em torno de 380 
nm foi atribuída como transferência de carga do tipo 
L→M, presente em compostos de coordenação de 
cobalto (II) com ligantes do tipo base de Schiff. Desta 
maneira, sofre influência maior dos substituintes assim 

como as transições d-d.. A correlação entre as energias 
(E) e os parâmetros de Hammett para a posição para 
(σp) para as bandas 376-393 nm, 687-695 nm e 967-
982 nm mostrou um comportamento quase linear. 
Observa-se que o complexo CoNO2HBGi possui suas 
bandas deslocadas para menores valores de energia 
(maior comprimento de onda) (Figura 2), mostrando a 
facilidade com que as transições eletrônicas ocorrem 
neste complexo. O efeito batocrômico é mais 
pronunciado no CoNO2HBGi porque o grupo NO2 
possui um maior poder retirador de elétrons, facilitando 
as transições eletrônicas.  

Quanto às transições d-d, observa-se que 

também são facilitadas. É possível sugerir que ocorra 
uma diminuição da disponibilidade dos elétrons do 
oxigênio no grupo fenol, uma vez que o grupo NO2 
compete com a carga do grupo fenol junto com o íon 
metálico. Este efeito provoca um desdobramento 
menor entre os orbitais d (t2g e eg) provocando um 
menor Δo que quando substituídos com H ou Cl (menor 
poder retirador). 

Conclusões 

Para os complexos de cobalto (II) avaliados 

neste trabalho é possível observar uma correlação 

linear dependente do substituinte do grupo fenol 

presente. 
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Figura 2. Espectros eletrônicos do complexo CoNO2HBGi em 
MeOH. 
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Introdução 

      A Célula a Combustível de Formiato Direto 
(Direct Formate Fuel Cell - DFFC) é um dispositivo 
promissor para a geração de energia elétrica de 
eficiência elevada que emite baixas concentrações 
de poluentes [1]. Catalisadores de Pt, são 
comumente utilizados nas DFFC’s pois apresentam 
alta atividade catalítica para o processo de eletro-
oxidação do formiato [1]. De acordo com a literatura, 
a utilização de CeO2, na constituição do suporte do 
catalisador, apresenta diversas vantagens para a 
atividade catalítica da Pt para diferentes reações [2-
3]. Assim, neste trabalho, foi realizada a síntese de 
nanopartículas (NP’S) de Pt policristalinas 
suportadas em C e C/CeO2 (nas proporções 10, 20 
e 30% de CeO2) e avaliou-se a influência da adição 
do CeO2 na atividade eletrocatalítica das NP’s de Pt 
frente ao processo de eletro-oxidação do formiato 
(PEF), além da tolerância ao envenenamento da Pt 
durante o PEF. 

Resultados e Discussão 

      As medidas da Voltametria Cíclica (VC) 
mostraram que as densidades de corrente de pico 
para o PEF dos materiais que cotinham CeO2 foram 
superiores ao da Pt/C poli. Para os materiais 
Pt/C.20%CeO2 e Pt/C.30%CeO2, houve um 
acréscimo da densidade de corrente de pico de 
aproximadamente 2% comparando-se com a Pt/C. 
Já para o material Pt/C.10%CeO2, foi observado um 
acréscimo da densidade de corrente de pico mais 
significativo, de aproximadamente 28%, 
comparando-se com a Pt/C. 
      Nos ensaios de Cronoamperometria (CA), ao 
final de 30 minutos, foi possível observar que as 
densidades de corrente finais para o PEF nos 
materiais Pt/C e Pt/C.10%CeO2 apresentaram 
valores semelhantes. Para o material
Pt/C.20%CeO2, foi observada uma densidade de 
corrente final 33% maior que na Pt/C, 
aproximadamente. Já para o material
Pt/C.30%CeO2, o acréscido da densidade de 
corrente final foi de aproximadamente 13% 
comparando-se com a Pt/C. 

     As amostras serão caracterizadas por Difração 

de Raios-X (DRX) e Microscopia Eletrônica de 

Transmissão (MET).  Resultados de DRX e MET 

confirmarão a incorporação de CeO2 ao catalisador. 

Figura 1. (a) VC em KOH + HCOONa a 20 mV s-1 
(b) CA em KOH + HCOONa em -0.55 V 

Conclusões 

      A adição de CeO2 resultou no aumento da 

eficiência eletrocatalítica na NP’s Pt frente ao PEF. 

O acréscimo da eficiência catalítica das NP’s foi 

mais pronunciado no material Pt/C.10%CeO2. Foi 

observado na literatura um aumento da atividade 

catalítica da Pt ao ser adicionado o CeO2 na 

constituição do catalisador, o que corrobora os 

resultados obtidos [2-3].  

      Adicionamente, os materiais que continham 

CeO2 demonstraram uma tolerância ao 

envenenamento da Pt, maior ou semelhante ao da 

Pt/C. O material que apresentou acréscimo da 

tolerância de envenenamento da Pt mais 

significativo foi o Pt/C.20%CeO2. Foi verificado na 

literatura um aumento da tolerância  ao 

envenenamento da Pt ao ser adicionado CeO2 na 

constituição do catalisador, o que corrobora os 

resultados obtidos [2-3]. 
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Introdução 

 A contextualização do conhecimento científico 
permite a conexão entre os conteúdos curriculares e 
questões culturais, históricas e sociais, imprimindo 
significado aos mesmos. O uso desta abordagem 
em uma situação-problema favorece a processo de 
aprendizagem.[1] [2]

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) faz 
uso constante de questões contextualizadas, prática 
observada desde o início de sua elaboração. Como 
o ENEM é a principal forma de ingresso em
instituições de ensino superior, seu formato 
influencia na forma como o conhecimento é 
abordado nas escolas e livros didáticos.[3] A 
resolução de questões no estilo ENEM pode 
contribui para a preparação dos estudantes e 
motivá-los para o aprendizado de Ciências, se os 
textos-base abordarem temas científicos.  
Consideramos que o aprendizado do processo de 
elaboração de questões próprias é uma habilidade 
essencial para a formação de professores de 
Química. 
Neste trabalho apresentamos o desempenho dos 
estudantes no simulado, composto por 20 questões 
objetivas elaboradas em conformidade com o 
modelo seguido pelo ENEM, e suas impressões 
sobre o instrumento de avaliação aplicado. 

Resultados e Discussão 

O simulado foi aplicado a 90 estudantes de três 
turmas de 3° ano do EM da Fundação Osório. A 
aplicação nas turmas ocorreu de forma simultânea e 
com duração de 100 minutos. A tabela 1 mostra a 
relação entre o n° de questões do simulado 
respondidas corretamente (Padrão de acertos) e a 
% de alunos.  

Tabela 1. Padrão de acertos no simulado x % de 
alunos 

N° de 
acertos 

De 1 
a 3 

De 4 
a 6 

De 7 
a 9 

De 10 
a 12 

De 13 
a 15 

% de 
alunos 

9 46 30 13 2 

Logo após a aplicação do simulado, os estudantes 
responderam a um questionário de seis perguntas, 
das quais três são discutidas a seguir. 

Tabela 2. Padrão de respostas dos estudantes a 
três perguntas formuladas no questionário. 

Quanto você estudou para a realização do 
simulado? 

Muito Razoa-
velmente 

Pouco Não 
estudei 

N/R 

0 13% 34% 47% 6% 

De um modo geral, como você classifica o 
nível de dificuldade do simulado? 

Fácil Médio Difícil N/R 
3% 62% 26% 9% 

Como você classifica a qualidade das 
questões do simulado? 

Criativas 79% Tediosas 8% 
Instigantes 46% Chatas 38% 

Motivadoras 44% Desestimulantes 33% 
Inovadoras 74% Antiquadas 7% 

Cerca de 47% dos participantes não estudaram 
para o simulado, apesar da avaliação compor a nota 
do bimestre. O nível de dificuldade do simulado foi 
considerado médio (62%). Esses resultados diferem 
do padrão de acertos uma vez que 75% dos 
estudantes acertaram somente de 4 a 9 questões.  

Na questão 3, que investigou a qualidade das 
questões, 79% classificou as questões como 
criativas, 46% como instigantes, 44% como 
motivadoras e 74% como inovadoras, impressões 
possivelmente motivadas pelas contextualizações 
utilizadas na elaboração do simulado. 

Conclusões 

O desempenho dos estudantes do EM evidenciou a 
necessidade de rever alguns conceitos básicos da 
Química. O trabalho desenvolvido contribuiu para a 
capacitação profissional do licenciando ao vivenciar 
diferentes etapas de um processo de avaliação. 
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Introdução 

Energias renováveis é um tema transversal que está 

presente nos conteúdos programáticos ao longo de 

toda a educação básica, tanto em disciplinas de 

ciências da natureza, quanto nas ciências humanas, 

e matemática e suas tecnologias. Porém, nem 

sempre a temática é abordada nos cursos de 

formação de professores. Uma forma de apresentar 

esse tema, que possui dimensões políticas, sociais, 

tecnológicas e ambientais, é por meio de 

metodologias ativas. Essas propostas pedagógicas 

conferem ao aluno maior autonomia sobre seu 

processo de ensino-aprendizagem, utilizando em 

geral a problematização como estratégia1. Deste 

modo, o aluno tem um papel ativo na sua 

aprendizagem, sendo protagonista do processo. 

Uma ferramenta capaz de promover reflexões e 

debates sobre o tema de forma lúdica é o emprego 

de charges. A prática do debate instiga a 

argumentação fundamentada, e a dialética tem 

posição central, o que o enquadra em métodos 

ativos2. Assim, o presente relato de experiência 

compartilha a perspectiva de como charges pré-

selecionadas pelo professor podem gerar situações 

de reflexão e debates, trabalhando também a 

socialização entre os estudantes. 

Metodologia 

Nesse trabalho apresenta-se relatos de experiências 

sobre a aplicação de uma atividade colaborativa 

mediada por charges pré-selecionadas, empregando 

o tema energias renováveis com alunos em

diferentes níveis de escolaridade. A atividade 

colaborativa trata-se da distribuição de 20 charges 

pré-selecionadas pelo professor, entre os alunos 

participantes e, em seguida, cada um apresenta sua 

charge e suas impressões sobre a mesma, 

norteando um debate. A mesma foi aplicada em seis 

grupos diferentes, sendo: (i) um do 6º ano do ensino 

fundamental da rede privada; (ii) dois do ensino 

médio de um colégio estadual do RJ; (iii) um com 

licenciandos em Ciências Biológicas na Semana da 

Biologia na FFP/UERJ; (iv) um com professores 

licenciandos em química e física, durante uma oficina 

do WEAQ-2019; (v) e um com discentes do curso de 

especialização em ensino de química da UFRJ. Ao 

final da atividade, as turmas de educação básica 

responderam a um questionário em escala de Likert 

de 5 níveis e as de ensino superior produziram 

narrativas semiestruturadas sobre suas impressões 

em relação à atividade com charges. 

Resultados e Discussão 

A realização da atividade com estudantes em 

diferentes níveis escolares, permitiu uma análise 

ampla, além de tornar possível a comparação do 

conhecimento destes alunos sobre o tema. Durante 

o debate pode-se observar o caráter lúdico da

atividade em todas as turmas, por meio da interação 

entre os colegas, conexões com filmes, séries e 

desenhos animados. Cada turma apresentou 

reflexões sob diferentes perspectivas e níveis de 

aprofundamento. Os alunos do 6° ano relacionaram 

as charges a conteúdos das aulas de ciências, como 

poluição atmosférica, aquecimento global, cadeia 

alimentar, combustíveis fósseis. As turmas de ensino 

médio apresentaram deficiências nos conteúdos 

citados anteriormente. A docente teve a oportunidade 

de identificar tais dificuldades por meio da fala dos 

discentes e pode abordar tais conteúdos de forma 

lúdica e dialógica com os estudantes. As turmas de 

nível superior apresentaram maior maturidade em 

relação às dimensões políticas, tecnológicas e 

sociais. Todos os alunos expuseram dúvidas quanto 

à interpretação das charges, sendo orientados pela 

docente e pelos colegas. A análise dos questionários 

e narrativas confirma os ganhos afetivos e cognitivos 

observados pela prática. 

Conclusões 

Apesar de ser um desafio comparar discentes de 

diferentes níveis, este trabalho oferece um panorama 

sobre a abordagem do tema e as vantagens de 

utilizar charges para abordá-lo. A atividade 

apresentou um caráter lúdico e despertou o interesse 

de todos os alunos durante a sua realização. 
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Introdução 

Pontos quânticos (do inglês quantum dots, 

QDs) são partículas semicondutoras que possuem 

dimensões nanométricas, sendo um dos principais 

sistemas utilizados pelo campo da nanotecnologia, 

possuindo propriedades óticas e eletrônicas 

diferentes daquelas comumente exibidas por 

semicondutores de maior escala. Suas potenciais 

aplicações são vastas, podendo ser usados em 

células solares, lasers, imagiologia médica e 

sensores analíticos quantitativos, este último 

exemplo sendo o foco principal deste trabalho. 

Pontos quânticos de grafeno (do inglês graphene 

quantum dots, GQDs) são um dos materiais que 

podem ser empregados como sensores deste tipo. 

A interação dos GQDs em solução com o analito de 

interesse provoca alterações na fotoluminescência 

original deles. Essa fotoluminescência pode ser 

ajustada através de modificações feitas na 

superfície deles, como por exemplo a 

funcionalização da sua superfície podendo 

proporcionar uma maior seletividade para interações 

com analitos de interesse. Dessa forma, o estudo da 

química da superfície dos pontos quânticos é de 

extrema importância nesse contexto. 

Nesse trabalho, a caracterização química 

de pontos quânticos funcionalizados foi realizada 

através do emprego da Espectroscopia de Absorção 

de Raios-X (Near-Edge X-ray Absorption Fine 

Structure - NEXAFS), Espectroscopia Auger 

ressonante (RAS) e Espectroscopia de fotoelétrons 

(XPS) de diferentes amostras de GQDs. Os 

experimentos foram realizados na linha de luz SXS 

do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) 

em Campinas. 

Três diferentes amostras de GQDs foram 

estudadas: GQDs sintetizados na presença de 

glutationa (GQDs-GSH), de tioacetamida (GQDs-

TIA) e de tioureia (GQDs – TIO). Os filmes foram 

depositados via drop casting sobre substrato de 

ITO. 

Resultados e Discussão 

Os resultados de NEXAFS na borda 1s do 

enxofre mostram que não há orientação preferencial 

dos filmes estudados, como pode ser observado na 

Figura 1 para o sistema GQDs–TIA. Entretanto, 

comparando-se os dados de Auger ressonante, este 

sistema é o que apresenta menor tempo de 

transferência de carga. Estes resultados são 

comparados com dados de fotoluminescência. A 

análise química será realizada através de XPS. 

Figura 1. Espectros de NEXAFS na borda 1s do 
enxofre para diferentes ângulos de incidência da luz 
síncrotron para a amostra de GQD – TIA.  

Conclusões 

GQDs funcionalizados foram estudados 

através de NEXAFS, RAS e XPS. Não há 

ordenamento preferencial dos filmes, sendo o filme 

de GQDs–TIA que apresenta o menor tempo de 

transferência de carga. 
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Introdução 

Corrosão é a deterioração de materiais, geralmente 
metálicos, por ação física, química ou eletroquímica 
do meio. Dentre os diversos materiais que podem 
sofrer corrosão, o aço carbono é o mais utilizado na 
indústria. 
Enaminoésteres são compostos considerados 
potenciais inibidores de corrosão devido a presença 
de grupos acila, amino e ligação dupla, conferindo 
uma natureza reativa a esses compostos. 
Neste trabalho, três enaminoésteres foram 
sintetizados, derivados da p-X-anilina e sua 
atividade anticorrosiva avaliada através de 
experimentos eletroquímicos: Polarização 
Potenciodinâmica (PP), Resistência à Polarização 
Linear (RPL) e Espectroscopia de Impedância 
Eletroquímica (EIE). Métodos semi-empíricos foram 
utilizados para calcular o momento de dipolo (µ) e 
correlacionar com os resultados experimentais. 

Resultados e Discussão 

A síntese dos enaminoésteres (X: H EN4, OMe 
EN5, OH EN6)) foi realizada a partir da p-X-anilina 
correspondente e acetoacetato de etila na presença 
de ácido p-tolueno sulfônico e peneira molecular em 
etanol, como mostra a Figura 1. 
Os testes eletroquímicos foram realizados 
em meio de HCl 1 mol.L-1 frente ao aço-carbono 
AISI 1020, utilizando soluções do enaminoéster em 
etanol. As medidas eletroquímicas foram realizadas 
para calcular a eficiência de inibição (ηRPL e ηEIE, 
respectivamente), e PP para analisar o 
comportamento do inibidor. A Tabela 1 mostra os 
resultados para a concentração do enaminoéster 
em 1,0 x 10-2

 mol.L-1.  

Figura 1. Esquema da síntese dos enaminoésteres. 

Tabela 1. Resultados obtidos para eficiência de inibição 
dos enaminoésteres 

Inibidor 

1,0.10
-2

(mol.L
-1

) 

EIE RPL 

OCP/ 
Ag/AgCl 

(mV) 
ηEIE (%) ηRPL (%) 

EN4 -0,457 83 91 
EN5 -0414 82 80 
EN6 -0,477 64 65 

A eficiência da inibição mostrou ser dependente 
da concentração, e as curvas PP indicaram uma 
diminuição da densidade de corrente, tanto nos 
ramos catódicos como anódicos, caracterizando os 
compostos como inibidores mistos de corrosão. 
Além disso, os cálculos teóricos realizados 
através de métodos semi-empíricos PM3, do 
programa SPARTAN 14 mostraram os momentos 
de dipolo que correlacionaram com a eficiência de 
inibição (Tabela 2). 

Tabela 2. Parâmetro teórico momento de dipolo (), 
obtido pelo método PM3, para os enaminoésteres. 
Inibidor μ (D) ηRPL (%) 

EN4 4,15 91 
EN5 3,71 80 
EN6 3,56 65 

O inibidor EN4 apresentou maior momento dipolar 
correlacionado com a maior eficiência nos ensaios 
experimentais, seguido do EN5 > EN6. 

Conclusões 

Neste trabalho, concluiu-se que o uso dos 
enaminoésteres pode ser uma alternativa 
promissora na inibição da corrosão do aço-carbono 
em meio ácido, sendo o EN4 o inibidor mais 
eficiente. Ademais, o método teórico pode ser usado 
como prospecção para descobrir novos agentes de 
inibição da corrosão.  
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Introdução 

A enzima Purina nucleosídeo fosforilase (PNP, do 
inglês Purine Nucleoside Phosphorylase) 
desempenha um papel fundamental na via de 
salvamento de purinas. A relação entre sua 
deficiência em humanos e desordens mediadas por 
células T sugerem que esta enzima é um alvo 
importante para o desenvolvimento de novos 
agentes imunossupressores seletivos. Além disso, 
inibidores de PNP podem ser usados para evitar a 
clivagem de fármacos anticâncer e antivirais. Uma 
abordagem promissora para identificar novos 
inibidores da PNP consiste em sua imobilização em 
partículas magnéticas. Tal abordagem possibilita a 
reutilização da enzima em diversos ensaios e 
elevada produtividade. Após o processo de 
imobilização, as partículas recobertas com a enzima 
são aprisionadas em tubos de peek, através do uso 
de imãs de Neodímio, e utilizadas em ensaios 
cromatográficos in line a uma coluna analítica que 
permite a separação do substrato e produto da 
reação catalisada pela enzima. Assim, a atividade 
da enzima é monitorada através da quantificação 
direta do produto formado. 

Resultados e Discussão 

A enzima PNP humana foi imobilizada 
covalentemente em partículas magnéticas com 
terminação amino comercializadas pela Sigma® 
(10µm) através da formação de bases de Shiff. Para 
o monitoramento da atividade da enzima
imobilizada, as condições de separação 
cromatográfica entre inosina (substrato) e 
hipoxantina (produto) utilizadas foram: coluna C18 
(Agillent, 15 x 0,46 cm, 5 µm) e fase móvel de 
separação contendo uma solução aquosa de 
trietilamina (1 % v/v acidificada com ácido acético, 
pH 6,0):MeOH (95:5), na vazão de 0,8 mL.min-1 e 
detecção em 249 nm. O método in line (figura 1) foi 
validado obtendo-se linearidade (y= 14876x – 11453 
e R2= 1), exatidão (83.2 -105.3 %), precisão 
intermediária (0.24 a 5.63 %) e limite de 
quantificação (5,0 µM). Nos estudos cinéticos 
determinou-se o valor de KM para a enzima 
imobilizada igual a 1084 ± 111 µmol.L-1, mostrando 
que a enzima reteve sua eficiência catalítica após a 
imobilização e no sistema em fluxo utilizado.  

Figura 1. Diagrama do método in line. 
A validação do emprego do método nos ensaios de 
triagem de ligantes foi realizada com um inibidor 
previamente descrito da PNP, o DI4G (derivado de 
imucilina de 4ª geração) e o valor de IC50 obtido foi 
de 317,5 ± 26,7 nmol.L-1.O gráfico dose-resposta 
obtido é apresentado na figura 2.  

Figura 2. Determinação da potência inibitória (IC50) 
pelo método in line.  

Após a validação do método no reconhecimento 
de ligantes, foram realizados ensaios de triagem de 
compostos sintéticos e naturais, mas nenhum 
potente inibidor foi identificado até o momento. 

Conclusões 

Este estudo relata pela primeira vez o uso de 
enzimas imobilizadas em partículas magnéticas 
para a triagem de inibidores enzimáticos através da 
cromatografia multidimensional in line. Os 
resultados evidenciaram que a PNP imobilizada 
manteve-se ativa possuindo excelentes 
características como fácil isolamento do meio 
biocatalítico, alta eficiência e reciclabilidade tendo 
potencial para aplicação em larga escala na triagem 
seletiva de ligantes. 
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Introdução 

O 99mTecnécio (99mTc) é o elemento mais utilizado em 

radiofármacos empregados em medicina 

diagnóstica, onde é aplicado como marcador 

radioativo. Pode existir em 9 estados de oxidação, o 

que lhe confere a possibilidade de formar complexos 

de coordenação com numerosos agentes quelantes, 

assumindo geometrias distintas1. A espectroscopia 

de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) é 

amplamente empregada para sondar os ambientes 

químicos dos complexos de 99mTc. O núcleo do 99mTc 

possui uma ampla faixa de deslocamento químico 

(δ), ~9000ppm, sendo muito sensível à natureza dos 

ligantes2,3. Neste contexto, a Química Computacional 

pode auxiliar na caracterização destes complexos 

por RMN. Este estudo visa uma análise dos aspectos 

relevantes, nível de teoria, função de base, efeitos 

relativísticos e do solvente, envolvidos na previsão 

teórica dos parâmetros de RMN de complexos de 
99mTc com potencial aplicação radiofarmacêutica. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente, a influência da estrutura na previsão do 

δ 99mTc foi avaliada. Para isso, estruturas obtidas a 

partir de cálculos não relativísticos e relativísticos 

(ZORA escalar), no estado gasoso e com a inclusão 

do efeito do solvente (COSMO), utilizando distintos 

funcionais DFT (GGA e Híbridos) e funções de base 

(metal e ligantes), foram utilizadas no cálculo das 

constantes de blindagem. Os melhores níveis de 

teoria foram fixados para a avaliação da influência 

dos mesmos parâmetros descritos anteriormente na 

previsão do δ 99mTc. O deslocamento químico foi 

calculado pela diferença entre a constante de 

blindagem do complexo de referência, [TcO4]-, e a 

constante de blindagem (σ) do complexo de 

interesse. Todos os cálculos foram realizados no 

programa ADF 2017. Verificou-se que funções de 

base “all-electron” tendem a encurtar as distâncias de 

ligação, deixando-as mais próximas dos valores 

experimentais, assim como a utilização das 

aproximações COSMO e/ou ZORA, independente do 

funcional utilizado. Funcionais híbridos tiveram um 

melhor desempenho em relação às aproximações 

GGA puras. Não houve diferença significativa nos 

ângulos de ligação em nenhum nível de teoria. 

Cálculos considerando o contraíon foram realizados 

e não houve diferença significativa em relação aos 

cálculos da espécie carregada. Para o RMN, níveis 

de teoria mais completos entregaram resultados mais 

próximos aos valores experimentais. A utilização de 

funcionais híbridos também reduziu os erros relativos 

no deslocamento químico, quando comparados aos 

funcionais GGA puros. Apenas o funcional GGA 

SSB-D (com correções de dispersão), teve 

desempenho ligeiramente melhor do que os 

funcionais híbridos.  

Figura 1. Avaliação do δ 99mTc para o complexo fac-
[Tc(9-ane-S3)(CO)3]+. 

Conclusões 

Trabalhos anteriores já mostravam que complexos 

de 99Tc devem ser otimizados com funcionais 

híbridos, enquanto as constantes de blindagem 

devem ser calculadas em funcionais puros2,3, como 

foi demostrado na análise do complexo fac-[Tc(9-

ane-S3)(CO)3]+. Essa análise está sendo expandida 

para uma variedade maior de complexos, com o 

objetivo de validar o protocolo estabelecido. 
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Introdução 

Desde que foram descobertas suas propriedades 

antitumorais em 1965, a cisplatina tem sido um dos 

antineoplásicos mais utilizados na quimioterapia para 

câncer. Apesar da grande utilização e sucesso nos 

tratamentos quimioterápicos, alguns fatores como 

alta toxicidade e reações adversas atribuídos à sua 

baixa especificidade, geram a necessidade de busca 

por novos medicamentos. Sendo assim, complexos 

de Pt(IV) surgem como alternativa devido à sua 

estabilidade, além da possibilidade de ser 

administrado por via oral.1 Desta forma, é de 

fundamental importância entender o mecanismo de 

redução dos complexos de Pt(IV) e sua etapa de 

ativação no meio intracelular. Logo, o presente 

estudo computacional tem como objetivo obter uma 

metodologia computacional para a previsão do 

potencial de redução de complexos de Pt(IV).  

Resultados e Discussão 

Foi selecionado um conjunto de 8 complexos de 

Pt(IV), cujos dados experimentais para o potencial de 

redução estão disponíveis,2 e podem ser calculados 

baseado na semi-reação da célula em relação ao 

sistema redox. O valor experimental foi obtido por 

voltametria cíclica, em solução de DMF em relação 

ao eletrodo de referência de Ag/AgCl.2 Tomando 

então o eletrodo padrão de hidrogênio (EPH) como 

referência, corrigido por +0,222 V referente ao 

eletrodo de Ag/AgCl, o potencial da célula 

eletroquímica, Ꜫ°cel, corresponde ao potencial padrão 

do eletrodo de platina.  

Pt(IV)sol + 2 e− → Pt(II)sol + 2Lsol
−  ∆GPt,sol

0   (1) 

ε0[Pt(IV) → Pt(II)] = −
∆GPt,sol

0

2F
− (εSHE

0 + 0,222) (2) 

Para obtenção dos protocolos computacionais na 

predição do potencial de redução (εº) dos complexos 

de Pt(IV) os valores de ΔG foram calculados a partir 

de estruturas em fase gasosa. Foram realizadas 

correções de energia, a fim de considerar os efeitos 

do solvente e mudança de funcional. Os protocolos 

foram construídos usando combinações distintas de 

conjuntos de funções de base da Pt / Ligantes. Todos 

os cálculos foram realizados no programa Gaussian 

09 Rev. D.01. A Tabela 1 apresenta o melhor 

protocolo obtido até o momento, A5, 

B3LYP/LANL2DZ/def2-SVP/IEFPCM(UFF), obtendo 

um desvio relativo médio (DRM) de 14% e um desvio 

absoluto médio (DAM) de 97 mV.  

Tabela 1. Valores calculados do εº (mV) e seus 
respectivos DRM e DAM (mV). 

A5 DRM DAM Expt. 

1 -865 2 15 -850 

2 -842 1 8 -850 

3 -871 6 51 -820 

4 -551 25 179 -730 

5 -599 16 111 -710 

6 -586 19 134 -720 

7 -545 17 115 -660 

8 -467 26 163 -630 

14 97 

Além disso, também está sendo analisada a 

influência da estrutura na predição do potencial de 

redução dos complexos de Pt(IV). 

Conclusões 

Com o objetivo de encontrar um protocolo 

computacional adequado para previsão do potencial 

redução de complexos de Pt(IV), uma análise 

detalhada com diferentes conjuntos de função de 

base foi realizada. O melhor protocolo encontrado 

obteve um DAM de apenas 97 mV, apresentando 

uma boa alternativa para a previsão computacional 

do potencial de redução de complexos de Pt(IV). 
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Introdução 

         Nos dias atuais, a busca por experimentos 
químicos que não agridem o meio ambiente, tornou-
se bastante corriqueira. O ácido succínico é o 
produto principal deste trabalho, pois difere um 
pouco dos outros ácidos orgânicos por ser utilizado 
em vários setores diferentes da indústria, como: a 
indústria farmacêutica, alimentícia, química, 
cosméticos entre outras indústrias.  

O objetivo do trabalho foi apresentar a reação de 
esterificação do ácido succínico com os álcoois 
etanol e butan-1-ol, catalisado por ácido sulfúrico, 
modificando os respectivos tempos de reação e 
caracterizar o produto formado pelas técnicas de 
espectroscopia de infravermelho e cromatografia em 
camada fina.  

Figura 1: Reação de Esterificação 

Resultados e Discussão 

Com os resultados apresentado na tabela 1, foi 
possível observar que mesmo variando o tempo da 
reação é possível realizar a esterificação do ácido 
succínico. Isso é um ponto importante uma vez que 
um dos princípios da química verde é de se obter o 
produto com baixo gasto de energia. 

Tabela 1: Resultados obtidos 

Código 

da 

amostra 

Tipo 

de 

álcool 

Tempo 

de 

reação 

Temperatura 

TF 04 Etanol 3 h 70ºC 

TF 05 Etanol 5 h 70ºC 
TF 06 Butano

l 

4,5 h 110ºC 

A amostra TF 05 foi a escolhida para calcular o 
rendimento da reação e foi encontrado o rendimento 
químico igual a 67,79%.  

      Analisando a Figura 2, é possível observar 
que se obteve uma corrida boa e com isso pode 
concluir que os reagentes utilizados foram 
convertidos no produto almejado. As placas abaixo 

são referentes às amostras TF 04, TF 05 e TF 06, 
respectivamente. 

 Figura 2: Plaquinhas de cromatografia

Observando o espectro da esquerda para 
direita tem-se a banda C-H característica de grupo 
metilas que costuma absorver na faixa e variando 
de 2870 a 2960 cm-1.  A outra banda é a de 
carbonila de éster, que absorve em uma faixa que 
varia entre 1750 a 1670 cm-1. E por fim as duas 
bandas marcada referem-se ao estiramento do 
grupo C-O que varia entre 1300 a 1000 cm-1. 

Figura 3: Espectro de Infravermelho 

Conclusões 

É possível inferi que foi possível observar que 
mesmo com os tempos modificados o produto foi 
formado e apresentou um rendimento próximo de 
70%, que é considerado muito bom rendimento 
reacional. 
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Introdução 

O aço carbono é uma liga metálica amplamente 
utilizada no ramo industrial. A corrosão é uma 
problemática deste setor, sendo potencializada em 
meio ácido e causando diversos prejuízos 
econômicos e ambientais. Dessa forma, é preciso 
utilizar meios que minimizem os impactos gerados 
por esse fenômeno. Os inibidores de corrosão são 
substâncias que podem ser utilizadas no meio 
agressivo de modo a reduzir tais efeitos, sendo 
compostos orgânicos extremamente eficientes. Tal 
eficiência pode ser explicada pela interação de 
elementos existentes na estrutura molecular, como 
presença de pares de elétrons não ligantes e 
elétrons π, que interagem com elementos da 

superfície metálica, protegendo-a da corrosão.  
Tendo em vista essa necessidade, o presente 

trabalho avaliou duas moléculas derivadas de um 
álcool triazólico como potenciais inibidores de 
corrosão para aço carbono 1020 em meio de ácido 
clorídrico (HCl 1 mol.L-1).  

Resultados e Discussão 

Após o estudo gravimétrico, foi possível observar 
que o aumento da concentração das moléculas 
inibidoras no meio corrosivo leva a uma diminuição 
da taxa de corrosão do aço carbono, 
consequentemente aumentando a eficiência 
anticorrosiva, conforme mostrado na Tabela 1. 

Observou-se também que a presença de um 
substituinte retirador de elétron por efeito de 
ressonância afeta negativamente a eficiência 
anticorrosiva do álcool triazólico, evidenciando 
assim a importância do anel aromático na adsorção 
dessas moléculas na superfície do aço carbono. 
A eficiência anticorrosiva na concentração máxima 

cai de 84,6% para 75,8% na presença do 
substituinte nitro (NO2), sendo prejudicial ao 
potencial de inibição da molécula. 

Tabela 1. Dados gravimétricos a 298 K. 

Ensaios gravimétricos em temperaturas mais 
elevadas (313 e 328 K) permitiram a avaliação de 
parâmetros termodinâmicos de adsorção e cinéticos 
de corrosão, podendo-se, assim, se ter um melhor 
entendimento do sistema estudado e da atuação 
dessas moléculas orgânicas. 
Imagens de microscopia de força atômica (AFM) 

revelaram uma significativa diferença na topografia 
da superfície do aço carbono na ausência e na 
presença da concentração máxima dos inibidores 
de corrosão, indicando assim a proteção da liga 
metálica por formação de um filme protetor. 

Conclusões 

As moléculas analisadas neste trabalho atuam com 
eficiência contra o fenômeno da corrosão, uma vez 
que os resultados obtidos pelo ensaio gravimétrico 
apresentaram eficiência em torno e superior a 80% 
e as imagens de microscopia de força atômica 
apontam para a formação de um filme protetor na 
superfície metálica.  
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Composto Concent. 
(mmol.L

-1
) 

Taxa de 
corrosão 

(mm.ano
-1

) 
Eficiência 

(%)

- 0 2,3168 0,0
1-(fenil-1H-

1,2,3-triazol-
4-il)metanol

0,13 0,7980 65,6
0,52 0,6521 71,9
1,30 0,4919 78,8
2,60 0,3576 84,6

1-(4-
nitrofenil)-
1H-1,2,3-
triazol-4-
il)metanol

0,13 1,4263 38,4
0,52 1,1059 52,3
1,30 0,7807 66,3
2,60 0,5599 75,8 
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Estudo de uma proposta de intervenção sobre o uso de modelos 
moleculares no ensino de química  

Palavras Chave: ensino de química, PhETTM interactive Simulations, Kit molecular, modelos moleculares.

Introdução 

A Química é uma ciência que estuda a natureza, 
as propriedades, a composição e as transformações 
da matéria. O campo de interesse e aplicação da 
química é tão amplo que envolve quase todas as 
outras ciências1. 
Contudo, os alguns alunos da rede estadual de 

ensino mencionam que não se interessam pela 
Química por acharem sem utilidade em sua vida 
cotidiana2. Neste contexto, o presente trabalho 
apresenta de uma proposta de intervenção e uma 
análise desta proposta por alunos do curso de 
complementação pedagógica do IFES, campus Bom 
Jesus do Itabapoana. A proposta tem como foco, 
discente das turmas da 1º série do ensino médio no 
segundo semestre, de acorde com a matriz de 
conhecimento do estado do Espírito Santo, trata-se 
do conteúdo de Ligações químicas (iônica, 
covalente e metálica), mais especificamente a 
representação dos modelos estruturais das 
moléculas. 

Resultados e Discussão 

Para trabalhar os modelos estruturais das 
moléculas, foi proposto a utilização de modelos 
moleculares, um disponibilizado pelo professor, 
Figura1, e outros a serem confeccionados pelos 
próprios alunos por massinhas de modelar sobre 
orientação do professor. A fim de possibilitar a 
independência do aluno quanto ao estudo deste 
conteúdo, o professor irá apresentar o objeto 
educacional de Geometria Molecular do PhETTM

interactive Simulations, programa gratuito, que será 
utilizado para verificar a montagem das moléculas. 
Ao apresentar esta proposta aos futuros docentes 

do curso de complementação, verificou-se todos 
utilizariam a metodologia de ensino proposta em 
suas aulas. A partir da análise da proposta e dos 
relatos dos docentes, foi possível verificar que a 
metodologia proposta contribui com o processo de 
ensino-aprendizagem, uma vez que a utilização 

destes modelos e do programa gratuito permite uma 
visualização 3D das moléculas, facilita o 
entendimento dos arranjos moleculares e auxilia na 
compreensão dos conceitos relativos ao estudo de 
ligações químicas e geometria molecular no ensino 
médio. 

Figura 1. Kit molecular utilizado 

Conclusões 

Com a utilização dos modelos moleculares e do 
objeto educacional apresentado anteriormente será 
possível tornar as aulas mais atraentes e dinâmicas, 
além de permitir ao aluno a oportunidade de criar e 
manipular esses modelos, uma vez será possível 
sair do plano bidimensional para tridimensional 
facilitando assim, compreensão do conteúdo e 
permitindo o desenvolvimento da capacidade de 
visualização espacial. 
Portanto, esta proposta de intervenção utiliza de 

uma metodologia única, que poderá ser utilizada a 
fim de melhorar a compreensão do ensino da 
química e, assim, contribuir para a melhoria da 
qualidade de ensino de nosso país. 
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Introdução 

Hidróxidos duplos lamelares, também conhecidos 
como argilas aniônicas ou hidrotalcitas, constituem 
uma classe de compostos que apresentam 
estruturas derivadas da brucita e fórmula geral 
[M2+

(1-x)M3+
x(OH)2](An-

x/n.zH2O)1. Os HDL são 
formados por lamelas catiônicas compostas de 
octaedros, onde no centro destes octaedros 
encontram-se cátions divalentes e trivalentes; sendo 
necessários ânions intercalados para neutralizar 
esta carga positiva. O HDL pode ser usado como 
catalisador, precursor e suporte para catalisadores, 
adsorvente, etc2. O método mais usado para a 
obtenção de HDL é o da coprecipitação. As sínteses 
de materiais mais puros e cristalinos dependem da 
razão M+2/M3+, do pH e da temperatura do processo. 
Sendo assim, o objetivo desse trabalho é estudar a 
influência da temperatura na cristalinidade dos 
HDL’s, com razão Mg

2+/Al3+ iguais a 2 e 3, 
intercalados com íons carbonatos. Os HDL foram 
obtidos pelo método de coprecipitação, que consiste 
na adição lenta de uma solução de cátions em uma 
solução alcalina contendo o ânion a ser intercalado. 
Foram sintetizados os HDL, Mg2Al-CO3 e Mg3Al-
CO3, com aquecimento (76 ºC / 20 horas) e sem 
aquecimento (temperatura ambiente / 20 horas) 
durante a etapa de digestão. Após digestão, o 
produto foi filtrado, lavado até pH próximo de 7, 
secos a 100ºC por 24 horas e a 120 ºC por 4 horas.  

Resultados e Discussão 

As análises de difração de raios X dos produtos 
sintetizados confirmam a formação de HDL. A figura 
1 mostra os difratogramas dos HDL. Os valores de 
2ϴ com seus respectivos hkl são os seguintes: 
11,6° (003); 23,4° (006); 34,4° (009); 38,8° (104); 
46,0° (107); 60,7° (110) e 62,1° (113) para o HDL-
Mg2Al-CO3; e 2ϴ iguais a 11,4 (003)°; 23,0° (006); 
34,6°(009); 38,6° (104); 45,8° (107); 60,5° (110) e 
61,7° (113) para o HDL-Mg3Al-CO3. Pode-se 
observar que os difratogramas dos produtos 
sintetizados sem aquecimento apresentaram picos 
mais largos e menos intensos com valores 2ϴ 
característicos dos HDL (Figura 1). Os espectros de 
absorção no infravermelho dos HDL, HDL-Mg2Al-
CO3 e HDL-Mg3Al-CO3, apresentam bandas na 
região de 4000 a 2400 cm-1 características de 
estiramento O-H, (s(OH) e as(OH)), da matriz e da 
água intercalada. Na região de 2000 a 400 cm-1 
observam-se os modos vibracionais da das 
espécies intercaladas e da rede catiônica do HDL 
(MgO6,AlO6). As bandas observadas em 1640 e 
1372 cm-1 são atribuídas à deformação angular da 

água (δHOH) e estiramento do íon carbonato (CO), 
respectivamente1. 

Figura 1. Difratogramas dos HDL: 1) HDL-Mg2Al-
CO3 com aquecimento; 2) HDL-Mg2Al-CO3 sem 
aquecimento; 3) HDL-Mg3Al-CO3 com aquecimento 
e 4) HDL-Mg3Al-CO3 sem aquecimento. 

Figura 2. Espectro de absorção no infravermelho 
dos HDL: 1) HDL-Mg2Al-CO3 com aquecimento; 2) 
HDL-Mg2Al-CO3 sem aquecimento, 3) HDL-Mg3Al-
CO3 com aquecimento e 4) HDL-Mg3Al-CO3 sem 
aquecimento. 

A cristalinidade dos produtos foi avaliada utilizando 
a equação de Scherrer e demonstraram a 
necessidade de aquecimento no processo de 
digestão para obter um material mais cristalino. 
Assim, em função do uso desejado, o material deve 
ou não ser obtido com aquecimento. 

Conclusões 

Os resultados obtidos de difração de raios X e de 
FTIR mostram que as sínteses dos HDL, Mg2Al e 
Mg3Al, realizadas com aquecimento apresentaram 
uma maior cristalinidade. Pode-se concluir que o 
aquecimento na etapa da digestão altera a 
cristalinidade do HDL. 
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Figura 2. Espectro RAS do S KL2,3L2,3 para as 
amostras de PT/Au. 

Estudo espectroscópico de filmes nanocompósitos: 

politiofeno/nanopartículas de ouro para aplicação em células solares 

Thauany Hellmann¹(PG), Camila Suemi Inagaki²(PG), Aldo J. G. Zarbin
2
(PQ) e Maria Luiza M.

Rocco¹*(PQ) 
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Introdução 

Um dos maiores desafios atualmente é melhorar a 
eficiência das células solares orgânicas. Neste 
contexto, a investigação da orientação molecular e 
da dinâmica de transferência de carga é de grande 
importância no estudo da eficiência final do 
dispositivo. Neste sentido, foi realizado o estudo de 
filmes finos de nanocompósitos: 
Politiofeno/Nanopartículas de ouro (PT/Au), 
sintetizados em diferentes tempos reacionais (8,5; 
12,5; 16,5 e 20 horas) através da espectroscopia de 
fotoabsorção (NEXAFS) e da espectroscopia de 
elétrons Auger Ressonante (RAS). 

Resultados e Discussão 

Os espectros de NEXAFS no modo FY e TEY não 
apresentaram variação na intensidade das 
transições nos diferentes ângulos de incidência do 
feixe, indicando unidades tiofênicas sem orientação 
preferencial em relação ao plano do substrato. 

Figura 1. Espectros de NEXAFS na borda do S1s: 
TEY (esquerda) e FY (direita) para a amostra 20h. 

Os espectros de RAS são mostrados na Figura 2. 

Na tabela 1, estão descritos os tempos de 
transferência de carga, calculados pela metodologia 
de Core-Hole Clock nas ressonâncias 
correspondentes às transições S1s→π* e S1s→σ*. 

Tabela 1. Tempos de transferência de carga (tTC). 

Amostra 
tTC (fs) 

S1s→π* S1s→σ* 
8,5h 11,21 11,93 

12,5h 10,50 11,65 
16,5h 9,69 10,05 
20h 8,40 9,18 

Os valores calculados são equivalentes aos 
encontrados na literatura para derivados de tiofeno¹. 
O tTC é menor nos filmes com maior tempo 
reacional, corroborando os resultados de Inagaki et 
al.², nos quais os filmes com maiores tempos 
reacionais apresentam maior condutividade. 

Conclusões 

Os resultados de NEXAFS indicam filmes 
desordenados em relação ao plano do substrato. Os 
resultados de RAS apontam que o tTC decresce à 
medida que o tempo de reação aumenta. 
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Estudo fotoquímico e fotocatalítico de derivados de pireno-4,5-diona. 

Rodolfo I. Teixeira (PG),¹* Simon J. Garden (PQ)¹ e Nanci C. de Lucas (PQ).¹ 

1Laboratório de Fotoquímica David Ernest Nicodem, Departamento de Química Orgânica, Instituto de Química, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). *rodolfoiteixeira@gmail.com 

Palavras Chave: fotoquímica, fotocatálise, pirenoquinona. 

Introdução 

A fotocatálise tornou-se um tema proeminente 

em síntese orgânica como uma ferramenta única e 

eficaz para processos de transferência de elétrons 

ou energia sob condições brandas.1 Apesar de 

complexos de rutênio e corantes, como rosa 

bengala e azul de metileno, serem amplamente 

explorados como fotocatalizadores, porém 

apresentaram alto custo (complexos de rutênio) ou 

baixa fotoestabilidade (corantes).2 Quinonas são 

compostos que apresentam diversas propriedades 

fotoquímicas, de forma que podem ser alternativas 

interessantes como fotocatalisadores devido a sua 

fotoestabilidade, baixa toxicidade e aos custos 

acessíveis.3 Assim, neste trabalho estudamos as 

propriedades fotoquímicas e fotocatalíticas de 

derivados de pireno-4,5-diona (1a e 1b). 

Esquema 1: Estrutura das pireno-4,5-dionas. 

Resultados e Discussão 

Espectroscopia de UV-Visível das pireno-4,5-

dionas 1a e 1b analisadas revelou bandas de 

absorção na reviso de 400 a 500 nm (λmax = 421 

para 1a e λmax = 423 para 1b, em MeCN) com um 

caráter n,π* para a transição de menor energia. 

Experimentos de FPL de todas as cetonas 

estudadas levaram a formação do estado excitado 

triplete correspondente. A adição de 2-propanol ou 

1,4-ciclohexadieno às soluções irradiadas levou a 

supressão dos tripletes (kq~107 L mol-1 s-1) e a 

formação do radical cetila devido a abstração de 

hidrogênio pelos estados excitados tripletes. O 

transiente triplete das quinonas também foi 

eficientemente suprimido por fenol e indol (kq~109 L 

mol-1 s-1), via transferência de elétron, acoplada a 

uma transferência de próton. A tabela 1 mostra os 

valores de constantes de supressão obtidos.  

O rendimento quântico de formação de 
oxigênio singlete (ΦΔ) tambem foi determinado para 
as cetonas usando técnica de emissão resolvida no 
tempo no infravermelho próximo. Os resultados 
obtidos mostraram que 1a (ΦΔ = 0,77) e 1b (ΦΔ = 
0,75) formam oxigênio singlete com alta eficiência.   

Tabela 1: Valores de constantes de supressão do 

estado excitado triplete das pirenoquinonas 

estudadas por diversos supressores 

Kq (L mol-1 s-1) 

1a 1b 

2-propanol 9,6 x106 3,1 x107 

1,4-CHD 9,5 x106 1,8 x107 

Indol 4,2 x109 6,3 x109 

Fenol 2,8 x109 9,4 x108 

Fotólise em estado estacionário mostrou que 

1a e 1b são fotorreduzidas por 2-propanol de forma 

reversível, indicando que esses compostos podem 

iniciar reações de fotorredução.  Assim, a alquilação 

fotocatalítica de olefinas conjugadas foi testado 

usando como modelo 2-propanol e ácido maleico, 

conforme mostrado no esquema 2. 

Esquema 2: alquilação fotocatalítica de ácido 
maleico com 2-propanol 

A irradiação (LED azul, 100W) de ácido 
maleico (0.05M) em 2-propanol na presença de de 
1b (10% mon) levou a formação de B após 7h. Ao 
realizar a reação sem catalizador, foi observada 
somente a esterificação do ácido maleico. Não foi 
observado formação de B sem irradiação, mesmo 
quando o sistema foi submetido a aquecimento. 
Devido à baixa solubilidade de 1a em 2-propanol, a 
reação utilizando 1a como catalisador apresentou 
60% de conversão em 7h de irradiação. Ao 
substituir 2-propanol por outras doadores de 
hidrogênio, como 1,4-ciclohexadieno ou fenol, o 
produto de alquilação não foi observado.  

Conclusões 

Estes resultados mostram que os compostos 1a e 

1b podem ser interessantes como fotocatalizadores 

para reações de alquilação fotocatalítica e de 

fotooxidação induzida por oxigênio singlete. 
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Introdução, Objetivos e Metodologia 

No Brasil, ainda existe grande desigualdade de 

acesso e permanência da população de baixa renda 

ao ensino superior, principalmente, às universidades 

públicas1. 

O presente trabalho manifesta a preocupação 

com os jovens pertencentes a grupos menos 

favorecidos e visa assegurar seu direito quanto a 

educação de qualidade, atrativa e equitativa. 

Serão reportados os resultados da oficina, 

“Calorimetria de Combustíveis”, desenvolvida com 

alunos do Ensino Médio (1° ao 3° ano) do CIEP 

Brizolão 089 Graciliano Ramos (Duque de 

Caxias/RJ) e do Colégio Estadual Antônio Prado 

Júnior (Rio de Janeiro/RJ), parte de um Projeto de 

Extensão que emprega Oficinas Pedagógicas, com 

tema motivador “Petróleo & Gás, Biocombustíveis e 

Petroquímica” e com enfoque CTSA2. 

Como objetivos específicos, tem-se: 1) comparar 

o número de respostas certas e erradas

respondidas em questionários antes e após o 

desenvolvimento da oficina e 2) analisar se o jogo 

aplicado em substituição ao questionário final teve 

boa aceitação entre os alunos. 

No primeiro dia da oficina, foi aplicado um 

questionário com 10 questões objetivas contendo 5 

opções de resposta (de a até e), sendo uma delas, 

a resposta “não sei’. Logo após, foi promovido um 

debate sobre o assunto. No 2º dia, foi realizado um 

experimento que consistiu em observar a 

combustão de 2 mL de combustível (etanol, 

biodiesel de soja e óleo diesel), e calcular o calor 

relativo liberado na combustão, que aqueceu 100 

mL de água contido em uma lata de refrigerante. 

Para isso, empregou-se a fórmula Q = m.c.T. Ao 

final, foi então aplicado um jogo elaborado com as 

mesmas perguntas do questionário inicial. Neste 

jogo, as perguntas foram sorteadas e os alunos as 

responderam apresentando cartões, plastificados e 

presos a um palito de picolé, contendo as letras 

referentes às respostas. 

Resultados e Discussão 

Após realizarem o experimento e calcularem o 

calor liberado na combustão, os alunos identificaram 

o etanol como o combustível que libera menos

calor, já que sua combustão promoveu uma menor 

variação de temperatura da água. Eles também 

puderam observar que o óleo diesel é o combustível 

mais poluente, uma vez que houve grande liberação 

de fuligem em sua combustão. 

No questionário aplicado antes do 

desenvolvimento da oficina, houve um alto 

percentual de repostas assinaladas como ‘não sei’ 

(Tabela 1). Apesar do número de respostas certas 

não ser desprezível, 32,5% e 37,1%, o número de 

respostas erradas foi quase equivalente (Tabela 1), 

sendo difícil estimar se os alunos realmente sabiam 

as respostas, ou se apenas “chutaram”. Com o jogo, 

entretanto, pôde-se observar um grande aumento 

do número de respostas certas com a concomitante 

diminuição do número de respostas erradas e, 

principalmente, ‘não sei’ (Tabela 1). Estes 

resultados levaram-nos a acreditar que houve 

aprimoramento no nível de conhecimento dos 

alunos relacionado ao tema da oficina. 
Tabela 1: Comparação das respostas do 
questionário (antes da oficina) e do jogo (após a 
oficina). 

A (%)* E (%)* NS (%)* 

Colégio CIEP Brizolão 089 

Antes (n=12) 32,5 21,7 45,8 

Depois (n=11) 82,7 15,5 1,8 

Colégio Estadual Antônio Prado Júnior 

Antes (n=14) 37,1 30,0 32,9 

Depois (n=7) 87,1 10,0 2,9 
*A (%) = percentual de acertos; *E (%) = percentual de erros; *NS

(%) = percentual de respostas assinaladas como ‘não sei’. 

Por uma observação direta, notou-se que o jogo 

foi bem aceito pelos alunos. 

Conclusões 

Foi possível notar que instigando os alunos de 

uma forma diferenciada, seus interesses aumentam, 

fazendo com que sejam obtidos resultados mais 

satisfatórios quanto à aprendizagem. Também 

conclui-se que o jogo foi um formato mais dinâmico, 

que despertou maior interesse em participar por 

partes dos alunos. 
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Introdução 
As plantas do gênero Bauhinia, nativas de regiões 
tropicais, são muito estudadas e utilizadas na 
medicina popular, tendo suas principais atividades 
farmacológicas correlacionadas às propriedades 
antioxidantes atribuídas aos compostos fenólicos, 
por meio de mecanismos de supressão da formação 
de espécies reativas de oxigênio (ERO’s), captura
direta de ERO’s e regulação ou proteção das
defesas antioxidantes.

1 
O objetivo deste trabalho foi

otimizar a recuperação de compostos 
potencialmente antioxidante de folhas da Bauhinia 
forficata   Link, conhecidas como “pata de vaca”.

Resultados e Discussão 
As folhas de pata de vaca foram coletadas, secas, 
moídas e extraídas por uma hora com distintas 
condições variando a temperatura, concentração de 
etanol e razão sólido/líquido, seguindo um 
delineamento experimental do tipo composto central 
rotacional. Os extratos obtidos foram analisados 
quanto ao teor de fenólicos totais e capacidade 
antioxidante (ABTS

•+
), respostas ao planejamento

experimental. Os resultados podem ser visto na 
Tabela 1. 

Tabela 1. Teor de compostos fenólicos totais e 
capacidade antioxidante dos extratos de pata de 
vaca. 

Extrações 
Fenólicos 

(mg/100g) 

ABTS 

(µmol Trolox/g) 

1 (40/30/1:20) 4896 59 

2 (40/30/1:50) 5793 81 

3 (40/80/1:20) 3208 51 

4 (40/80/1:50) 4786 65 

5 (65/301:20) 6043 88 

6 (65/30/1:50) 6880 93 

7 (65/80/1:20) 4515 68 

8 (65/80/1:50) 6040 66 

9 (31,5/55/1:35) 5551 79 

10 (73,5/55/1:35) 7357 107 

11 (52,5/13/1:35) 4570 59 

12 (52,5/97/1:35) 1977 29 
13 (52,5/55/1:10) 5485 89 
14 (52,5/55/1:60) 7065 99 
15 (52,5/55/1:35) 6892 94 
16 (52,5/55/1:35) 6519 101 
17 (52,5/55/1:35) 6703 99 

Valores entre parênteses correspondem às condições usadas na extração 
(temperatura/concentração de etanol/razão sólido/líquido). 

Dentre os efeitos das variáveis independentes sobre 
as respostas, destaca-se o efeito quadrático da 
concentração de etanol. Esse efeito apresentou 
valor negativo indicando que quanto mais etanol for 
adicionado à solução extratora menor será a 
recuperação de compostos fenólicos e potencial 
antioxidante nos extratos. Considerando as 17 
extrações realizadas e a abrangência do 
delineamento experimental, a melhor condição para 
a recuperação de compostos antioxidantes das 
folhas da pata de vaca é alcançada quando elas são 
extraídas a 73,5 °C, com etanol 47% e razão 
sólido/líquido de 1:31, condição com maior valor de 
desejabilidade (Figura 1). 

Figura 1. Função desejabilidade e otimização das 
variáveis para extração dos compostos 
antioxidantes da pata de vaca. 

Conclusão 
A melhor combinação das variáveis de processo, 
compreendendo a temperatura, o percentual de 
etanol na solução extratora e a razão sólido/líquido 
para a recuperação dos compostos antioxidantes 
das folhas da pata de vaca foi aquela em que se 
empregou 73,5 °C, 47% e 1:31, respectivamente. 
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Introdução 

O estudo de nanopartículas magnéticas (NPMs) 
tem aumentado cada vez mais ao longo dos anos, 
devido a sua vasta aplicabilidade em diversos 
campos, como catálise, biomedicina, 
armazenamento de informação e em remediação 
ambiental1. Para tais aplicações, é necessário a 
compreensão das propriedades 
superparamagnéticas e como essas propriedades 
podem ser afetadas e melhoradas com a 
funcionalização das NPMs visando uma maior 
eficiência nas diversas aplicações. A funcionalização 
com ligantes na superfície ajuda a estabilizar as 
NPMs. Partículas muito pequenas tendem a formar 
agregados para diminuir a energia associada à alta 
área superficial. Além disso, esses ligantes podem 
ser utilizados para funcionalizar as NPMs com fins 
específicos. Radicais do tipo nitróxido são radicais 
estáveis cujas propriedades como, paramagnetismo 
e atividade redox lhe garantem aplicações em 
diversos campos de estudo como sensores e sondas 
em diagnóstico de imagens, catálise, síntese de 
polímeros e estudo de materiais, entre outros2. Este 
trabalho envolveu a síntese, funcionalização e 
investigação das propriedades magnéticas de 
nanopartículas de óxido de ferro contendo na sua 
superfície derivados de ácido carboxílico contendo 
como substituinte o radical 2,2,6,6-
tetrametillpiperdina-1-oxil (TEMPO), com objetivo de 
estudar as propriedades magnéticas desse material. 

Resultados e Discussão 

Foram sintetizados os ligantes do tipo radical 
nitróxido 4-[(2-carboxietil)amino]-2,2,6,6-
tetrametilpiperidina-1-oxil (CC) e 4-[(11-
carboxiundecatil)amino]-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-
1-oxil (CL). Os ligantes foram caracterizados por 
espectroscopia vibracional na região do 
infravermelho (IR), ressonância magnética nuclear 
de hidrogênio (RMN 1H) e espectrometria de massas. 
As NPM de óxido de ferro foram sintetizadas pela 
rota de decomposição térmica3, utilizando ácido 
oleico como surfactante (NP@AO). Em seguida as 
NP@OA foram utilizadas para a obtenção das 
nanopartículas funcionalizadas com os derivados do 
radical nitróxido NP@CC e NP@CL através da 
substituição dos ligantes. As nanopartículas foram 
caracterizadas por espectroscopia de absorção na 
região do infravermelho, difração de raio-X em 

amostra policristalina, análise termogravimétrica, 
microscopia eletrônica de transmissão e medidas
magnéticas. As nanopartículas apresentam 
morfologia esférica e distribuição de tamanho 
estreita. A temperatura de bloqueio (Tb) das NPMs foi 
estimada pelas curvas ZFC/FC. A isoterma MxH foi 
realizada para temperaturas acima e abaixo de Tb 
para cada amostra, onde foi observado 
comportamento histerético para a medida abaixo de 
Tb, onde as nanopartículas estão em regime 
bloqueado. Acima de Tb, as nanopartículas estão em 
regime superparamagnético e não apresentaram 
histerese. Os valores de tamanho médio, Tb, 
magnetização de saturação (Ms) e coercitividade (Hc) 
estão apresentados na tabela abaixo. 

Tabela 1. Resultados das medidas magnéticas das 
nanopartículas NP@AO, NP@CL e NP@CC. 

NPM DTEM(nm) TB (K) 
MS (emu.g-1) 

3 K / 250 K 

HC (Oe) 

(3 K) 

NP@AO 6,5 ±1,7 37 27,7 / 23,5 470 

NP@CL 5,8 ± 0,9 43 32,8 / 25,9 400 

NP@CC 5,7 ± 1,1 23 - 230 

Conclusões 

Foi realizada a funcionalização por troca de ligantes 
das NP@AO para a obtenção das NPMs NP@CL e 
NP@CC. Apesar das variações de Tb, coercitividade 
e magnetização de saturação, o perfil das 
características magnéticas das NP@CL se 
assemelham às características das NP@AO. As 
nanopartículas NP@CC apresentaram um perfil 
diferente, com grande contribuição paramagnética, 
sem atingir magnetização de saturação (Ms) e baixa 
Tb, atribuído ao excesso do ligante CC no material. 
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Introdução 

A lactose é um dissacarídeo amplamente utilizado 

na indústria de laticínios, e algumas de suas 

características conferem desvantagens tecnológicas 

como a tendência a adsorver odores e sabores, 

higroscopicidade e cristalização ¹. 

A hidrólise da lactose nos humanos é realizada 

pela enzima β-galactosidase presente no intestino, 

disponibilizando glicose e galactose para a corrente 

sanguínea. Alguns indivíduos são deficientes na 

produção dessa enzima, trazendo desconfortos 

intestinais². 

A β-galactosidase catalisa reações de hidrólise e 

transgalactosilação, transferindo a unidade 

galactosil da lactose para um aceptor com um grupo 

hidroxila. Quando esse aceptor é a água a reação 

de hidrólise é favorecida, produzindo galactose e 

glicose. Quando o aceptor é outra molécula de 

lactose, a reação de transgalactosilação é 

favorecida formando galacto-oligossacarídeos 

(GOS)3,4,5.  

Os GOS são carboidratos formados por até sete 

unidades de galactose ligadas a uma glicose 

terminal. Ao serem consumidos geram o aumento 

de bactérias benéficas ao intestino e reduzem a 

quantidade de bactérias patógenas, conferindo 

assim sua ação prebiótica5.  

Este trabalho tem como objetivo estudar o efeito 

das condições da reação na hidrólise de lactose por 

β-galactosidases comerciais de Kluyveromyces 

lactis e de Bifidobacterium bifidum, utilizadas na 

industria de laticínios. A próxima etapa do projeto 

será avaliar o efeito das condições na síntese de 

GOS. 

Resultados e Discussão 

Foi realizado o estudo do efeito das variáveis 

temperatura (T), concentração de substrato (S) e de 

enzima (E) sobre a hidrólise de lactose por 

Planejamento Fatorial 23 na enzima comercial de K. 

lactis (Rica Nata) e de B. bifidum (Novozymes) 

avaliando a eficiência e velocidade de hidrólise. 

Após análise estatística (Statistica 7.0.), para a 

enzima de K.lactis, observou-se que os parâmetros 

lineares de T e S apresentaram efeitos significativos 

negativos e a E e a interação entre T e S tiveram 

efeitos significativos e positivos na eficiência.  Para 

a variável velocidade todos os parâmetros foram 

significativos e positivos. No entanto, para as duas 

respostas a curvatura foi significativa e positiva, 

tanto na K.lactis quanto na B. bifidum, mostrando 

que nas faixas estudadas existe uma região de 

máximo de resposta e que para encontrar o ótimo, 

mais experimentos precisam ser feitos, permitindo a 

geração de um modelo quadrático. Apesar de não 

ser possível a geração de um modelo, com os 

dados obtidos é possível através dos efeitos das 

variáveis e da curvatura indicar que as melhores 

condições para gerar maiores eficiências devem 

estar nas faixas de: T entre 15°C e 30 °C, S entre 

50 g/L e 150 g/L e de E entre 1,0 e  1,5 U/mL. 

Observa-se também para obtenção de maiores 

velocidades deve-se usar E na mesma faixa, mas T 

entre 30 e 45 °C e S entre 150 e 250g/L. 

Quando foram comparadas as duas enzimas as 

maiores eficiências encontradas foram: 

Aproximadamente 100% para a enzima de K. lactis 

e 82%para B. bifidum.  Em termos de velocidade, 

ambas alcançaram valores máximos de 10 g de 

glicose por hora nas primeiras horas de reação. 

Conclusões 

Para ambas enzimas, quando a temperatura 

e concentração de substrato estiverem na condição 

de maiores concentrações a reação de hidrólise é 

mais eficiente. Já em maior temperatura, 

concentração de substrato e concentração de 

enzima a velocidade de hidrólise é favorecida. 
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Introdução 

As nanopartículas de óxido de cério (CNPs) 
apresentam atividade redox devido à vacância de 
oxigênio oriunda da redução espontânea do íon 
Ce+4 e Ce+3. Esta característica as permite a 
interação das CNPs com espécies reativas de 
oxigênio (ROS), altamente importantes na indução 
da morte celular1. A incorporação de íons trivalentes 
à estrutura das CNPs pode resultar em 
propriedades promissoras. A exemplo disto, a 
diferença de raio iônico entre Ce+4 e Fe+3 atribui ao 
ferro a geração de distorções estruturais, 
favorecendo a formação de vacâncias de oxigênio e 
indução de morte celular 1.  
Diante disto, o presente trabalho teve como objetivo 
sintetizar e caracterizar as CNPs e as 
nanopartículas de óxido de cério dopadas com ferro 
(Fe-CNPs) e analisar o efeito da adição do Fe+3 
sobre na indução da toxicidade celular em câncer 
de mama.  

Resultados e Discussão 

As CNPs e Fe-CNPs foram sintetizadas 
apresentando estrutura esférica e tamanhos médios 
de partículas 50 nm. Através do resultado de DRX 
(não mostrado aqui) das partículas de Fe-CNPs 
pode-se observar um leve deslocamento em relação 
às CNPs, sendo um indicativo da presença do íon 
ferro na estrutura cristalina das CNPs. A partir da 
avaliação do espectro de FTIR (não mostrado aqui) 
das amostras de Fe-CNPs, pode-se verificar a 
presença da banda correspondente à Ce-Fe-O e 
Fe-O-Ce em1100 cm-1.  
Ao se realizar o ensaio de MTT observa-se a 
redução da viabilidade celular após o tratamento 
com as nanopartículas. As Fe-CNPs apresentaram 
maior citotoxicidade comparativamente às CNPs, 
Figura 1(a). Ao se avaliar a proliferação celular por 
meio do ensaio clonogênico, pode-se observar uma 
redução de 20% na formação de colônias após o 
tratamento com as Fe-CNPs, Figura 1(b). 
___________________ 
1
WANG, J.; et al. Effects of Fe-dopping of ceria-based materials on 

their microstructural and dynamic oxygen stirage and release properties. 

Journal of Sol-Gel Science Technology. 2011

(a) 

(b) 

Figura 1. (a) Avaliação da citotoxicidade de células MDA-MB-

231 induzida pelo tratamento das nanopartículas CNPs e Fe-

CNPs. As células foram  tratadas com as nanopartículas ou 

veículo (NaCl) por 24, 48 e 72 h e foram então submetidas ao 

ensaio de MTT. (b) Avaliação da proliferação celular através 

do ensaio clonogênico. As células MDA-MB-231 foram 

tratadas com CNPs, Fe-CNPs ou veículo (NaCl).

Conclusões 

Os dados preliminares permitem sugerir que a 
adição de íon Fe+3 às CNPs resultaram em maior 
toxicidade para as células MDA-MB-231, quando 
comparadas com as CNPs. Desta forma sugere-se 
que a adição de íons trivalente às CNPs, como o 
Fe+3, pode estar contribuindo para a maior formação 
de vacâncias na estrutura.  
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Introdução 

Em comparação com células fotovoltaicas baseadas 

em compostos inorgânicos, as células orgânicas 

possuem vantagens, como baixo custo de 

processamento, são flexíveis e mais leves.1 

Uma das desvantagens da utilização destas células 

está no poder de rendimento de conversão, cujos 

valores (~13%) ainda estão abaixo das células 

baseadas em compostos inorgânicos (>20%).2 

Ao se obter informação sobre como os 

componentes destes se organizam e como ocorrem 

os processos de transferência de carga é possível 

melhorar os valores de conversão de luz em 

energia, e assim aumentar a aplicabilidade destes 

sistemas. Assim, diversas técnicas 

espectroscópicas são ferramentas-chave nesse tipo 

de desenvolvimento.1 

Contudo, outra contraposição no uso dessas células 

se apresenta no atual modo de processamento, que 

utiliza solventes aromáticos e/ou halogenados, 

compostos altamente tóxicos, carcinogênicos e 

altamente poluentes.3 

Dentro de um panorama de crise em diversas 

questões ambientais, nos últimos anos, parte da 

literatura se dedicou a busca de solventes menos 

agressivos. Bons resultados vêm sendo obtidos, 

como no aumento de poder de eficiência do filme 

PffBT4T-C9C13:PC71BM de 6,4% para 11,7% se 

usado um solvente não halogenado.3 

Como continuidade dessa busca, o estudo da 

blenda PTB7-Th:ITIC, conhecida por sua eficiência4, 

em diferentes solventes e sob diferentes 

processamentos é mais um passo no 

desenvolvimento desse objeto de estudo, para que 

futuramente estas células solares possam ser 

implementadas em larga escala e sem afetar o meio 

ambiente. 

Resultados e Discussão 

Utilizando a linha SXS do Laboratório Nacional de 
Luz Síncrotron (LNLS), medidas utilizando as 
Espectroscopias NEXAFS e RAS na região da 

borda K do enxofre (2471,7 eV) foram feitas para se 
conhecer a morfologia do sistema, e a partir do 
método Core-Hole Clock o tempo de transferência 
de carga do sistema de estudo avaliado com dois 
solventes – anisol e o-diclorobenzeno (o-DCB), a 
diferentes temperaturas. 
Os resultados de NEXAFS para ambas as amostras 

estão de acordo com a literatura4 e mostram uma 

estrutura organizada e com direção preferencial de 

absorção: normal à superfície do substrato. Os 

resultados da Espectroscopia Auger ressonante são 

apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Valores de tempo de transferência de 
carga (fs) para a principal ressonância no espectro 
na borda K do enxofre (2471,7 eV). 

Anisol o-DCB 

25°C 3,27 4,22 

100°C 4,52 2,99 

200°C 3,02 2,66 

Conclusões 

A substituição do o-DCB pelo anisol possui valores 

de transferência de carga próximos, mostrando que 

a substituição de solvente halogenado pelo solvente 

verde não provoca nenhuma alteração considerável 

na transferência de carga. 
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Introdução 

Muitos processos naturais que acontecem 
na presença de íons níquel desempenham um papel 
essencial, pois são encontrados no sítio ativo de 
enzimas envolvidas na transferência de elétrons e 
O2, servindo como modelo para compostos 
biomiméticos. 1 

Como a oxidação não catalisada (auto-
oxidação) do catecol não é espontânea em meio 
biológico, diversas enzimas desenvolveram a 
capacidade de catalisar a oxidação do catecol à 
benzoquinona.2 Deste modo, novos compostos de 
coordenação que atuem como catalisadores da 
oxidação de catecóis à quinonas estão sendo 
investigados, já que esta é uma área que visa 
compreender o mecanismo de funcionamento e o 
papel de metaloenzimas (por ex. catecol oxidase, 
tirosinase, monooxigenase lítica polissacarídica, 
entre outras) in vivo.3 

Neste trabalho apresentamos os resultados 
do estudo cinético de oxidação dos complexos 
[aqua(N,N-bis((1-metil-1H-imidazol-2-il)metil)-2-
(piridina-2-il)etanamina)cloretoníquel(II)] (C1), 
[diaqua(2-(1H-imidazol-5-il)-N,N-bis((1-metil-1H-
imidazol-2-il)metil)etanamina)níquel(II)] 
(C2),[diaqua(2,2´((2-(1-metil-1H-imidazol-2-
il)imidazolina-1,3-diil)bis(metileno))bis(1-metil-1H-
imidazol)níquel(II)] (C3). 

Resultados e Discussão 

O 3,5-DTBC foi escolhido como substrato 
modelo de catecolase, pois seus produtos de 
oxidação são estáveis e apresenta uma reação 
rápida com o oxigênio molecular.

A reação com o substrato 3,5-DTBC foi 
realizada em metanol saturado com oxigênio, 
acompanhando-se a formação da banda em 400 
mm referente ao produto 3,5-di-terc-butil-o-
benzoquinona (3,5-DTBQ) na presença dos 
complexos C1, C2 e C3, que se forma sem a 
ocorrência da clivagem do anel catecol, conforme 
mostrado na Figura 1.3
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Figura 1. Acompanhamento da reação de oxidação 
do 3,5-DTBC em solução de metanol saturada com 
oxigênio a 25 °C, após 30 min. [S] = 10 mol L-1 
[Complexo] = 10-5 mol L -1.  

Conclusões 

O estudo cinético evidenciou que os complexos C1, 
C2 e C3 atuam como miméticos da catecolase. 
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Introdução 

A cebola (Allium cepa) é uma espécie amplamente 

comercializada, muito utilizada como alimento 

devido às suas propriedades nutricionais, sendo que 

diferentes variedades são cultivadas em território 

nacional1. As espécies deste gênero são 

abundantes em saponinas esteroidais, substâncias 

com características anfipáticas responsáveis por 

suas propriedades medicinais2. A cebola crioula 

(Allium cepa) é um alimento funcional, utilizada 

principalmente no controle dos níveis de colesterol, 

triglicerídeos e na regulação de índices glicêmicos3. 

O objetivo deste trabalho foi executar o isolamento e 

a caracterização estrutural preliminar de um 

constituinte bioativo presente em uma variedade 

comercial de cebola crioula. 

Resultados e Discussão 

A partir do extrato metanólico dos bulbos da cebola, 

técnicas de cromatografia por exclusão molecular e 

monitoração por cromatografia por adsorção foram 

utilizadas para a separação e purificação dos 

componentes da mistura. Assim sendo, foi possível 

detectar a presença de substâncias de diferentes 

massas moleculares e diferentes polaridades. A 

revelação com orcinol sulfúrico indicou existência de 

substâncias contendo carboidratos como 

constituintes químicos do extrato. A substância de 

maior polaridade e mais elevada massa molecular 

foi submetida à purificação e posterior análise por 

Ressonância Magnética Nuclear para sua 

caracterização estrutural preliminar. Os resultados 

obtidos sugerem um perfil característico para 

saponinas esteroidais, cujos sinais se dividem em 

dois grupos distintos, um núcleo lipofílico e um 

núcleo hidrofílico, conforme o esperado para 

substâncias anfipáticas (Figura 1). 

Figura 1: Estrutura química da substância isolada, 

sugestão baseada em técnicas de Ressonância 

Magnética Nuclear unidimensional e 

bidimensional. 

Conclusões 

Com a utilização de técnicas cromatográficas foi 

possível detectar a presença de substâncias de 

caráter anfipático com elevada polaridade e 

diferentes massas moleculares como constituintes 

da espécie Allium cepa, uma variedade comercial 

de cebola utilizada como alimento funcional. 

Técnicas adicionais para elucidação estrutural e 

ensaios biológicos serão realizados para verificar a 

relação entre estrutura e atividade do constituinte 

isolado presente nesta variedade comercial de 

cebola crioula.  
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Introdução 

A grande maioria dos estudantes da graduação, ao 

se depararem com a Termodinâmica Clássica, sofre 

dificuldades, pois a disciplina como é - e quando é - 

ensinada no Ensino Médio não se mostra suficiente 

como a base necessária para a compreensão de 

tópicos mais aprofundados.  

Os ciclos termodinâmicos são, geralmente, 

apresentados após a compreensão dos estados e 

as variáveis de um sistema, e de processos 

termodinâmicos que levam a mudanças de estado. 

Portanto, a utilização de atividades lúdicas no 

ensino da disciplina se mostra útil no aprendizado 

do assunto proposto, nas interações entre os alunos 

e na percepção pessoal de que aprender a 

disciplina pode ser prazeroso, desenvolvendo uma 

autonomia e autoestima intelectual imprescindíveis 

para a boa assimilação de conhecimentos novos. 

De acordo com Miranda (2001): “...mediante o jogo 

didático, vários objetivos podem ser atingidos, 

relacionados à cognição (desenvolvimento da 

inteligência e da personalidade, fundamentais para 

a construção de conhecimentos); afeição 

(desenvolvimento da sensibilidade e da estima e 

atuação no sentido de estreitar laços de amizade e 

afetividade); socialização (simulação de vida em 

grupo); motivação (envolvimento da ação, do desfio 

e mobilização da curiosidade) e a criatividade.” 

Sabendo disso, foi desenvolvido um jogo de 

perguntas e respostas no estilo de charadas sobre 

os ciclos termodinâmicos. O objetivo do jogo é 

deduzir um determinado ciclo a partir de perguntas 

que só podem ser respondidas com Sim, Não e 

Talvez. 

DESENVOLVIMENTO DO JOGO DIDÁTICO 

Para dar partida no jogo, são necessários papel, 

caneta e fita adesiva (opcional). Devem ser criadas 

fichas de identificação, em folhas de papel 

separadas, sobre os principais ciclos 

termodinâmicos, por exemplo, o ciclo de Carnot, 

ciclo de Otto, ciclo de Rankine, ciclo de Diesel, ciclo 

de Stirling, entre outros, contendo uma 

representação gráfica das suas etapas e outras 

informações, como fluido de trabalho e 

reversibilidade.  

Cada jogador terá a sua vez de fazer perguntas 

sobre o seu ciclo, previamente sorteado, cujo papel 

que o representa é colocado em frente a sua testa 

ou colado com fita adesiva. As únicas respostas 

aceitas são Sim, Não ou Talvez. Por exemplo, 

A: O meu ciclo é reversível? 

G: Não. 

A: O meu ciclo é movido à ar quente? 

G: Talvez. 

(Possíveis resultados: participante A – ciclo de 

Carnot) 

Uma regra importante a ser destacada é a de que o 

jogador não pode utilizar de perguntas diretas como 

tentativa, pois já é considerado um chute, e apenas 

três devem ser permitidos.  

Quando o primeiro jogador acertar o seu ciclo, os 

papeis são mais uma vez sorteados e o jogo se 

reinicia. Recomenda-se que seja aplicado em 

grupos que contenham por volta de 6 (seis) 

pessoas, dependendo do número de ciclos e de 

representações dos ciclos que forem ser utilizados, 

para que não haja repetição dos resultados.  

Resultados e Discussão 

O jogo foi utilizado como material de estudo em uma 

aula da disciplina Fundamentos da Termodinâmica 

e houve boa resposta dos alunos, que se mostraram 

interessados em identificar os diferentes ciclos. 
Figura 1. Exemplos de fichas para serem utilizadas 
no jogo. 

Conclusões 

Em cursos de formação de professores, como a 

licenciatura em Química, o tipo de jogo apresentado 

pode ser apropriado para o ambiente escolar como 

recurso didático. Portanto, os benefícios vão além 

do percurso da graduação. 
_____________ 
1 Miranda, S. No Fascínio do jogo, a alegria de aprender. In: Ciência 

Hoje, v.28, 2001. 
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Introdução 

A pneumonia é causada por microorganismos que 
se instalam nos pulmões, podendo chegar aos 
alvéolos pulmonares e ocasionar insuficiências 
respiratórias. Tratamentos com antibióticos são os 
mais utilizados, porém, o uso dos mesmos pode não 
ser eficiente por causa de mecanismos de 
resistência bacteriana. Os peptídeos 
antimicrobianos se mostram promissores candidatos 
a novos antibióticos, devido sua baixa 
suscetibilidade à resistência bacteriana1, podendo 
ainda serem mais eficazes utilizando nanopartículas 
de ouro com revestimentos de polímeros 
biodegradáveis para uso tópico2. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar o efeito de dois polímeros como 
revestimento, o polietilenoglicol (PEG) e o 
copolímero de polietilenoglicol em bloco com 
poliestireno (PEG-b-PS), na transposição da 
nanopartícula em um modelo de surfactante 
pulmonar (CUROSURF) através da dinâmica 
molecular (DM). 

Resultados e Discussão 

As simulações de dinâmica molecular foram 
realizadas com o campo de força MARTINI Coarse-

Grained (CG) usando o pacote de software 
GROMACS 5.0.6. Utilizando o script martinize.py e 
o programa OpenMD, foram construídos dois
sistemas com a nanopartícula de ouro e BP1002, o 
primeiro utilizando o PEG como revestimento e o 
outro utilizando o PEG-b-PS. Ambos os sistemas 
foram simulados a 310 K durante o tempo de um 
microssegundo com as nanopartículas partindo da 
fase gasosa. O modelo de surfactante pulmonar foi 
mantido a uma tensão superficial de 20 mN m-1. 
Após essa simulação foi aplicada uma força de 500 
kJ mol-1 nm-2  para calcular a energia livre do 
processo pelo método umbrella sampling para 
obtermos os perfis energéticos de cada sistema, 
através da energia livre de Gibbs da nanopartícula 
da fase gás para a fase água. O sistema revestido 
com o PEG-b-PS apresentou energia livre de Gibbs 
positiva, acima de 100 Kcal.mol-1 (Figura 1), 

mostrando que o processo não é espontâneo, além 
de causar o colapso do filme. O sistema com a 
nanopartícula revestida com o PEG apresenta 
energia livre de Gibbs negativa de 
aproximadamente -277 Kcal.mol-1, demonstrando a 
espontaneidade do processo e mantendo a 
integridade estrutural do modelo de surfactante 
pulmonar.

Figura 1. Energia livre de Gibbs de transposição da 

nanopartícula de ouro revestida pelo PEG-b-PS (esquerda) e 

pelo PEG (direita) da fase gás para a fase água através do 

modelo de surfactante pulmonar na interface ar-água à uma 

tensão superficial de 20 mN m
-1
 e temperatura de 310 K.

Conclusões 

Os resultados obtidos demonstram que o processo 
é espontâneo com o PEG e não espontâneo com o 
PEG-b-PS. O copolímero promoveu o colapso do 
filme o que não ocorreu com o PEG. A dinâmica 
molecular e a metodologia de amostragem 
utilizadas neste estudo foram capazes de fornecer 
satisfatoriamente os dados energéticos e prever o 
comportamento de cada sistema.  
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Introdução 

Atualmente, a malária é um dos mais sérios 

problemas de saúde pública, principalmente, em 

regiões tropicais e subtropicais.1 

Durante nossas buscas por novos fármacos que 

possam ser utilizados contra a malária, 

demonstramos a importância do protótipo 

triazolopirimidina (I) com atividade anti-P. falciparum 

(IC50 = 0,023 μM).2 Em outro trabalho, demostramos 

a importância do protótipo (II), contendo uma 

quinolina ligada a uma benzenossulfonamida com 

um espaçador de 4 unidades metileno, que 

apresentou apresentou IC50 = 0,09 μM contra P. 

falciparum, menor que a cloroquina (CQ) (IC50 = 

0,46 μM) e, quando avaliada contra P. berghei, o 

protótipo II inibiu 49% da parasitemia, após o quinto 

dia de inoculação.3 Para obtenção de novas 

substâncias com atividade anti-P. falciparum, 

planejamos uma nova série de derivados 

triazolopirimidinas (6-11) utilizando o anel

triazolo[1,5-a]pirimidina presentes no protótipo (I) e 

o anel quinolina presente no protótipo (II) ligados

por 3 ou 4 unidades metileno. 

Figura 1. Planejamento de novos derivados 6-11. 

Resultados e Discussão 

As reações dos aminotriazóis 1a-c com 

acetoacetato de etila produziram os intermediários 

triazolo[1,5-a]pirimidin-7(4H)-onas 2a-c com 71-95% 

de rendimento, que foram tratados com POCl3 para 

obtenção dos intermediários clorados 3a-c com 51-

70% de rendimento.1 As reações entre 4,7- 

dicloroquinolina (4) e as apropriadas aminas, sob 

refluxo, produziram os intermediários 

aminoquinolinicos 5a,b com 86-90% de rendimento. 

Os intermediários clorados 3a-c reagiram com as 

aminoquinolinas 5a,b em etanol, sob refluxo, 

obtendo os produtos finais inéditos 6-11 com 40-

50% de rendimento, após purificação. 

Reagente e condições: (i) acetoacetado de etila, 

AcOH, tolueno, refluxo, 24h, 71-95%; (ii) POCl3, 

refluxo, 3h, 51-70%; (iii) aminas apropriadas, 

refluxo, 4h, 86-90%; (iv) etanol, refluxo, 6h 40-50%. 

Esquema 1. Síntese dos derivados 6-11. 

Conclusões 

Foram sintetizados seis derivados quinolínicos 

inéditos com rendimento de 40-50% após 

purificação. Os produtos finais 6-11 foram enviados 

para teste contra P. falciparum e aguardam os 

resultados biológicos. 
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Introdução 

Descoberto em 1801, o nióbio é um metal de 
transição utilizado, principalmente, em ligas de aço. 
Identificado no Brasil em 1935 pelo geólogo mineiro 
Djalma Guimarães, este metal rapidamente se 
tornou um dos principais produtos de exportação do 
Brasil, que é detentor de 98% das reservas 
mundiais. Esse elemento químico possui diversas 
aplicações de alta tecnologia, como baterias de 
carros elétricos, lentes de câmeras fotográficas e 
telescópios, motores de foguetes e fios 
supercondutores. 

Apesar de o Brasil possuir reservas minerais de 
nióbio em abundância, pouco se sabe sobre as 
aplicações desse elemento na área da Química. No 
âmbito da Química Orgânica, por exemplo, a 
principal aplicação de compostos de nióbio é como 
ácido de Lewis. 

Este trabalho tem como objetivo a utilização de 
catalisadores de nióbio na preparação de 
heterociclos empregando reações 
multicomponentes. Foram preparadas 
diidropirimidinona pela reação de Biginelli e 2,4,5-
trifenilimidazol (lofina) pela reação de Radziszewski. 

Resultados e Discussão 

O imidazol foi preparado a partir de benzaldeído, 
benzila e uma fonte de amônia, utilizando um 
catalisador de nióbio, como mostra a Figura 1. 

Figura 1. Síntese de 2,4,5-trifenilimidazol 

A diidropirimidinona foi preparada a partir de 
benzaldeído, acetoacetato de etila e uréia, utilizando 
o catalisador de nióbio suportado em sílica, como
mostra a Figura 2. 

Figura 2. Síntese de diidropirimidinona. 

Nas reações, foram explorados fatores como 
solvente, fonte de amônia (para o caso do imidazol), 
tipos de catalisadores de nióbio e aquecimento 
(convencional ou microondas). 

As reações foram acompanhadas por cromatografia 
em fase gasosa acoplada à espectrometria de 
massas e os produtos foram isolados por 
cromatografia em coluna de sílica gel. Além disso, 
também foi calculado o rendimento isolado das 
reações. 

Os melhores resultados até o presente momento 
foram obtidos na preparação de diidropirimidinona, 
com etanol como solvente utilizando nióbio 
suportado em sílica (Nb/SiO2) como catalisador; e 
na preparação da lofina na reação sem solvente e 
com dioxano como solvente utilizando pentacloreto 
de nióbio (NbCl5) como catalisador. 

Conclusões 

Os catalisadores de nióbio utilizados foram eficazes 
na obtenção de diidropirimidinona e lofina. Este 
trabalho abre a perspectiva do uso de compostos de 
nióbio em reções multicomponentes realizadas sem 
solvente ou com solventes ambientalmente mais 
toleráveis. Futuramente, essa metodologia será 
expandida para outros substratos. 
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Introdução 

O espalhamento Raman intensificado por 

superfície (SERS) é uma técnica que demonstra um 

grande interesse da comunidade científica pela sua 

relevância na detecção e/ou identificação de 

moléculas. Uma vez que por esta pode-se aumentar 

o sinal Raman na ordem de 104 até 1010 [1].

Esse efeito só é possível devido a presença de 

nanopartículas de cobre, prata e/ou ouro na 

superfície do substrato a ser utilizado.  

Sabido isso, é interessante a estratégia de 

obtenção de nanomateriais em suportes sólidos. Um 

dos métodos que torna possível materiais binários 

de Au/Cu é a síntese de nanopartículas de ouro 

(AuNP) suportados em cobre por troca galvânica. 

Neste método, os cátions Au3+ em solução oxidam 

parte do suporte de cobre [2]. 

Assim, é visado a síntese de AuNP pela troca 

galvânica sobre substrato de Cu0 e posterior 

aplicação do efeito SERS em moléculas prova. 

Resultados e Discussão 

Os suportes de cobre foram submetidos a 

lavagem com acetona e etanol em abundância para 

a retirada de impurezas. Seguidamente, no intuito 

de um aumento de rugosidade, foram imersos em 

HNO3 (1:1) [3]. À vista disso, através de cálculos da 

célula unitária, foi estimada a quantidade de átomos 

necessária para a deposição de 50%, 100% e 150% 

átomos de Au presentes na solução de HAuCl4 em 

relação ao número de átomos de Cu na superfície 

do substrato. Para a caracterização das AuNP, 

foram obtidas imagens de microscopia de força 

atômica (AFM). Em seguida, utilizou-se um 

espectrômetro Raman Bruker, modelo Senterra, 

com radiação excitante de 633 nm para a 

identificação do corante IR-820 por espectros 

SERS. 

As microscopias de AFM obtidas (Fig. 1a. e 1b.) 

indicaram deposição de Au em formatos 

arredondados na superfície do cobre, assim como 

tamanhos de partículas expostos na tabela 1.  Os 

resultados dos espectros SERS para a deposição 

de 150% apresentou a maior ampliação de sinal 

Raman para a molécula modelo estudada, quando 

como pode ser observado na Fig. 1c. 

a. b. c. 

Fig. 1 a. Imagem AFM do Cu tratado com HNO3; b. Imagem 

AFM de 100% de Au suportado em Cu; c. Espectros Raman dos 

suportes modificados em diferentes meios. 

Tabela 1. Relação do tamanho das partículas com a 

quantidade de ouro depositada sobre a superfície. 

Deposição de 
Au (%) 

Menor partícula 
(μm) 

Maior partícula 
(μm) 

50 0,065 1,203 

100 0,208 1,269 

150 Crescimento dentrítico 

Conclusões 

A síntese de AuNPs em subtratos de cobre foi, 

portanto, satisfatória. Os resultados das imagens de 

AFM indicam um crescimento na formação de 

AuNPs com o aumento da condição de deposição 

de Au. Além de em 150% de deposição de Au há 

uma intensificação maior do sinal Raman quando 

comparado as outras condições. Contudo, serão 

feitas microscopias eletrônicas de varredura para 

uma melhor análise das AuNPs obtidas. 
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Introdução 

O Papilomavírus Humano (HPV) é uma patologia 
sexualmente transmissível que apresenta variadas 
manifestações clínicas. O tratamento realizado é 
feito por intervenções cirúrgicas e/ou abrasão 
química, sendo incomodo para o paciente [1]. 

Neste contexto, alguns extratos naturais vêm 
ganhando espaço nas pesquisas contra o HPV 
como o Óleo de Melaleuca (TTO). O TTO apresenta 
propriedades como antioxidante, antibacteriano e 
anti-hiperproliferativa [2]. Entretanto, o TTO 
apresenta baixa solubilidade e assim uma baixa 
biodisponibilidade ao atuar em lesões de mucosas. 

Dessa maneira, o uso de matrizes poliméricas 
pode contornar problemas associados à 
solubilidade, aumentando assim a biodisponibilidade 
[3]. A policaprolactona (PCL) e o Pluronic F-127 são 
polímeros biocompatíveis e não tóxicos, de uso na 
área farmacêutica [4, 5]. 

Diante do exposto, o objetivo principal deste 
trabalho foi avaliar a influência de diferentes 
concentrações de TTO sobre: índice de 
polidispersão, estabilidade de nanopartículas e o 
potencial zeta. A metodologia seguida foi a 
nanoprecipitação proposta por Tavares et al., 2015 
[4] e utilizou as proporções 1:1 PCL/Pluronic e 1:2 
Acetona/Água. 

Resultados e Discussão 

 O índice de polidispersão mensura à média dos 
diâmetros das partículas. Este dado é apresentado 
na Figura 1. É possível observar uma estreita 
distribuição das partículas. As nanopartículas que 
continham o TTO apresentaram índice de 
polidispersão bem parecido durante o período de 3 
meses em comparação com a partícula sem o óleo, 
que exibiu uma maior variação desta, 
principalmente após 2 meses de armazenamento.  

Quanto a estabilidade das partículas, a Figura 1 
exibe a análise realizada no período de 3 meses. As 
nanopartículas que possuíam presença do TTO 
apresentaram boa estabilidade em comparação a 
nanoestrutura sem o óleo, que começou a colapsar, 
a partir de 2 meses de armazenamento. 
 O potencial zeta foi medido para todas as 
partículas, conforme Figura 1. Com a análise foi 
possível observar que todas as nanopartículas 

contendo TTO apresentaram valores semelhantes 
de potencial zeta dentro do período de 3 meses. 
 A presença de um valor de potencial zeta indica 
a existência de cargas e que estas podem 
proporcionar alguma estabilidade para as 
nanopartículas no fluido. Nas nanopartículas 
sintetizadas nesse trabalho, pode-se observar que a 
presença do óleo teve uma tendência de diminuição 
do valor potencial zeta frente à nanoestrutura sem a 
presença do TTO, indicando que o óleo pode 
apresentar-se na camada externa da nanoestrutura. 
 Ainda é possível averiguar que na partícula em 
branco há um aumento do valor de potencial zeta, 
mais próximo de zero, corroborando com a perda de 
estabilidade deste sistema. 
Figura 1. Índice de polidispersão, estabilidade e 
potencial zetas das nanopartículas. 

Conclusões 

As análises dos sistemas evidenciaram que a 
adição do TTO fez com que as nanopartículas 
apresentassem índice de polidispersão similares e 
estabilidade dimensional no período de 3 meses. 
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Introdução 

O interesse no desenvolvimento de dispositivos de 
conversão e armazenamento de energia utilizando 
materiais nanoestruturados e nanopartículas 
baseados em óxidos de metálicos dá-se pela busca 
em solucionar as deficiências presentes nesses 
dispositivos[1,2] . Dentre os possíveis óxidos, o 
trióxido de molibdênio (MoO3) têm sido estudados 
em função de suas propriedades elétricas e ópticas 
diferenciadas. Suas propriedades dependem em 
grande parte, de sua estequiometria, estrutura 
cristalina, morfologia e tamanho de partículas[3] . 
No presente trabalho, foi estudada a relação entre 
as diferentes metodologias empregadas na síntese 
do óxido de molibdênio e sua estrutura. As amostras 
foram caracterizadas por calorimetria diferencial de 
varredura (DSC), espectroscopia no infravermelho 
(FTIR), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 
difratometria de raios-X (DRX). 

Resultados e Discussão 

Figura 1. Difratogramas de raios-X; Espectros 
vibracionais e curvas de DSC representativos das 
amostras de óxido de molibdênio obtidas sob banho 
de ultrassom. 

ultrassom. Além disso, elas foram secas sob 
diferentes temperaturas: 40°C (como sintetizadas),
100°C (após secagem) e 600°C (após calcinação). 
Os DRX’s indicaram a formação de duas fases 
cristalinas: hexagonal (h) nas amostras secas a 40° 
e 100°C e alfa (α) nas amostras calcinadas (Figura 
1). No FTIR foi possível verificar que a presença de 
água na amostra também está diretamente ligada a 
temperatura de secagem (Figura 1). Através do 
DSC foi possível comprovar que a transição da fase 
cristalina ocorrente (h→α) está diretamente ligada 
aos tipos de água presente no óxido nas diferentes 
temperaturas de secagem (Figura 1). A Figura 2 
mostra imagens MEV selecionadas de diferentes 
amostras do óxido que evidenciam a alteração na 
morfologia de acordo com a temperatura de 
secagem (h (nanorods) → α (nanoplates)). 

Figura 2. Imagens MEV representativas das 
amostras de óxido de molibdênio obtidas sob banho 
de ultrassom. 

Conclusões 

Foi evidenciado que o método de síntese e a 
temperatura de secagem influenciam diretamente 
na presença de água no óxido e como isso está 
diretamente ligado a morfologia e a estrutura 
cristalina do óxido (h (nanorods) → α (nanoplates)). 
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Introdução 

A espécie Syagrus coronata (Licuri) é uma palmeira 
nativa do semiárido brasileiro. A casca do coco do 
licuri é um resíduo gerado a partir do processamento 
do seu fruto, objetivando a extração de sua 
amêndoa.1 Tendo em vista que este resíduo é 
produzido em grandes quantidades, há interesse em 
encontrar formas para seu reaproveitamento. A 
pirólise é um processo termoquímico que ocorre sob 
atmosfera inerte ou baixa concentração de O2. A 
conversão térmica de materiais lignocelulósicos gera 
3 produtos: biocarvão, gás e um produto líquido que, 
em sua maioria, se apresenta como uma emulsão 
entre fase oleosa e fase aquosa. Todos esses 
produtos possuem diversas aplicações.2,3 A pirólise 
lenta apresenta um modo de agregar valor e 
interesse a casca do licuri. Este trabalho propõe 
utilizar esse resíduo como matéria-prima do processo 
de pirólise lenta focando no estudo da água de 
pirólise e seu uso como bioinseticida.4  

Resultados e Discussão 

A processo de pirólise lenta da casca do fruto do licuri 
foi feito em batelada com cargas de 250 g de matéria-
prima em leito fixo sob as seguintes condições: 
temperatura final de 400 °C; taxa de aquecimento de 
10 °C min-1; vazão de N2 comercial de 500 mL min-1; 
tempo total de processo de 2 horas. A distribuição 
dos produtos está apresentada na tabela 1 a seguir.  

Tabela 1. Rendimento da Pirólise lenta (n = 10). 

Percentagem mássica % 

Biocarvão Bio-óleo Água de Pirólise Gás* 

35 ± 1 6 ± 2 37 ± 4 22 ± 5 
*A fração gasosa foi obtida por diferença

O teste biológico realizado foi feito contra uma 
espécie de praga de grão, neste caso avaliou-se a 
capacidade fumigante da água de pirólise que 
apresentou 90% de taxa de mortalidade contra uma 
espécie de praga de grão. Nesse tipo de teste é 
explorada a parte volátil da amostra. Por isso fez-se 
uso da técnica de headspace para estudar os 
componentes voláteis presentes e para 
complementar os estudos da composição química 
fez-se a liofilização da amostra, englobando as 

substâncias pouco voláteis, a fim de identificar o 
maior número possível de constituintes. Ambos 
tratamentos da amostra foram analisados por CG-
EM. Foram identificadas 34 substâncias para 
amostra liofilizada e 28 substâncias na extração por 
headspace. Observou-se que as amostras 
apresentaram diversas classes funcionais, sendo a 
maioria funções oxigenadas. Na Figura 1, apresenta-
se as principais classes observadas.  

Figura 1: Distribuição das funções orgânicas. 

Conclusões 

As abordagens escolhidas – liofilização e headspace 
- se completam, permitindo estudar os componentes 
da amostra com diferentes características.  Devido a 
riqueza de substâncias presentes na água de 
pirólise, possivelmente a atividade biológica 
observada pode ser causada pelo sinergismo de 
algumas substâncias A partir destes resultados, 
outros estudos serão feitos no sentido de elaborar 
formulações bioinseticidas. 
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Introdução 
Compostos de selênio (Se) vêm recebendo 

destaque por apresentarem grande potencial 

antioxidante, antiinflamatório e analgésico. A 

primeira, protege contra o estresse oxidativo, dito 

como responsável por uma série de doenças 

crônicas que afetam os seres humanos, enquanto a 

segunda pode ser relacionada por atuar eliminando 

peroxinitrito, um mediador da inflamação, atuando 

assim sobre os processos da inflamação1. Nesse 

contexto, a síntese e estudo desse tipo de molécula 

torna-se cada vez mais atrativa e necessária.2 Por 

outro lado, moléculas como o analgésico 

Paracetamol e os anti-inflamatórios e analgésicos 

Fenacetina, Ibuprofeno e Naproxeno são fármacos 

altamente populares utilizados no mundo inteiro.3 

Tendo em vista a importância de moléculas 

contendo Se, bem como fármacos já conhecidos, 

não existem relatos na literatura que explorem os 

efeitos da junção dessas duas classes de 

moléculas. Sendo assim, este trabalho teve por 

objetivo a síntese de uma nova série de 

disselenetos derivados do Ibuprofeno, Naproxeno e 

Fenacetina e posterior avaliação de sua atividade 

biológica.  

Resultados e Discussão 
A estratégia adotada para a preparação das 

moléculas-alvo partiu da síntese dos disselenetos 

alquílicos (2a-b) a partir das aminas comerciais. 

Após 4 etapas, tais moléculas foram submetidas a 

uma reação de acoplamento resultando nas 

moléculas derivadas do Ibuprofeno (3a-b) e do 

Naproxeno (4a-b), conforme esquema abaixo.  

Esquema 1. Síntese dos análogos alquílicos e 

derivados de bromo-ácidos. 

Por outro lado, para a obtenção dos análogos da 

Fenacetina partiu-se do bromo ácido 

correspondente, para a obtenção de seu disseleneto 

(6a-c), os quais foram acoplados com a 4-

etóxianilina, gerando os derivados desejados 7a-b, 

com rendimentos que variaram de 17-23% 

(Esquema 1). 

Após a síntese, os compostos foram enviados para 

teste de sua capacidade analgésica e 

antiinflamatória em colaboração com a UFRJ. 

Testes preliminares revelaram uma ótima ação 

analgésica, tanto na fase neurogênica quanto na 

inflamatória, das moléculas 7a-b segundo o modelo 

de lambedura de pata induzido por formalina, na 

qual mede-se o tempo em que os roedores lambem 

a pata após uma injeção de formalina na mesma 

(Tabela 1). As demais moléculas encontram-se em 

testes.  
Tabela 1. Resultados da atividade analgésica 
obtidos para as moléculas 7a-b. 

Tempo de lambedura de pata após injeção de 
formalina em segundos 

Fase Neurogênica (1º Fase)* 
Dose 

administrada 4-Etoxianilina 7a 7b 

0,1mg/Kg 22,0* ± 22,5 28,8* ± 30,8 14,5* ± 15,4 

1 mg/Kg 28,1* ± 8,1 24,2* ± 17,2 21,7* ± 7,0 

10 mg/Kg 24,2 ± 2,9 10,1* ± 3,3 10,1* ± 3,8 

Fase Inflamatória (2º Fase) 
0,1mg/Kg 113,8* ± 113 126,9* ±125,7 131,2*±125,3 

1mg/Kg 118,2* ± 45,9 137,8* ± 16,2 109,7* ± 16,2 

10mg/Kg 107,8* ± 32,2 80,7* ± 17,2 60,4* ± 16,6 
* média ± desvio padrão, o significado estatístico (p <0,05) foi calculado
por ANOVA (n=6) seguida do pós-teste de Bonferroni. *p <0,05 quando 
comparado ao grupo veículo. 

Conclusões 
Pode-se concluir que a obtenção dos compostos foi 
efetuada de forma satisfatória, com rendimentos de 
moderados a bons e potencial analgésico melhor 
que o do medicamento padrão. Vale salientar que o 
trabalho ainda encontra-se em execução no intuito 
de otimizar os rendimentos e a realizar os testes 
para as demais moléculas. 
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Introdução 

A química supramolecular pode ser definida como a 

formação de agregados moleculares ou iônicos que, 

unidos por interações não covalentes, podem ser 

utilizados para reconhecimento celular, catálise 

enzimática dentre outros1. Os compostos macrocilos 

estão inseridos na química supramolecular e 

relacionados com a formação de complexos 

hóspede-hospedeiro2. Dentre eles, podemos 

destacar os pilar[n]arenos, desenvolvidos em 2008, 

que se caracterizam por possuírem fácil 

funcionalização e com numerosas aplicações3. Os 

pilara[n]arenos contendo enxofre ainda são 

escassos na literatura, contendo apenas um 

exemplo de copilar[n]areno funcionalizado com 

tioaceto-hidrazona4. Portanto, existe uma lacuna no 

que concerne a obtenção e aplicação dessas 

moléculas e esse trabalho tem por objetivo 

preenche-la.  

Resultados e Discussão 

A síntese do pilar[5]areno contendo enxofre, 

composto 4, se deu a partir do composto comercial 

1 com ótimos rendimentos, conforme ilustrado no 

Esquema 1.  

Esquema 1. Síntese do pilar[5]areno do tipo 5 

Para alterar questões de solubilidade também 

realizou-se a síntese do sulfóxido 5, o qual é solúvel 

em meio aquoso, através de uma reação de 

oxidação. No intuito de verificar a influência da 

cavidade do macrociclo sintetizou-se, 

concomitantemente, os seus monômeros 6 e 7, 

conforme ilustrado no Esquema 2. Ademais, os 

compostos 4, 5, 6 e 7 foram enviados para os 

nossos colaboradores (UFSC) a fim de verificar, 

inicialmente, as capacidades na estabilização de 

nanopartículas de paládio. 

Esquema 2. Síntese do monômero do tipo 7 

Conclusões 

Conclui-se que a rota sintética para obtenção dos 

compostos inéditos 4 e 5, pilar[5]arenos 

funcionalizados com enxofre, e 6 e 7, seus 

respectivos monômeros, mostrou-se eficiente e de 

fácil acesso. Além disso, testes de sua aplicação em 

sistemas hóspede-hospedeiro vêm sendo testada.  
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derivados 2(a-c) e 3(a-c).  
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Introdução 

Corrosão pode ser entendida como o conjunto de 
fenômenos de deterioração de materiais, 
principalmente metálicos, devido a reações 
químicas ou eletroquímicas entre o material e o 
meio circunvizinho1. Segundo uma publicação feita 
pela revista eletrônica Macaé Offshore, em 2017,
cerca de 30% de toda produção mundial de aço foi 
destinada para repor estruturas metálicas 
deterioradas por processo corrosivo2. Com intuito de 
reduzir a cinética das reações de corrosão, 
substâncias (denominadas de inibidores de 
corrosão) vêm sendo utilizadas.3  
Dentre os inúmeros compostos heterocíclicos 
utilizados para este fim destacam-se os derivados 
hidrazônicos do núcleo isatina (1) (Figura 1).3  
Nesse sentido, o objetivo do trabalho consiste no
planejamento, síntese e caracterização 
espectroscópica de potenciais agentes 
anticorrosivos derivados do núcleo isatínico (2(a-c) 
e 3(a-c)) com grupamentos semicarbazônicos 
(x=O), tiossemicarbazônicos (x=S) e 
aminoguanidinicos (x=NH) (Figura 1). 

Figura 1. Estrutura da isatina e dos derivados isatínicos 
2(a-c) e 3(a-c). 

Resultados e Discussão 

A rota sintética utilizada para obtenção dos 
derivados isatínicos 2(a-c) e 3(a-c) apresenta-se no 
esquema 1: 
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Esquema 1. Rota sintética proposta para obtenção dos 

Os derivados 2(a-b) foram obtidos utilizando ácido 
acético glacial como solvente, sendo mantidos em 
refluxo, aquecimento e agitação constante4, 
seguindo mecanismo de reação de adição 
nucleofílica à carbonila. As substâncias 3(a-b) foram 
obtidas utilizando o intermediário-chave 4, seguindo 
o método descrito por PANDEYA5 e também
seguindo mecanismo de reação de adição 
nucleofílica à carbonila. Os rendimentos, bem como, 
os pontos de fusão medidos das substâncias as 
quais foram sintetizadas até o presente momento 
encontram-se na Tabela 1.  

Tabela 1. Valores dos pontos de fusão das substâncias 
2(a-b) e 3(a-b) e rendimento dos compostos 2(a-b). 

Substâncias Rendimento (%) Ponto de fusão (ºC) 

2-a 85 250-275 
2-b 88 240-249 
3-a - 213-215 
3-b - 236-238 

Todas as substâncias sintetizadas, até o presente 
momento, foram devidamente caracterizadas por 
métodos espectroscópicos como IV e RMN de 1H. O 
rendimento dos derivados 3(a-b) estão sendo 
averiguados. 

Conclusões 

Sendo assim, pode-se concluir que uma parte da 
família de substâncias derivadas do núcleo isatínico, 
com potencial atividade inibitória de corrosão, foi 
sintetizada, apresentando resultados satisfatórios. 
As substâncias terão sua atividade devidamente 
avaliada posteriormente. 
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Introdução 

Nos últimos anos tem havido um aumento 

considerável no consumo de energia, como 

resultado do crescimento populacional e econômico, 

o que tem levado a uma procura por novas fontes

energéticas que sejam, especialmente, renováveis e 

limpas, superando a atual dependência de 

combustíveis fosséis que, além de agravarem a 

poluição ambiental, correm o risco de uma futura 

escassez.1 Diante deste cenário, as células 

fotovoltaicas têm se mostrado uma boa alternativa, 

uma vez que  convertem energia solar em energia 

elétrica, sendo o Sol uma fonte de energia limpa, 

renovável e abundante. Contudo, os dispositivos 

desta classe mais difundidos comercialmente ainda 

apresentam um alto custo frente aos atuais meios 

de produção de energia. Neste contexto, as DSSC 

(células solares sensibilizadas por corantes), 

surgiram como uma potencial alternativa de baixo 

custo, versátil e com alta durabilidade. No centro do 

funcionamento das DSSC se encontra o corante 

responsável por absorver a luz solar.2,3,4 Entre as 

alternativas de corantes orgânicos mais utilizados 

em DSSC encontra-se o boradiazaindaceno 

(BODIPY), que possui como característica: forte 

absorção na região do UV-vis e forte fluorescência, 

além de ser fotoestável,5,6 o que faz dele um 

cromóforo promissor para atuar como componente 

de um sistema doador-espaçador-aceptor para 

aplicação em DSSC. Sendo assim, o presente 

trabalho teve como objetivo sintetizar um derivado 

do BODIPY e avaliar suas características por meio 

de estudos fotofísicos e eletroquímicos. 

Resultados e Discussão 

O composto derivado do BODIPY foi sintetizado e 
submetido a análise estrutural por difração de raios 
X por monocristal(Figura1). 

Figura 1. Estrutura obtida através de difração de 
raios x por monocristal. 

Na figura 2 são apresentados os espectros de 
absorção e emissão do corante, respectivamente.  É 
possível observar, no primeiro, uma forte absorção 
em 497 nm, com alto coeficiente de extinção molar 
de 77000 L mol-1 cm-1.  Já o espectro de emissão, 
que é a imagem especular da banda de absorção 
de menor energia, apresenta um máximo em 507 
nm. O rendimento quântico do composto apresentou 
um valor de 0,99, corroborando com as perspectivas 
a respeito da influência desse cromóforo ao uní-lo a 
outros grupamentos. 

Figura 2. Espectros de absorção no UV-vis e 

emissão do BODIPY em acetonitrila à 25ºC. 

Conclusões 

A principal banda de absorção observada em 

497nm, juntamente com o alto rendimento quântico 

de 0,99, mostrou que esse fluoróforo tem potencial 

para atuar como componente de um sistema 

doador-espaçador-aceptor para aplicação em 

DSSC. 
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Introdução 

A análise de aminoácidos é um método clássico e 
de referência para quantificação de proteínas com 
ampla aplicação em biotecnologia, química clínica, 
proteômica, biologia de sistemas e ciência de 
alimentos. Trata-se de uma técnica complexa, 
composta por duas etapas, hidrólise do proteica e 
separação cromatográfica/detecção. O método foi 
descrito pela primeira vez por Spackman, Moore e 
Stein em 1958 usando hidrólise ácida de proteínas 
por HCl1. Desde então a técnica sofre modificações 
visando aprimorar tanto a hidrólise, como a detecção 
dos aminoácidos. 
Neste sentido, o presente projeto tem como objetivo 
desenvolver e validar um método de quantificação de 
proteínas, peptídeos e misturas proteicas a partir da 
análise de aminoácidos, utilizando a injeção por fluxo 
acoplada a espectrometria de massa de alta 
resolução (FIA-EMAR), sem necessidade de 
modificação química nos aminoácidos 
(derivatização) ou processos cromatográficos. 

Resultados e Discussão 

O método desenvolvido baseia-se em uma primeira 
etapa de hidrólise utilizando HCl 6N e 0,01 % de fenol 
a 110°C durante 24 horas sob vácuo2, seguida pela 
quantificação individual dos aminoácidos gerados na 
primeira etapa utilizando a técnica de FIA-EMAR. 
Foram otimizados os parâmetros instrumentais de 
análise incluindo a composição da fase móvel, 
parâmetros de fonte e experimento de massas 
utilizado.  
O método foi validado sendo avaliados os seguintes 
parâmetros: acurácia, linearidade, precisão e 
reprodutibilidade. Durante os ensaios de validação o 
método, apresentou um coeficiente de variação 
(<10%) e acurácia (95-105%) satisfatórias. Os 
coeficientes de determinação (R-quadrado) para 
todos os aminoácidos ficaram maiores que 0,99. 
Sendo assim possível a validação método.  
Com o método validado foram analisadas diferentes 
amostras com diferentes graus complexidades e os 
resultados foram comparados com o método de 
referência. Foram analisadas as seguintes amostras: 

BSA, soro de rato, extrato de Saccharomyces 
cerevisiae e folha de Jatropha curcas, além dessas
quatros amostras foram também avaliados peptídeos 
provenientes da digestão com tripsina das mesmas 
amostras a cima. Os resultados apresentados nos 
dois métodos foram estatisticamente similares, 
mostrando que o método desenvolvido é uma boa 
alternativa para a quantificação de proteínas, os 
resultados da quantificação podem ser observados 
na tabela1. 

Tabela1:Comparação entre o método desenvolvido e o 
clássico na quantificação proteica de diferentes amostras 

Conclusões 

Foi possível desenvolver e validar um método de 
quantificação de proteínas com precisão calculada 
adequada e variação inferior a 10%. O método foi 
eficiente na quantificação de amostras em diferentes 
complexidades, desde proteínas purificadas como 
BSA até misturas complexas, como extrato de 
levedura e soro de rato, como mostrado neste 
trabalho. Os resultados da quantificação do método 
desenvolvido foram semelhantes ao método de 
referência, demonstrando que o FIA-EMAR é um 
método rápido e preciso para análise de 
aminoácidos, quantificação de proteínas e peptídeos, 
excelente para o campo da proteômica. 
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Amostras
Conc.

(mg/ml)
CV(%)

Conc.

(mg/ml)
CV(%)

BSA 2,2 2,6 2,1 2,9

Soro de rato 6,2 9,6 5,9 6,5

Folha 2 3,8 2,1 9,3

Extrato de 

S.cerevicie
5,4 1,5 5,9 23
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consiste de uma reação de aminação entre os 
Introdução 

A Doença de Alzheimer (DA) é uma afecção 
neurodegenerativa progressiva e irreversível de 
aparecimento insidioso, que acarreta perda da 
memória e diversos distúrbios cognitivos. O uso de 
compostos híbridos capazes de inibir duas ou mais 
enzimas, como a AChE (acetilcolinesterase), pode 
ser de grande valia no tratamento da DA, devido à 
possibilidade de inibir simultaneamente alvos que 
contribuem para a instalação e manutenção da 
doença. 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo 
geral a síntese e a avaliação farmacológica de alcoxi- 
amino-cumarinas planejadas como possível inibidor 
da enzima AChE para o tratamento da DA. 

Figura 1. Estrutura das 7-alcoxi-amino-3-amino- 
cumarinas planejadas. 

Resultados e Discussão 

A síntese dos compostos foi realizada em 
três blocos principais: dos espaçadores, da 
7- hidroxicumarina e da amina. O bloco da 
7- hidroxicumarina foi sintetizado em etapa única, 
em meio ácido entre o ácido málico e resorcinol, 
com rendimento de 70%. O bloco dos 
espaçadores foi realizado após três etapas 
reacionais. A primeira etapa constituiu de uma 
reação de O-alquilação em meio básico entre o 
produto do bloco anterior e uma série de 
dibromoalcanos com tamanho variando entre dois 
e três carbonos. O rendimento obtido após 
processo de purificação variou de 65- 68%. A 
segunda etapa constituiu de uma reação de 
bromação na posição 3 da 7-hidroxicumarina, em 
meio básico entre o composto sintetizado 
anteriormente e bromo (Br2). O rendimento dessa 
reação variou entre 78-89%. A terceira etapa 

compostos obtidos anteriormente com a 
piperidina. O bloco das aminas foi sintetizada em 
etapa única pela reação de aminação de 
Buchwald-Hartwig entre os compostos obtido na 
última etapa do bloco anterior e um conjunto de 
aminas, dentre elas anilina, benzilamina, 
ciclohexanamina, piperidina e outras, em meio 
básico. O rendimento obtido após processo de 
purificação em coluna cromatográfica variou entre 
18- 88%. Os resultados dos ensaios de inibição da 
atividade enzimática in vitro revelaram que todos 
os compostos foram capazes de inibir 
seletivamente a AChE frente a BChE. Visto que, a 
determinação de CI50 variou entre 0,05 - 0,30μM e
a seletividade ficou entre 22-221. 

Conclusões 

A síntese dos compostos planejados foi 
executada satisfatoriamente, uma vez que as 
reações apresentaram alta pureza e bons 
rendimentos, de modo que todos os compostos 
obtidos foram caracterizados através de análises de 
RMN 1H e 13C, confirmando sua estrutura química. 

Os compostos até então sintetizados foram 
capazes de inibir seletivamente a atividade de 
AChE. E dessa forma, espera-se concluir a síntese 
das novas 7-alcoxi-amino-3-amino-cumarinas com 
todas as variações planejadas, o que inclui 
diferentes substituintes na posição 3 da cumarina. 
Além de submetê-las a testes farmacológicos para 
avaliar a atividade dos compostos frente a 
agregação de placas β-Amiloide. 
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Introdução 

A Diabetes mellitus do tipo II (DMII) é uma 
desordem metabólica crônica relacionada aos altos 
índices de glicose no plasma sanguíneo. Cerca de 
422 milhões de pessoas acima de 18 anos 
possuíam diabetes em 2014, sendo de 90 a 95% 
dos casos correspondentes a DMII. A taxa de 
mortalidade causada diretamente por diabetes em 
2012 foi de aproximadamente 1,5 milhões de 
pessoas, sendo a oitava maior causa de mortes no 
mundo entre ambos os sexos e a quinta maior 
causa de morte de mulheres.1 Em um estudo 
publicado em 2010, Ferreira e colaboradores 
mostraram a síntese e a avaliação biológica de 
compostos glicoconjugados contendo o núcleo 
1,2,3-triazol que possuem potencial aplicabilidade 
biológica como inibidores de α-glicosidases, 
enzimas importantes para absorção de glicose e 
manutenção da glicemia.2 Particularmente, 1,2,3-
triazóis ganharam uma maior atenção no campo de 
descoberta de drogas desde a introdução do 
conceito de química "click" por Sharpless.3 O 
objetivo do presente trabalho é a síntese e 
caracterização de novos bis-1,2,3-triazóis-1,4-
dissubstituídos glicoconjugados e avaliação de sua 
atividade inibitória frente a α-glicosidases. 

Resultados e Discussão 

A rota sintética para obtenção dos bistriazóis foi 
feita através de duas rotas convergentes, na qual a 
primeira consiste em uma sequência reacional para 
formação do intermediário azida ribofuranosídica 
(4), a qual foi obtida em excelente rendimento 
através da metodologia descrita no Esquema 1, 
envolvendo inicialmente a formação de acetonídeo 
(2) da D-ribose (1) através de uma reação utilizando 
acetona e metanol, seguida da reação de tosilação 
gerando o produto tosilado (3), que teve o grupo 
tosil substituído pelo grupamento azida, formando a 
azida-D-ribofuranosídica (4). 

Esquema 1: Rota de formação da azida 
ribofuranosídica. 

A segunda rota inicia-se com a síntese dos 
derivados azidos (6a-e 65-94%), os quais foram 
obtidos através de uma reação de formação do sal 
de diazônio de anilinas obtidas comercialmente (5a-
e), seguida de uma substituição do grupo diazônio 
pelo grupo azida. Em seguida, realizou-se a reação 
de cicloadição 1,3-dipolar de Huisgen utilizando os 
derivados (6a-e) e o álcool propargílico (7), 
catalisada por Cu (I) através do sistema sulfato de 
cobre (II) e ascorbato de sódio utilizando o 
ultrassom para obtenção dos primeiros triazóis (8a-e 
43-91%). Para formação dos intermediários alcinos 
terminais (10a-e 61-89%), utilizou-se hidreto de 
sódio (NaH) seguido de adição de brometo de 
propargila (9) utilizando DMF como solvente e 
banho de ultrassom. Para a obtenção dos bistriazóis 
finais (11a-e 10-88%) reagiu-se os alcinos terminais 
(10a-e) com a azida ribofuranosídica (4) em uma 
segunda reação de 1,3-dipolar de Huisgen 
catalisada por Cu (I) através do sistema sulfato de 
cobre (II) e ascorbato de sódio utilizando ultrassom, 
como mostra o Esquema 2. Todos os produtos 
foram analisados por IV, RMN de 1H e 13C e EMAR. 

Esquema 2: Rota de formação dos Bistriazóis. 

Conclusões 

Os resultados obtidos, até o momento, são 
satisfatórios, onde obteve-se os compostos 
propostos em bons rendimentos e com alto grau de 
pureza. 
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Introdução 

A Doença de Alzheimer (DA) é a principal demência 

neurodegenerativa, que se caracteriza pela perda 

da função cognitiva. Seus marcadores são: 

diminuição de atividade colinérgica neuronal; 

deposição de agregados β-amilóide, filamentos 

neurofibrilares insolúveis associados a proteína tau 

(PTau); neuroinflamação de células da Glia; e 

estresse oxidativo. A principal abordagem 

terapêutica para o tratamento da DA emprega 

inibidores de enzimas colinesterase, com exemplo: 

donepezil, rivastigmina e galantamina. Assim, o 

objetivo é a síntese e avaliação farmacológica de 

séries de derivados 1,3-amino-1,2,4-triazóis com 

diferentes substituintes como inibidores de 

colinesterases,  baseado na troca bioisostérica não-

clássica entre a triazinas (1) pelo 3-amino-1,2,4-

triazois (3) e hibridação molecular com o fármaco 

clássico donepezil (2).  

Figura 1: Planejamento sintético dos derivados 1,3-

amino-1,2,4-triazóis. Substituintes X e Y descritos 

na Tabela 1. 

Resultados e Discussão 

A primeira etapa do trabalho consistiu na síntese da 
S-metil-tiouréia, a partir da alquilação da tiouréia  e 
iodeto de metila, via substituição nucleofílica 
bimolecular (R= 96%). Em seguida, o composto foi 
protegido com dicarbamato de diterc-butila (Boc) em 
meio básico (R=84%), obtendo a 2-metil-isotiuréia 
N-protegida. Posteriormente, derivados acetilados 
foram sintetizados via substituição nucleofílica 
acílica a partir dos compostos protegidos (6) com os 
cloretos de benzoíla portando diferentes 
substituintes (R=58%-70%). Para formar os amino-
triazóis, os N-acil-2-metil-isotiuréia foram reagidos 
com as hidrazinas, sendo obtidos 18 compostos 
(R=61%-75%). Nas etapas seguintes, realizou-se 
reação de alquilação, a partir de 1,3-dibromo 
propano e hidreto de sódio (R=57%-82%) e 

aminação, utilizando benzil piperazina (R= 66%-
89%). Por fim, foi realizada a desproteção do grupo 
Boc em meio ácido, obtendo excelentes 
rendimentos (3a-r), (R= 88% - 95%). Todos os 
produtos foram caracterizados por RMN 1H e 13C. 
As atividades inibitórias frente as colinesterases 
AChE e BuChE foram avaliadas através método 
adaptado de Ellman, onde todos apresentaram 
atividade inibitória (Tabela 1). 

Tabela 1: IC50 e índice de seletividade (IS) dos 
1,2,4-triazóis sobre as atividades nas enzimas 
AChE e BuChE. 

Conclusões 

Foram observados bons rendimentos e bons 
resultados de atividade inibitória frente às 
colinesterases AChE e BuChE, onde o composto 
mais ativo (3n) apresentou IC50 igual a 0,39 μM e 
2,06 μM respectivamente, e seletividade de 5,36 
vezes maior para a AChE. 
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Comp X Y AChE IC50 (M)a,c BuChE IC50 (M)a,c IS 

3a Ph Ph 1,14 ± 0,03 1,19 ± 0,06 1,05 

3b 2-CH3-Ph Ph 3,11 ± 0,20 4,16 ± 0,38 1,34 

3c 4-OCH3-Ph Ph 1,68 ± 0,12 11,48 ± 0,56 6,82 

3d 2-OCh3-Ph Ph 2,57 ± 0,17 1,57 ± 0,06 0,61 

3e 3,4,5-triOCH3-Ph Ph 1,37 ± 0,13 10,24 ± 0,28 7,48 

3f 4-Cl-Ph Ph 2,16 ± 0,11 8,21 ± 0,57  3,80 

3g 3-Cl-Ph Ph 1,68 ± 0,16 4,04 ± 0,19 2,41 

3h 2-Cl-Ph Ph 1,76 ± 0,11 4,95 ± 0,47 2,82 

3i 4-Br-Ph Ph 2,19 ± 0,16 5,68 ± 0,08 2,59 

3j 3-Br-Ph Ph 2,55 ± 0,14 4,12 ± 0,46 1,62 

3k Ph 4-F-Ph 1,05 ± 0,06 3,35 ± 0,15 3,20 

3l 4-NO2-Ph Ph 0,55 ± 0,05 12,45 ± 0,37 22,51 

3m 3-NO2-Ph Ph 0,41 ± 0,01 6,48 ± 0,26 15,75 

3n Ph 4-NO2-Ph 0,39 ± 0,02 2,07 ± 0,17 5,36 

3o Ph SO2CH3 0,66 ± 0,03 20,17 ± 0,45 30,40 

3p Pyr Ph 2,91 ± 0,28 9,33 ± 0,45 3,20 

3q Fur Ph 3,15 ± 0,28 4,18 ± 0,27 1,33 

3r Ph Bz 2,36 ± 0,21 0,77 ± 0,04 0,32 
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Introdução 

Os quimioterápicos disponíveis no mercado 

apresentam eficácia limitada devido a sua 

toxicidade em células normais e ao surgimento de 

linhagens de células cancerígenas com resistência 

a múltiplas substâncias (MDR). A terapêutica multi-

alvo é umas das estratégias atuais para o 

desenvolvimento de novos quimioterápicos 

moduladores de resistência. Neste contexto, 

compostos da classe das [1,2,4]triazolo[1,5-

a]pirimidina, análogos da purina, tem despertado

interesse devido às suas propriedades 

anticancerígenas1. Da mesma forma, os anéis 1,2,3-

triazólicos são considerados estruturas privilegiadas 

na busca por novos quimioterápicos uma vez que 

possuem atividade anticâncer e são capazes de 

reverter o fenômeno de MDR através da inibição da 

ABCB1.2 

Este trabalho tem como objetivo o 

desenvolvimento de novas [1,2,4]triazolo-[1,5-

a]pirimidinas contendo anéis fenílicos com 

substituintes polares ou anéis aromáticos com 

características polares em C-5 para contornar o 

problema da solubilidade em DMSO encontrado 

anteriormente por nosso grupo de pesquisa com 

triazopirimidinas semelhantes, o que impossibilitou a 

realização do teste biológico frente a células 

cancerígenas. 

Resultados e Discussão 

A reação de Claisen-Schmidt entre as 
cetonas aromáticas 2a-f e os respectivos aldeídos 
aromáticos 3a-b forneceram as respectivas 
chalconas 4a-f.3,4 A subsequente reação de 
condensação térmica entre a 3-(trifluorometil)-1H-
1,2,4-triazol-5-amina e as respectivas chalconas 
4a,b,d,e,f forneceram a [1,2,4]triazolo[1,5-
a]pirimidina 1a,b,d,e,f em rendimento de 33-68%
como sólidos amarelos após purificação em coluna 
cromatográfica do tipo flash em gradiente de acetato 
de etila/hexano ou recristalização em etanol      
(Figura 1).5  

O aldeído 2-H-1,2,3-triazólico e a 3-
(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-5-amina foram 
previamente preparados empregando-se 
metodologias clássicas descritas na literatura.6,7  

Figura 1. Síntese das [1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina 
1a,b,d,e,f 

Conclusões 

A condensação térmica entre a 3-

(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-5-amina e as 

respectivas chalconas 4a,b,d,e,f mostraram-se 

eficientes para as sínteses das [1,2,4]triazolo-[1,5-

a]pirimidinas 1a,b,d,e,f apresentando rendimentos

de 33-68%. Todas as [1,2,4]triazolo-[1,5-

a]pirimidinas sintetizadas apresentaram boa 

solubilidade em DMSO (7-30mg/mL), podendo 

assim serem facilmente utilizadas para realização 

de teste biológico. 
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Introdução 

O Zika vírus (ZIKV) é um flavivírus pertencente à 
família Flaviviridae, e é considerado um arbovírus, 
pois é principalmente transmitido por meio da 
picada do mosquito Aedes aegypti. Recentemente, 
o ZIKV foi associado a distúrbios neurológicos
graves e doenças congênitas e, após o 
esclarecimento desta relação, permanecem 
desafios importantes para prevenção e controle 
desta virose e de suas consequências.1 Esses 
desafios incluem o desenvolvimento de agentes 
antivirais capazes de inibir a replicação do ZIKV, e 
tem sido investigado o uso de outros medicamentos 
já aprovados pra uso clínico, como a niclosamida 
(anti-helmíntico), o sofosbuvir (anti-HCV) e a 
cloroquina (antimalarial). Em se tratando do 
sofosbuvir, estudos relatam que este é capaz de 
inibir a RNA polimerase do ZIKV e sua replicação 
em diferentes sistemas celulares.2 Com base na 
estrutura do sofosbuvir, e em resultados obtidos em 
trabalhos de nosso grupo de pesquisas,3 está sendo 
realizada neste trabalho a síntese e a investigação 
do perfil anti-ZIKV de aciclonucleosídeos 
quinolônicos do tipo fosfonatos.  

Resultados e Discussão 

Foram preparadas 1-[(diisopropoxifosforil)metil]-4-
N'-(4-clorobenzilideno)-quinolona-3-carboidrazidas 
(6) a partir da reação de condensação sob catalise 
ácida entre p-cloro-benzaldeído (5) e 1-
[(diisopropoxifosforil)metil]-4-quinolona-3-
carboidrazidas (4). Estas últimas são resultantes da 
reação de substituição nucleofílica à carbonila do 
grupamento éster dos derivados 3, tendo-se 
hidrazina como nucleófilo. Os fosfonatos 3 foram 
resultantes de reação de N-alquilação das 
quinolonas 1 com diisopropil(tosilmetoxi)fosfonato 
(2). Estes novos ANPs quinolônicos 6 foram 
avaliados quanto à sua atividade anti-ZIKV 
utilizando-se células Vero infectadas. Os resultados 
indicaram excelentes percentuais de inibição viral, 
baixa citotoxicidade e altos índices de seletividade, 
destacando-se os derivados ANPs fluorado (C-7) e 
bromado (C-7) com valores de SI superiores a 780. 
Foi determinado ainda o percentual de inibição do 

crescimento viral (10 M a 37 °C) e todas as 

moléculas apresentaram percentuais de inibição 
viral superior a 60%, destacando-se o ANP bromado 
(C-7) com percentual de inibição viral de 80%. 

Esquema 1. Esquema reacional para obtenção dos 
derivados ANPs quinolônicos 6. 

Conclusões 

A metodologia utilizada para a obtenção dos ANPs 

quinolônicos 6 se mostrou eficiente, possibilitando a 

obtenção de sete substâncias inéditas que, 

avaliadas quanto à sua atividade anti-ZIKV, 

apresentaram excelentes percentuais de inibição 

viral (ZIKV), baixa citotoxicidade e altos índices de 

seletividade. O derivado ANP bromado (C-7) 

mostrou-se um promissor composto anti-ZIKV e 

estudos envolvendo seu mecanismo de ação 

encontram-se em andamento. 
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Introdução 

O termo câncer é atribuído a um conjunto de 

doenças que têm em comum o crescimento 

desordenado das células que invadem os tecidos e 

órgãos e podem se espalhar para outras regiões do 

corpo causando metástase. O câncer é a segunda 

maior causa de morte no Brasil e no mundo, atrás 

apenas das doenças cardiovasculares, e pesquisas 

mostram que os casos tendem a crescer 

significativamente. Dessa forma, a busca por novas 

substâncias que possam atuar como agentes 

antitumorais é de grande importância. O núcleo 4-

quinolona faz parte das estruturas de diversos 

fármacos com atividade antibacteriana, amplamente 

utilizados na clínica, e vem aumentando o número 

de relatos na literatura de derivados de 4-quinolonas 

que possuem diversas atividades biológicas 

denominadas não-clássicas tais como antifúngicos, 

antiparasitários, antivirais, antitumorais, anti-

isquêmicos, por exemplo. Um análogo quinolônico 

que apresenta atividade antitumoral é a vosaroxina, 

que se encontra em estudos de fase clínica III 

contra a leucemia mielóide aguda e o câncer de 

ovário. Diversos derivados quinônicos são 

substâncias que exibem uma série de atividades 

farmacológicas podendo se destacar as atividades 

tripanocida, antitumoral, antibacteriana, antifúngica, 

leishmanicida, antimicrobiana, dentre outras. Por 

exemplo, a doxorrubicina é uma quinona utilizada 

no tratamento de diversas neoplasias, como 

cânceres de mama, endométrio, ovário, testículo, 

tireóide, estômago, bexiga, pulmão. È um dos 

fármacos antineoplásicos de maior importância na 

atualidade. Este trabalho tem por objetivo a síntese 

de novos conjugados contendo os núcleos 4-

quinolônico e 1,4-naftoquinônico em suas estruturas 

para avaliação da sua atividade antitumoral.  

Resultados e Discussão 

Sua síntese foi planejada via reação de 
acoplamento entre diferentes 
aminoquinolonocarboxamidas, previamente 
sintetizadas, substâncias estas inéditas, e a 1,4-
naftoquinona, sob catálise de ácido de Lewis. 

Figura 1. Esquema de acoplamento reacional. 

Conclusões 

Foram obtidos sete novos conjugados e suas 
estruturas foram caracterizadas por métodos físicos 
de análise (IV, RMN de 1H e 13C). Estas substâncias 
estão em fase de avaliação da atividade 
antineoplásica contra diferentes linhagens de 
células tumorais. 
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Introdução 

O aumento brusco da concentração de dióxido de 
carbono na atmosfera é uma das maiores 
preocupações da nossa sociedade atualmente, 
sendo a diminuição da sua concentração, um 
objetivo a ser alcançado.1 Nesse contexto, muitos 
esforços vêm sendo aplicados na busca por 
materiais que consigam adsorver seletivamente o 
dióxido de carbono. O método de adsorção é um 
dos mais promissores e competitivos, devido à sua 
baixa demanda energética e ampla aplicabilidade 
sob diversas condições. As redes metalorgânicas 
(MOFs), pertencem a uma nova classe de polímeros 
de coordenação com desenvolvimento bem recente, 
que alia três características: cristalinidade, alta 
porosidade e forte interação metal-ligante orgânico.2 
Isso oferece uma opção de armazenamento mais 
eficiente, capaz de reduzir o espaço de tanques de 
gás natural, por exemplo. Experimentalmente, a 
síntese das MOFs é descrita como simples, 
realizada em temperaturas relativamente baixas e 
em condições ambientes ou solvotérmicas, com 
solvente puro ou mistura.3 Em virtude disso, o 
presente trabalho propõe o planejamento, síntese e 
avaliação do potencial de adsorção de novas MOFs 
a partir de ligantes orgânicos derivados do 4-
hidroxibenzoato de metila e do 5-hidroxiisoftalato de 
dimetila com espaçadores alquílicos dicarboxilatos. 

Resultados e Discussão 

A preparação dos ligantes desejados vem sendo 
realizada mediante rota sintética simples e flexível, 
descrita na literatura.3 Até o momento os ligantes 
foram sintetizados através de duas etapas. Na 
primeira, os compostos do grupo dos ligantes (1) 
(Figura 1) foram sintetizados através de uma reação 
SN2 do 1,4-dibromobutano com 4-hidroxibenzoato 
de metila em MeCN seca na presença de K2CO3 e 
KI. Já os compostos do grupo dos ligantes (2) 
(Figura 2) foram sintetizados com 1,6-
dibromohexano e 5-hidroxiisoftalato de dimetila em 
DMF seco na presença de K2CO3. A segunda etapa 
se deu através da hidrólise básica dos ésteres para 
a posterior obtenção dos ligantes ácidos di e 
tetracarboxilatos. Obtendo-se um rendimento de 
90% para ligantes do tipo n=1 e 83% para ligantes 
do tipo n=2, para os compostos do grupo (1). E um 
rendimento de 89% para ligantes do tipo n=1 e 80% 

para ligantes do tipo n=2, para os compostos do 
grupo (2).  

Figura 1. Estrutura química dos ligantes  do grupo 
(1) em potencial. 

Figura 2. Estrutura química dos ligantes do grupo 
(2) em potencial. 

A partir dos ligantes ácidos, pôde-se testar a síntese 
das MOFs por difusão lenta e síntese solvotérmica 
com os metais Cu2+, Zn2+, Co2+ e Cd2+. Até agora, 
ambas as complexações estão em andamento. 

Conclusões 

Pode-se concluir que as etapas de síntese dos 

ligantes realizadas até o presente momento foram 

efetuadas de forma satisfatória e com bons 

rendimentos. Pretende-se ainda, testar as 

complexações para outros metais como Ni2+, Mn2+ e 

etc. 
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Introdução 

A química supramolecular está focada em estudar as 
características básicas das interações entre um 
substrato que se liga a uma enzima, um fármaco que 
se adere ao seu alvo dentre outros. Lehn descreveu 
a química supramolecular como “a química dos 
conjuntos moleculares e da ligação intermolecular” e 
isso se comprova nos estudos direcionados às 
características básicas das associações que ocorrem 
através das interações entre os objetos de estudos e 
suas áreas de atuação. Dessa forma, pode-se definir 
a química supramolecular como a formação de 
moléculas mais complexas por meio da associação 
de estruturas químicas, por interações não 
covalentes. Neste contexto, estão inseridos os 
pilar[n]arenos, macrociclos facilmente 
funcionalizados os quais se caracterizam por 
apresentarem a possibilidade de modular sua 
solubilidade e grande aplicabilidade como sistemas 
“host-guest”².  
Por outro lado, um problema enfrentado por diversos 
setores, principalmente os industriais, é a corrosão e, 
por ser um processo termodinamicamente 
espontâneo, acarreta prejuízos que, geralmente, 
causam perdas econômicas3, sendo de extrema 
relevância a busca por substâncias que reduzam ou 
eliminem tais efeitos.  
Sendo assim, por suas características ímpares como 
moléculas hospedeiras, os pilar[n]arenos surgem 
como uma alternativa para aplicação como inibidores 
de corrosão. 
Neste contexto, tem-se por objetivo neste trabalho a 
síntese do amôniopilarareno 4 e utilização deste 
macrociclo em testes como inibidores de corrosão. 

Resultados e Discussão 

Para a síntese da molécula alvo, usou-se 
metodologias descritas na literatura e, inicialmente, 
obteve-se o derivado bromado 2, a partir da molécula 
1 na presença do CBr4, com 91% de rendimento. Vale 
ressaltar que a obtenção deste significativo 
rendimento se deve ao processo rigidamente 
seguido. Em seguida, reagindo-se o mesmo com 
(CH2O)n, e Bf3.OEt2, obteve-se o produto 3 em 66% de 
rendimento. Por fim, o amôniopilarareno foi 
sintetizado, na presença de 3, NMe3 e EtOH, em 80% 
de rendimento (Esquema 1).  

Esquema1: Síntese do composto 4. 

De posse do pilar[5]areno 4, o mesmo foi submetido 

ao teste gravimétrico, em colaboração com o 

Laboratório de Materiais do Instituto de Química da 

UFF (LAMUFF). Nesse teste inicial a macromolécula 

demonstrou uma eficiência anticorrosiva de, 

aproximadamente, 75% a 0,3 g/L de concentração, 

diminuindo a taxa de corrosão do aço carbono em 

meio de HCl 1 mol/L de 1,838 mm/ano para 0,468 

mm/ano. Esse resultado preliminar mostrou que o 

pilar[5]areno 4 sintetizado foi um bom inibidor de 

corrosão. 

Conclusões 

Pode-se concluir que as etapas de obtenção do 
amôniopilarareno foram efetuadas de forma 
satisfatória. No que se refere a atividade 
anticorrosiva, o resultado inicial foi promissor e a 
realização de novos testes encontra-se em 
execução. 
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Introdução 

A antracnose é uma doença causada pelo 

fungo Colletotrichum lindemuthianum que acomete 

feijões e muitas vezes é responsável por uma perda 

de 100% na produção agrícola.1 A antracnose é 

manejada com fungicidas sintéticos que em muitos 

casos são ineficientes.2 Nesse contexto, chalconas 

acoplada a triazóis apareceram como uma boa 

estratégia de desenvolvimento de novos fungicidas 

contra a antracnose, uma vez que ambas classes 

possuem atividades antifúngicas. 

Resultados e Discussão 

A reação de Claisen-Schmidt entre as 
cetonas aromáticas 1a-j e o aldeído 2 forneceu as 
correspondentes chalconas 2H-1,2,3-triazólicas 3a-j 
(Figura 1) em rendimentos de 40-85% após 

recristalização.3  

Figura 1. Síntese das chalconas triazólicas 3a-j. 

As chalconas 3a-j foram avaliadas 

biologicamente tanto in vitro quanto in vivo quanto a 

sua da atividade antifúngica contra Colletotrichum 

lindemuthianum, fungo causador da doença 

denominada antracnose na colheita do feijão, na 

Universidade Federal de Lavras (UFLA), em 

parceria com o Prof. Dr. Denilson F. de Oliveira e 

com a Profa. Dra. Elaine A. Souza (Tabela 1).4 

Tabela 1. Avaliação in vitro e in vivo das chalconas 

3a-j contra Colletotrichum lindemuthianum. 
Chalcona MIC  (µg/mL) Antracnose a,b,c 

3a 31,2 1,8 C 
3b 125,0 -e

3c 250,0 -e 
3d 31,2 3,4 B 

3e 250,0 -e

3f 62,5 2,7 B 
3g 31,2 1,6 C 
3h 250,0 -e

3i 62,5 3,0 B 
3j 15,6 2,1 C 

Metiltiofanatod 49,0 1,4 C 
Tween 80d -e 4,6 A 

Águad -e 5,1 A 
a Concentrações de 3a, 3d, 3f, 3g, 3i, 3j e Metiltiofanato foram 
respectivamente: 446, 446, 892, 446, 223, 700 and 892 µg/mL; b 
Os meios seguidos pela mesma letra maiúscula pertencem ao 
mesmo grupo (P ≤ 0,05) de acordo com o teste de Scott-Knott; c 
Gravidade da doença foi marcada de acordo com Schoonhoven e 

Pastor-Corrales; d Controle e Não testado. 

Um estudo preliminar, in silico, foi realizado 
para 3a, sugere que esta atua por meio da inibição 
da proteína quinase serina/treonina e da sintetase 
dos ácidos graxos.4 

Conclusões 

As chalconas 2H-1,2,3-triazólicas 3a, 3g e 

3j mostraram-se mais ativas (MIC = 15,6-31,2 

µg/mL) que o composto de referência Metiltiofanato 

(MIC = 49,0 µg/mL) em ensaios in vitro e in vivo 

frente ao Colletotrichum lindemuthianum. Este 

trabalho foi publicado na Letters in Organic 

Chemistry.4 
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Introdução 

O poli(ácido lático) (PLA) é um poliéster alifático 

compatível biologicamente e biodegradável, além de 

ser proveniente de fontes renováveis1, tendo sido 

por estas razões empregado em diversas áreas, 

como as indústrias têxtil, médica, farmacêutica e a 

indústria de embalagens2. Porém, algumas das 

propriedades deste polímero, como baixa 𝑇𝑚, 

limitam sua utilização em alguns casos. Tais 

propriedades podem ser alteradas segundo o 

design do catalisador, por exemplo, a adição de 

grupos volumosos próximo ao sitio metálico para 

restringir a entrada de determinado monômero 

enantiomérico3. 

Outro aspecto investigado é a atividade catalítica do 

metal versus a sua biocompatibilidade, para isso 

utilizou-se o ferro que é um metal não tóxico e 

possui atividade conhecida para polimerização de 

lactídeos em outros sistemas4, 5. 

O objetivo desse trabalho é a síntese de um 

catalisador inédito de Fe(III) com atividade para a 

produção de PLA a partir de reações de abertura de 

anel (ROP) de  L-lactídeo e de rac-lactídeo. 

Resultados e Discussão 

O complexo de Fe(III) foi obtido adaptando-se o 

procedimento descrito por Muthupandi & Sekar6 

através da reação do ligante 2,4-bis(1,1-dimetiletil)-

6-[[(2-hidroxietil)imino]metil]-fenol (tbu-Phen) com 

FeCl3 em presença de Et3N em THF. Após a reação 

o produtor foi lavado com éter gelado e

posteriormente seco sob vácuo, originando um pó 

vermelho escuro (Red. 68%). O complexo foi 

caracterizado por TGA, FTIR e Raman e ICP. A 

coordenação do ligante tbu-Phen ao ferro foi 

confirmada pela espectroscopia vibracional através 

do deslocamento da banda referente à ligação C=N 

do ligante em relação ao complexo (1633 para 

1626cm-1) (Figura 1). 

Figura 1 - FTIR do complexo tbu-PhenFe e do ligante tb-Phen 

As análises de ICP e TGA oxidativo indicaram a 

presença de um percentual de 12,66% e 11,93% de 

ferro no complexo, respectivamente. A atividade do 

complexo na produção de PLA foi então testada 

através de reação de polimerização de L-lactideo 

em massa. A polimerização foi realizada à 

temperatura de 130oC por 24 horas em atm. inerte. 

Após o tempo de reação, o produto foi dissolvido em 

clorofórmio e precipitado em etanol gelado. Após 

filtração o produto foi seco em estufa a 50°C por 24 

horas. O polímero foi posteriormente caracterizado 

por 1H-RMN, cromatografia de permeação em gel 

(GPC) e análise térmica. O espectro de RMN 

mostrou os sinais característicos do polímero em 

1,59 e 1,57ppm (CH3) e 5,18 e 5,15 ppm (CH) 

confirmando a identidade do produto. A análise de 

massa molar por GPC indicou que a massa molar 

numérica média foi de 6500 g/mol com um índice de 

polidispersão de 1,99. A termogravimetria indicou 

um Onset de 247°C e a DTGmax 284°C. 

Conclusões 

A síntese do PLLA realizada em presença do 

catalisador desenvolvido foi eficiente e alcançou um 

rendimento de 82%. 

Estudos futuros são necessários para avaliar a 

atividade estereosseletiva do complexo em relação 

ao rac-lactídeo. 
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Introdução 

     A prata é um metal pertencente ao grupo 11 da 
tabela periódica, cujos compostos possuem diversas 
aplicabilidades na área medicinal. Os compostos 
contendo prata(I) têm sido explorados devido às 
suas propriedades antibactericida, antimicrobiana e, 
mais recentemente, anticancerosa. Devido ao 
aumento do uso de medicamentos a base de 
penicilina, muitas bactérias adquiriram resistência 
aos atuais fármacos do mercado, como é o caso da 
Staphylococus Aureus que possui resistência à 
meticilina. Com a necessidade de desenvolver novos 
fármacos eficazes contra essas bactérias, houve um 
aumento no estudo de compostos envolvendo 
prata(I) devido a toxicidade dos íons Ag+ em 
microorganismos.[1] 
     Por outro lado, os compostos azólicos pertencem 

a uma classe de heterociclos que possuem 

propriedades antibactericida, antifúngica, 

anticonvulsiva, antidepressiva e ansiolítica. Estas 

propriedades combinadas às propriedades da prata 

tornam os complexos de Ag(I) contendo azóis como 

ligantes, potenciais candidatos a fármacos com 

possível eficácia contra as bactérias resistentes à 

penicilina, por exemplo.[2]  

Resultados e Discussão 

 Neste trabalho, foram sintetizados dois complexos 
de prata(I) contendo os pré-ligantes 1-
hidroxibenzotriazole (HOBt) e bispirazolilmetano 
(pzMe) para posterior análise como agentes 
antibactericidas. O complexo 1, [Ag(OBt)(HOBt)]n foi 
sintetizado a partir do AgPF6 e do HOBt e o 
complexo 2, [Ag2(pzMe)2(NO3)2] a partir do AgNO3 e 
do pzMe, ambos na razão estequiométrica 1:1. 
     Os complexos foram caracterizados por 

espectroscopia de absorção no infravermelho e o 

complexo 1 teve a sua estrutura cristalina obtida por 

difração de raio x de monocristal (Figura 1).  

Figura 1. Estrutura cristalina do complexo 
[Ag(OBt)(HOBt)]n (1) 

     A estrutura cristalina do complexo 1 (Figura 1) 

mostra o centro de Ag(I) em uma geometria 

tetraédrica distorcida, coordenado a dois ligantes 

OBt aniônicos e dois ligantes HOBt neutros em 

ponte pelos átomos de nitrogênio, formando uma 

estrutura polimérica. A distância de ligação N(1)-

Ag(1) é de 2,234 Ǻ e a ligação N(2)-Ag(1) é de 2,433

Ǻ. O ângulo de N(2)-Ag(1)-N(2a) é de 117,47º, o

ângulo de N(1)-Ag(1)-N(1a) é de 109,35º e o ângulo 

N(1)-Ag(1)-N(2) é de 120,52º. 

     O espectro de absorção no IV do complexo 1 
mostra bandas a 1106, 1410 e 1386 cm-1 atribuídas 

às deformações axiais aromáticas N╌N, C╌N e C╌C, 

respectivamente.  

O espectro de absorção no IV do complexo 2 

apresenta bandas a 1050, 1390 e 752 cm-1 que são 

atribuídas às deformações N╌N, C╌N e N-C-N, 

respectivamente. Além disso, as bandas a 1277 e 

777 cm-1 indicam a presença do ligante nitrato 

coordenado ao centro de prata. 

Conclusões 

     Foram sintetizados dois complexos de prata(I) 
com ligantes heterocíclicos de nitrogênio que foram 
caracterizados por espectroscopia de absorção no 
IV. Para o complexo 1 foi possível determinar a
estrutura cristalina mostrando a coordenação dos 
ligantes pelos átomos de nitrogênio ao centro de 
Ag(I), numa geometria tetraédrica distorcida. 
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Introdução 

O metilmercúrio (MeHg) é a forma mais tóxica do 
mercúrio e o interesse em seu estudo e controle se 
dá principalmente pela sua capacidade de ser 
bioacumulado e biomagnificado através da 
adsorção em corpos superficiais, ingestão de 
alimentos, bem como sua entrada antrópica no 
ambiente [1]. Sondas fotoluminescentes baseadas 
em materiais contendo íons lantanídeos para a 
detecção de mercúrio têm recebido considerável 
atenção nos últimos anos devido à seletividade na 
interação e à sensibilidade da resposta óptica que 
também se caracteriza por bandas de emissão finas 
e bem definidas, altos rendimentos quânticos e 
longos tempo de vida [2].  
A fim de contornar as limitações que essas sondas 
apresentam, tais como rotas sintéticas ineficientes, 
baixa estabilidade e resposta lenta ao analito, no 
presente trabalho são reportados o preparo e a 
caracterização do composto de coordenação β-
dicetonato de terra rara trivalente (β-dicetonato = 
tta−; terra rara trivalente = Eu3+), e o estudo do seu 
uso como sonda analítica fotoluminescente para a 
determinação quantitativa indireta de metilmercúrio. 

Resultados e Discussão 

Análise elementar (CHNS) foi realizada através do 
equipamento Flash EA, modelo 1112 (Thermo 
Electron Corp.). Análises na região do infravermelho 
(FTIR) foram realizadas através do 
espectrofotômetro Spectrum 2 (Perkin Elmer).  
Os dados de CHNS evidenciaram que a fórmula 
para o composto de coordenação é 
[Eu(tta)4](Et3NH+) (Tab. 1) e os dados de FTIR 
apontam para os átomos de oxigênio dos grupos 
carbonila como os responsáveis pela coordenação 
dos ligantes β-dicetonas ao íon Eu3+ (Fig. 1). 

Tabela 1. Resultado de CHNS para o complexo de 
Eu3+ com o ligante tta-

Complexo [Eu(tta)4](Et3NH+) 

Calc. Exp. Erro % 
C 40,08 39,98 0,25 
H 2,83 2,90 2,40 
N 1,23 1,23 0 
S 11,26 11,30 0,35 

Figura 1. Espectro FTIR de a) Htta e b) de 
[Eu(tta)4](Et3NH+) e estrutura do complexo

Os espectros de emissão foram obtidos através do 
espectrofluorímetro modelo LS55 (Perkin Elmer) e 
os ensaios de fotoluminescência foram realizados 
adicionando-se quantidades crescentes de MeHg à 
solução contendo a sonda. Resultados sugerem que 
o analito sensibiliza o complexo induzindo a
supressão de sua resposta analítica, com 
magnitude e linearidade diretamente relacionadas à 
concentração do analito (Fig. 2). O limite de 
detecção instrumental foi estimado em 1,2 nmol L-1. 

Figura 2. Respostas fotoluminescente do
[Eu(TTA)4](Et3NH+) para diferentes conc. de MeHg+

Conclusões 

Os resultados preliminares do presente estudo 
sugerem que o complexo [Eu(tta)4](Et3NH+) se 
comporta eficientemente como uma sonda analítica 
fotoluminescente para a determinação de MeHg 
apresentando alta sensibilidade ao analito. 
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Introdução 

Complexos polipiridínicos de rutênio(II) têm sido 

amplamente estudados nas últimas décadas, 

principalmente devido a sua fotofísica e fotoquímica 

diferenciada, estabilidade cinética e termodinâmica, 

características redox e atividades biológicas. Este 

conjunto de propriedades confere a esta classe de 

compostos diversas aplicações nas áreas de 

química medicinal, catálise, geração de energia 

renovável, entre outras.1,2  

Assim, a produção de novos compostos de 

coordenação de Ru(II) com ligantes polipiridínicos é 

de grande interesse e importância.  

Resultados e Discussão 

Neste trabalho foi sintetizado um novo complexo de 

Ru(II) nomeado de [Ru(bpy)2mqip](PF6)2, 

caracterizado por diferentes técnicas, incluindo 

difração de raios X por monocristal (Figura 1).  

Figura 1. Estrutura do [Ru(bpy)2mqip](PF6)2 obtida 
por difração de raios x. 

No estudo fotofísico do composto foram observados 

tanto um rendimento quântico (em) maior, como um 

tempo de vida do estado excitado (em) mais longo 
do que a maioria dos compostos análogos da 
literatura. Os resultados obtidos em água foram 

em= 0,068; em= 0,72 s e acetonitrila em= 0,13; 

em= 1,1s. Cálculos DFT revelaram que a porção 
imidazoquinazolinona do ligante mqip tem grande 
influência sobre tais características, doando 
densidade eletrônica aos estados excitados 1MLCT. 
Os espectros de absorção no UV-vis e de emissão, 
em ambos os solventes citados, estão 
representados na figura 2, onde não se observa 
nenhuma mudança significante. 

Figura 2. Espectros de absorção no UV-vis e de 
emissão do [Ru(bpy)2mqip](PF6)2. 

Também foi avaliada a capacidade intercalativa do 
complexo sintetizado com ácidos nucleicos, através 
de titulação espectrofotométrica com CT-DNA 
(figura 3) onde foi obtido um Kb na ordem de 104 e 
observou-se o comportamento típico do fenômeno 
de intercalação (hipocromismo e batocromismo).3 

Figura 3. Espectros de absorção no UV-vis da 
titulação espectrofotométrica complexo x CT-DNA 
(pH = 7,4, Tampão: Tris-HCl). 

Conclusões 

O trabalho desenvolvido resultou na obtenção de 

um novo complexo de Ru(II), que contém um ligante 

com padrão heterocíclico diferenciado. Foi 

comprovado que esse composto tem alta 

luminescência e potencial capacidade intercalativa 

com DNA. 
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Introdução 

Sistemas veiculadores de fármacos (SVFs) têm 

surgido como excelente alternativa para redução da 

toxicidade e dos efeitos colaterais provocados por 

diversos medicamentos já presentes no mercado 

farmacêutico. O óxido de grafeno (GO) assim como 

sua forma reduzida (rGO) são interessantes 

plataformas para a construção de SVFs devido à boa 

biocompatibilidade quando funcionalizados com 

polímeros, alto carregamento com fármacos 

hidrofóbicos (cerca de 74% do fármaco anfotericina 

B carregado em óxido de grafeno)4 e absorção de luz 

na região do infravermelho próximo (NIR – λ =808 

nm), que pode ser empregada como estímulo de 

liberação de fármacos. Sendo assim, este trabalho 

reporta a síntese, caracterização e estudos 

preliminares da atividade leishmanicida de dois SVFs 

baseados em rGO funcionalizado com polímeros 

para a veiculação da anfotericina B (AmB), fármaco 

utilizado no tratamento de infecções fúngicas e que 

apresenta atividade contra protozoários do gênero 

Leishmania, mas que gera graves efeitos adversos 

para os pacientes que utilizam este medicamento.  

Resultados e Discussão 

Os SVFs rGO-P123 e rGO-PEI foram obtidos a 

partir do óxido de grafeno (GO), o qual foi 

funcionalizado com os polímeros P123 e PEI e, 

posteriormente, reduzido com hidrazina hidratada.  

Ambos os materiais são formados por folhas 

empilhadas e enrugadas e apresentam cargas 

superficiais diferentes. Na faixa de pH entre 2,1 e 10, 

o rGO-P123 possui carga negativa, (pI = 2,03)

enquanto que o rGO-PEI apresenta carga superficial 

positiva na faixa de 

pH entre 2 e 9, 

sendo o pI

observado em pH = 

9,12 (Figura 1).  

 Figura 1. Potencial 

zeta dos materiais na 

faixa de pH 2-10.  

rGO-P123 e rGO-PEI apresentaram eficiência de 

carregamento com a AmB de 92,1% e 98,7%, 

respectivamente. Os estudos de liberação do 

fármaco foram realizados em pH 5,0 e 7,0 na 

presença e ausência de luz na região do NIR e 

acompanhados por espectroscopia na região do UV-

Vis. Comparando-se os resultados de liberação de 

AmB em presença e ausência de luz (Tabela 1), 

observa-se que a maior liberação do fármaco ocorre 

quando o material é exposto à luz. 

Tabela 1: Quantidade de AmB (em μg) liberada após 10 

min.  

rGO-P123-AmB rGO-PEI-AmB 

pH 5 pH 7 pH 5 pH 7 

Sem 

luz 

2,982 2,725 6,811 7,954 

Com 

luz 

3,661 4,000 7,954 8,623 

Estudos preliminares do efeito antiproliferativo 

dos materiais têm sido realizados em Leishmania 

amazonenses na forma promastigota, uma das 

espécies responsáveis pela transmissão da 

leishmaniose cutânea no Brasil.  

Conclusões 

Ambos os materiais foram obtidos com sucesso e 

carregados com o fármaco AmB apresentando alta 

eficiência de carregamento. Os estudos de liberação 

realizados em presença de luz na região do NIR 

resultaram em maior liberação de AmB em 

comparação com os testes conduzidos na ausência 

de radiação.  
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Introdução 

No ensino da Química Analítica, os resíduos 

oriundos das titulações pelo método de Mohr 

requerem tratamento prévio para descarte, uma vez 

que possuem elementos potencialmente tóxicos, 

com alto valor agregado (cromo e prata), além de 

serem gerados em grandes quantidades.1,2 Assim, 

este trabalho teve como objetivo propor uma rota 

para a obtenção de uma solução de K2CrO4 1% 

(m/m), a partir de resíduos gerados nas titulações 

pelo Método de Mohr, no Laboratório de Analítica do 

IFRJ campus Duque de Caxias. O indicador 

reutilizado também foi submetido a teste de 

comparação com indicador convencional, reagente 

P.A. Nesta etapa, 18 alunos voluntários dos cursos 

técnicos de Química e Petróleo & Gás, dos períodos 

finais, realizaram análise de soro fisiológico pelo 

Método de Mohr e, após, responderam sobre as 

suas impressões nas análises com ambos 

indicadores (reutilizado e convencional). Ressalta-

se que os indicadores estavam identificados de 

forma genérica, a fim de evitar uma identificação 

prévia pelo avaliador. 

Resultados e Discussão 

O processo de obtenção do indicador reutilizado, 

Figura 1, foi elaborado, aplicando-se conceitos de 

solubilidade e acidez. 

Figura 1. Fluxograma das etapas para obtenção do 
indicador reutilizado. 

De acordo com as respostas dos voluntários, não 
houve alterações visuais significativas na percepção 
do ponto de viragem durante a titulação. No entanto, 
observou-se uma baixa precisão para os volumes 
de titulantes, Figura 2.  

Figura 2. Dispersão dos volumes de titulantes. 

A exatidão do indicador reutilizado foi considerada 
razoável, visto que para fins de ensino, pode ser 
uma alternativa para inserir conceitos de Química 
Verde. Ademais, os participantes valorizaram a 
utilização de gerenciamento reverso de recursos e 
sustentabilidade. 

Conclusões 

A rota proposta foi capaz de produzir um indicador 

reutilizado, semelhante ao indicador convencional 

para Método de Mohr. Além disso, a comunidade 

acadêmica pode refletir sobre a geração de 

resíduos gerados em laboratórios de ensino e a 

necessidade de uma gestão eficiente dos mesmos. 

Como etapas futuras, serão realizados ajustes no 

processo de obtenção do indicador reutilizado, bem 

como a sua validação.  
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Introdução 

  O conceito de energia é um dos mais importantes 
em ciências1, porém é difícil de ser ensinado e 
compreendido, devido ao grau de abstração, 
complexidade e generalização2. Pesquisas apontam 
que a abordagem do tema em livros de química é 
feita de uma maneira fragmentada e limitada3. Neste 
sentido, o uso de uma sequência didática de 
conteúdos de química associando o tema energia, 
pode contribuir para uma melhor compreensão 
desse conceito. Sequência didática, unidade 
didática, plano de aula, plano de ensino são termos 
muito usados no campo educacional e possuem 
significados similares4. Entretanto a sequência 
didática reúne atividades que tenham relação entre 
si, obedecendo a um planejamento e organização 
para ensinar um conteúdo. Na construção da 
sequência didática, é necessária a preocupação 
com quatro componentes: professor, aluno, mundo 
material e conhecimento científico5.   
  O objetivo do presente trabalho foi elaborar e 

aplicar uma sequência didática na qual o tema 

central foi Energia e os conteúdos de química foram 

abordados de forma integrada. A sequência didática 

foi aplicada com 35 alunos de uma turma de 1o ano 

do Ensino Médio do Colégio Pedro II, Campus 

Realengo II. Na 1ª aula, de 40 minutos, foi aplicada 

uma diagnose por meio de questionário com 

questões abertas e fechadas para saber qual era o 

conhecimento do aluno sobre energia em física, 

química e biologia. Na 2ª aula, de 90 minutos, 

abordou-se definição de energia, formas de energia 

e modelos atômicos. A aula foi concluída com a 

realização de um teste de chama de sais de metais 

diferentes como um recurso para melhorar a 

conexão do conceito de energia em química. Na 3ª 

aula, de 90 minutos, abordou-se ligações químicas, 

sem expor a regra do octeto, mas explorando um 

favorecimento energético na aproximação dos 

átomos, fazendo a conexão com os modelos 

atômicos e as formas de energia. Ao final, foi 

realizado um experimento de condutibilidade elétrica 

de soluções aquosas de alguns compostos 

químicos. 

Resultados e Discussão 

  Na diagnose foi feita a pergunta: “A energia pode 
ser produzida?”. 86% dos alunos responderam que 
a energia pode ser produzida e 14% responderam 
que não. Este resultado mostrou que grande parte 

da turma não compreende que a energia é 
conservada e não produzida. A 2ª pergunta foi: “A
energia estudada em alguns fenômenos biológicos 
é a mesma que se estuda em química e física?”. 
45% dos alunos responderam que a energia 
estudada na biologia não é a mesma que se estuda 
em física e química, 34% disseram que é a mesma 
energia e 21% não soube responder. Esse resultado 
mostra que apenas 34% da turma percebe que a 
energia é a mesma estudada em biologia, física e 
química. Na 2ª aula, foi possível constatar que 84% 
dos alunos conseguiram responder que quando o 
elétron retorna de um nível mais externo para um 
mais interno de energia, há liberação de energia 
luminosa, 10% responderam que a energia liberada 
é a térmica e 6% responderam que seria liberado o 
elétron e não a energia. A partir desse resultado, 
constatou-se que os alunos conseguiram conectar o 
conceito de energia com os modelos atômicos. Na 
3ª aula, as ligações químicas não foram explicadas 
através da regra do octeto, mas sim como um 
estágio de menor energia entre os átomos. A partir 
de 5 questões, sendo 3 fechadas e 2 abertas, 
aplicadas ao final da aula, constatou-se que 94 % 
dos alunos entenderam que o objetivo de se fazer 
uma ligação é atingir um estágio de menor energia. 
94% identificaram no gráfico de energia potencial 
versus distância entre átomos, o que significa 
comprimento médio de ligação e energia de ligação. 

Conclusões 

  Os resultados desse trabalho sugerem que o 

conceito de energia pode ser mais bem 

compreendido quando integrado a conteúdos de 

química. Além disso, foi possível observar uma 

maior motivação dos alunos a partir da realização 

dessa sequência didática. 
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Introdução 
Emulsões oleosas por serem estáveis, tanto seu       

tratamento como recuperação de corpos hídricos      
com derramamentos exigem tecnologias bastante     
onerosas e algumas vezes ineficientes. Dessa forma       
estudos de métodos alternativos tanto para o       
tratamento de efluentes oleosos como recuperação      
de áreas contaminadas são de grande importância       
para a sustentabilidade do planeta.  

Este estudo teve como objetivo investigar o uso        
da biomassa quimicamente modificada da Salvinia      
sp para a remoção de óleo em emulsão oleosa.         
Secas ao sol após lavagem, a macrófita foi triturada         
e feito o tratamento químico com solução ácida e         
alcalina para remoção de interferentes como lignina       
e para aumento da capacidade adsortiva      
respectivamente. Testes de adsorção foram feitos      
em batelada os parâmetros avaliados foram      
variação da concentração inicial, da temperatura, pH       
e tempo de contato. Para esses testes foram feitas         
emulsões com óleo de motor de carro Lubrax        
25W50. A concentração final do óleo foi verificada        
pela leitura UV-Visível, após processo de extração       
pelo método Curbelo¹. 

Resultados e Discussão 
A isoterma da biomassa quimicamente modificada      
(SOH) (Figura 1) apresentou uma curva que tende a         
um equilíbrio em concentrações de emulsões mais       
elevadas, com qmax 711,65 mg.g-1 . 

Figura 1: Isoterma de adsorção, SOH, pH 2, tempo de 
contato de 15 minutos, 25°C. 

Na aplicação dos modelos de isoterma o que         
melhor se ajustou para a biomassa deste estudo foi         
o Tenkim.

A cinética de adsorção, figura 2, demonstrou que        
o processo de adsorção do biossorvente SOH é      
rápido nos primeiros minutos e que uma tendência        
ao equilíbrio foi observada próximo a 15 min. A         
aplicação dos modelos cinéticos indicou que o       
modelo que melhor descreve o comportamento da       
SOH foi de pseudo-segunda ordem.

Figura 2: Cinética de adsorção de óleo pela SOH, pH 2, 
400 mg/L, 25°C. 
Analisando o resultado da variação de pH há uma         
maior tendência a adsorção em pHs mais baixos. 
O teste de variação de temperatura aponta para        
uma queda na adsorção com o aumento da        
temperatura, apresentando a biomassa boa     
resposta para as diferentes temperaturas     
estudadas. A entalpia obtida foi negativa indicando       
processo exotérmico, e abaixo de 40 Jmol-1       
indicando processo de fisiosorção

Conclusões 
O estudo mostra que a SOH tem a capacidade de          

adsorção aumentada para remoção do óleo em       
meio aquoso. Sendo um material de baixo custo e         
facilmente encontrado na natureza. 
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A elaboração de músicas como recurso didático para o ensino de           
Química: Uma análise com alunos da 2ª série do ensino médio 
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Palavras Chave:  música; ensino; química 
 

Introdução 

A Química é considerada por muitos estudantes        
como uma disciplina de difícil compreensão e       
apresentada, em muitos ocasiões, de maneira      
maçante e pouco didática. A integração entre a        
Química e a Arte pode ser um caminho significativo         
e estimulante para superar esses desafios. Silveira       
e Kiouranis (2008) relatam que o conhecimento       
científico através das ciências e das artes       
expressam sensações em conjunto com o      
imaginário. 

“A música e a letra podem ser uma importante          
alternativa para estreitar o diálogo entre alunos,       
professores e conhecimento científico” (SILVEIRA;     
KIOURANIS, 2008, p. 29). Diante disso, a criação        
de músicas, por parte dos estudantes, é uma forma         
que além de suscitar a imaginação e a criatividade,         
pode estimular o desenvolvimento de habilidades      
nos alunos quanto à escrita ou no trabalho em         
equipe. 
Coutinho e Hussein (2013) salientam que a música         

pode colaborar para aprendizagem da Química e       
contribuir para uma aproximação entre     
aluno-professor. A música nesse sentido, não      
aparece apenas como um recurso para memorizar       
determinado conteúdo, mas também para estreitar a       
relação com aos assuntos expostos em aula.  
O presente trabalho tem o objetivo de observar o          

entendimento do tema Nomenclatura de     
Hidrocarbonetos através da elaboração de músicas,      
além de verificar a potencialização das aptidões       
desenvolvidas pelos alunos. 
  

Resultados e Discussão 
A atividade foi desenvolvida em uma turma        

constituída por 17 alunos, da 2ª série do ensino, de          
uma escola particular em Nova Iguaçu, no Rio de         
Janeiro. A metodologia envolveu uma abordagem      
exploratória e qualitativa buscando atingir o objetivo       
proposto. 

A turma foi dividida em três grupos, sendo         
aconselhado que estes desenvolvessem uma     
música ou uma paródia relacionada ao assunto       
Nomenclatura de Hidrocarbonetos. A turma dispôs      
de uma aula de dois tempos de 50 minutos para a           
organização de suas ideias e na aula seguinte eles         
fizeram as apresentações. 
O grupo 1 teve apenas dois integrantes na atuação          

da música, pois os outros alunos não se dispuseram         

a participar. Este grupo elaborou uma paródia da        
música Cheia de manias (Raça Negra), com o título         
“Cheia de alcanos, alcenos e alcinos”. 

No grupo 2 todos os alunos apresentaram-se a         
frente e elaboraram uma música com gênero pop,        
intitulada “Eu sei dos hidrocarbonetos.”  

O grupo 3 criou um rap com o título “Os           
hidrocarbonetos”, com todos os integrantes     
participando da exibição. Este foi o grupo que mais         
se destacou transmitindo uma música original, com       
uma letra adequada ao tema proposto. 
 
Figura 1. Apresentação dos grupos 

 
 
Após a análise das apresentações e das letras de          

cada música percebeu-se uma melhor integração      
entre os dois últimos grupos. Um questionamento       
relatado antes da atividade referiu-se a dificuldade       
em memorizar as normas para a nomenclatura. Os        
alunos apontaram ter facilidade para relembrar o       
conteúdo depois das exibições. Outro ponto      
observado relaciona-se a colaboração dos grupos      
em produzir cada letra das músicas e como isso         
contribuiu nas atuações e nas percepções de cada        
discente. 
 

Conclusões 
A elaboração de músicas, no ensino de Química, a          

partir dos estudantes promove uma compreensão      
diferenciada da temática, possibilitando que estes      
estabeleçam um vínculo com a disciplina. Além de        
demonstrar como a junção entre atividades      
artísticas e a Química pode ser uma maneira de         
propiciar atividades em grupo e expôr um método        
criativo e dinâmico de apresentação das aulas. 
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Introdução 

O presente trabalho visa apresentar o relato de 
experiência da abordagem realizada por meio da 
ação de extensão do Núcleo Interdisciplinar de 
Ensino/Aprendizagem de Ciências (NIEC). A 
abordagem consistiu na escolha de um espaço não 
formal de educação com o tema Água, o “momento 
que o mundo externo é trazido para o interior da 
escola, professores e alunos agem de forma 
coletiva sobre o reconhecimento do saber”1.  
Desse modo, foi planejada uma oficina com base na 
visita à Estação de Tratamento de Água (ETA) 
Guandu, localizada no Rio de Janeiro, perante sua 
importância social, política e econômica. Assim, 
pode-se correlacionar o ensino do tratamento de 
água para o consumo humano, os processos físico-
químicos, além de possibilitar a reflexão sobre as 
ações do homem no meio ambiente, a 
conscientização ao consumo racional da água e a 
importância do conhecimento científico. O público 
alvo foram os estudantes do ensino fundamental da 
Escola Municipal CIEP Operário Vicente Mariano, 
localizada na comunidade da Maré. A oficina foi 
dividida em três momentos: o primeiro foi na escola 
para a socialização, a introdução, a discussão sobre 
o tema e a aplicação de um questionário inicial. O
segundo consistiu na visita à ETA e o último, foi o 
retorno à escola para um debate sobre a ETA, a 
apresentação de atividades e de experimentos, 
além do questionário final. 

Resultados e Discussão 

Diversas discussões foram realizadas em sala de 
aula a respeito da distribuição irregular de água 
(redes clandestinas), a análise geográfica da região 
do rio Guandu, a sua história, além dos recursos 
naturais finitos e a sua importância para o Planeta. 
Os experimentos escolhidos relacionaram à ETA, 
por meio de dados científicos relativos e às 
propriedades químicas da água, como acidez e 
basicidade. Foi realizado um teste de pH, utilizando 
extrato de repolho roxo, o qual possibilitou a 
compreensão dos requisitos para a obtenção de 
uma água potável. A construção de um filtro teve a 
finalidade de reproduzir em sala algumas das 
etapas do tratamento de água (Figura 1, esquerda). 
Aliado com o tema da poluição, um experimento 
utilizando uma gotícula de água poluída (Figura 1, 
direita), que foi retirada do rio próximo da escola, foi 
realizado utilizando um laser e um microscópio, 

onde foi possível observar os microrganismos 
presentes na água captada.  

Figura 1. Experimento do filtro de água (esquerda); 
experimento com o laser e microscópio (direita). 

Com base nas respostas aos questionários inicial e 
final, sobre a pergunta “Com relação às aulas de 
Ciências e experimentos em sala de aula, qual sua 
opinião? ”, notou-se um aumento relativo na posição 
dos alunos sobre a eficácia dos experimentos em 
sala de aula. Constatou-se, ainda, com a análise da 
atividade final sobre a importância da correção do 
pH, a compreensão de mais de 80% dos alunos 
sobre a importância das substâncias químicas e 
suas funções para o tratamento da água. A 
observação dos monitores corroborou sobre a 
participação dos alunos durante os experimentos, 
demonstrando curiosidade e iniciativa para auxiliar e 
entender os processos que estavam ocorrendo. 

Conclusões 

O diferencial nesta oficina foi a relação do tema 
água com os experimentos de fenômenos diversos, 
mas com o mesmo intuito de estabelecer uma 
relação com a ETA e as problemáticas do meio 
ambiente. Com isso, considera-se que as 
estratégias de ensino utilizadas foram satisfatórias e 
significativas para os alunos. Em todas as etapas, 
os alunos foram incentivados a dialogar por meio da 
problematização, o que permitiu a elaboração de 
respostas críticas e argumentativas para as 
questões expostas. Com base nos resultados, 
enfatiza-se a importância da utilização de 
experimentos para a fixação e a compreensão do 
conteúdo. 
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Introdução 

O Photovoice emerge de um processo, no qual 
pessoas assumem o papel de fotógrafos ou 
cinegrafistas e usam imagens para capturar 
aspectos de seu entorno em experiências 
cotidianas. O PhotoVoice é usado entre grupos que 
estão imersos em barreiras culturais ou linguísticas, 
preconceitos de raça, classe, etnia ou gênero. As 
fotos são usadas para levar esse recorte da 
realidade ao público e aos formuladores de políticas 
com vistas ao estimulo de mudanças. Em 1997, as 
pesquisadoras Caroline Wang e Mary Ann Burris1

sistematizaram o conceito de PhotoVoice em uma 
metodologia na qual os participantes podem 
representar a comunidade em que vivem. A foto se 
torna voz de um corpo social. Esta ferramenta, foi 
inicialmente empregada na investigação das 
condições de saúde de mulheres camponesas da 
província de Yunnam, sudeste da China. A partir 
dessa experiência, o PhotoVoice se destacou como 
ferramenta para conhecer desde questões 
subjetivas, até impasses particulares, e foi utilizado 
em diferentes áreas. Leal et al2 aplicaram a
metodologia com mães adolescentes que vivencia-
vam o processo de amamentação/desmame. Touso 
et al3 empregaram no fomento ao diálogo e
promoção de políticas públicas de equidade em 
grupos com debilidade física e afastados de suas 
atividades laborais. Apesar da potencialidade que a 
metodologia participativa do PhotoVoice proporci-
ona, a sua utilização na educação ainda é pouco 
explorada. Oliveira e Martins4 aplicaram no ensino
de ciências ao propor que alunos identificassem os 
problemas ambientais da Lagoa Paulino, localizada 
em Sete Lagoas, Minas Gerais, deste modo 
realizaram uma reflexão acerca da relação entre o 
ecossistema, os habitantes e a educação ambiental. 
O presente trabalho tem como objetivo discutir 
como o conceito de PhotoVoice pode ser uma 
ferramenta robusta e poderosa para investigações 
em contextos específicos do ensino de química, 
como um recurso ao estudo das vivências dos 
estudantes em uma dada comunidade, a partir de 
suas perspectivas pessoais e relações com 
determinados conteúdos de química. Nesse sentido, 
tomamos a fotografia, enquanto ferramenta de 
representação do mundo que pode se empregada 
para a educação em química. 

Resultados e Discussão 

A sociedade sempre demonstrou ser 
extensivamente visual, seja em pinturas rupestres
na pré-história, até as fotos digitais oriundas de 
câmeras digitais e smartphones, perpassando pelas 
pinturas e fotografias de filmes. A imagem retrata a 
questão social de um determinado período da 
história, que é carregada com a subjetividade tanto 
de quem a captura, quanto de quem a observa. 
A luz da semiótica Peirciana, um signo é aquilo que 
significa algo a alguém, portanto a fotografia terá 
diferentes leituras de acordo com aquele que a lê. 
Por conseguinte, a imagem é diretamente 
conectada ao significante, que deste modo, se 
encontra ligada ao que o signo se refere. 
Deste modo a metodologia de atribuir voz a pessoas 
por meio do PhotoVoice se apresenta de modo 
particularmente interessante para o ensino. Pois, 
por meio da subjetividade de cada aluno é possível 
compreender o lugar que ele acredita ocupar no 
mundo, seus desejos e anseios, assim como seu 
entendimento dos conteúdos disciplinares e 
correlação com o mundo. 

Conclusões 

Em uma sociedade cada vez mais visual e com fácil 
acesso a tecnologias como celulares com câmera 
fotográfica, o recurso do PhotoVoice se apresenta 
como uma ferramenta incisiva para reverberar a fala 
de pessoas e comunidades, criar e aprofundar 
canais de comunicação e diálogo. Assim como uma 
estratégia metodológica versátil para o ensino de 
química, uma vez que integra o conteúdo a ser 
compreendido a partir da realidade do discente, ao 
mesmo tempo em que aproxima o docente das 
singularidades dos alunos. 
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Introdução 

Cálculos Químicos é um conteúdo apontado por 

professores de Química em que os estudantes de 

ensino médio demonstram dificuldade de 

aprendizagem, devido a necessidade de realizar 

cálculos relacionando e convertendo grandezas.   

Em uma revisão na literatura referente ao ensino de 

Química, raras propostas divulgam uma estratégia 

pedagógica diversificada que aborde este tema. Em 

razão disso, este trabalho apresenta a realização de 

uma proposta de avaliação da aprendizagem no 

conteúdo de cálculos químicos, a partir da produção 

de histórias em quadrinhos por estudantes.  

A proposta foi fundamentada em uma visão de 

aprendizagem centrada no aluno, considerando que 

a avaliação é um processo contínuo de 

acompanhamento da aprendizagem do aluno1. Além 

disso, a escolha da avaliação através das histórias 

em quadrinhos surgiu da necessidade de diversificar 

e utilizar outras linguagens e manifestações 

artísticas no ensino de Cálculos Químicos.  

A atividade foi realizada com estudantes da 

segunda série do ensino médio do Colégio Pedro II. 

A professora combinou com seus alunos a divisão 

das turmas em grupos de 4 alunos para a realização 

do trabalho. Os estudantes tinham a tarefa de 

elaborar uma história em quadrinho autoral dentro 

do tema contextualizado em fatos sociais, com um 

prazo de entrega final de 30 dias. Foi acordado com 

os estudantes, um prazo de 15 dias para a entrega 

de uma prévia da história em quadrinho, para que a 

professora pudesse orientá-los para a versão final. 

No decorrer desses 30 dias houve orientações para 

a realização do trabalho. Para o processo de 

produção, a professora informou aos alunos que as 

HQs poderiam ser desenhadas, construídas a partir 

de outra história apagando os textos dos balões de 

diálogo ou com o auxílio de aplicativos e softwares. 

Durante as aulas, a professora sugeriu aos alunos 

que eles poderiam utilizar na história dos 

quadrinhos os temas medicamentos, poluentes, 

metais e outros.  

Resultados e Discussão 

A partir da entrega das prévias das histórias em 

quadrinhos pelos estudantes foi possível perceber 

dificuldades nos cálculos e nas transformações de 

unidades de medidas, erros na conceituação de mol 

e problemas de diferenciação nos conceitos de 

elemento químico e substância química. A partir da 

identificação destes problemas de aprendizagem, os 

alunos receberam explicações, orientações e 

sugestões para a realização da versão final do 

trabalho. A seguir temos uma figura com algumas 

das HQs produzidas pelos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. HQs produzidas pelos estudantes 

Conclusões 

O trabalho da realização de HQs em grupo 
proporcionou aos estudantes a sociabilização, no 
qual eles puderam manifestar as suas habilidades 
de criatividade, de capacidade de gerenciamento do 
tempo, de expressão da arte e da resolução de 
problemas. Os resultados mostraram que avaliação 
a partir das HQs permitiu identificar dificuldades e 
erros na aprendizagem do conteúdo de cálculos 
químicos. Sendo assim, recomenda-se o uso dessa 
estratégia pedagógica pela sua capacidade de 
promover um ambiente de colaboração, 
envolvimento e diálogo entre o professor e seus 
estudantes no ensino de Química. 
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Introdução, Objetivos e Metodologia 

Na busca por correlacionar a teoria com a prática 
por meio de experimentos, organizou-se uma oficina 
multidisciplinar com o tema gerador Água. Tal 
escolha de tema consiste na sua importância como 
um recurso natural essencial que possibilita também 
conciliar os conceitos básicos da matemática e da 
química em sala de aula. 
Desse modo, realizou-se uma oficina na Escola 
Municipal CIEP Operário Vicente Mariano, com 
alunos do 7º ano do Ensino Fundamental em 
conjunto com os professores do CIEP. A oficina 
ainda contemplou com a visita a um espaço não 
formal de educação “Instituições cuja função básica 
não é a Educação formal”1. O Espaço escolhido foi 
o AquaRio, localizado no Rio de Janeiro.  
Logo, o trabalho desenvolvido foi estruturado em 
diferentes áreas das Ciências, com discussões a 
respeito de dados relativos às propriedades 
químicas da água e à vida marinha, ligando-os com 
a poluição e a acidificação dos oceanos, além de 
conceitos de volume.  
A oficina foi dividida em três etapas: a primeira foi 
na escola para a introdução e problematização 
sobre o tema. A segunda consistiu na visita ao 
aquário e a última foi o retorno à escola para um 
debate sobre a visita, a realização de atividades e 
de experimentos. Os experimentos escolhidos 
versaram sobre a determinação de volumes e 
propriedades químicas, como ácido-base de 
soluções contendo substâncias comuns aos alunos. 

Resultados e Discussão 

Foram realizadas em sala discussões sobre volume, 
a partir de dados do aquário, tal como, os volumes 
dos tanques em comparação com objetos 
encontrados em casa, discussões do volume de 
caixas de água, o peso associado com a grande 
quantidade de líquido e a compreensão dos 
desafios na construção de tanques como os do 
AquaRio. Também se debateu sobre o processo de 
acidificação dos oceanos causado pela elevada 
emissão de gás carbônico na atmosfera e seus 
impactos na vida marinha. 
Demonstrou-se visualmente o conceito de volume, 
utilizando dois prismas triangulares óticos para 
formar um paralelepípedo reto, e um becker 

contendo 200 mL de água. Após os prismas serem 
mergulhados no becker (figura 1, esquerda), 
contextualizou-se o aumento do nível da água 
comprovando o valor calculado para o volume. O 
estudo de acidez e basicidade foi conceituado, em 
sala de aula, demonstrando a variação de pH, 
utilizando um extrato de repolho como indicador 
ácido-base (figura 1, direita). 
 

 
Figura 1. Confirmação do volume do sólido (esquerda); 
variação de pH em diferentes substâncias (direita). 

 
Durante ambas as atividades, os alunos 

demonstraram interesse nas questões trabalhadas, 

permitindo contextualizar com o cotidiano dos 

mesmos. Constatou-se, ainda, a compreensão e 

interesse dos alunos sobre as diferentes 

propriedades das substâncias químicas e seus 

impactos no meio ambiente. 

Conclusões 

A utilização de experimentos para comprovar 
conceitos abstratos para os alunos demonstrou ser 
efetiva, aproximando a teoria do cotidiano do aluno 
e reafirmando a relevância de trabalhos práticos 
durante o ensino. Também, a prática possibilitou a 
interdisciplinaridade entre a matemática, a química 
e a biologia, além da criação de um diálogo entre 
mundos que são distintos na rotina escolar, 
permitindo maior interesse nos assuntos. 

Agradecimentos 

À direção e aos professores do CIEP Operário 
Vicente Mariano. Este projeto recebeu auxílio 
financeiro do programa PROFAEX/2019. 
____________________ 
1 Jacobucci, D. Contribuições dos espaços não-formais de Educação para 

a formação da cultura científica. Uberlândia, 2008. 
 

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 161



Análise espectrométrica da interação entre a Nimesulida e a Albumina 
Humana Sérica. 
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Introdução 

 A Nimesulida (NMD) é um agente anti-inflamatório 
não-esteroidal (AINE), que combate o processo de 
dor e febre através da inibição seletiva da COX-21. 
Na corrente sanguínea, encontramos a albumina 
sérica humana (HSA), que possui diversas funções, 
incluindo a distribuição de ligantes, como os   
fármacos2.   Por   isso,   entender   a   interação  
droga/proteína é essencial para elaboração de 
fármacos mais eficientes e específicos. O trabalho 
estuda a interação da NMD com a Albumina 
utilizando UV-vis, Fluorescência e Dicroísmo.  

Resultados e Discussão 

 O espectro da absorção UV-Vis mostra  uma banda 
de absorção em torno de 295 nm, correspondente 
ao resíduo de triptofano (Trp-214). Durante a 
intereção da HSA:NMD ocorre um aumento da 
absorção e a presença da NMD pode influenciar, 
levemente, na absorção da HSA, Figura 1. 

 
Figura 1. Espectro de absorção no UV-Vis de NMD em HSA com 
PBS (pH = 7,4), [HSA] = 1,00 x 10-5 mol/L.  
 
 O aumento das concentrações da NMD leva a 
supressão da emissão de fluorescência da HSA, 
Figura 2(a), a 37 °C. Esse comportamento pode 
indicar que a localização após adições da NMD é 
próxima ao resíduo Trp-214. Aplicando a equação 
de Stern-Volmer verificou-se que a interação ocorre 
através de um mecanismo estático entre HSA e a 
NMD no estado fundamental, Figura 2(b). 
 O uso de duas sondas: Warfarina e Ibuprofeno, 
permitiu verificar que a NMD compete com a 
Warfarina pelo mesmo local de ligação na HSA, 
Figura 3, indicando que o local de ligação é o 
Sudlow I, onde encontra-se o resíduo Trp-214. 

 E os espectros de Dicroísmo Circular (DC) na 
ausência e na presença de NMD foram muito similar 
em  sinal  e forma, Figura 4, indicando que a 
ligação não afeta, significativamente, a estrutura 
secundária da HSA. 

 
Figura 2(a). Espectro de supressão da emissão de fluorescência 
(exc = 295 nm) da HSA em PBS (pH = 7,4) [HSA] = 1,00 x 10-5 
mol/L [NMD] = 0; 0.17; 0.33; 0.49; 0.67; 0.82; 0.99; 1.15 e 1.32 (x 
10-5) mol/L, a 37 °C. (b) Gráfico Stern-Volmer HSA:NMD a 16, 26, 
30, 37 e 40 °C.  

 
Figura 3. Stern-Volmer modificados para interações HSA:NMD 
na presença de Warfarina e ibuprofeno, em PBS, a 37 °C.  

 
Figura 4. Espectro do DC da HSA:NMD a 37 °C por adição de 
NMD. [ASH] = 1.00 x 10-6 M in pH = 7.4; [NMD] = 3,9; 7,9; 15,9; 
31,9 x 10-5 M.  

Conclusões 

 A interação entre a NMD e a HSA ocorre por 
mecanismo estático localizado no sítio de ligação do 
Try-214 e a pequena modificação na estrutura da 
albumina após a adição da NMD mostra que no 
âmbito local pode alterar a interação de outros 
fármacos quando administrados concomitantemente 
com a NMD influenciando no efeito. 
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Introdução 

As atividades de exploração de petróleo e gás 
natural encontram o problema da incrustação, o que 
demanda milhões de dólares anuais para prevenção 
e remoção de depósitos inorgânicos. Nesse âmbito, 
a aplicação de nanopartículas funcionalizadas como 
inibidores se mostra promissora em virtude do alto 
grau de dispersão, baixa toxicidade e elevada área 
superficial disponível para a atuação inibitiva1.  

Resultados e Discussão 

A síntese das nanopartículas Fe3O4@Cit foi 
realizada de acordo com o método da 
coprecipitação. Para a caracterização 
cristalográfica, foi utilizada Difração de Raios X 
(DRX), o que comprovou a identidade cristalina de 
espinélio invertido do óxido de ferro. A ligação do 
citrato à superfície das nanopartículas foi 
comprovada com Espectrometria no Infravermelho 
(FTIR), que revelou uma ligação monodentada nos 
átomos de Fe, além da presença de carboxilatos 
livres para a coordenação com íons Ca2+ e possível 
atividade inibidora. Análises com Espalhamento 
Dinâmico da Luz (DLS) revelaram um potencial ζ de 

aproximadamente -46 mV, indicando uma grande 
estabilidade coloidal. 

 
 
Figura 1. Imagem 
de TEM 
 
 
 
 
 
 
 

A análise por Microscopia Eletrônica de 
Transmissão (TEM) revelou um diâmetro de 
aproximadamente 9 nm.  

A capacidade de remoção de Ca2+ foi realizada 
por Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma 
Indutivamente Acoplado (ICP-OES), o que revelou 
uma capacidade máxima de remoção de cerca de 
30%. 

Por fim, o desempenho inibitivo foi testado com 
auxílio de um Dynamic Scale Loop (DSL), a partir do  
diferencial de pressão, cuja elevação indica o 
processo de incrustação, mostrando que a presença  
 

 
das nanopartículas retardam a formação da 
incrustação em alguns minutos. 
 

Figura 2. Análise de ICP-OES 

Figura 3. Análise de DSL 

Conclusões 

A síntese foi realizada com sucesso e as 
nanopartículas Fe3O4@Cit apresentaram elevado 
grau de dispersão, com sucesso na funcionalização 
com citrato e estabilidade em sistemas aquosos. As 
nanopartículas apresentaram um bom desempenho 
na remoção de cálcio livre em solução, porém ainda 
apresentam uma atividade inibidora distante de 
inibidores comerciais.  
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Introdução 

Derivados da 1,10-fenantrolina representam uma 
classe de ligantes de coordenação com potencial 
para aplicações.1 Nesse contexto, podemos 
destacar os complexos de Ru(II) por apresentarem 
interessantes propriedades eletroquímicas, 
catalíticas, ópticas e eletrônicas. Além disso, são 
conhecidos por interagir fortemente via interações 
intermoleculares com o DNA.2 Nesse trabalho foi 
realizado um estudo preliminar para mensurar o 
comportamento intercalante do complexo inédito 
[Ru(bpy)2dodppp]2+ com o DNA ( onde dodppp = 
12,13-diona-11,14-dihidrodipirido[3,2-a:2’,3’-
c]fenazina[i]pirazina, ver Figura 1). 

Figura 1. Estrutura do complexo [Ru(bpy)2dodppp]2+. 

Resultados e Discussão 

Titulações espectrofotométricas via absorção no 
UV-visível foram realizadas em tampão HEPES, no 
qual o pH=7,4 mimetiza a condição fisiológica, com 
variação da concentração de DNA entre 0 a 10 
equivalentes. A variação do perfil dos espectros 
eletrônicos à 20 ºC e 37 ºC são apresentados na 
figura 2. 

Figura 2. Titulação por absorção no UV-vis de 70 M do 

complexo [Ru(bpy)2dodppp]2+ com a [DNA] variando de 0 

a 10 equivalentes em tampão HEPES. (a) Temperatura à 

20 ºC; (b) Temperatura à 37 ºC.  

Em ambas as temperaturas o complexo apresentou 
comportamento similar, onde foi observado 
diminuição da intensidade e deslocamento da banda 
de absorção de menor energia. A medida que a 
intensidade da banda de absorção referente a 
transição MLCT reduz, também se observa o seu 
desvio para o vermelho, ou seja, está ocorrendo 

uma interação entre os orbitas do complexo 

(localizados no ligante) com os orbitais  das bases 
nitrogenadas do DNA.  

Conclusões 

O estudo preliminar de interação do complexo com 
o DNA mostrou um resultado promissor, sendo
observado um comportamento característico de 
intercalação. 
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Introdução 

A contaminação de ambientes internos tem sido 

uma grande preocupação devido a sua influência 

direta sobre a saúde humana, englobando tanto 

contaminantes químicos quanto biológicos¹. Os 

processos oxidativos avançados (POA) são 

altamente utilizados como solução para 

descontaminação ambiental. Uma das classes de 

POA é a fotocatálise heterogênea, processo 

baseado na irradiação de um fotocatalisador para 

excitar elétrons da camada de valência para a 

camada de condução formando, portanto, sítios 

oxidantes e sítios redutores, capazes de catalisar 

reações de degradação e eliminar microrganismos2. 

O semicondutor mais utilizado é o dióxido de titânio 

(TiO2), que possui bandgap igual a 3,2 eV, boa 

estabilidade físico-química, baixo custo e baixa 

toxicidade. Este catalisador pode ser sintetizado e 

suportado em superfícies através do método sol-gel, 

obtendo um filme fino e transparente. Sendo assim, 

este trabalho visa avaliar a utilização do TiO2 na 

forma de sol-gel em lâminas de vidro com a 

finalidade de inibir o crescimento da bactéria 

Escherichia coli para aplicação em superfícies 

limpas em ambientes internos. 

Resultados e Discussão 

Foi realizado um teste preliminar que consistiu em 
observar o comportamento da Escherichia coli 
frente a uma lâmina de vidro impregnada com TiO2 
sol-gel e irradiada com luz visível. O TiO2 foi 
preparado pelo método sol-gel, e foi depositado em 
lâminas de vidro (26,0 x 38,0 mm) por dip-coating, 
sendo posteriormente calcinado a uma temperatura 
de 430ºC. O teste foi realizado em seis placas de 
Petri com meio de cultura LB Miller: A placa A sendo 
o branco; a placa B contendo apenas a bactéria; a 
placa C contendo a bactéria e uma lâmina de vidro 
não impregnada; a placa D e a E contendo a 
bactéria e a lâmina impregnada com TiO2, sendo a 
primeira não irradiada e a segunda sim; e a placa F 
um esfregaço para confirmação da bactéria em 
questão. A irradiação foi realizada com luz visível 
para similar um ambiente natural e todas as placas 
foram incubadas em estufa a 37oC após a 
contaminação. A Figura 1 ilustra os resultados 
obtidos neste experimento. 

 
Figura 1. Placas utilizadas no teste: branco (A); E. 
coli (B); E. coli + vidro (C); E. coli + vidro-TiO2 (D); 
E. coli + vidro-TiO2 + luz (E); Esfregaço de 
confirmação (F). 

 

Ao comparar as placas C e D com a placa E, pode-

se observar um menor crescimento da bactéria na 

placa E, a qual contém a lâmina de vidro 

impregnada com TiO2 sol gel e irradiada com luz 

visível. 

Conclusões 

O resultado obtido corrobora com o fato que o TiO2 

quando irradiado atua como um agente bactericida 

e o filme de TiO2 sol-gel sintetizado neste 

experimento foi capaz de atuar na inibição da E. 

coli. Testes futuros serão realizados com outras 

superfícies impregnadas com TiO2 sol-gel, a fim de 

aumentar esta eficiência fotocatalítica na ação 

bactericida do catalisador.  
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Introdução 

Este trabalho tem como finalidade o estudo de 
diferentes misturas de polímeros com o surfactante 
aniônico, N-Lauril Sarcosinato de Sódio (LS). O 
interesse no uso deste surfactante vem aumentando 
recentemente por ser derivado de um aminoácido e 
de um ácido graxo natural, além de apresentar maior 
biodegradabilidade e menor toxicidade que os 
aniônicos mais comuns.  
Além disso, soluções contendo polímeros e 
surfactantes possuem extensa aplicação na indústria 
(cosméticos, petróleo e têxtil, por exemplo) já que 
nessa situação elas alteram totalmente suas 
propriedades individuais. Se faltam estudos que 
possam predizer essas alterações, elas podem 
acabar sendo indesejáveis. Contudo, se essas 
alterações forem previstas, elas podem ser melhor 
exploradas para garantir as características 
desejadas ao produto final. 

Resultados e Discussão 

Investigou-se a influência da natureza química das 
cadeias poliméricas nas interações com o N-Lauril 
Sarcosinato de Sódio e o efeito resultante sobre a 
estrutura de autoassociação e suas propriedades 
físico-químicas. 
Soluções das misturas do surfactante com os 
polímeros indicados no Esquema 1, foram 
caracterizadas por técnicas de espalhamento para 
obter informações da estrutura formada, como SAXS 
(Espalhamento de Raios X em Baixos Ângulos) e 
DLS (Espalhamento de Luz Dinâmico), mas também 
por tensiometria, condutivimetria, microscopia óptica 
e o estudo da estabilidade de espuma, para obter 
informações das propriedades físico-químicas 
resultantes e importantes para a sua aplicação.  
Através do tratamento das curvas de foi possível 
concluir que: os polímeros PAA, PSS e PDADMAC 
interagem bem com o surfactante, alterando o 
formato da micela. Também foi possível deduzir que 
PEG e o surfactante não interagem, já que o formato 
da micela não se altera.  As medidas de 
condutivimetria foram realizadas e corroboram com 
os dados obtidos por SAXs, já que através dela só 
não foi possível observar a CAC, concentração de 
agregação crítica, para a solução de PEG e 
surfactante.   
 

Esquema 1: Estrutura química das moléculas 
utilizadas no trabalho 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ajustes de SAXS:  
LS: a 1,11; b 2,75; t 1,08 
PEG + LS: a 1,11; b 2,75; t 1,08; Rg: 11,1; nu: 0.72 
PSS + LS: a 1,21; b 1,72; t 1,21; Rg: 11,1; nu: 0.72 
PAA + LS: a 1,82; b 2,14; t 1,25; Rg: 10,0 e nu: 0.51 
 
 
 
 
LS                                              LS + PEG 
LS(PDAD/PAA/PSS) 

Conclusões 

Os dados de condutivimetria corroboram com as 
informações obtidas pelos ajustes de SAXS 
indicando que o surfactante e o PEG encontram-se 
separados em solução. Nos outros polímeros, 
contudo, a interação já ocorre modificando a 
estrutura da micela.  
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Introdução 

 A cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.), 

pertencente à família Poaceae, é uma importante 

cultura para a economia brasileira. Na medicina 

popular, é utilizada no tratamento de patologias 

como anemia, infecções e hipertensão. Apesar do 

uso tradicional da cana-de-açúcar em algumas 

patologias, não há relatos na literatura acerca do 

uso do caldo de cana no tratamento da dor. Não 

obstante, nosso grupo de estudo avaliou a atividade 

antinociceptiva de fração metanólica proveniente de 

uma variedade de cana-de-açúcar, obtendo 

resultados promissores. Em ensaios de avaliação 

da antinocicepção, tanto a fração metanólica, como 

seu constituinte majoritário, identificado como o 

flavonoide tricina 7-O-(2’’-α-ramnopiranosil)-

galacturonídeo, apresentaram resultados 

estatisticamente iguais aos vistos para morfina, 

sugerindo que os efeitos antinociceptivos 

desencadeados por esses componentes se dão via 

interações com receptores opioides. Tais achados 

promissores fundamentaram a continuidade do 

projeto, a partir do estudo das demais variedades de 

cana-de-açúcar. 

A partir desse trabalho buscou-se avaliar a atividade 

antinociceptiva de frações metanólicas caldo de 

cana, bem como de flavonoides isolados de 

variedades de S. officinarum em modelos clássicos 

de nocicepção. 

 

Resultados e Discussão 

Análises em CLAE/ESI-EM das frações metanólicas 

do caldo de variedades de cana-de-açúcar foram 

realizadas para a avaliação do perfil químico. As 

frações, bem como o flavonoide isolado e padrões 

de flavonoides e estilbeno, foram utilizados no 

modelo de dor induzida por formalina a 2,5% 

descrito por Tjolsen (1992).  

 

 

 

 

 

 

 

Todas as frações metanólicas testadas 

apresentaram semelhança estatística entre si e em 

comparação à morfina, porém a fração RB 867 foi a 

que apresentou melhor atividade antinociceptiva. 

Seu componente majoritário isolado também 

mostrou atividade satisfatória no teste. A flavona 

tricina 7-O-(2’’-α-ramnopiranosil)-galacturonídeo 

isolada das variedades do caldo,  teve sua atividade 

revertida quando testada na presença da naloxona, 

antagonista dos receptors opioides.   

 

Conclusões 

As atividades demonstradas corroboram com 
nossos estudos prévios, mostrando a grande 
evidência da relação de substâncias fenólicas, 
principalmente flavonoides, com o 
desencadeamento de efeitos antinociceptivos. 
Todas as frações ativas serão conduzidas a testes 
posteriores para determinação do potencial 
terapêutico.   
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Introdução 
O potássio é um dos principais fertilizantes naturais        
formado por depósitos geológicos salinos. No Brasil       
se produz apenas 10% do necessário para a        
agroindústria, elevando o índice de importação e o        
encarecimento da produção agrícola1. 
O estudo sobre o fornecimento de potássio às        
plantas a partir de rochas, foi iniciado há cerca de          
30 anos. Pesquisas comprovaram que existem      
fontes alternativas para obtenção desse nutriente a       
partir de rochas potássicas. 
Neste contexto, este trabalho teve por objetivo       
avaliar a aplicabilidade da rocha flogopitito como       
possível fertilizante alternativo após ensaios de      
beneficiamento por ativação mecanoquímica e     
calcinação. 

Resultados e Discussão 
Uma amostra de flogopitito foi ativada      
mecanoquimicamente com CaO (moagem a úmido      
em moinho de barras) por 30 (F2.1.96), 60 (F3.1.96)         
e 90 (F4.1.96) minutos, calcinada a 1000ºC por 4 h          
e submetida a um choque térmico por contato direto         
com água em temperatura ambiente. As amostras       
foram expostas ao processo de extração com ácido        
cítrico (C6H8O7) 0,1 mol L-1 por 96 h e caracterizadas          
por espectroscopia vibracional na região do      
infravermelho (IV) e o potássio solúvel foi       
quantificado por espectrometria de emissão atômica      
(FAES).  
Após a análise dos resultados, observou-se que a        
amostra F3.1.96, foi a que apresentou melhor       
recuperação de potássio (Tabela 1).  
Tabela 1. Teor de potássio (%) recuperado para as         
amostras de flogopitito. 

Amostra Teor de potássio (%)  
in natura 0,045 
F2.1.96 11,7 
F3.1.96 12,8 
F4.1.96 11,1 

Com base nos resultados de IV obtidos para as         
amostras da Tabela 1, pode-se compreender os       
processos de alteração estrutural pelos quais a       
rocha passou. Assim, comparando-se os resultados      
de IV da rocha flogopitito in natura com os das          

amostras beneficiadas, observou-se que para estas      
amostras houve o desaparecimento das bandas      
próximas a 3500 cm-1, que são características da        
ligação O-H da flogopita, mineral rico em potássio        
que constitui o flogopitito. Esse desaparecimento      
evidencia que houve modificação na estrutura      
cristalina da flogopita, que levou a um aumento na         
solubilidade dos íons K+, uma vez que as ligações         
estariam mais enfraquecidas e dessa maneira seria       
mais fácil para o extrator acessar esses íons. Além         
disso, observou-se a ocorrência de uma banda perto        
de 1072 cm-1. A literatura afirma que materiais        
vítreos com alto teor de sílica apresentam banda        
próxima a 1100 cm-1 1. No entanto, esse tipo de          
material apresenta baixa solubilidade. Dessa forma,      
para que se possa aumentar a solubilidade desse        
material é necessário que se consiga introduzir íons        
que modifiquem essa rede, tornando-a mais      
solúvel1. Com esse objetivo, utilizou-se os íons Ca2+.        
Uma evidência de que houve incorporação desse       
íon pela rede vítrea seria a observação de bandas         
no IV em comprimentos de onda menores 1100cm-1.        
Dessa forma, a banda em 1072 cm-1 indica que         
houve incorporação de um íon modificador de rede        
vítrea, no caso o íon Ca2+. Quando há incorporação         
de íon modificador de rede vítrea, normalmente se        
aumenta a solubilidade da amostra, uma vez que o         
íon torna a amostra mais solúvel. Dessa forma, fica         
evidenciado que o tempo de ativação      
mecanoquímica influencia a formação de materiais      
com maior solubilidade em termos de potássio.  

Conclusões 
Com base nos resultados nota-se que o tempo de         
moagem é fator determinante no aumento da       
recuperação de potássio em amostras de rocha       
flogopitito. Sendo assim, quando a rocha foi ativada        
por 60 min com CaO foi possível aumentar a         
solubilidade do potássio de 0,045 para 12,8%.  
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Introdução 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) 

existem amplamente na atmosfera e são derivados 

principalmente da combustão incompleta ou pirólise 

de materiais orgânicos, como petróleo e carvão.1 

Nas áreas urbanas, a exaustão veicular 

desempenha um papel fundamental nas emissões 

de HPA.2 Os órgãos responsáveis pela 

regulamentação ambiental reconhecem os perigos 

da ocorrência dos HPA no ambiente, uma vez que 

estes representam uma ameaça carcinogênica e 

mutagênica à saúde humana.3  

Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a 

presença dos 16 HPA prioritários, estabelecidos 

pela U.S. EPA no material particulado fino (MP2,5). 

Para este fim, amostras de MP2,5 (Lagoa e 

Copacabana) foram disponibilizadas pelo Instituto 

Estadual do Ambiente (INEA), referente a 2017. A 

caracterização dos níveis de HPA foi realizada 

empregando Cromatografia em fase gasosa 

acoplada a Espectometria de Massas (CG-EM). 

Resultados e Discussão 

Em 2017 as concentrações médias anuais de MP2,5 

foram 7,7 ± 4,2 µg m-3 e 8,2 ± 4,9 µg m-3 nas 

estações da Lagoa e Copacabana, 

respectivamente. Comparando com o padrão anual 

e diário, nenhuma dessas estações violaram os 

limites determinados pela OMS4 e CONAMA.5 Para 

a determinação dos 16 HPA a extração foi feita a 

partir de amostras compostas de 4 tiras de filtros, 

representando meses secos e úmidos para cada 

ponto de amostragem. Todos os 16 HPA foram 

encontrados no MP coletado na Lagoa e 

Copacabana, exceto o Acenafteno. Os HPA mais 

abundantes foram Benzo(Ghi)Perileno, 

Indeno(1,2,3-Cd)Pireno, Benzo(B)Fluoranteno e 

Criseno representando entre 53 e 60 % do total de 

HPA. Na Lagoa as concentrações totais foram 

maiores nos meses secos, enquanto na estação 

úmida o decréscimo variou de 23 a 44 %, com 

maiores diferenças nos compostos Fluoranteno, 

Benzo(K)Fluoranteno e Benzo(A)Pireno. Em 

Copacabana não houve uma variação significativa 

entre as estações. Os HPA derivados da 

combustão, que são os de maior peso molecular,  

representaram um total de 79-83 %. 

 
Figura 1. Concentração dos 16 HPA prioritários 
presentes no MP2,5 coletado em Copacabana e 
Lagoa. 
 

As principais fontes de emissão do Flu, Pi, Bbft e 

Bkft são atribuídos à veículos pesados movidos a 

diesel. Enquanto, Flu, Cri, I-Pi e BghiPe são 

identificados em veículos à gasolina.  

Conclusões 

As concentrações do MP2,5 estiveram dentro dos 
limites determinados pelos órgãos ambientais. Em 
relação aos HPA, os mais abundantes tiveram como 
influência a emissão veicular, com a queima de 
gasolina (BghiPe, I-Pi e Cri) e diesel (BghiPe, I-Pi e 
Bbft). Portanto, podemos inferir que na cidade do 
Rio de Janeiro, as emissões a partir do tráfego 
desempenham um papel importante nos riscos de 
doenças em decorrência dos HPA.  
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Introdução 

Polímeros biodegradáveis naturais e sintéticos 
têm sido amplamente aplicados em engenharia 
tecidual óssea. Dentre os polímeros mais utilizados 
têm-se a classe dos poliésteres biodegradáveis. O 
uso de misturas poliméricas é vantajoso pois 
viabiliza adequar propriedades tais quais: 
hidrofilicidade, absorção de água, taxa de 
degradação e mecanismo de erosão, além de 
propriedades mecânicas adequadas [1,2]  

Diante o exposto, o objetivo do presente trabalho 
foi avaliar a bicompatibilidade e a bioatividade in 
vitro de scaffolds baseados em PHB (Biocycle), PCL 
(Sigma Aldrich) e hidroxiapatita (Hap) (˂200 nm). Os 
sistemas foram obtidos por solução, utilizando-se 
como solvente clorofórmio (Isofar). As misturas 
foram preparadas na proporção fixa 90/10 
(PHB/PCL) e diferentes concentrações de 
Hidroxiapatita (0 a 1% m/m). 

A análise de biocompatibilidade foi realizada de 
acordo com a norma ISO 10993-5 utilizando 
fibroblastos da linhagem L929 [3]. A bioatividade foi 
avaliada após a imersão dos sistemas em fluido 
biológico simulado (SBF) por 28 dias. Foram 
utilizadas as técnicas de difração de raios-X (XRD) 
e espectrometria de fluorescência de raios X por 
energia dispersiva (EDXRF). 

Resultados e Discussão 

Na figura 1 são exibidos os resultados de 
viabilidade celular durante 7 dias, as porcentagens 
de cálcio e fósforo depositadas na superfície do 
material após 28 dias de imersão em SBF e os 
difratogramas da mistura e nanocompósito contendo 
1% de hidroxiapatita. Os sistemas avaliados 
exibiram uma viabilidade celular da linhagem L929 
superior a 90% (Fig 1a), sendo assim, considerados 
biocompatíveis e não citotóxicos [3]. 

As porcentagens de cálcio e fósforo depositados 
nos materiais foram calculadas por meio da 
diferença da concentração dos elementos antes e 
após a imersão no fluido por 28 dias (Fig 1b). Foi 
verificado maiores concentrações de deposição em 
90/10 e 90/10/1,0% Hap. Tal comportamento foi 
relacionado a quantidade de cargas presentes na 
superfície desses materiais favorecendo a 
deposição dos sais. A proporção Ca/P encontrada 

foi em torno de 1,67 a 1,72 indicando a deposição 
da fase hidroxiapatita [4]. 
Figura 1. a) Viabilidade celular, b) Concentração de 
cálcio e fósforo antes e após imersão em SBF. XRD 
(28 dias em SBF) c) 90/10;d) 90/10/1,0% Hap. 

A análise de XRD (Figura 1c e 1d) foi realizada 
com o objetivo de avaliar a fase cristalina dos sais 
depositados na superfície dos materiais. Observou-
se o surgimento de finos e intensos picos de 
difração nos ângulos 2Ɵ = 10,8º, 21,6º e 31,7º, 
sendo eles sobrepostos com os picos de difração da 
hidroxiapatita [2] corroborando ao observado por 
EDXRF. 

Conclusões 

   Os resultados obtidos indicam que os sistemas 
podem ser aplicados como scaffolds em engenharia 
tecidual óssea, visto que apresentaram boa 
biocompatibilidade e bioatividade.  
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Introdução 

Propriedades físico químicas de uma substância 
podem influenciar na sua fluidez, 
processabilidade, solubilidade, farmacocinética, 
bem como na biodisponibilidade e estabilidade 
do medicamento final.

1
 Metodologias usadas

para analisar as formas cristalinas, tamanho de 
partícula e propriedades topográficas podem 
auxiliar a prever o comportamento das 
substâncias. A microscopia nesse contexto é 
uma ferramenta importante para obter 
informações preliminares de formas sólidas 
(morfologia, cor e polimorfismo)

2
 e o teste de

dissolução detectar mudanças durante o estudo 
de estabilidade, identificar variações que 
possam comprometer o desempenho da 
formulação, além de detectar problemas de 
formulação antes de submeter a ensaios de 
biodisponibilidade além de ser útil no controle 
de qualidade de rotina.

 3,4

O objetivo do trabalho é, portanto, caracterizar o 
tamanho das partículas presente nas cápsulas, 
estabelecer o perfil de dissolução comparativo e 
avaliar o teor e a desintegração das cápsulas de 
amoxicilina tri-hidratada. 

Metodologia 

As amostras de amoxicilinas (cápsulas de 500mg), 
denominadas Referência (REF), Similar (SIM), 
Genérico A (GEN A), Genérico B (GEN B) e 
Genérico C (GEN C), foram caracterizadas pelas 
técnicas de desintegração, teor(mg.mL-1), perfil de
dissolução, MEV e distribuição de tamanho de 
partículas por espalhamento de luz (MALVERN). 

Resultados e Discussão 

Em relação ao perfil de dissolução (Tabela 1), todos 
os medicamentos apresentaram comportamento 
próximo ao do medicamento REF, com exceção do 
GEN C, cujos valores F1 (fator de diferença) e F2 
(fator de semelhança) estão fora dos limites 
esperados.  
O teor de todos está dentro dos limites 
especificados pela legislação (90-120%) e o tempo 
de desintegração de todas as cápsulas é inferior a 
10 minutos. 
A distribuição de partículas é homogênea (Tabela 
2), assim como a morfologia das mesmas (Figura 

1), apresentando semelhança entre as amostras 
caracterizadas e corroborando com o resultado do 
perfil de dissolução. 
Tabela 1. Valores de F1 (fator de diferença) e F2 
(fator de semelhança) em relação ao medicamento 
Referência 

F1 F2 
SIMILAR 11,8% 57,6% 

GENÉRICO A 8,8% 61,4% 
GENÉRICO B 7,4% 66,1% 
GENÉRICO C 31,4% 36,4% 

Figura 1. MEV (medicamento referência e genérico 
B, respectivamente) 

Tabela 2. Distribuição de tamanho de partículas 
Volume 
(%) 

REF SIM GEN 
A 

GEN 
B 

GEN 
C 

m 
60 75 77 81 80 78 
50 71 76 75 76 77 
5 47 50 50 53 51 

Conclusões 

A diferença na liberação dos ativos no meio de 
dissolução pode ser atribuída à formulação 
(presença de excipientes e IFAs distintos) de cada 
medicamento e não às propriedades físicas e 
tamanho das partículas, visto a semelhança entre 
os medicamentos testados. 
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Introdução 

Várias fontes de biomassa são usadas para 
preparar materiais carbonizados para captura de 
CO2, no entanto, apresentam baixa seletividade 
devido ao fraco caráter básico [1]. Entre estes 
materiais, destaca-se a quitosana, um 
heteropolissacarídeo obtido a partir da N-
desacetilação da quitina [2]. Tendo em vista a 
natureza da interação ácido-base de Lewis (Fig.1), a 
presença de grupos amino na estrutura da 
quitosana torna este carboidrato promissor para 
captura de CO2. Esta característica, combinada com 
o fato da quitosana ser um material renovável e um
resíduo da indústria pesqueira, abre a oportunidade 
de desenvolver adsorventes derivados desta 
biomassa para captura de carbono. Contudo, a 
quitosana pura apresenta baixa área superficial, 
consequentemente, tem uma baixa capacidade de 
adsorção de CO2. Uma das medidas adotadas para 
solucionar esta limitação, matendo as 
caracteristicas básicas da quitosana, é a 
carbonização hidrotérmica (HTC) [3]. Neste 
trabalho, reportamos a síntese, caracterização e 
avaliação da capacidade de adsorção de CO2 dos 
adsorventes da quitosana obtidos por HTC. 

Figura 1. Reação entre quitosana e CO2. 

Resultados e Discussão 

As análises CHN indicam que os hidrocarvões 
apresentaram um aumento no conteúdo de carbono 
e uma redução no oxigênio, devido à desidratação 
do polímero. No entanto, a quantidade de nitrogênio 
e hidrogênio não variou significativamente nas 
condições estudadas (Tabela 1). Por IV foi 
observada uma redução da banda de estiramento 
O-H, assim como o aparecimento de bandas 
referentes a ligações C-N e C-O de estrutura 
aromática nos materiais carbonizados. Os espectros 
de RMN de 13C confirmaram também a 
aromatização da quitosana, principalmente para os 
materiais tratados em tempos mais longos. Devido a 
aromatização, os hidrocarvões se apresentaram 
ligeiramente menos básicos que a quitosana, como 

foi verificado pela titulação de Boehm (Tabela 2).
Quanto as mudanças na superfície do material 
avaliadas por MEV, os hidrocarvões exibem uma 
morfologia irregular com uma pequena distribuição 
de poros.  
Desta forma, o efeito sinérgico, entre as mudanças 
na composição e estrutura química e na morfologia 
da quitosana com a carbonização hidrotérmica, 
promoveu o melhoramento da capacidade de 
adsorção de CO2 (Tabela 2). 

Tabela 1. Composição química dos hidrocarvões. 

C (%) H (%) N (%) O (%) 

CHIT 39,8 6,8 7,3 46,1 

HTC-12 41,7 6,8 7,4 44,1 

HTC-24 43,7 6,8 7,3 42,2 

HTC-48 48,6 6,3 7,5 37,6 

Tabela 2. Basicidade e adsorção de CO2 (25ºC,1 

bar) dos hidrocarvões. 

Basicidade 
(mmol.g-1) 

Adsorção de CO2 
(mmol.g-1) 

CHIT 5,9 0,1 

HTC-12 4,9 0,1 

HTC-24 3,6 0,3 

HTC-48 2,6 0,5 

Conclusões 

Considerando a manutenção das características 

básicas e o aprimoramento na superfície dos 

materiais, os adsorventes derivados da 

carbonização hidrotérmica da quitosana podem ser 

uma alternativa promissora dentro das tecnologias 

de captura de CO2. 
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Introdução 

A busca pela segurança na manipulação,
estabilidade química durante o período de estocagem
e em variações climáticas, redução do risco de
detonação prematuro, maior concentração energética
(maior carga de material em volumes mais restritos),
vêm incentivando o estudo de explosivos plásticos
(Plastic Bonded Explosives – PBX)[1,2]. 
Este trabalho busca apresentar uma breve revisão do
emprego da Espectroscopia no Infravermelho com
Transformada de Fourier (FT-IR), na caracterização e
quantificação de materiais energéticos e dos
polímeros empregados em seu revestimento, mais
especificamente em misturas de octogênio/
hexogênio e coberturas poliméricas com Estane®.

Discussões 

O octogênio (HMX) e o hexogênio (RDX) são
explosivos muito empregados na produção de
PBX’s, sendo que ambos podem ser obtidos a partir
da nitração da hexametilenotetramina [3].
A Figura 1 apresenta espectros FT-IR de HMX, RDX
e suas misturas, permitindo assinalar bandas
analíticas para ambos os materiais (1088 cm-1 para
HMX e 1592 cm-1 para RDX).

Figura 1. Espectros FT-IR de A) Mistura 28,74%
HMX e 71,26% RDX; B)  HMX; C) Mistura 8,6%
HMX e 91,4% RDX; D) RDX [4].

A presença das bandas de referências para os
materiais indica a existência, ou não, de cada um
deles, sendo que a intensidade das respectivas

materiais na mistura. Todavia, o erro analítico em
misturas complexas pode ser evitado com a
relativização das bandas analíticas (A1088/A1592) [4].
A cobertura polimérica em explosivos plásticos
também pode ser identificada por FTI-R. A Figura 2
apresenta espectros de RDX, RDX recoberto por
Estane, filme fundido do Estane extraído do PBX e
do material de referência [5].

Figura 2. Espectros FT-IR A) PBX RDX/Estane; B)
RDX; C) filme fundido do Estane extraído por
tetracloreto de carbono do PBX RDX/Estane; D)
Estane 5702-F [5].
Embora presente em teor reduzido, o Estane pode
ser observado no espectro do PBX analisado
(banda em 1730 cm-1,  C=0 referente ao Estane).

Considerações Finais 

A literatura demonstra que da Espectroscopia de
Infravermelho com Transformada de Fourier, pode
ser usada tanto na caracterização quanto na
quantificação de materiais energéticos e suas
coberturas poliméricas, por técnicas convencionais,
de transmissão, ou técnica de superfície.
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Introdução 

Para o manejo e manutenção do solo para a 

agricultura é importante a avaliação dos parâmetros 

físico-químicos(1). Objetivo do trabalho foi analisar 

os parâmetros físico-químicos do solo, de acordo 

com normatizações nacionais, visando à utilização 

na agricultura. 

Foi realizada análise da amostra de solo, 
proveniente da cidade de Ihauma, Minas Gerais, 
MG. Foram realizadas análises físico químicas 
segundo metodologias apresentadas pela 
EMBRAPA (2017)(2). Os parâmetros físico-
químicos avaliados foram: Cálcio + magnésio 
trocáveis, Cálcio trocável, e Magnésio trocável; 
pH; Nitrogênio amônia; condutividade; acidez 
trocável; Saturação; Fósforo; e Matéria orgânica. 

Resultados e Discussão 

As análises dos parâmetros físico-químicos 
apresentaram valores que não estão dentro dos 
valores estabelecidos em normas e referências 
sobre qualidade de solo. 
O pH apresentou uma média com o valor de 6,22, 
de modo que o solo possa ser classificado como 
ácido, pois os valores ideais para o cultivo 
apresentam pH na faixa de 6,0 a 9(3). O valor de 
condutividade apresentado 297,5 μS/cm, mostrou 
que está classificado como um solo salino – 
sódico(3).  
A quantidade de matéria orgânica no solo é alta 
quando apresenta valores maiores que 3 dag/Kg, de 
modo que o valor apresentado de 10,48 dag/Kg 
ultrapassou o valor pela norma. Valores muito acima 
indicam acúmulo de matéria orgânica no solo, que 
pode ser por má drenagem ou acidez elevada3.  Os 
teores de fósforo presentes no solo são 
classificados como altos quando apresentam 
valores acima de 12mg/dm3 e a amostra em 
discussão apresentou o valor 14,4mg/dm3 fora da 
faixa estabelecida da norma3. Os teores de 
Magnésio e Cálcio trocáveis devem apresentar 
valores até 4 cmol.kg-1, enquanto a amostra 
analisada apresentou valores altos e fora da faixa 
estabelecida3. A análise de acidez trocável mostrou 
que o solo apresentou 11 cmol/Kg, sendo 
considerado resultado muito alto3. E foi verificado 
um percentual de saturação de 34, 44%, sendo 
considerada baixa(3). O nível de nitrogênio amônia  

no solo foi adequado, pois solos com níveis 
menores  que 1 mg kg-1 (3) . 
Tabela 1. Resultados das análises físico químicas 
do solo e seus valores de qualidade recomendados 
(VQ). 

Conclusões 

   Os resultados apontam o solo como apropriado 

para uso agrícola, contudo poderia sofrer algumas 

correções, ajustando alguns parâmetros para os 

valores ficarem dentro das faixas estabelecidas 

pelas recomendações da Embrapa, para que seja 

um solo mais favorável a produção agrícola.  
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Parâmetros Resultados VQ 

pH 6,22 >6 (alto) (3) 

Acidez trocável 
(cmol/Kg) 

11 0,5 (3) 

Saturação  34,44% <50,0 (baixa)(3) 

Condutividade 
(μS/cm) 

297,5 ≥ 4,0  (3) 

N- amônia (mg/kg) 1,1 0,5 - 2  (2) 

Fósforo (mg/dm3) 14,4 7,1 - 15 (3) 

Matéria orgânica 
(dag. kg-1) 

10,482 > 3 (baixo)(3) 

Cálcio + magnésio 
trocáveis  (cmol.kg-1) 

1694,4 >4 (alto) (3) 

Cálcio trocável 
(mmol.kg-1) 

117,81 >3 (alto)(3) 

Magnésio trocável 
(mmol.kg-1) 

51,63 >1 (alto)(3) 

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 174

http://www.iac.sp.gov.br/produtoseservicos/analisedosolo/interpretacaoanalise.php


Cine em Sala: Um Guia de Linguagem Cinematográfica para 

Professores 

Rodrigo Vasconcelos Machado de Mello1,2* (FM), Waldmir Nascimento Araújo Neto2 (PQ) 

1SEEDUC-RJ, 2 UFRJ, *rodrigo-vmm@hotmail.com 

Palavras Chave: Ensino de Química, Cinema, Linguagem Cinematográfica 

Introdução 

A literatura sugere que o uso de filmes no 
ensino de ciências é pequeno e recente, sendo um 
dos obstáculos encontrados por professores da área 
o despreparo para lidar com a linguagem
audiovisual1. Além disto, as pesquisas na Educação 
em Ciências carecem de interdisciplinaridade com o 
referencial teórico-metodológico da área de 
audiovisual/comunicação2.  

Dada esta lacuna nos trabalhos no Ensino 
de Ciências, propusemos como produto didático-
pedagógico um guia fílmico para professores. 
Pretendeu-se assim desenvolver uma página na 
web, de modo que o professor perceba o cinema 
como possuidor de uma linguagem específica, 
potencializando o seu uso em sala de aula. Para 
tanto, nos amparamos no aporte do teórico do 
cinema de Marcel Martin3. 

Os esforços para o desenvolvimento deste 
produto se deram pelo primeiro autor ao longo de 
sua pesquisa desenvolvida no Mestrado em Ensino 
de Química – Modalidade Profissional da UFRJ 
(PEQUI/UFRJ), com orientação do segundo autor. 

O produto em questão foi uma página da 
web que denominamos Cine em Sala 
(http://cineemsala.wix.com/cineemsala), contendo 
hipertextos, imagens e vídeos ilustrativos de obras 
cinematográficas recorrentes na cultura popular. 
Além disto, apresentamos relatos de algumas de 
nossas experiências de uso de filmes pertinentes à 
área de Ensino de Química, a saber, Homem de 
Ferro 2 e Contato.  

Resultados e Discussão 

O Cine em Sala encontra-se dividido nas 
seguintes seções: (i) Página Inicial - com breve 
descrição do produto; (ii) Guia Fílmico - contendo 
breves descrições das categorias de linguagem 
cinematográfica propostas por Marcel Martin e 
exemplos acompanhados de imagens e vídeos; (iii) 
Experiências Fílmicas - apresentando relatos de uso 
de filmes em sala de aula, onde os autores 
apropriaram-se das categorias de linguagem 
cinematográfica apresentadas anteriormente.  

Esta página da web mostra exemplos de 
como o professor pode estimular o olhar do 
aluno/espectador para a discussão e reflexão de 
temas como a síntese de elementos artificiais e o 
trabalho colaborativo dos cientistas em Homem de 
Ferro 2 e a subjetividade do cientista e a prova 
científica em Contato (Figura 1). 

Figura 1. Página “Experiências Fílmicas” do Cine 
em Sala. 

Conclusões 

Enquanto professores e pesquisadores 
necessitamos constantemente refletir sobre a atual 
abordagem conteudista e propedêutica dada ao 
conteúdo de Ciências, o que inclui a Química. 
Assim, o cinema é uma ferramenta relevante e 
pertinente no sentido em que pode estimular nos 
estudantes uma visão crítica a respeito da ciência e 
suas relações com questões sociais, econômicas, 
políticas e culturais.  

Para tanto, o professor precisa perceber o 
potencial do cinema, e sentir-se preparado para 
planejar e realizar atividades com esta ferramenta. 
É neste sentido que esperamos que o Cine em Sala 
possa colaborar para que professores possam 
apropriar-se do cinema como uma ferramenta em 
suas atividades curriculares.  
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Introdução 

As semicarbazonas e as tiossemicarbazonas 

exibem um amplo espectro de atividades biológicas, 

como a ação antiepiléptica, anti-hipertensiva, 

hipolipidêmica, antineoplásica, hipnótica e 

anticonvulsivante.1 Recentemente, nosso grupo de 

pesquisa sintetizou uma série de 

tiossemicarbazonas que apresentaram atividade 

frente à enzima tirosinase2. A classe das 

semicarbazonas vem sendo cada vez mais 

investigada, tendo em vista a facilidade da ação 

quelante do oxigênio presente no grupo carbonila 

nessas moléculas com os íons cobre no sítio ativo 

da enzima. Considerando os resultados obtidos com 

a classe das tiossemicarbazonas, este trabalho teve 

como objetivo sintetizar derivados aril-

semicarbazonas, com os mesmos substituintes 

presentes nas tiossemicarbazonas, e avaliar sua 

atividade frente à enzima tirosinase2.  

Resultados e Discussão 

Os compostos foram sintetizados a partir da reação 

entre o cloridrato de semicarbazida em água e os 

respectivos benzaldeídos na presença de acetato 

de sódio, como monstra o Figura 1. As 

semicarbazonas foram obtidas em rendimentos de 

67 a 28%. 

Figura 1. Reação de obtenção das aril-semicarbazonas 

Os compostos foram caracterizados por técnicas 

espectroscópicas de rotina e em seguida 

encaminhados para avaliação frente à tirosinase. 

A estrutura das aril-semicarbazonas foi confirmada 

a partir dos dados espectroscópicos de 

infravermelho (ATR, cm-1), RMN 1H (500 MHz, 

DMSO-d6) e 13C (125 MHz, DMSO-d6). As faixas 

dos principais valores de deslocamento químico de 

RMN 1H foram: δ 10,00–10,30 (N-H); 7,70-7.90 

(CH=N); 6,40-6,70 (NH2); e os de RMN de 13C, 

foram: δ 157,1-157,3 (C=O); 134,2-140,2 (C=N). 

Sendo assim, os deslocamentos variaram de 

acordo com a natureza dos substituintes, conforme 

esperado. As principais absorções nos espectros de 

infravermelho foram: 3452-3457 e 3268-3282 (NH2); 

3226-3060 (NH); 1645-1675 (C=O); 1506-1585 

(C=N); 1085 (ArC-Cl) e 1220 (ArC-Br). 

A avaliação das semicarbazonas mostrou atividade 

de inibição da tirosinase apenas para as 

substituídas por 3-OH,4-OCH3 e 4-OH, mas, com 

apenas 39 e 27% de inibição, respectivamente, na 

concentração de 666 M. 

Os valores teóricos de log P mostraram a menor 

lipofilicidade das semicarbazonas quando 

comparadas às tiossemicarbazonas e, também, 

uma maior eficiência na interação da tiocarbonila 

com os íons de Cu no sítio ativo da enzima. A 

Tabela 1 mostra os percentuais de inibição das 

tiossemicarbazonas frente a tirosinase e os valores 

de log P calculados pelo programa ACD. 

Tabela 1. Valores de log P e % de inibição para os 
compostos avaliados   

a: o composto apresentou 35% de ativação 

da enzima; b: 24% de ativação da enzima. 

Conclusões 

As semicarbazonas foram obtidas em rendimentos 

satisfatórios e as estruturas propostas confirmadas. 

A avaliação da atividade frente a tirosinase mostrou 

que as tiossemicarbazonas, com os mesmos 

substituintes, foram mais eficientes na inibição da 

enzima devido a maior lipofilicidade e a presença 

do enxofre ao invés do oxigênio.  
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Tiossemicarbazonas Semicarbazonas 

X log P % de Inibição log P 
% de 

Inibição 

H 1,86 88 1,27 19 

3-OH, 

4-OCH3
1,49 94 0,90 39 

OH 1,61 95 1,02 a 

OCH3 1,98 94 1,39 27 

OC2H5 2,52 96 1,93 4,6 

Cl 2,62 86 2,03 1,5 

Br 2,79 61 2,20 b 
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Introdução 

A vinhaça é obtida após a fermentação do caldo de
cana de açúcar (Saccharum ssp.) no processo de
destilação para produção de etanol. É constituída
por cerca de 93% de água e 7% de sólidos, onde
estão inclusos componentes inorgânicos e elevada
concentração de matéria orgânica não-volátil, o que
a torna um resíduo altamente poluente1. Sua
composição limita o manuseio e descarte, sendo o
gerenciamento um desafio para à indústria
sucroalcoleira. Este trabalho tem como intuito
avaliar a fitotoxicidade a 250 ppm e 500 ppm da
fração diclorometano (VDiCl) e acetato de etila
(VAcOEt) frente à espécie teste Lactuca sativa

(alface) e Ipomoea purpurea (espécie daninha)
através de bioensaios de fitotoxicidade, bem como
verificar sua constituição por ESI (-) FT ICR MS.

Resultados e Discussão 

Na figura 1, são mostrados os resultados da inibição
de raízes de L. sativa (A) e I. purpurea (B).

Figura 1. Efeito das partições de vinhaça no crescimento
radicular de L. sativa (A) e I. purpurea (B). [Controle I = água
destilada; Controlo II = 0,1% de DMSO; Controle III = Menadiona
(143 ppm.).

A CI50 estabelecida para L. sativa, foi de 168,4 ppm
e 262,3 ppm, nas amostras VDiCl e VAcOEt,
respectivamente. Em I. purpurea, a Cl50 para a
VDiCl foi 344,0 ppm, enquanto para a VAcOEt  ficou
cima de 500 ppm. A análise por FT-ICR-MS
demonstrou que VDiCl apresenta uma mistura de
ácidos graxos e ácidos fenólicos. Os sinais com
maior intensidade relativa de cada classe são os
correspondente aos ácidos graxos insaturados e
poli-hidroxilados, ácido 9,12,13-trihidroxi-10-
octadecenoico/ 9,10,13  trihidroxi-11-octadecenoico
(100,0%), e ao ácido fenólico, ácido siríngico

(12,04%). Já a VAcOEt, além dos ácidos graxos e
ácidos fenólicos, observa-se também a presença de
flavonoides. Os sinais com maior intensidade
relativa por classe são, ácido palmítico (39,59%),
ácido feruloilquínico (100,0%) e vitexina (21,29%).
Ácidos graxos e compostos fenólicos são descritos
com interessante atividade fitotóxica, há indícios de
que os ácidos graxos atuem sobre a membrana
plasmática celular, afetando principalmente sua
permeabilidade, com a formação de um canal
iônico, que resulta na destruição da organização da
membrana2 e dissociando pigmentos envolvidos em
processos de fotossíntese3, enquanto a toxicidade
de ácidos fenólicos está relacionada à presença de
anel aromático, devido à capacidade de interferir em
processos com fluxo de carga (cátions e ânions),
como fotossíntese, transporte, permeabilidade
iônica da membrana celular e eliminação de radicais
livres, já os flavonóides inibem a captura de O2 da
mitocôndria e a hidrólise de ATP catalisada por Mg+-
ATPase, e também impedir o transporte de elétrons
devido a danos à membrana mitocondrial4.

Conclusões 

Verifica-se a potencialidade das frações em DiCl e
AcOEt quando a sua fitotoxicidade, indicando que o
resíduo agroindustrial vinhaça possa ser matéria-
prima na elaboração de bioprodutos de inovação
para o controle de plantas daninhas, agregando
valor ao resíduo e minimizando as chances de
danos ao meio ambiente.
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COMPOSTOS POLIPIRIDÍNICOS DE RUTÊNIO(II): ESTUDO TEÓRICO E 
ESPECTROSCÓPICO 
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Introdução 

Complexos polipiridínicos de rutênio(II) têm sido 
amplamente estudados nas últimas décadas, devido 
à sua aplicabilidade em inúmeras áreas de 
pesquisa, como protótipos para  produção de 
células solares sensibilizadas por corantes 
(DSSCs)1,2,3 e para aplicação em terapia 
fotodinâmica. Esse trabalho tem como objetivo 
utilizar cálculos DFT para explicar as propriedades 
fotofísicas de uma família de complexos 
polipiridínicos de rutênio(II), relacionando-os com 
resultados obtidos experimentalmente por 
espectroscopia de absorção UV-visível, 
luminescência e espectroscopia de absorção de 
raios-X (XANES e EXAFS), permitindo uma ampla 
correlação entre as diferentes estruturas e suas 
propriedades.  

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos mostram que o método de 
cálculo empregado, PBE0/def2-TZVP/COSMO, 
apresentou excelente correlação com os dados 
experimentais; os parâmetros estruturais estão em 
concordância com os obtidos por EXAFS. A Figura 
1 apresenta o espectro EXAFS normalizado do 
composto [Ru(bpy)2dppz]2+. 

Figura 1. Espectro de absorção de raios-X (XANES 
e EXAFS), em rosa, e background, em verde, para o 
complexo [Ru(bpy)2dppz]2+. 

A Figura 2 mostra os resultados do ajuste 
experimental do espectro EXAFS apresentado na 
Figura 1.  

Figura 2. Comparação entre os dados 
experimentais de EXAFS (em preto) e ajustado (em 
vermelho) para o complexo [Ru(bpy)2dppz]2+.  

Em azul está representada a janela em que o ajuste 
com transformada de Fourier foi realizado. Pode-se
observar que a primeira esfera de coordenação foi 
completamente ajustada. 

Na Figura 3, encontra-se a comparação entre o 
espectro teórico (TD-DFT) e o espectro de absorção 
experimental no UV-visível, para o complexo 
[Ru(bpy)2dppz]2+, em que é possível observar uma 
ótima correlação teórico/experimental. 

Figura 3. Espectros de absorção UV-visível teórico 
(em vermelho) e experimental (em preto) para o 
complexo [Ru(bpy)2dppz]2+. 

Conclusões 

Os resultados obtidos por EXAFS permitiram obter 

informação estrutural da primeira esfera de 

coordenação do Ru(II) nesses complexos, que 

foram confirmados por cálculos DFT. Os cálculos 

dos estados excitados se mostraram eficientes, 

permitindo uma boa correlação e elucidação dos 

espectros de absorção molecular. 
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Degradação do corante Alaranjado de Metila pelo sistema Fenton 

promovida por Nanopartículas Verdes de Ferro 
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Introdução 

A contaminação de efluentes aquosos representa 
um problema ambiental sério. Os Processos 
Oxidativos Avançados (POA) são utilizados na 
remediação de corantes, poluentes orgânicos 
extremamente estáveis e tóxicos. O sistema Fenton 
baseia-se na reação de catalisadores de ferro 
juntamente a peróxido de hidrogênio, gerando 
radicais hidroxila que irão atuar diretamente na 
degradação do azo-corante. 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH. + OH-

Neste trabalho foram sintetizadas nanopartículas 

de ferro em presença de extratos de chá preto, 

redutores naturais, e aplicadas como catalisadores 

na degradação do corante alaranjado de metila, por 

meio do sistema Fenton heterogêneo. 

Resultados e Discussão 

As nanopartículas foram preparadas por meio de 
uma síntese verde, em presença das marcas de chá 
Leão Fuze do Brasil (BT1Fe), Bigelow dos EUA 
(BT2Fe), Dr. Oetker do Brasil (BT3Fe) e Tea Heritage 
do Nepal (BT4Fe). Parte do material foi calcinado em 
diferentes temperaturas. Os catalisadores foram 
caracterizados por diversas técnicas. Os espectros 
de DRX do material não calcinado apresentaram 
comportamento amorfo, devido à presença dos 
compostos orgânicos do chá preto. Já no material 
calcinado, observou-se que quanto maior a 
temperatura utilizada na calcinação mais cristalina é 
a amostra, já que os compostos orgânicos do chá 
são removidos com as altas temperaturas 
submetidas. Observou-se que a intensidade relativa 
entre os picos mudou, indicando que as fases de 
ferro estão em proporções diferentes nos 
catalisadores preparados em presença das diversas 
marcas. Os materiais calcinados apresentaram 
perfis semelhantes aos difratogramas do Fe3PO7, 
FePO4 e da hematita, indicando alta proporção de 
fósforo presente nas amostras, o que foi confirmado 
pela análise de FRX das folhas de chá.O espectro 
FTIR das amostras não calcinadas apresentou 
bandas características dos compostos polifenólicos. 
Já nas amostras calcinadas, as bandas 
correspondentes ao chá desapareceram e bandas 
correspondentes às ligações P-O foram verificadas. 
Pela análise termogravimétrica foi possível verificar 
a incorporação de cerca 52% de matéria orgânica. 
Os resultados da Espectroscopia Mӧssbauer 

confirmaram a presença das fases observadas no 
DRX e foi possível observar a presença de Fe(II), 
mostrando que o chá atuou como redutor. Após 
calcinação, o material obtido apresentou 
propriedades magnéticas. 
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Figura1. DRX dos catalisadores calcinados a 900°C 

A degradação do alaranjado de metila nos 
sistemas Fenton foi acompanhada pelo decaimento 
da banda de absorção máxima do corante por 
espectroscopia de UV-VIS. Os catalisadores foram 
capazes de degradar o corante em 5h de reação, 
seguindo uma cinética de primeira ordem. 

Tabela 1. Porcentagem de degradação do corante 

BT1Fe BT2Fe BT3Fe BT4Fe 

Degradação 94,2% 90,6% 89,0% 94,5% 

Conclusões 

Os catalisadores de ferro foram sintetizados e 

caracterizados. O corante alaranjado de metila foi 

degradado pelo sistema Fenton com a presença das 

nanopartículas preparadas e verificou-se que os 

catalisadores não calcinados apresentaram melhor 

desempenho quando comparado aos calcinados.  
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Introdução 

A eficiência dos métodos convencionais de
recuperação de petróleo está em torno de apenas
30%. Os métodos químicos de recuperação
avançada de petróleo (EOR) baseiam-se na redução 
da tensão interfacial, na melhoria da eficiência do 
varrido e na inversão da molhabilidade de rochas
para permitir um aumento do deslocamento de óleo
no reservatório. A utilização de derivados de
quitosana como inversores de molhabilidade é uma
vertente que ainda não foi explorada na literatura e
muito interessante, devido à abundância na natureza
e baixa toxicidade desses compostos, quando
comparadas às dos surfactantes catiônicos (CTAB)
normalmente utilizados. O objetivo desse trabalho foi
sintetizar, caracterizar e avaliar os derivados de
quitosana – trimetilquitosana (TMC) e
trimetilquitosana hidrofobizada com cloreto de
miristoíla (TMC-C14) como inversores de
molhabilidade de rochas carbonáticas.

Resultados e Discussão 

Os derivados da quitosana (Figura 1) foram
sintetizados1 através das reações de cationização
com CH3I e/ou de acilação com cloreto de miristoíla
e caracterizados por FTIR e RMN, cujos resultados
confirmaram a sua estrutura química.

Figura 1: Estrutura química da TMC ( esquerda) e
TMQ-C14(direita)

O potencial desses derivados como inversores de
molhabilidade foi avaliado através de medidas de
ângulo de contato (AC), imagens de AFM  (Figuras 2
e 3) e espectroscopia Raman.

Figura 2. Imagens de ângulo de contato
Fragmentos de calcita foram envelhecidos com óleo
cru e o AC   de uma gota de água sobre essa
superfície foi de ~120°. A redução do ângulo de
contato da superfície de calcita após o tratamento
com a TMC (30°)  e com a TMC-C14 (45°) mostra
que esses derivados foram capazes de inverter a
molhabilidade da rocha, tornando-a molhável à água.
Espectros Raman mostraram que a superfície de
calcita virgem apresenta as bandas características

de CaCO3, enquanto que quando envelhecida com
óleo são observadas as bandas em 1370 e 1600 cm-

1 típicas de asfaltenos, além de um aumento da linha
base devido à fluorescência dos asfaltenos. Os
fragmentos de calcita envelhecidos com óleo e
tratados com TMC restauraram as bandas da calcita
virgem. Já o fragmento tratado com TMC-C14
apresentou as bandas de CaCO3 e uma redução da
intensidade das bandas de asfaltenos. Ambos
resultados indicam que os derivados de quitosana
podem remover a camada de asfalteno depositada
na superfície da rocha. Imagens de AFM e os valores
de rugosidade da calcita: virgem (0,9nm),
envelhecida com óleo (26nm), tratados com TMC
(1nm) e/ou TMC-C14 (18nm) também indicam que os
derivados de quitosana foram capazes de remover a
camada de asfalteno da superfície.

Figura 3: Imagens de AFM de fragmentos de calcitas (A)
virgem, (B) Envelhecida com óleo, (C) Tratada com TMC

(D) Tratada com TMC-C14
A aplicabilidade dos derivados de quitosana em EOR
foi avaliada através de ensaios de transporte em
meio poroso não-consolidado e de deslocamento de
óleo. Os derivados de quitosana foram capazes de
permear através do meio poroso  com uma taxa de
retenção menor que 20%. Esses compostos foram
capazes de aumentar o fator de recuperação de
petróleo em até 18% para a TMC e 12% para a TMQ-
C14, uma melhoria significativa para as operações de
produção de petróleo.

Conclusões 

A TMQ e a TMQ-C14 atuaram como inversores de
molhabilidade, apresentando alta capacidade de
tornar a superfície rochosa molhável a água. A
facilidade de permeação e o maior deslocamento de
óleo através do meio poroso evidenciam a
potenciabilidade dos derivados de quitosana em
aumentar o fator de recuperação do petróleo e
substituir surfactantes catiônicos tóxicos  em EOR.
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diferentes tempos foram extraídos pelo método de
extração líquido-líquido (ELL) em sistema bifásico

Desenvolvimento de metodologia por CL-EMAR para análise de 

compostos envolvidos na via de sinalização purinérgica  

Palavras Chave: Espectrometria de massas, Hilic, metabólitos polares, PRM. 

Introdução 

O sistema purinérgico é um sistema de
comunicação celular complexo que participa de
vários eventos fisiológicos e processos patológicos,
desde a manutenção do fluxo sanguíneo até a
resposta imune, como nas infecções causadas pela
bactéria Klebsiella pneumoniae. Moléculas
presentes nessa via, como o ATP, ADP, AMP e
produtos do seu metabolismo atuam como
mensageiros extracelulares e são capazes de
sinalizar e mediar efeitos diversos pela ativação de
receptores específicos na superfície das células.1
Logo, a determinação dessas espécies é
extremamente importante. Porém, devido às
diferentes características físico-químicas dos
metabólitos, o desenvolvimento de um método único
capaz de analisar todos os envolvidos na via é um
desafio. A cromatografia líquida de interação
hidrofílica (HILIC) acoplada à espectrometria de
massas com ionização por electrospray se tornou
uma alternativa eficiente para análise de
nucleotídeos e nucleosídeos.2 Portanto, o objetivo
deste trabalho foi desenvolver um método simples e
eficiente para extração, detecção e quantificação de
metabólitos presentes na via de sinalização
purinérgica utilizando CL-EMAR. Este método foi
aplicado para a análise do sobrenadante de cultura
de macrófagos infectados e não infectados pela K. 
pneumoniae.

Resultados e Discussão 

Foram utilizados os padrões de ATP, ADP, AMP,
adenosina, inosina, hipoxantina, xantina e ácido
úrico para o estabelecimento das melhores
condições cromatográficas usando uma coluna de
fase polar (HILIC; Waters Xbridge Amide 4,6 mm x
150 mm; 3,5 µm) e das condições do espectrômetro
de massas de alta resolução (Thermo QExactive
Plus). Foi realizado o experimento de varredura total
de íons combinado com o monitoramento de
reações paralelas onde os metabólitos alvo foram
filtrados individualmente e fragmentados para
aumentar a sensibilidade e especificidade da
análise. As análises quantitativas foram realizadas
através de curvas analíticas em diferentes
concentrações para cada padrão. Sobrenadantes de
cultura de célula de macrófagos da linhagem THP1
não infectados e infectados pela K. pneumoniae em

(MTBE/MeOH/H2O 2,6:2,0:2,4 (v:v:v))3 e por um
método direto (dilute-and-shoot). A extração bifásica
se mostrou mais eficiente na recuperação dos
analitos de interesse, além de diminuir a quantidade
de interferentes nas amostras. Foram identificados e
quantificados inosina, hipoxantina, ácido úrico e
xantina (Figura 1) nas amostras contendo
macrófagos infectados por K. pneumoniae em
concentrações diferentes das amostras controle,
sugerindo que a infecção modula os níveis destas
moléculas.

Figura 1: Cromatogramas de íons extraídos e
quantificação da xantina (ng/mL) nos meios não
infectado e infectado por K. pneumoniae.

Conclusões 

Foi desenvolvido um método por CL-EMAR usando
coluna HILIC para determinação de diferentes
metabólitos envolvidos na via de sinalização
purinérgica em meio de cultura de célula de
macrófagos infectados e não infectados por K. 

pneumoniae. Foram avaliados dois métodos de
extração dos metabólitos de interesse e a ELL com
sistema bifásico mostrou-se mais eficiente. Os
resultados preliminares sugerem que a via de
metabolização da adenosina está sendo direcionada
para a formação do ácido úrico. O método está
sendo ampliado para análise de novos metabólitos e
visa contribuir também para o estudo de outras vias
de sinalização.

Agradecimentos 

BRASIL (CNPq) – código de financiamento
132818/2019-1; PGQu-UFRJ, LADETEC-IQ/UFRJ
______________
1Burnstock, G. The Keio Journal of Medicine, 2013. 62, 63-67. 
2King, A.M. et al Metabolomics 2019, 15, 17. 
3Sostare, J. et al. Anal. Chim. Acta 2018, 1037, 301-315. 

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 181



Determinação da concentração e da composição elementar do material 

particulado coletado na Gávea, Rio de Janeiro 

Karmel Beringui1(PG), Maria Fernanda C. Quijano1(PG), Elizanne P. S. Justo1(PG) e Adriana Gioda1(PQ)* 

*agioda@puc-rio.br

1Pontifícia Universidade Católica 

Palavras Chave: Material Particulado, Química Atmosférica, Metais 

Introdução 

A poluição atmosférica vem recebendo 

maior atenção da comunidade acadêmica, 

principalmente, devido aos efeitos adversos que 

pode causar na saúde.1 O material particulado (MP) 

são partículas que ficam suspensas no ar. O MP é 

classificado de acordo com seu diâmetro em MP10 

(<10 µm) e MP2,5 (<2,5 µm).2 Estas partículas são 

um dos principais poluentes atmosféricos, uma vez 

que pode apresentar em sua composição 

substâncias tóxicas. Uma das principais fontes do 

MP é a queima de combustível fóssil e biomassa.3  

Visando avaliar a qualidade do ar no 

entorno do campus da PUC-Rio, Gávea, Rio de 

Janeiro, foi feita coleta de MP10 e MP2,5 com 

posterior determinação da composição elementar 

das partículas. 

Resultados e Discussão 

Figura 1. Concentração anual de MP10 e MP2,5

coletado na PUC-Rio. 

Considerando o padrão intermediário 1 do 

CONAMA, os limites anuais para os dois tamanhos 

de partículas não foram ultrapassados em nenhum 

dos anos avaliados. No entanto, os limites da OMS 

(10 µg m-3 para MP2,5 20 µg m-3 para MP10) foram 

ultrapassados em 2016 e 2017 para os dois 

tamanhos de partícula e em 2018 para MP10, sendo 

a concentração de MP2,5 muito próxima ao padrão. 

Com a redução das concentrações de MP é 

possível inferir que houve uma melhora na 

qualidade do ar na região.  
Os elementos majoritários foram Fe, Mg e 

Cu, seguidos de Ti e Mn. Elementos associados a 
emissões naturais apresentaram maior razão no 
MP10, enquanto os associados a emissões 
antropogênica tiveram maiores razões no MP2,5. 

Figura 2. Razão entre a concentração elementar e 
a concentração de PM obtida para a Gávea, RJ. 

Foram encontradas correlações moderadas 
entre a maioria dos elementos presentes nas 
partículas indicando que apresentam fontes mistas. 
Correlações mais fortes foram encontradas para 
Mn-Fe, elementos associados a fontes naturais, 
como ressuspensão do solo, e Ni-V, associados a 
queima de combustível. A razão entre esses dois 
elementos (~4) indica que podem ser produto de 
emissões dos navios.  

Conclusões 

A diminuição das médias anuais ao longo dos anos 

indica melhora na qualidade do ar. A composição 

das partículas é majoritariamente de Fe e Mg, 

elementos relacionados a fontes naturais. Maiores 

razões para elementos de origem natural 

encontrada em MP10 e para os elementos de origem 

antropogênica em MP2,5 corroboram esse fato. Uma 

mistura de fontes contribuiu para a presença de 

outros elementos em menores concentrações. 
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Introdução 

A secreção autônoma de cortisol (SAC) é definida 

pela presença de anormalidades do eixo hipotálamo 

– hipófise – adrenal (HHA) com evidência bioquímica

de hipersecreção autônoma de cortisol, na ausência 

de sinais ou sintomas clássicos do excesso de 

glicocorticoide. Várias evidências sugerem que a 

SAC esta associada com as consequências a longo 

prazo do excesso de cortisol (diabetes, hipertensão, 

obesidade e osteoporose). Cabe ressaltar que o 

termo SAC está sendo utilizado na ausência de sinais 

ou sintomas específicos de síndrome de cushing. 

Um dos principais testes para detectar 

anormalidades no eixo HHA é o teste pós supressão 

com 1mg de dexametasona (TSD-1mg). Este 

protocolo é o mais utilizado para triagem do 

hipercortisolismo. Este foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho / UFRJ (Plataforma Brasil 

número CAAE: 53138416.3.0000.5257). O objetivo 

deste trabalho é determinar a concentração de 

dexametasona em pacientes submetidos ao TSD-

1mg. 

Resultados e Discussão 

Para realização do TSD-1mg, administra-se 1 mg de 

dexametasona via oral às 23:00horas do dia anterior 

à coleta sanguínea e, no dia seguinte, às 8:00 horas, 

coleta-se o cortisol sérico e urina desses pacientes. 

Coletou-se também urina desses pacientes antes da 

administração da dexametasona. 

Para processamento das amostras utilizou-se 2,0 mL 

de urina de cada paciente. Cada amostra foi 

fortificada com testosterona-d3, na concentração de 

30 ng/mL. O preparo de amostras englobou um 

processo de hidrólise enzimática com 50 µL da 

enzima β-glicuronidase de E coli. por 1 hora com 

posterior extração líquido-líquido com terc-butil-metil-

éter (TBME) e acetato de etila na proporção 1:1 (v/v). 

Após a extração, as amostras foram secas e 

ressuspendidas com a fase móvel utilizada na 

cromatografia. As amostras foram analisadas por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada à 

Espectrometria de Massas em série, utilizando uma 

coluna cromatográfica do tipo C8 (50mm X 2,1 mm X 

1,7 m). Utilizou-se monitoramento de íons 

selecionados como modo de varredura. Para 

determinação da dexametasona foram monitorados 

os íons produto com (m/z) 373, 355 e 147, sendo o 

primeiro utilizado para inferir a concentração do alvo 

analítico nas amostras dos pacientes. Dos dezoito 

pacientes inicialmente avaliados, apenas dois 

apresentaram dexametasona em concentração 

inferior a 10 ng/ml após o TSD-1mg.  

Todos os outros pacientes apresentaram 
concentração variando entre 10 ng/ml e 70 ng/ml. 
Essas diferenças podem ser atribuídas às variações 
entre indivíduos no que diz respeito a absorção, 
metabolização e eliminação de fármacos.  

Figura 1: Determinação de dexametasona em 

pacientes pós TSD-1mg. 

Conclusões 

Como perspectiva futura, continuaremos a dosagem 

de dexametasona nas amostras dos pacientes 

vinculados ao serviço de endocrinologia do HUCFF.  

Os resultados obtidos serão relacionados com as 

dosagens de cortisol em urina e plasma desses 

pacientes, de modo a avaliarmos a instalação da 

SAC nesses pacientes. 
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Introdução 

O timerosal (THM) (Figura 1.) é um derivado 

dos compostos organomercuriais amplamente 

utilizado em medicamentos tópicos e como 

conservante antisséptico em vacinas e cosméticos.1 

Nas vacinas, as concentrações de timerosal estão 

entre 45 a 55 μg em 0,50 mL de dose. 

Considerando que uma molécula do composto 

contém 49.55% de mercúrio em sua composição2, o 

uso de timerosal em vacinas é questionável; 

algumas pesquisas indicam que a presença de 

mercúrio em alguns tecidos causa sérios danos à 

saúde, afetando principalmente o sistema nervoso 

central.3 Isso justifica a necessidade de 

desenvolvimento de novos métodos que permitam a 

detecção de timerosal.  

A pesquisa apresenta uma nova abordagem 

para a determinação de timerosal em vacinas contra 

a influenza utilizando pontos quânticos de grafeno 

(GQDs) como modificador do eletrodo carbono 

vítreo e explorando o efeito sinérgico entre os 

GQDs, a radiação visível e a aplicação de diferença 

de potencial.  Este sistema promove a oxidação do 

THM, produzindo um significante incremento na 

resposta em termos de intensidade de corrente.  

Figura 1. Estrutura do timerosal 

Resultados e Discussão 

A voltametria cíclica foi utilizada para 

caracterização do sistema e aplicação do potencial. 

A quantificação de timerosal foi realizada usando 

Tampão Britton-Robinson (pH 4; 0.02 mol L−1)/KCl 

0.25 mol L-1). Os ensaios quantitativos com 

voltametria de onda quadrada (SWV) foram 

realizados com adições sucessivas de soluções 

padrão timerosal para a construção de uma curva 

analítica, o limite de detecção instrumental foi 49 ng 

mL-1.   O qual corresponde a um resultado vantajoso 

para o desenvolvimento de um método sensível de 

controle que garanta que a concentração usada de 

timerosal esteja dentro dos limites permitidos em 

vacinas.  
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Figura 2. A. Resposta na Voltametria de onda quadrada 

anodica do timerosal usando GC/GQDs. (a) Depois de 

20 voltametrias cíclicas entre a faixa de potencial -1200 a 
-300 mV. (b) Antes de ciclos repetitivos. B. Resposta  da 

voltametria cíclica usando GC/GQDs. Condições 
experimentais: Britton-Robinson Buffer (BR) 0.02 mol L-1 
com KCl 0.25 mol L-1. pH 4. Velocidade de varredura: 100 

mV s-1. Concentração do timerosal 2 × 10-4 mol L -1. 

Conclusões 

Neste trabalho, desenvolve-se um método 

accessível, simples e rápido por voltametria para a 

determinação de timerosal em vacinas contra a 

gripe. A pesquisa apresenta uma nova abordagem 

utilizando pontos quânticos de grafeno (GQDs) 

como modificador do eletrodo carbono vítreo e 

explorando o efeito sinérgico entre os GQDs, a 

radiação visível e um potencial químico aplicado.  
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Introdução 

Desde a década de 1960, com a descoberta das 

atividades antitumorais da cisplatina, medicamentos 

à base de Pt(II) continuam a ter uma grande 

relevância no tratamento contra o câncer. Entretanto, 

a administração da cisplatina ainda confere efeitos 

adversos graves, como nefrotoxicidade, 

neurotoxicidade, além de resistência celular, 

limitando sua eficácia. Um caminho promissor a fim 

de minimizar os efeitos adversos, pode ser a 

utilização de fármacos à base de Pt(IV), uma vez que 

se mostram mais estáveis, passando por um 

processo de redução em sua etapa de ativação, 

gerando seu correspondente de Pt(II)1. Faz-se 

necessário então, compreender os mecanismos de 

redução dos complexos de Pt(IV) além de sua 

ativação intracelular, uma vez que o estudo desses 

mecanismos são escassos. Dessa forma, o presente 

trabalho visa um estudo acerca da influência dos 

efeitos relativísticos e da função de base da Pt na 

previsão computacional do potencial de redução de 

complexos de Pt(IV). 

Resultados e Discussão 

O complexo cis,cis,trans-[Pt(NH3)2Cl2(O2CNHPh)2]2, 

que apresenta dado experimental de potencial de 

redução (ε0), foi selecionado a fim de se obter um 

protocolo computacional para a previsão do ε0. O 

valor experimental foi obtido por voltametria cíclica, 

em solução de DMF e apresenta o valor de -730 mV 

em relação ao eletrodo de referência de Ag/AgCl.2

Para a construção dos protocolos computacionais, 

foram realizados cálculos de otimização de 

geometria e frequência vibracional do complexo de 

Pt(IV) e do complexo de Pt(II) e dos ligantes axiais 

liberados após a redução. Foram realizados cálculos 

não relativísticos e relativísticos utilizando o funcional 

DFT B3LYP. O efeito do solvente foi incluído por 

meio da aproximação C-PCM. Os efeitos 

relativísticos foram considerados através da 

aproximação Douglas-Kroll-Hess de 2ª ordem 

(DKH2). Foram utilizadas diferentes funções de base 

para a Pt e as bases DZP e DZP-DKH para os 

átomos ligantes. Todos os cálculos foram realizados 

no programa ORCA 4.2.0. O cálculo do ε0 foi feito 

baseado na semi-reação da célula eletroquímica em 

relação ao eletrodo padrão de hidrogênio (SHE) com 

a correção de +0,222 V referente ao eletrodo de 

Ag/AgCl. 

Pt(IV)sol + 2 e− → Pt(II)sol + 2Lsol
−  ∆GPt,sol

0   (1) 

ε0[Pt(IV) → Pt(II)] = −
∆GPt,sol

0

2F
− (εSHE

0 + 0,222) (2) 

Figura 1. Valores calculados do ε0 com os protocolos 

computacionais estudados até o momento.  

A partir dos valores obtidos até o momento pode ser 

observado que o uso de uma função de base 

completa é importante na previsão do ε0. Apesar do 

estudo ainda ser inicial, os melhores protocolos 

apresentaram desvio absoluto entre 30 e 160 mV, 

abaixo que os 230 mV de média encontrados por 

Burda e colaboradores.3 Além disso, novos 

protocolos utilizando mais funções de base para a Pt, 

outras funções de base para os ligantes e distintos 

funcionais DFT também estão sendo testados.  

Conclusões 

O trabalho apresenta a previsão computacional do 

potencial de redução Pt(IV) → Pt(II) utilizando 

aproximações relativísticas e não relativísticas. Até o 

presente momento, os melhores protocolos 

apresentaram desvios entre 30 e 160 mV, se 

mostrando promissores para o estudo do ε0 de 

complexos de Pt(IV). 
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Introdução 

O dióxido de carbono (CO2) é o principal gás de
efeito estufa. Esforço têm sido empregados na
busca de novas estratégias para reduzir as
emissões deste gás na atmosfera. Para isso,
diferentes tipos de materiais vêm sendo testados
em processos de adsorção e absorção. Zeólitas,
carbonos porosos, carvão ativado, estruturas metal-
orgânicas (MOFs), materiais híbridos1, são alguns
dos potenciais candidatos à captura de dióxido de
carbono. Recentes experimentos realizados com
grafeno 3D e redução simultânea do óxido de
grafeno revelam melhorias da quantidade de CO2

sorvido e podem ser reutilizados sem diminuir sua
eficiência na adsorção2. As capacidades de
adsorção de CO2 nestes adsorventes ainda podem
ser melhoradas pela incorporação de heteroátomos
de nitrogênio. Neste trabalho realizamos um estudo
computacional para avaliar a capacidade de
absorção de CO2 de grafeno modificado com
nitrogênio nas configurações: grafítica, piridínica ou
pirrólica. 

Resultados e Discussão 

Cálculos de primeiros princípios baseados na Teoria
do Funcional da Densidade (DFT) foram utilizados
para investigar a adsorção de moléculas CO2 sobre
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs)
tendo coroneno (C24H12) e coroneno dopado com
nitrogênio como protótipos. Partiu-se de modelos
construídos no programa Avogadro seguido de
otimização das energias no pacote ORCA3. O
funcional de troca e correlação hibrido escolhido foi
WB97X-D3, que tem sido aplicado com sucesso no
estudo de PAHs.4 As energias de estabilização de
todos os sistemas foram corrigidas levando em
consideração EZPE. Além disso reportam-se
parâmetros termodinâmicos, densidade de estados
(DoS) e função de localização eletrônica (ELF).
Tabela 1. Energias calculadas (kcal/mol) obtidas
com o nível de cálculo DFT/WB97X-D3/TZVP para
cada sistema dopado em N com moléculas de CO2

e H2 na superfície interagindo com diferentes locais
e posições iniciais. ∆∆EZPE Energia vibracional no
ponto cero.

As energias de adsorção calculadas indicaram que
as substituições com nitrogênio provocaram um
aumento da capacidade de interação com CO2 em
comparação com os adsorventes puros e indicaram
que na posição meta sempre é vantajosa para
melhorar as adsorções neste processo. 

Conclusões 

Os estudos de adsorção de CO2 nos adsorventes
revelaram uma dependência entre a capacidade de
adsorção de CO2 e a posição de nitrogênio nos
materiais. As capacidades de adsorção aumentam
na seguinte ordem:  COR-NH2-CO2 <   COR-PYR-
CO2< meta-CO2.O estudo aqui conduzido
demonstrou que a modificação do grafeno com
nitrogênio resultou, na maioria das vezes, em um
adsorvente mais estável e mais eficiente. Este
resultado corrobora com o descrito Dos Santos
(2017), onde os materiais dopados com nitrogênio
tiveram uma capacidade de captura de até 6 vezes
mais, em acordo em termos de tendência e ordem
de magnitude.

Agradecimentos 

Capes ,CNPq e UFF. 
___________________ 
1 Dos Santos T.C.; Bourrelly S.; Llewellyn PL.; de M. Carneiro JW.; 

Machado Ronconi C. Phys Chem . 2015.1109. 
2 Dos Santos T.C.;Ronconi CM. J CO2 Util .2017.20, 300 
3.NEESE, F. wires comput mol sci .2012.73 
4. Feng C, Lin cs, Fan W, Zhang R, Hove M.  J. Chem. Phys. 2009.131

Sistema/Energia Posição #numero EZPE 
(kcal/mol) 

COR-PYR-CO2 flat 1 3.44 

COR-PYR-CO2 up 2 4.99 

COR-PYR-CO2 at H 3 7.09 

COR-NH2-CO2 flat 4 4.92 

COR-NH2-CO2 up 5 6.67 

Meta-CO2 up 6 0 

Meta-CO2 orto 7 1.54 

Meta-CO2 parallel 8 5.20 

COR-H2 flat 9 6.33 

COR-H2 up 10 6.24 

COR-NH2-H2 flat 11 7.03 

COR-NH2-H2 up 12 6.98 
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Introdução 

A fibra de coco verde é composta por material 

lignocelulósico, extrativos, minerais e proteínas.

Atualmente, 85% do fruto é considerado rejeito 

devido à baixa taxa de degradação, e seu descarte 

é normalmente feito de forma inadequada, gerando 

significativo impacto ao meio ambiente.1,2 Neste 

contexto, o presente trabalho tem como objetivo 

avaliar características físico-químicas da fibra 

originária do mesocarpo do coco verde, visando o 

aproveitamento deste passivo ambiental. 

Resultados e Discussão 

As fibras de coco in natura foram pré-tratadas em 

etapas de autoclavagem por 20 min. a 120 ºC, 

secagem em mufla a 110 ºC por 24h, moagem e 

peneiração para obtenção de material de dimensões 

menores que 0,71 mm. 

Foi realizada a determinação do teor de umidade da 

fibra vegetal onde a amostra foi aquecida a 105 ºC 

por 6h em mufla, obtendo-se o percentual de 8,37% 

para o teor de água constituinte. O teor de cinzas do 

material também foi analisado, submetendo o 

material lignocelulósico a 600 ºC em mufla por 3h. 

Foram avaliadas fibras previamente secas em mufla 

a 110 ºC por 6h e in natura, com resultados de 

5,06% e 6,44% respectivamente.  

O teor de extrativos foi avaliado utilizando diferentes 
métodos, como agitação magnética, refluxo e via 
Soxhlet. O tempo de extração foi de 3h, com a 
utilização de diferentes solventes, entre eles água 
destilada, etanol P.A. 95% e acetona P.A 99%. 
As caracterizações físico-químicas e morfológicas 
foram realizadas a fim de nortear a escolha do 
tratamento mais eficiente em relação à futura 
utilização da fibra de coco como biossorvente, por 
exemplo. Para verificar a morfologia e estrutura da 
fibra, in natura e após as extrações via Soxhlet, a 
técnica de microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) foi utilizada. Os materiais foram depositados 
no porta-amostra e recobertos com ouro por 4 min. 
A voltagem utilizada foi de 5,0 kV e foram 
empregados aumentos de 250-4000x. Através das 
micrografias obtidas com o aumento de 2000x 
(Figura 1)., a fibra de coco in natura apresenta uma 
irregularidade em sua morfologia, sugerindo 
porosidade. Foi observado que após o tratamento 
com acetona P.A., a fibra de coco apresentou 

estrutura mais laminar, enquanto a extração apenas 
com água destilada, resultou numa superfície com 
uma aparência mais uniforme.       

A espectroscopia de raios X por dispersão de 

energia (EDS) acoplada ao MEV, conferiu 

resultados do percentual elementar da matéria 

prima utilizada. Os elementos carbono e oxigênio 

foram detectados em todas as amostras, resultado 

esperado visto a natureza orgânica do material. Na 

fibra in natura, foi observado também a presença 

dos elementos cloro e potássio. 

Conclusões 

A partir das condições experimentais utilizadas 

neste trabalho, foi observado que todas as amostras 

analisadas apresentaram carbono e oxigênio, sendo 

os elementos cloro e potássio presentes na fibra in 

natura eliminados durante a extração. Foi verificado 

também que a utilização de diferentes solventes 

durante a etapa de extração acarreta modificações 

no teor de extrativos, na morfologia e na estrutura 

da fibra de coco verde.  
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Figura 1. Micrografias da fibra de coco verde com 
aumento de 2000x (a) in natura; pós-extração (b) com 
água destilada; (c) com etanol P.A.; (d) com acetona P.A. 
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Introdução 

A indústria têxtil tem grande importância econômica, 

mas também se destaca por ser poluidora, gerando 

efluentes líquidos causadores de severos impactos 

ambientais. Esses efluentes apresentam coloração, 

podendo ser tratados por fotocatálise usando 

dióxido de titânio para remoção de cor na presença 

de radiação UV. Outros óxidos semicondutores 

também são atraentes, como a nióbia, que é 

interessante para o Brasil por ser o maior produtor 

mundial de minérios deste metal. 

Sendo assim, no presente trabalho se sintetizou 

titânia dopada com 1 % de nióbia por diferentes 

métodos para descoramento fotocatalítico de dois 

corantes diferentes. 

Metodologia, Resultados e Discussão 

Foram sintetizados quatro catalisadores contendo 1 

% m/m de Nb2O5 em TiO2, três por impregnação ao 

ponto úmido da P25 com o complexo amoniacal da 

CBMM (Nb/Ti-Ox) e o tetraperoxo-oxaloniobato de 

amônio (Nb/Ti-POx) e um pelo método sol-gel 

(Nb/Ti-SG), seguidos de calcinação a 500 °C. 

Os materiais foram caracterizados por Difratometria 

de Raios X, adsorção de N2, DRS UV-Vis, FTIR e 

testados na remoção de cor de soluções dos 

corantes Amarelo e Marinho, a 25 °C, por 2 horas, 

sob radiação visível.  

As titânias dopadas obtidas por impregnação 

apresentaram propriedades físico-químicas 

semelhantes à da titânia P25 original, com fases 

anatase e rutilo. O material obtido pelo método sol-

gel apresentou elevada cristalinidade com 

predominância da estrutura brookita. Os espectros 

de FTIR são típicos de titânia, com a presença de 

bandas características.  

A partir dos resultados apresentados na Figura 1, 

verifica-se que não houve uma variação significativa 

nos valores de band gap dos materiais. O 

catalisador Nb/TiPOx(P25), obtido por impregnação 

da titânia P25 não calcinada, apresentou uma área 

14 % maior que a da P25 pura, enquanto o 

Nb/TiPOx tem a mesma área da P25, o que indica 

ser possível melhorar esta característica. Já o 

catalisador obtido pelo método sol-gel apresentou 

uma área específica cerca de 34 % maior que a da 

titânia pura. 

Figura 1. Espectros de DRS UV-Vis e análise 

textural dos catalisadores. 

Nos testes utilizando o corante Amarelo, todos os 

catalisadores a base de titânia apresentaram um 

descoramento perto de 100 %, enquanto a nióbia 

pura se mostrou pouco ativa (Fig. 2). Já com o 

corante Marinho, os catalisadores apresentaram um 

desempenho na remoção de cor menor, sendo o 

catalisador comercial P25 o mais ativo. 

Figura 2. Perfis espectrofotométricos das soluções 
de corantes antes e depois dos testes catalíticos. 

Conclusões 

Os catalisadores obtidos por impregnação 

apresentaram propriedades semelhantes às da 

titânia original, com fases anatase e rutilo, enquanto 

que o obtido por sol-gel tinha a estrutura da 

brookita, que é difícil de ser obtida. Os catalisadores 

apresentaram descolorações do corante Amarelo 

acima de 93 % e do Marinho acima de 70 %, 

abrindo a perspectiva da obtenção de materiais 

mais ativos.  
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Introdução 

Moduladores seletivos de receptores de androgênio
(do inglês, SARMs) constituem uma vasta classe de
substâncias sintéticas com elevado efeito anabólico.
Alguns representantes desta classe, como por
exemplo a ostarina, (2S)-3-(4-cianofenoxi)-N-(4-
ciano-3-(trifluorometil)fenil)-2-hidroxi-2-
metilpropanamida), se encontram, atualmente, sob
avaliação clínica como potenciais agentes no
fortalecimento muscular1. Tais motivos levaram
essas substâncias a serem incluídas na lista de
substâncias proibidas pela Agência Mundial Anti-
dopagem (WADA)2. O estudo do metabolismo
tornou-se o elemento chave para estabelecer alvos
analíticos que auxiliem na detecção de substâncias
pelo controle de dopagem. No entanto, fármacos
como a ostarina, em humanos, enfrentam um
impasse ético importante por não serem aprovados
para uso clínico. Um modelo in vivo emergente no
estudo do metabolismo de novos fármacos é o
zebrafish (Danio rerio), pois seu genoma, que já foi
sequenciado, apresenta homologia importante com
os mamíferos3. Portanto, esse trabalho tem como
objetivo identificar e caracterizar os metabólitos da
ostarina gerados pelo zebrafish por cromatografia
líquida (CL) acoplada à espectrometria de massas
de alta resolução (EMAR), e comparar com os
metabólitos humanos encontrados na literatura.
Assim, verificar se o zebrafish pode, de fato, ser
usado como ferramenta no estudo do metabolismo
no controle de dopagem.

Resultados e Discussão 

As alíquotas obtidas a partir do estudo do
metabolismo foram submetidas a um método
analítico abrangente utilizado atualmente pelo
Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem
(LBCD). A extração em fase sólida combinada à
análise da água do aquário in natura alcançou uma
abordagem eficiente de preparo de amostra. A
detecção foi realizada no modo de ionização
negativo para FULL-EM e fragmentação de todos os
íons (AIF), com o objetivo de avaliar a produção dos
metabólitos já descritos na literatura (fig. 1) na água
de aquário tratada. Como resultado foi possível
identificar a ostarina (m/z 388,09035) caracterizada
pelos íons produto m/z 269,05323, 241,05832 e

185,03210. Além disso, foram observados dois
metabólitos de fase I, hidroxilado (m/z 404,08526) e
O-defenilado (m/z 287,06380) e quatro metabólitos
de fase II, glicoconjugado (m/z 564,12244), hidroxi-
glicoconjugado, (m/z 580,11735) e hidroxi-sulfato
(m/z 484,04208), todos descritos na literatura para
humanos1.

Figura 1. Estrutura da Ostarina e seus respectivos
metabólitos observados em humanos e
possivelmente no zebrafish.

Conclusões 

Observou-se pelo menos cinco metabólitos de fase I
e II da ostarina, previamente documentados para
humanos. Além disso, após a obtenção do perfil de
fragmentação  dos metabólitos por CL-EMAR, será
estudado o perfil farmacocinético de excreção dos
metabólitos identificados.
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Introdução 

Viscum album é um arbusto semiparasita utilizado há
séculos na medicina complementar europeia e
asiática para tratar diversas doenças1,2. Por exemplo,
preparados injetáveis do extrato de V. album,

denominados “Iscar”, são utilizados para o
tratamento do câncer, de estados pré-cancerosos e
de doenças crônicas multissistêmicas3. Atualmente,
os medicamentos constituídos pelo extrato aquoso
de V. album administrados pela via subcutânea são
amplamente prescritos nas terapias integrativas do
câncer e/ou na clínica ambulatória, em países como
Alemanha e Suíça4. No entanto, apesar dos
inúmeros estudos clínicos e pré-clínicos realizados,
estudos científicos aprofundados sobre a
composição fitoquímica desses medicamentos são
escassos4. Muitos trabalhos correlacionam a
atividade anticâncer com as moléculas de alta massa
molecular (lectinas e viscotoxinas) presentes nos
extratos. Pouco se conhece sobre a composição
química das moléculas de baixa massa que também
podem contribuir para a atividade biológica destas
preparações. Desta forma, no presente estudo o
perfil metabólico de diferentes lotes de extratos
aquosos fermentados de V. album, produzidos a
partir de metodologias diferentes (Iscador e
Handgemisch) foram analisados por cromatografia
líquida acoplada a espectrometria de massas de alta
resolução (CL-EMAR).

Resultados e Discussão 

Ampolas (1mL) de extratos aquosos fermentados de
V. album foram fornecidas pela empresa Suíça
Iscador AG. Foram avaliadas 34 amostras de
diferentes lotes/anos em replicata, totalizando 68
amostras. As amostras obtidas da planta inteira
fresca (folhas, galhos e frutos), provenientes de duas
árvores hospedeiras diferentes (Malus domestica e
Pinus sylvestris) foram preparadas a partir de dois
processos de fabricação e denominadas Iscador
(ISC) e Handgemisch (HG). Estas ampolas foram
classificadas em quatro grupos: ISCM = Iscador 

Malus; HGM = Handgemisch Malus; ISCP = Iscador 

Pinus; HGP = Handgemisch Pinus. Após a
precipitação de proteínas e extração dos metabólitos
as amostras foram analisadas por CL-EMAR. As

amostras apresentaram perfis cromatográficos
semelhantes entre os processos de fabricação
(Iscador e Handgemisch), no entanto, diferenciaram-
se conforme as plantas hospedeiras (Malus 

domestica e Pinus sylvestris). Os arquivos
provenientes da análise por CL-EMAR foram
submetidos ao processamento de dados, como
extração dos picos cromatográficos, alinhamento dos
sinais nas várias amostras de acordo com
semelhanças no tempo de retenção e m/z em alta
resolução, e identificação dos picos em uma
biblioteca in-house contendo dados de perfis de
fragmentação. Posteriormente, foram realizadas
análises multivariadas (PCA e PLS-DA) para
compreender melhor a relação entre as amostras de
acordo com o perfil metabólico obtido por CL-EMAR.
Tanto o PCA quanto PLS-DA mostraram um
agrupamento das amostras de acordo com os
hospedeiros, mas não em relação aos processos de
fabricação. Isso mostra que, apesar da espécie
parasita ser a mesma (V. album), o perfil metabólico
é diretamente influenciado pela planta hospedeira.
Os compostos responsáveis pela discriminação dos
grupos foram provenientes do metabolismo primário
da planta (açúcares, ácidos orgânicos e
aminoácidos). No total, mais de 50 metabólitos foram
identificados com base na massa exata (erro < 5
ppm) e perfil de fragmentação.

Conclusões 

As ampolas de V. album analisadas apresentaram
perfis químicos semelhantes quando os processos
de fabricação foram comparados, mas diferentes
quanto às plantas hospedeiras. Os extratos
apresentam uma diversidade grande de metabólitos
e muitos podem estar contribuindo para a atividade
anticâncer do medicamento.
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Introdução 

O Zinco (Zn) é um dos metais que mais é lançado 

na natureza, sendo residual em muitos descartes 

industriais, concentrando-se em corpos d’água e no 

solo, agindo negativamente quando em altas 

concentrações. As plantas têm mostrado papel no 

monitoramento, fitorremediação e bioacumulação de 

vários contaminantes. O arroz (Oryza sativa L.) é 

cultivado a milhares de anos, possuindo rápido 

desenvolvimento, grande capacidade de adaptação 

e vem sendo cultivado ao redor de todo mundo 

servindo de base alimentar, apresentando indícios 

na literatura, de ser uma planta com grande 

potencial de aplicação em fitorremediação. O 

trabalho tem como proposta aumentar nosso 

conhecimento molecular e ecológico de três 

cultivares de O. sativa, selecionados a partir de 

estudos prévios, quando cultivados na presença de 

Zn e avaliar a capacidade de fitorremediação. 

Resultados e Discussão 

Nesse estudo, utilizou-se 3 cultivares (cv.) de arroz 
(cv. Monarca, cv. Caiapó e cv. Sertanejo) fornecidas 
pela Embrapa. O meio de cultivo foi contaminado 
com solução estoque de ZnSO4 para uma 
concentração final de 10 ppm (5 vezes maior que o 
valor de intervenção estabelecido pela Cetesb 
Nº256/2016 para águas subterrâneas). Após 20 dias 
de cultivo, foi feita a coleta dos cultivares para 
determinação da biometria e biomassa seca das 
partes aéreas e radiculares. As cultivares testadas 
se mostraram tolerantes a concentração de 10 ppm 
de Zn, obtiveram ganhos significativos (Sidak, 
p<0,05) nos comprimentos dos tecidos vegetais e 
de biomassa das partes aéreas de plantas 
cultivadas na presença de Zn. Os resultados 
mostraram redução da concentração de Zn no meio 
hidropônico. Observou-se, também, através de 
microscopia eletrônica de varredura, a redução de 
pelos radiculares nas cultivares Monarca e Caiapó, 
enquanto que na cultivar Sertanejo, esse efeito não 
foi observado.  

Figura 1. Dados biométricos das cultivares de O. 
sativa L. em meio hidropônico contaminado com 10 
ppm de Zn. Biomassa seca das raízes (A) e das 
partes aéreas (B); (C) Análise da concentração de 
Zn no meio, através de espectrometria de chama. 

Conclusões 

As três cultivares estudadas são tolerantes a altas 
concentrações de Zn e podem ser usadas como 
fitorremediador, especialmente a cultivar Sertanejo. 
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Introdução 

Muitos estudos vêm sendo realizados para 

desenvolver fontes de energia limpa que substituam 

os combustíveis fósseis. A pesquisa em torno da 

energia solar a revela com grande potencial em se 

tornar uma viável substituinte. Uma das formas de 

empregá-la é através da reação de oxidação da 

água (ROA), onde duas moléculas de água são 

oxidadas para formar prótons e gás oxigênio. 

Contudo, a desfavorável termodinâmica e cinética 

de ocorrência da ROA torna necessário a utilização 

de catalisadores que diminuam essa barreira. Outro 

fator importante é o preço do catalisador. Pesquisas 

feitas em torno da utilização de metais nobres em 

catalisadores se mostraram promissoras, porém o 

custo para produzí-los em larga escala os afasta de 

uma aplicação industrial efetiva. O presente estudo 

visa utilizar-se de metais abundantes na Terra, 

Manganês e Ferro, como catalisadores da ROA. 

Resultados e Discussão 

Foram preparados 5 óxidos de manganês(IV) puro 

do tipo OMS-2 e dopados com ferro(III) via síntese 

solvotérmica na a partir de permanganato de 

potássio e sulfato de manganês(II). Para os óxidos 

dopados foi adicionado cloreto de férrico tal que as 

razões molares Fe/Mn fossem: 1/100, 1/50, 1/25 e 

1/10. Para cada óxido foi preparada uma suspensão 

com álcool isopropílico na concentração 100 mg/mL. 

As suspensões foram aplicadas via drop casting em 

um eletrodo de trabalho de FTO para que se 

formassem filmes. Os filmes foram testados em um 

potenciostato a partir de um sistema de três 

eletrodos: refêrencia (Ag/AgCl 3M), trabalho (FTO) e 

Contra-eletrodo (cabo de platina). 

A partir da voltametria linear pode-se comparar qual 

filme apresenta o menor potencial de subida, ou 

seja, o menor sobrepotencial em que a água 

começa a ser oxidada. Portanto, quanto mais 

íngreme e antes iniciada a curva de subida, melhor. 

Esse sobrepotencial é obtido em densidade de 

corrente (j) de 0.2 mA cm-2. Em j de 10 mA cm-2

estão a maioria das aplicações industriais. A 

dopagem de ferro se mostra benéfica ao aumento 

da atividade catalítica dos óxidos, porém, na 

proporção de 1:10 o contrário é, novamente, 

verificado.  

Figura 2. Voltamograma linear dos óxidos puro e 
dopados em pH 7. 

Tabela 1. Valores de sobrepotencial obtidos em 
densidade de corrente (j) de 0.2 e 10 mA/cm², em 
pH 7 e 13. 

pH j OMS-
2 
(mV) 

100/1 
(mV) 

50/1 
(mV) 

25/1 
(mV) 

10/1 
(mV) 

7 0,2 
mA/cm² 

654,9 659,9 606,1 447,4 610,0 

10 
mA/cm² 

2388,3 2261,4 2180,8 1856,1 2271,1 

13 0,2 
mA/cm² 

579,2 652,5 545,5 366,8 528,0 

10 
mA/cm² 

1340,9 1375,1 1270,1 1255,5 1253,0 

Conclusões 

Foi observado que a dopagem de Ferro beneficia a 

atividade eletrocatalítica do OMS-2 para a ROA. 

Dentre os óxidos dopados, o 1/25 Fe/OMS-2 teve o 

melhor desempenho catalítico, sinalizando que o 

Ferro em mais altas concentrações (1/10) começa a 

diminuir a efetividade catalítica da dopagem. 
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Introdução 

O cromismo, processo de alteração reversível 
da região de absorção ou emissão de uma 
substância devido a um estímulo específico, é 
utilizado no desenvolvimento de diversos tipos de 
sensores, como para pH, íons, polaridade, etc.1 O 
cromismo quando decorrente da alteração de 
polaridade do meio é chamado solvatocromismo,  
que resulta da interação do solvente com o estado 
fundamental e/ou excitado, resultando na 
perturbação da energia dos estados, e podendo em 
alguns casos ser observada uma mudança de cor.  

O monitoramento da polaridade do meio é 
importante na pesquisa e indústria química e em 
sistemas biológicos.2 Neste contexto, etanol é um 
componente de grande interesse em ser 
sensoriado, uma vez que é amplamente utilizado na 
produção de cosméticos, tintas, alimentos e 
combustíveis.3 Tal sensoriamento pode ser feito 
através do efeito solvatocrômico encontrado em 
novos compostos para os quais é observada 
coloração ou emissão diferenciada em um solvente 
específico.4 

Este trabalho tem por objetivo o estudo do 
efeito de meios de diferentes polaridades nas 
propriedades fotofísicas das quinonas 1, 2 e 3 
visando o sensoriamento de etanol. 

Figura 1. Estruturas dos compostos estudados: 2-
(N-fenil-N-metil)aminonafto-1,4-quinona (1), 2-(4-N-
metilaminofenil)nafto-1,4-quinona (2) e 2-(4-N-
benzilaminofenil)nafto-1,4-quinona (3). 

Resultados e Discussão 

Os espectros de absorção na região UV-
Visível, em solução de cicloexano de 1, 2 e 3 (10-4 a 
10-5 mol L-1) apresentaram bandas intensas em 
torno de 270 nm e uma banda de menor intensidade 
com λmax = 440, 472 e 472 nm, respectivamente. Em 
acetonitrila observou-se um deslocamento 
batocrômico para λmax em 457, 498 e 493 nm, 
respectivamente. Em solvente prótico, como etanol, 

a banda na região do visível das quinonas 2 e 3 
sofreu um deslocamento batocrômico mais intenso, 
sendo λmax= 536 e 534 nm, respectivamente. A 
quinona 1 não mostrou deslocamento adicional em 
solvente prótico quando comparado a acetonitrila. 
Devido ao efeito solvatocrômico marcante, as 
quinonas 2 e 3 apresentam coloração roxa em 
etanol, bem como em outros solventes próticos, e 
coloração amarela em cicloexano, o que as tornam 
promissoras como sensores colorimétricos para 
solventes próticos. Neste sentido, espectros de 
absorção de 2 e 3 (10-6 mol L-1) foram obtidos numa 
mistura de hexano/etanol. Os resultados mostraram 
que 2 e 3 possuem um deslocamento batocrômico 
de 51 nm em misturas de 0% e 20% de etanol em 
hexano, com λmax = 469 nm e 520 nm 
respectivamente para 2 e λmax= 466 nm e 517 nm 
respectivamente para 3, sendo possível distinguir a 
concentração de etanol no sistema. Para 2 e 3, 
também foi observada emissão em cicloexano com 
bandas de λmax= 574 nm e 577 nm, 
respectivamente.  

A absorção de luz por 2 e 3 resulta em uma 
transferência de carga intramolecular (ICT). O 
aumento da polaridade do meio resulta em uma 
transição eletrônica em comprimentos de onda mais 
longa comparada com solventes apolares.  

A importância do grupo amino para o ICT foi 
verificada pela adição de ácido. O espectro UV-vis 
em acetonitrila na presença de ácido trifluoroacético 
(5x10-2 mol L-1) mostrou o desaparecimento da 
banda de transferência de carga na região de 500 
nm, indicando que com a protonação do grupo 
amino o ICT foi suprimido.  

Conclusões 

Com isso, conclui-se que 2 e 3 são potenciais 
sensores colorimétricos de etanol. Novos 
experimentos serão feitos com as quinonas 2 e 3 
para atestar suas propriedades como sensores de 
polaridade. 
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antioxidante do extrato (expressa em concentração
necessária para atingir uma redução de 50% do
radical DPPH) revelou CI50 = 25,5 µg/mL.
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Introdução 

A espécie Bathysa gymnocarpa K.Schum. é
endêmica no Brasil, ocorre em regiões serranas dos
estados do Rio de Janeiro e São Paulo1 e não
apresenta até o momento registros de estudos
químicos e farmacológicos. Este trabalho descreve
os primeiros resultados do estudo inédito sobre o
perfil químico e o potencial antioxidante das folhas
de B. gymnocarpa, uma árvore pertencente à família
Rubiaceae, coletada no Parque Nacional da Tijuca
em janeiro de 2018.  Suas folhas secas e trituradas
(42,0 g) foram extraídas com MeOH com auxílio de
ultrassom e o solvente evaporado à pressão
reduzida gerando 5,5 g de extrato seco. Este foi
submetido à CCD em diferentes condições de fase
móvel e reveladores (irradiação sob luz UV e
reagentes cromogênicos como Dragendorff/NaNO2,
NP/PEG, anisaldeído/H2SO4), visando a prospecção
da presença de alguns dos principais metabólitos
secundários encontrados nas espécies da família
Rubiaceae: alcaloides, terpenoides, iridoides e
compostos fenólicos (3). Parte do extrato (59,2 mg)
foi então submetido à CC em Sephadex LH-20
gerando catorze frações que foram reunidas por
similaridade por CCD, obtendo-se três frações
finais. Estas frações e o extrato bruto foram em
seguida submetidos à análise preliminar para
atividade antioxidante por bioautografia com o
radical DPPH (2,2'-difenil-1-picrilhidrazila) em placa
cromatográfica de gel de sílica. A atividade
antioxidante do extrato foi quantificada através do
procedimento descrito por Santos.2

Resultados e Discussão 

O resultado da prospecção no extrato bruto para as
principais classes de metabólitos mostrou a
presença de flavonoides e ácidos fenólicos. A
análise por CCD das frações oriundas da CC em
Sephadex LH-20 revelou para a fração final 3
(Tabela 1), a presença de mistura complexa de
compostos fenólicos (Fig. 1B). A análise preliminar
da atividade antioxidante mostrou a presença de
compostos com atividade antioxidante no extrato e
na fração 3 (Fig. 1C). A quantificação da atividade

Tabela 1. Frações obtidas na cromatografia em
coluna em Sephadex LH-20 do extrato bruto

Frações 
reunidas 

Frações 
finais 

Fase móvel 
Massa 
(mg) 

1-5 1 Hexano/CH2Cl2 (4:1) 2,6

6-11 2 Acetona/CH2Cl2 (2:3) 4,9

12-14 3 Metanol 32,0

Figura 1. CCD em gel de sílica das frações 1-3
(Tabela 1) e do extrato MeOH (E) das folhas de
Bathysa gymnocarpa em AcOEt/AcOH/HCOOH/H2O
(100:11:11:27) como fase móvel e reveladores: UV
365 nm (A), NP/PEG + UV 365 nm (B), DPPH (C).
A análise por RMN 1H (500 MHz, CD3OD) da fração
bioativa 3 mostrou vários sinais relativos à prótons
aromáticos (compatíveis com os de compostos
fenólicos) e prótons ligados a carbono ligado a
heteroátomo (provável presença de açúcares)
confirmando a obtenção de fração enriquecida em
fenólicos e também a complexidade da mistura.

Conclusões 

Os resultados obtidos revelaram que as folhas da
espécie Bathysa gymnocarpa contêm uma mistura
complexa de compostos fenólicos e atividade
antioxidante significativa.
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Introdução 

O gênero Psychotria L. (Rubiaceae) contém cerca
de 2000 espécies distribuídas principalmente nas
regiões tropicais de todo o mundo.1 A espécie
Psychotria densicostata Müll.Arg. é endêmica no
Brasil, com ocorrência apenas no estado do Rio de
Janeiro2 e não apresenta até o momento registros
de estudos químicos e farmacológicos. O presente
trabalho descreve os primeiros resultados do estudo
inédito da composição química do extrato
metanólico das folhas da espécie P. densicostata,
coletada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro em
outubro de 2016. Suas folhas secas e trituradas
(30,2 g) foram extraídas com metanol com auxílio
de ultrassom e o solvente evaporado à pressão
reduzida, gerando 4,8 g de extrato seco. 

Resultados e Discussão 

O extrato foi submetido à CCD em diferentes
condições de fase móvel e reveladores, visando a
prospecção da presença dos principais metabólitos
secundários presentes no gênero Psychotria:
alcaloides, flavonoides e iridoides. Os resultados
mostraram a presença de alcaloides (manchas
castanhas com reagente Dragendorff) e a possível
presença de iridoides (manchas azuladas com
reagente anisaldeído/H2SO4). Parte do extrato (100
mg) foi submetida à CC em Sephadex LH-20,
obtendo-se nove frações, que foram reunidas por
similaridade por CCD. A fração 4-8 (26,0 mg), eluída
com CH2Cl2/Acetona (3:2), mostrou por RMN 1H a
presença de alcaloides indólicos. Objetivando o
isolamento desses alcaloides, uma alíquota do
extrato (12,3 mg) foi submetida à EFS-C18
(cartucho 500 mg, 3 mL), em gradiente de
CH3CN:H2O (10% à 100% de CH3CN), seguindo
metodologia desenvolvida previamente pelo grupo
para outra espécie de Psychotria.3 Foram geradas
dezesseis frações. As frações 4-6 (0,4 mg) e 7-13
(0,4 mg), reunidas e analisadas por CCD, revelaram
as substâncias de interesse. Realizou-se então um
aumento de escala do método de isolamento em
EFS, em experimento com três cartuchos
preparados (10 g, 60 mL) em paralelo, aplicando-se
em média 104 mg de extrato/cartucho.3 Os perfis de

CCD das frações reunidas 2-4 são mostrados na
Fig. 1.

Figura 1. CCD em gel de sílica das frações
reunidas (2-4) oriundas do aumento de escala em
EFS do extrato MeOH (1) das folhas de Psychotria 

densicostata em n-BuOH/AcOH/H2O (40:10:10)
como fase móvel e reveladores: UV a 254 nm (A);
reagente Dragendorff + NaNO2 (10%) (B) e
Anisaldeído + Δ (C). Amostra de referência: fração
alcaloídica de P. leiocarpa (5).3 

A análise detalhada dos espectros de RMN 1D e 2D
(400 MHz, CD3OD) das frações 3 e 4 e comparação
com dados da literatura4 levou à identificação, nas
duas frações, do alcaloide Estrictosidina (Fig. 2).

Figura 2. Alcaloide Estrictosidina caracterizado em
Psychotria densicostata.

Conclusões 

Os resultados mostraram a presença de alcaloides
indólicos monoterpênicos nas folhas de P. 

densicostata, tendo sido caracterizado o alcaloide
estrictosidina, já descrito em outras espécies do
gênero Psychotria.4
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Estudo teórico da interação de ligantes derivados do catecol com 

clusters [Fe4S4]2+ da enzima APSr de bactérias redutoras de sulfato  

Palavras Chave: BRS, Docking, DFT, [Fe4S4]2+. 

Introdução 

A enzima APSr (adenosina 5’-fosfosulfato redutase) 

participa da via metabólica de bactérias redutoras 

de sulfato (BRS), catalisando a reação que leva o 

ânion sulfato à forma de sulfito. Esta via leva à 

formação de H2S como produto final1, o que é um 

grande problema enfrentado no campo da produção 

de petróleo na atualidade2. A APSr possui dois 

clusters [Fe4S4]2+ coordenados por resíduos de 

cisteínas em sua estrutura3. Sabendo-se que o 

Catecol é um bom quelante de ferro, o presente 

trabalho visou analisar teoricamente a possibilidade 

do Catecol coordenar um dos átomos de Fe 

presentes em um dos clusters e o efeito que 

diferentes substituintes adicionados à estrutura do 

ligante teriam na coordenação. 

Resultados e Discussão 

Cálculos de Docking foram utilizados para identificar 

os possíveis sítios de ligação do Catecol com os 

clusters da APSr. Posteriormente, adicionou-se os 

grupamentos -CH3, -NH2, -NO2 e -Cl na posição C4 

do ligante e observou-se o efeito destes 

substituintes nos resultados. Utilizou-se então a 

DFT, Teoria do Funcional de Densidade, para 

calcular a energia e distribuição eletrônica do 

conjunto proteína-ligante com a conformação obtida 

mais adequada para cada ligante. Encontrou-se 

uma distância Fe-O de 6,888 Å, indicando a 

formação de uma interação. 

Figura 1. Sítio de interação do Catecol com os 

clusters da APSr calculado por Docking. 

Já nos ligantes substituídos, a distância Fe-O variou 

crescentemente na sequência -NO2, -Cl, -CH3 e -

NH2. Este fato pode ser explicado pela 

eletronegatividade do ligante substituído, a qual 

aumenta no sentido contrário da sequência obtida, 

ou seja, quanto mais eletronegativo, menor a 

distância Fe-O observada. Observou-se também 

que os percentuais de participação dos oxigênios 

dos ligantes no orbital HOMO aumentam com o 

aumento da eletronegatividade dos ligantes, 

enquanto a diferença de energia entre os orbitais 

LUMO e LUMO+1, sendo o LUMO+1 centralizado 

no cluster de ferro, aumentou no sentido contrário. 

Conclusões 

Conclui-se que o Catecol poderia ser um bom 

ligante para os átomos de Fe da enzima e que, 

quanto mais eletronegativo o ligante derivado do 

Catecol, menor a sua distância do cluster e mais 

estável o conjunto fica, o que pode indicar uma 

maior inibição da ação da enzima. 
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Introdução 

Muitas vezes, o aluno apresenta grande dificuldade 
em estabelecer uma associação dos conceitos de 
química apresentados com suas origens científicas, 
como também, com o contexto social e tecnológico1. 
Para facilitar o aprendizado dos alunos de nível 
técnico nas aulas de Química Analítica Qualitativa e 
Quantitativa é importante contextualizar a química 
analítica com o uso de procedimentos laboratoriais 
que estarão presentes no cotidiano desse 
profissional. Nesse contexto, é muito importante 
relacionar os métodos de análise abordados nas 
aulas de química analítica com a análise de 
amostras e procedimentos experimentais presentes 
no cotidiano desse profissional. 
O objetivo do presente trabalho foi utilizar os 

conceitos da Química Analítica Clássica 
apresentados em sala de aula para os alunos do 
curso técnico em Química na identificação e 
quantificação do íon zinco em uma amostra de 
colágeno. 

Materiais e Métodos 

A Figura 1 ilustra as etapas do procedimento
utilizado para identificar o íon zinco em amostra de
colágeno hidrolisado obtida do comércio local.

Figura 1. Etapas do procedimento utilizado para
identificar o íon zinco em amostra de colágeno.

A quantificação do íon zinco foi determinada por
meio de titulação complexométrica,
Aproximadamente 23 g da amostra do colágeno
comercial foram adicionado a 200 mL de água
deionizada e 15 mL de solução tampão amoniacal.
A amostra foi titulada contra uma solução
padronizada de EDTA 0,05 M utilizando o indicador
negro de eriocromo T.

Resultados e Discussões 

Observou a formação de um precipitado branco no
sobrenadante 3 (Figura 1), o que indica a presença
de íon zinco na amostra de colágeno.
No ensaio de titulação complexométrica, obteve um
volume médio de titulante gasto igual a 5,20 mL.
Com base no volume de titulante gasto calculou-se
a quantidade de zinco na amostra de colágeno
comercial, que apresentou 7,28 mg de zinco/10,0 g
de amostra. O resultado de zinco obtido pelo
método desenvolvido no estudo indicou uma
concentração do elemento no produto semelhante
ao indicado no rótulo, onde para a mesma
quantidade de colágeno haveriam 7 mg de zinco/10
g de amostra.

Conclusão 

A análise dos resultados demonstra que os
métodos escolhidos para a determinação qualitativa
e quantitativa do zinco provaram-se eficientes. O
teor de zinco determinado na amostra está em uma
faixa aceitável em relação ao rótulo do produto,
sendo de 7,28 mg de zinco/10,0 g de amostra. Por
fim, conclui-se que a amostra de colágeno
hidrolisado adquirido no comércio local apresentou
concentrações de zinco concordantes com as
informações fornecidas no rótulo do produto.
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Introdução 

Obras de arte são peças únicas de valor histórico e 

cultural para um país, geralmente guardadas em 

museus ou locais semelhantes. Nestes ambientes 

sempre há a preocupação com a umidade relativa, 

luz e temperatura, porém, nem sempre a atmosfera 

desses locais é considerada. Esses ambientes 

internos concentram contaminantes atmosféricos 

que podem afetar a integridade dos materias 

artísticos. O objetivo deste trabalho foi determinar 

os possíveis danos que uma atmosfera 

contaminada por alguns compostos orgânicos 

voláteis (VOCs) pode produzir sobre pigmentos 

utilizados em pinturas, e a partir dessa informação 

evitar danos futuros. 

Resultados e Discussão 

Quatro pigmentos (malaquita, hematita, gesso e 

branco de chumbo) foram preparados com dois 

aglutinantes: goma arábica (GR) e goma animal 

(GA), e pintados sobre placas de madeira, as quais 

foram deixadas 49 dias em recipientes fechados 

contendo cinco contaminantes: hexanal (H), 

formaldeído (FMD), ácido acético (HAc), 2-

butanonaoxima (O) e 12-metilciclohexasiloxano (D6). 

Análises de infravermelho (FTIR-Thermo) e cor (L, 

a, b- Reflectância – Perkin Elmer) foram realizadas 

e os resultados estão relacionados na tabela 1. 

Figura 1. Experimento de exposição realizado 

O principal contaminante que interagiu com a 

malaquita foi o H, diminuindo ou até eliminando uma 

das bandas de absorção do CO3
2-. O sinal de 

carbonila e o dubleto de Fermi também indicam que 

houve deposição deste contaminante sobre a 

superfície do material. O branco de chumbo após a 

exposição ao HAc mostrou a maior alteração de cor, 

e o aparecimento de picos de fosfogenita é indício 

de que os grupos básicos dessa hidrocerusita foram 

neutralizados. A hematita e o gesso foram os 

pigmentos mais estáveis frente aos VOCs 

estudados. Os aldeídos somente se depositaram 

sobre ambos, sem indicíos de alteração estrutural. 

Para a hematita foram observados os sinais de 

dubleto de Fermi para H e FMD em GR e GA. O 

gesso apresentou sinais de dubleto de Fermi para H 

em GR e GA. Ambos apresentaram alteração na 

variação de cor (ΔE) < 3.  

Tabela 1. Resultados de infravermelho (IV) e cor. 

Malaquita 

Composição IV (cm-1) Significado ΔE de cor 

FMD/GR 2950 Dubleto de Fermi 2<ΔE<4 

FMD/GA 2950 Dubleto de Fermi 4<ΔE<6 

H/GR 2950 Dubleto de Fermi 1<ΔE<2 

H/GA 2950 Dubleto de Fermi 6<ΔE<8 

H/GR Perda de 
1380 

Tensão 
assimétrica CO3

2- 
- 

H/GA Perda de 
1380 

Tensão 
assimétrica CO3

2- 
- 

H/GR 1600 Carbonila - 

H/GA 1700 Carbonila - 

HAc/GA - - 10<ΔE<12 

Branco de chumbo 

Composição  IV (cm-1) Significado ΔE de cor 

FMD/GR 2950 Dubleto de Fermi - 

H/GR 2950 Dubleto de Fermi - 

H/GA 2950 Dubleto de Fermi 5<ΔE<10 

HAc/GR 610 e 1539 Fosfogenite 35<ΔE<40 

HAc/GA IV n.r IV n.r 15<ΔE<20 

n.r: não realizado

Conclusões 

A exposição aos contaminantes causou pequenas, 

porém significativas modificações na estrutura 

química da malaquita e do branco de chumbo, além 

da deposição do hexanal sobre os quatro 

pigmentos. As maiores modificações de cor 

aconteceram com a exposição ao ácido acético 

sobre a malaquita e o branco de chumbo.  
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Introdução 

Viscum album é uma planta semiparasita
pertencente à família Santalaceae conhecida
principalmente por sua atividade clínica antitumoral.
Os efeitos das preparações aquosas de Viscum 
album têm sido principalmente atribuídos à
presença de polipeptídeos e glicoproteínas
denominadas viscotoxinas e viscolectinas
produzidas pelas diferentes espécies desta planta.
Entretanto, tinturas-mãe de Viscum album obtidas
por maceração etanólica também têm evidenciado
promissora atividade antitumoral in vitro

1. Desta
forma, o objetivo deste trabalho foi realizar a análise
metabolômica de diferentes tinturas-mãe de V. 
album por CL-EMAR e determinar sua atividade
citotóxica frente a células MDA MB-231 cultivadas in 
vitro em modelos bi (2D) e tridimensionais (3D).

Resultados e Discussão 

As tinturas-mãe foram analisadas por CL-EMAR e
os dados de massa foram processados por meio do
software MSDIAL 3.96. A matriz intensidade de m/z
x amostras foi submetida à análise multivariada na
plataforma Metaboanalyst 4.0. Os resultados
mostraram que as duas primeiras componentes
principais (PCs) explicaram cerca de 43% da
variância dos dados nas amostras de verão e 46%
nas de inverno. Foi observada a formação de três
grupos em ambas as estações, mostrando uma
semelhança química entre Viscum album coletado
dos hospedeiros Malus domestica, Quercus sp. e
Ulmus sp., corroborando com a classificação
botânica V.album ssp. album. Entretanto, dois
outros agrupamentos correspondentes a V. album
ssp. abietis e V. album ssp. austriacum foram
identificados. As principais substâncias
responsáveis por esta separação foram:
pinobankasina ou naringenina hexose-pentose (V. 
album ssp. abietis); ácido cítrico (V. album ssp. 
austriacum); ácido málico (V. album ssp. album).
Além disso, por meio da análise de PLS-DA, foi
observada a diferença química das tinturas de
Viscum album em relação à estação do ano,
considerando cada árvore hospedeira. Os

resultados da atividade citotóxica in vitro mostraram
uma maior citotoxicidade para as tinturas de verão
comparadas às de inverno. Além disso, no modelo
2D foram necessárias maiores doses para obtenção
de efeito citotóxico em relação à cultura 3D. As
células MDA MB-231(3D) apresentaram redução da
viabilidade de 50% após 72 h de incubação com a
tintura V. album ssp. abietis de verão na
concentração de 0,5% v/v, enquanto para a mesma
taxa de citotoxicidade no modelo 2D, foi necessária
uma dose de 1,90 % v/v.

Conclusões 

Os resultados do presente trabalho indicam que a
composição química das tinturas-mãe de Viscum 
album varia conforme a árvore hospedeira e a
estação de coleta. A citotoxidade celular avaliada
em modelos de esferoides (3D) e em monocamada
(2D) apontam para a importância de se avaliar
ambas as formas de organização celular in vitro nos
estudos com novos candidatos à terapia
antitumoral. Além disso, a relação árvore
hospedeira versus potencial citotóxico ficou evidente
neste estudo, com destaque para a subespécie
album cultivada em Quercus robur e para a
subespécie abietis que tem Abies alba como
hospedeira. Desta forma, a identificação dos
metabólitos em tinturas-mãe de V. album permite
uma correlação direta com o efeito citotóxico
quando modelos antitumorais in vitro são utilizados.
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Introdução 

A doença de Chagas é causada pelo
protozoário Trypanosoma cruzi. Esta doença
apresenta duas fases infecciosas, a aguda e a
crônica, e acomete, principalmente, a América
Latina, porém, com casos reportados em todos os
continentes. É a doença parasitária que mais mata
em áreas endêmicas. Infelizmente, não há qualquer
fármaco capaz de curar os pacientes na fase
crônica desta doença.1 Por este motivo, existe uma
urgente necessidade de desenvolvimento de
substâncias seguras e capazes de curar esta
patologia. Entre os alvos mais estudados para este
objetivo estão a via da biossíntese do ergosterol e a
via de metabolização por nitrorredutases. Dentro
desta linha, nosso grupo de pesquisa vem
desenvolvendo substâncias 3-nitro-1,2,4-triazólicas
com potencial atividade nessas duas vias
metabólicas. A substância mais potente da série (1,
Figura 1) apresentou baixa estabilidade metabólica
e pouca solubilidade aquosa.2

Desta forma, o objetivo deste trabalho é o
desenvolvimento de novos análogos (2-10, Figura 1)
desta substância líder que possam contornar estes
dois aspectos limitantes. Foram propostos três tipos
de modificações na estrutura da substância 1: o
aumento do espaçador metileno (em ciano, Figura
1), a derivatização da hidroxila (em vermelho, Figura
1) e a inclusão do grupo básico piperazina (em
verde, Figura 1).

Figura 1. Planejamento dos derivados 2-10.

Resultados e Discussão 

A primeira reação realizada neste projeto
consistiu numa substituição nucleofílica aromática,
com o acoplamento da N-metilpiperazina ao
bromobenzeno (11) gerando o intermediário 12 em
41% de rendimento (Figura 2).

Paralelamente, foi realizada a síntese do
intermediário 14, via uma acilação de Friedel-Crafts
no anel aromático 13, em 77% de rendimento. Em
seguida, este intermediário sofreu reação de
substituição nucleofílica com o 3-nitro-1,2,4-triazol,
gerando o intermediário 15 em 76% de rendimento
(Figura 2). Todos os intermediários foram
caracterizados e as etapas posteriores da rota estão
em curso.

Figura 2. Síntese dos intermediários 12, 14 e 15.

Conclusão 

Até o momento a rota proposta para a
obtenção se 2-10 está sendo bem sucedida.
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Introdução 

Em torno de dois milhões de pessoas se reúnem na 

praia de Copacabana, Rio de Janeiro, para 

acompanhar anualmente a queima de fogos de 

artificio a meia noite. Aproximadamente de 17 a 25 t 

queimam por até 17 min. Um grande efeito 

pirotécnico, com cores e luzes,1 que traz turistas do 

mundo todo. 

No entanto, estudos têm apontado que atividades 

pirotécnicas, desse porte, podem ser fonte intensa 

de poluição do ar a curto prazo de exposição. A 

China e a Índia, locais onde ocorrem mais eventos 

desse modo, mostram o aumento de material 

particulado na atmosfera ao longo dos anos.2 

Esses explosivos quando queimados emitem vários 

gases e partículas poluentes, cuja composição 

contém metais tóxicos. Isso significa um decréscimo 

na qualidade do ar, afetando o ecossistema e a 

saúde humana3.

Este estudo teve como objetivo avaliar os níveis de 

material particulado grosso (PM10) e dióxido de 

enxofre (SO2) durante vários Réveillons em 

Copacabana. 

Resultados e Discussão 

Este estudo foi realizado na estação Arcoverde 

localizada em Copacabana. O monitoramento de 

material particulado grosso (PM10) e SO2 na noite do 

Ano Novo foi realizado de 2015 a 2018. Para avaliar 

a variação dos níveis de poluentes o monitoramento 

teve início às 00:30 h do dia 31/12 até às 23:30 h do 

dia 1/1. A concentração média foi ao padrão diário 

estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), através da Resolução no. 

491, 20184.  

A Figura 1 mostra a média horária das 

concentrações de PM10 para o mês de dezembro, 

31/12 e 01/01 para os anos de 2015-2018. De 

acordo com os resultados, em todos os anos, o 

padrão de curto período de exposição (120 µg m-3) 

foi violado das 0:30 h às 03:30 h.   

Figura 1. Monitoramento de PM10 nos Réveillons 
dos anos 2015-2018.  

A Figura 2 mostra a variação das concentrações de 
SO2. Diferentemente do comportamento do PM10, 
não ocorreu um aumento da concentração no 
período de queima dos fogos. No entanto, houve um 
aumento na concentração nos horários de maior 
deslocamento e circulação urbana. Atribui-se ao 
intenso tráfego de veículos, precedente ao evento 
turístico, possivelmente causado pela queima de 
combustíveis fósseis combinado com enxofre em 
sua composição. 

Figura 2. Monitoramento de SO2 nos Réveillons dos 
anos 2015-2018. 

Conclusão 

Embora a queima de fogos dure relativamente 

pouco tempo, verificou-se que este evento é uma 

fonte emissora de poluentes atmosféricos. 
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Introdução 

O ar é considerado de boa qualidade se seus 

constituintes tóxicos estiverem abaixo do 

considerado pela legislação. Na vida moderna da 

cidade, a qualidade do ar no ambiente interno tem 

um impacto significativo na saúde e conforto. A baixa 

qualidade do ar interno (QAI) pode causar 

desconforto, problemas de saúde e, no ambiente de 

trabalho, levar a absenteísmo e menor 

produtividade.1 A qualidade do ar de uma biblioteca 

no Rio de Janeiro foi monitorada de outubro de 2017 

a outubro de 2018. O objetivo deste trabalho foi 

identificar e quantificar os Compostos Orgânicos 

Voláteis (COVs), material particulado (PM), CO2 e 

umidade e temperatura para futura mitigação. Foram 

coletados 8 pontos internos e um externo a 

biblioteca.  

Resultados e Discussão 

Os parâmetros físicos e quimicos monitorados nesse 

estudo estão listados na Tabela 1 e Tabela 2. Os 

valores obtidos para o teor de CO2, temperatura, 

umidade e material particulado (MP) estão dentro 

dos limites estipulados pela legislação. Os níveis de 

benzeno variaram entre 2,0-9,3 μg/m3. Nos pontos 

de amostragem do Subsolo, Periódicos e no Exterior 

a concentração registrada excedeu ou se igualou ao 

limite de 5 µg /m3 estabelecido pela Diretiva 

2008/50/CE da União Europeia para este poluente 

em ambiente externo. É importante lembrar que a 

legislação ambiental brasileira ainda não possui 

padrões de qualidade do ar para os BTEX em ar 

ambiente e que também não há limites estabelecido 

para ambientes internos. Para Tolueno foram 

encontrados valores de concentração de 0,6 μg/m3, 

na sala de Teses I, até 6,9 μg/m3 nas Obras Raras.  

Estudos realizados no Rio de Janeiro revelam 

valores de Tolueno de 6,7 μg/m3 em Bangu2, 4,8 

μg/m3 na Tijuca2, e 17 μg/m3 na Av. Presidente 

Vargas no Centro2. Os níveis de Etilbenzeno 

encontrados são de 0,1 μg/m3 a 4,3 μg/m3. O maior 

valor foi detectado no Subsolo e os menores na Sala 

de teses1 e no corredor. Os valores para o, m e p – 

Xilenos encontrados variam de 0,1 μg/m3 a 3,3 μg/m3 

na biblioteca. O maior valor de xilenos foi detectado 

no Subsolo e o menor no corredor. Os estudos já 

citados para os BTEX apresentam concentrações de 

Xilenos superiores aos do presente estudo. Para 

Bangu, 4,17 μg/m3, para Tijuca, 13,4 μg/m3 e para o 

Centro, 46,4 μg/m3.2 

Tabela 1. Temperatura (oC), Umidade Relativa (%), 

Material Particulado (µg/m3) e CO2 dos sítios 

amostrados na biblioteca 

Sítios 

Temperatura 

Máxima – 

Mínima 

(oC) 

Umidade 

(%) 

Material 

Particulado 

(PM10) 

(µg/m3) 

CO2 

(ppm) 

Teses 1 25,9-25,6 59,0-56,7 35,00 251 

Corredor 26,0-25,2 56,3-56,5 120,00 260 

Subsolo 26,0-25,5 50,3-49,3 22,00 222 

Periódicos 25,9-24,9 48,6-52,3 25,00 245 

Sala alunos 26,0-25,9 50,1-52,0 49,00 246 

Teses 2 25,8-25,1 49,6-50,7 30,00 258 

Obras raras 26,0-25,6 55,5-53,8 20,00 246 

Hall 24,8-24,5 48,9-50,0 35,00 236 

Externo 26,0-25,8 52,7-50,4 89,00 301 

Tabela 2. Benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos 

dos sítios amostrados na biblioteca.  

Sítios 

Benzeno 
(µgm3) 

Tolueno 
(µgm3) 

Etilbenzeno 
(µg/m3) 

Xilenos 
(µg/m3) 

Teses 1 2,4 0,6 0,1 0,2 

Corredor 2,0 0,1 0,1 0,1 

Subsolo 6,0 3,8 4,3 3,3 

Periódicos 5,0 3,5 1,2 2,3 

Sala alunos 4,7 2,8 1,0 1,3 

Teses 2 3,9 3,0 1,1 1,3 

Obras raras 4,0 6,9 1,0 3,2 

Hall 4,0 2,9 1,1 1,7 

Externo 9,3 2,5 1,1 1,7 

Conclusões 

Conclui-se que alguns livros e teses antigas terão 
que ser digitalizados e incinerados. Carpetes, 
cortinas, e alguns móveis deverão ser trocados. A 
taxa de renovação do ar deve ser alterada e futuros 
monitoramentos de ar devem ser feitos. 
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Introdução 

Nanopartículas (NPs) metálicas apresentam
propriedades ópticas e eletrônicas diferenciadas
quando comparadas a sua forma bulk. Além disso,
efeitos eletrônicos resultantes da combinação entre
diferentes metais em nanoescala podem contribuir
para a formação de sítios catalíticos mais ativos.
Neste trabalho, NPs de Au-Pd foram preparadas e
caracterizadas com o intuito de avaliar a atividade
catalítica preliminar frente a reação de acoplamento
cruzado carbono-carbono de Suzuki-Miyaura.

Resultados e Discussão 

As nanopartículas bimetálicas de Au-Pd foram
sintetizadas utilizando-se citrato de sódio e
ciclodextrinas como redutores e estabilizantes. A
caracterização foi feita por espectroscopia no UV-
Vis e MEV com canhão de emissão de campo
(MEV-FEG).

        Figura 1. Imagem MEV-FEG de Au-Pd NPs

Seu potencial como catalisador foi testado em
reações de acoplamento cruzado a temperatura
ambiente e em água, como único solvente
(Esquema 1). Em geral, foi possível observar
aumento nas conversões frente aos sistemas
monometálicos. Além disso, houve efeito benéfico
com o uso da luz visível.

Tabela 1. Ensaios catalíticos a

Conclusões 

O sistema sintetizado apresentou potencial catalítico
na reação de acoplamento estudada.
A síntese de novos sistemas nanoparticulados
realizando ensaios com substratos pouco ativados
está em andamento.
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Introdução 

É descrito em literatura que os complexos de prata
possuem relevante atividade antibacteriana, como
por exemplo, a Sulfadiazina de Prata.3 O tipo de
ligante utilizado também pode estar diretamente
relacionado à estas atividades, visto que o mesmo
levará à condições adequadas de estabilidade e
lipofilicidade da molécula3. Ligantes derivados de
cumarina são amplamente utilizados por
apresentarem atividades antibacteriana, antitumoral,
antiinflamatória, entre outras1. Sendo assim, este
trabalho possui como objetivo a síntese de
complexos de Ag(I) utilizando ligantes com
derivados cumarínicos, visando obter compostos
com potencial atividade antibacteriana.

Resultados e Discussão 

A síntese dos complexos foi realizada conforme o
Esquema 1.

Esquema 1: Rota sintética dos complexos de Ag (I), onde R = 7-
OCH3 (L1), 8-OCH3 (L2) e 6-CH3 (L3).

Os complexos foram caracterizados por
espectroscopia no IV (Figura 1), RMN de 1H (Figura
2) e condutimetria. Os espectros no infravermelho
mostraram o deslocamento das vibrações que se
encontram próximos aos possíveis pontos de
coordenação ν(C=O) e ν(C=N). O contra-íon NO3-

foi encontrado em 1520–1529 cm-1 nos complexos.2
Os dados de condutividade indicou que os mesmos
são eletrólitos 1:1 (72,05 µS cm–1 e 77,52 µS cm–1,
para C1 e C2, respectivamente)4.

Figura 1: Espectros no Infravermelho dos compostos L1 e C1.

No espectro de RMN de 1H os sinais referentes aos
hidrogênios próximos ao ponto de coordenação
sofreram grande deslocamento quando comparados
com os espectros dos ligantes (Figura 2).

Figura 2: Espectros de RMN de 1H do ligante L1e do complexo
C1 (10 ppm – 6,5 ppm)

Conclusões 

Foram sintetizados 3 novos complexos de Ag(I) com
ligantes derivados de cumarina e imidazopiridina e
caracterizados de forma satisfatória. A condutimetria
para o C3, bem como a análise elementar dos
compostos, serão realizadas para que se prossiga
para os ensaios biológicos futuramente.
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Introdução 

A malária está presente nas regiões tropicais e 

subtropicais do planeta, no entanto, com a 

globalização, o problema da malária passa a ganhar 

a atenção de praticamente todos os países, devido 

ao aumento do número de casos da doença em 

países do primeiro mundo.¹ Estudos recentes do 

nosso grupo, com novas substâncias híbridas 

quinolina-sulfadoxina, revelaram que essa nova 

classe apresenta atividade anti-P. falciparum. O 

composto 1 foi escolhido como protótipo por 

apresentar IC50 de 0,09 µM contra P. falciparum, 

sendo mais ativo que a Cloroquina (CQ) (2) e, 

quando avaliado contra P. berghei, inibiu a 

parasitemia em 49% após o 5º dia de inoculação.² 

Para obtenção de novos compostos com atividade 

contra o P. falciparum, foi planejada uma série de 

derivados (3-5) combinando o anel quinolínico 

presente na CQ ligado aos espaçadores presentes 

no protótipo I, variando o número de unidades 

metileno entre 3, 4 ou 7 (Figura 1). 

Figura1. Planejamento dos derivados (3-5). 

Resultados e Discussão 

A síntese dos derivados 3-5 foi desenvolvida em 

uma única etapa, via uma reação de substituição 

nucleofílica aromática, entre a 4,7-dicloroquinolina 

com a diamina apropriada, sob refluxo por 2 a 4 

horas, com rendimentos que variam de 80 a 90% 

(Figura 2). 

Reagentes e condições: (i) 1,3-propanodiamina, 1,4-
butanodiamina ou 1,7-heptanodiamina, refluxo, 2-4 
horas, 80-90%. 

Figura 2. Síntese dos derivados 3-5. 

Conclusões 

Foram sintetizados 3 derivados com rendimentos de 

80 a 90% sem a necessidade de purificação. Os 

derivados 3-5 foram enviados para teste contra P. 

falciparum.  
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Introdução 

A malária ainda é um dos mais sérios problemas
mundiais de saúde pública. Dados da Organização
Mundial de Saúde mostram que, no ano de 2017,
ocorreram 219 milhões de novos casos de malária
no mundo com 435 mil mortes1.
Nosso grupo de pesquisa tem buscado novas
substâncias que possam ser usadas contra da
malária. Foi demonstrada a importância do
composto protótipo (I) que possui atividade anti-P. 

falciparum (IC50 = 0,023 μM)2. Em outro trabalho, foi
demonstrada a importância dos espaçadores
metilênicos entre o anel quinolina e o grupo
benzenossulfonamida. O protótipo (II), com
espaçador de de 4 unidades metileno, foi o mais
potente da série com IC50 = 0,09 μM contra
P.falciparum e, quando avaliado contra P. berghei,
inibiu a parasitemia em 49% após o 5º dia de
inoculação3. Para obter novos compostos com
atividade anti-P. falciparum, foi planejada uma nova
série de triazolopirimidinas (4-6), a partir da
combinação do anel triazolo[1,5-a]pirimidina,
presente no protótipo (I), ligado a uma séries de
diaminas contendo 3, 4 ou 7 unidades metileno.
(Figura 1).

Figura 1. Planejamento dos compostos 4-6.

Resultados e Discussão 

A rota sintética utilizada para obter os derivados
inéditos 4-6 é mostrada no Esquema 1.
A reação do aminotriazol 1 com acetoacetato de
etila produziu o intermediário triazolo[1,5-a]pirimidin-
7-(4H)-ona 2 com 84% de rendimento, que foi

tratado com POCl3 sob refluxo para obter o
intermediário clorado 3 com 79% de rendimento1.
A reação entre o intermediário 3 e as apropriadas
diaminas, sob refluxo, produzirá os derivados finais
inéditos N1-(5-metil-2-(trifluorometil)-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)propano-1,3-
diamina, N1-(5-metil-2-(trifluorometil)-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)butano-1,4-diamina
e N1-(5-metil-2-(trifluorometil)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]pirimidin-7-il)eptano-1,7-diamina (4-6).

Reagentes e condições: (i) acetoacetato de etila, 
AcOH, tolueno, refluxo, 24h, 84%; (ii) POCl3, refluxo, 
3h, 79%; (iii) diamina apropriada, refluxo, 2-4h. 

Esquema 1. Síntese dos compostos 4-6.

Conclusões 

Foram sintetizados três intermediários com
rendimentos de 79% a 84% sem necessidade de
purificação. Os derivados finais (4-6) estão sendo
sintetizados e serão enviados para testes contra P. 

falciparum. Esses compostos são promissores para
estudos posteriores como antimaláricos.
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Introdução 

Como o ensino de química na maior parte das
escolas brasileiras é tradicional, teórico e expositivo,
é cada vez mais crescente a necessidade de novas
metodologias que dinamizem as aulas e facilitem a
assimilação dos conteúdos, principalmente os
considerados de difícil compreensão por parte dos
alunos como a estequiometria. Gomes e Macedo
acreditam que a dificuldade está na falta de
aplicação e de exemplos desse conteúdo no
cotidiano dos alunos.1 A aprendizagem significativa
proposta por David Ausubel é o processo que leva
em consideração o conhecimento prévio do
educando que interage, de forma significativa, com
o novo conhecimento que lhe é apresentado,
provocando mudanças em sua estrutura cognitiva.
O organizador avançado é um mecanismo
pedagógico que estabelece uma ligação entre
aquilo que o aprendiz já sabe com aquilo que o
aprendiz precisa saber e seu valor pedagógico irá
depender do material de aprendizagem. Eles devem
se apresentar em termos familiares sendo assim,
passíveis de aprendizagem, fornecendo conceitos,
proposições e princípios gerais.2 Nesse contexto,
utilizou-se uma atividade culinária como organizador
avançado para o ensino de estequiometria e
introdução de conceitos de reagente em excesso e
limitante.

Metodologia 

A atividade foi realizada durante uma aula de 120
minutos com alunos do 2º ano do Ensino Médio do
Colégio Pedro II. Individualmente e com base no
roteiro fornecido, os alunos inicialmente
determinaram a quantidade de cada ingrediente que
seria necessária para cozinhar em diferentes
situações: usando todo o leite fornecido, usando
toda a farinha, todos os ovos, etc. Para isso, os
alunos utilizaram conceitos de proporção, a receita
do mini bolo e a lista dos ingredientes e quantidades
disponíveis. Em seguida, cada aluno preparou seu
mini bolo utilizando os materiais fornecidos pelo
professor. O bolo foi assado em forma de alumínio
descartável em forno elétrico doméstico portátil
durante 20 minutos. Durante o período de
cozimento, os alunos realizaram uma atividade de

correlação entre expressões usadas na química e
na culinária como, por exemplo, ingredientes e
reagentes, bolo e produto, receita e reação química,
Posteriormente, realizou-se a explicação teórica dos
conceitos de reagente em excesso e limitante com
base nos ingredientes e na atividade realizada.
Além disso, resolveu-se um exercício de vestibular
dessa temática.  Por fim, os alunos utilizaram os
conhecimentos adquiridos para resolverem uma
questão sem o auxílio do professor e puderam
saborear o bolo que prepararam.

Resultados e Discussão 

Os alunos demonstraram grande interesse,
entusiasmo e se mantiveram participativos durante
toda a aula. Também realizaram com facilidade e 
agilidade os cálculos solicitados e as correlações
entre as expressões da química e da culinária.
Ausubel afirma que os organizadores avançados
verdadeiros facilitam a aprendizagem significativa
de tópicos específicos ou de ideias precisamente
relacionadas e devem ser materiais de natureza
introdutória, apresentados antes do material de
aprendizagem em si e em um nível de abstração
maior.3 Embora não seja simples afirmar que um
material seja um organizador avançado, as
características desta aula e materiais aproximam-se
dos organizadores avançados comparativos pois há
certa familiaridade do aprendiz com o material de
aprendizagem, por exemplo.

Conclusões 

Pode-se perceber através dessa prática que o uso
da culinária é uma excelente estratégia de “ponte 

cognitiva” para o ensino e aprendizagem
significativa de estequiometria, além de dinamizar a
aula, aproximar o conteúdo da realidade dos alunos
tornando a disciplina mais agradável e fácil segundo
a percepção dos mesmos.
____________________
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Introdução 

As catecolaminas como a dopamina, 

noradrenalina e adrenalina são aminas biogênicas 

que atuam como neurotransmissores e hormônios 

circulantes e são responsáveis por inúmeros 

mecanismos de regulação do organismo1. Variações 

nos níveis endógenos das catecolaminas podem 

estar associadas ao desenvolvimento de 

determinadas patologias ou a fontes exógenas, que 

estão relacionadas à administração intencional de 

alguma catecolamina e no âmbito esportivo pode 

estar associado ao doping2,3.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil de 

excreção urinário catecolaminérgico de modo a 

posteriormente estabelecer valores de referência 

para as catecolaminas e alguns de seus metabólitos. 

Resultados e Discussão 

A extração das amostras consistiu basicamente na 

hidrólise e na extração em fase sólida (EFS). 

A análise ocorreu em espectrômetro de massas de 

alta resolução do tipo Orbitrap (EMAR-orbitrap) 

QExactive equipado com fonte de ionização por 

eletrospray (ESI), com voltagem do spray fixada em 

3,9 V ou -4,1 V, nos modos positivo e negativo, 

respectivamente. S-lens fixada em 80 rf, gás auxiliar 

em 10 ua, fluxo do gás de bainha 20 ua, temperatura 

do capilar em 300 °C e resolução de 70.000. O 

instrumento foi operado em modo de varredura 

completa de m/z 100-350. 

O estudo do perfil de excreção urinário consistiu na 

análise das urinas de 200 amostras doadas por 

atletas profissionais de ambos os sexos e de 

diferentes categorias. 

No estudo do perfil de excreção urinário 

catecolaminérgico foram pesquisadas e observadas 

as concentrações em que os analitos foram 

excretados.  

As concentrações foram calculadas por meio da 
razão analito / padrão interno. A concentração média 
para as catecolaminas dopamina, noradrenalina e 
adrenalina foram de 15,79 ng.mL-1, 3,09 ng.mL-1, e 
4,17 ng.mL-1, respectivamente. E para os metabólitos 
foram verificadas as concentrações médias de 21,14 
ng.mL-1 para o cloridrato de 3-metoxitiramina, 3,40 
ng.mL-1 para o ácido 3,4-dihidroxifenilacético e 15,13 

ng.mL-1 para o ácido homovanílico, 4,03 ng.mL-1 para 
a normetanefrina, 0,37 ng.mL-1  para o ácido 3,4-
dihidroximandélico, 2,21 ng.mL-1  para o ácido 4-
hidroxi-3-metoximandélico e 13,23 ng.mL-1 para a 
metanefrina. 
De acordo com as concentrações médias obtidas, foi 

observada uma proporcionalidade entre a dopamina 

e seus metabólitos, com exceção do ácido 3,4-

dihidroxifenilacético. Onde foi constatado que quanto 

maior a concentração de dopamina, maior a 

concentração do cloridrato de 3-metoxitiramina e do 

ácido homovanílico. Para e noradrenalina e 

adrenalina não foi verificada uma relação direta entre 

o aumento do precursor e o aumento dos seus

metabólitos. 

Conclusões 

Um estudo do perfil de excreção urinário foi realizado 

em amostras de urina de atletas. Essa análise 

permitiu estabelecer o nível de concentração em que 

geralmente esses analitos são excretados e o perfil 

para tais substâncias.  

Os resultados obtidos neste estudo são importantes 

para determinar os valores de referência de cada 

analito de modo a auxiliar futuramente o controle de 

dopagem 
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Introdução 

A espectroscopia de ressonância magnética nuclear 

(RMN) tem desempenhado um papel importante na 

descoberta e no desenho de novos compostos de 

platina. Além da já amplamente discutida aplicação 

desses compostos como fármacos com potencial 

antitumoral, os compostos de Pt(0) também são 

conhecidos por sua aplicação na catálise 

homogênea. Neste contexto, a Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN) tem sido amplamente 

utilizada na caracterização de novas estruturas1. 

Considerando todos os aspectos que afetam a RMN 

de Pt-195, a previsão teórica do deslocamento 

químico de Pt-195 se torna uma tarefa extremamente 

difícil em que diversos fatores devem ser levados em 

consideração, tais como função de base, correlação 

eletrônica, efeitos do solvente e efeitos relativísticos2. 

O presente trabalho visa encontrar um protocolo 

computacional adequado para a previsão dos 

parâmetros de RMN de complexos de Pt(0). 

Resultados e Discussão 

O complexo Pt[Ph-PhOMe]3 foi utilizado como 

sistema modelo por apresentar dado experimental do 

δ195Pt.3 Na construção dos protocolos 

computacionais, inicialmente foi avaliada a influência 

da geometria na previsão da propriedade. Para isso, 

foram considerados 18 distintos modelos 

computacionais, Figura 1. 

Figura 1. Protocolos computacionais utilizados na 
otimização da geometria. 

Posteriormente, para cada estrutura obtida o δ195Pt 

foi calculado no nível PBE-ZORA(Spin-

Órbita)/TZ2P/COSMO. O δ195Pt é calculado a partir 

da expressão δ195Pt= σref − σcalc,
2 onde o complexo 

de referência é o [PtCl6]
2−. Na Figura 2 são

apresentados os desvios relativos (%) em relação ao 

valor experimental obtidos no cálculo δ195Pt para 

cada modelo usado na obtenção da geometria. 

Figura 2. Protocolos computacionais utilizados na 
otimização da geometria. 

A partir dos resultados encontrados, pode ser 

observado que a estrutura tem um papel significativo 

na obtenção da propriedade, com desvios relativos 

variando entre 1,6% e 20,3%. Os modelos 6, 7 e 8 

foram aqueles que obtiveram o menor desvio e 

serão, posteriormente, aplicados no estudo de outros 

complexos de Pt(0). 

Conclusões 

O trabalho apresenta um protocolo computacional 

para a previsão do δ195Pt em complexos de Pt(0). Os 

resultados obtidos mostram que geometria tem um 

papel significativo na previsão da propriedade, com 

cálculos não relativísticos e com a inclusão do efeito 

do solvente sendo os mais adequados. Nesta 

situação, erros menores do que 6% foram obtidos 

independente da função de base escolhida para a Pt 

e para os ligantes. 
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 Introdução 

Um dos problemas do ensino de química no 

ensino médio é o não reconhecimento das 

transformações químicas no cotidiano1, 

parecendo só ser aplicável em indústrias 

químicas, por requererem alta tecnologia e 

reagentes sofisticados. Tudo isso, torna abstrato 

e muitas vezes inalcançável a compreensão dos 

conceitos desenvolvidos em sala. Provocando, 

muitas das vezes, grande desinteresse por parte 

dos alunos. 

Objetivos 

Sendo assim, esse projeto tem por objetivo 

desenvolver e otimizar um processo de 

fabricação artesanal de sabão no laboratório do 

CAp-UERJ e seguida implementar uma pequena 

linha de produção nas comunidades em torno 

do CAp.  Tudo isso permitirá aos alunos, da 

graduação e do ensino médio, um contato 

experimental com a transformação de um 

resíduo, óleo, em um novo produto, sabão, com 

propriedades físicas e químicas diferentes. 

Permitindo que os mesmos vislumbrem uma 

aplicação do conhecimento adquirido, em sala, 

e consequentemente promova uma solução 

para o descarte do óleo de cozinha e assim 

buscar solucionar problemas relacionados as 

questões ambientais. 

Desenvolvimento 

Os alunos do 1 ano do ensino médio, turma 1C, 

realizaram o trabalho em três etapas: 1- 

Realizaram uma pesquisa sobre os impactos 

causados pelo descarte, em pia ou lixo, do óleo 

residual de frituras e possíveis aplicações para o 

óleo. 2- Dentre os diferentes aplicações dadas 

ao óleo residual, foi escolhido a produção de 

sabão. 3-  Os alunos, com a supervisão do 

professor e dois alunos da graduação, foram 

para o laboratório do CAp-UERJ e realizaram a 

produção do sabão. Para a produção do mesmo, 

utilizou-se óleo, água e soda cáustica comercial 

vendida em supermercados.   
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Conclusões. 

Usando as matérias primas, óleos de frituras e 

soda cáustica, realizou-se a fabricação do sabão 

artesanal com sucesso e com isso reforçou o 

cuidado com a natureza. Os alunos também 

puderam vivenciar o uso de reagentes simples e 

o uso de baixa tecnologia para a produção do

sabão artesanal. 

A próxima etapa desse trabalho será a 

implementação de um processo de produção 

artesanal nas comunidades em torno do CAp-

UERJ, o que promoverá a consciência e hábitos 

de preservação do meio ambiente e a 

possibilidade de uma economia doméstica, pois 

os familiares que participarem do projeto 

poderão usar o sabão produzido .  

1 - ANDRADE, D; SANTOS, A. O. & SANTOS, J. L.

Contextualização do conhecimento químico: uma

alternativa para promover mudanças conceituais. In. V

Colóquio Internacional Educação e

Contemporaneidade, São Cristóvão, UFS, 2011. 
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Introdução 

Os conteúdos envolvendo eletroquímica no Ensino 

Médio são apontados tanto por estudantes quanto 

por professores como contendo inúmeros 

obstáculos epistemológicos. Dentre as dificuldades 

apresentadas, é possível destacar a compreensão 

de como ocorrem as reações de oxidação e 

redução1. Na tentativa de diminuir essa barreira na 

aprendizagem e despertar o interesse dos 

estudantes na busca do conhecimento, o uso de 

metodologias ativas de ensino nas quais o aluno é o 

protagonista no processo de aprendizagem, torna-

se uma alternativa interessante para o 

desenvolvimento de uma aprendizagem significativa 

e o desenvolvimento do senso crítico2. O modelo de 

sala de aula invertida envolvendo tanto o ensino 

presencial quando à distância, pode funcionar para 

abordar conceitos e incentivar os alunos a 

buscarem informações de forma ativa. Por outro 

lado, o ensino presencial pode ser utilizado para 

aprimorar o que foi aprendido, tirar dúvidas e 

realizar experimentos, sob mediação do professor. 

Com base nesta ideia, no presente trabalho propõe-

se uma sequência didática (SD) utilizando 

metodologias ativas para ser aplicada com alunos 

no 2º ano de Ensino Médio na escola privada ETP 

Centro Educacional do município de Rio das Ostras 

(RJ) sobre os conteúdos de corrosão eletroquímica. 

Esta SD inclui a sala de aula invertida e a 

experimentação como estratégias facilitadoras da 

aprendizagem e motivacionais, além de incentivá-

los na busca pelo conhecimento. 

Resultados e Discussão 

A SD proposta foi dividida em momentos, cada um 

contendo as atividades selecionadas. Em um 

primeiro momento será realizado um questionário, 

através da plataforma de ensino Kahoot, com 

perguntas sobre corrosão e, posteriormente uma 

roda de conversa, mediada pela professora, na qual 

fotografias selecionadas serão utilizadas para 

nortear uma discussão sobre a corrosão 

eletroquímica. Um exemplo está apresentado na 

Figura 1. Ao final deste momento, os alunos 

receberão um material didático impresso (MDI) 

elaborado especificamente para que eles estudem 

fora da sala se aula, que inclui a definição de 

corrosão eletroquímica bem como os aspectos 

necessários para que ela ocorra e as reações

responsáveis pela formação da ferrugem, produto 

da corrosão do ferro, valorizando os conhecimentos 

que eles já possuem. 

Figura 1. Figura de uma grade enferrujada para o 

uso na roda de conversa. 

No primeiro momento da aula seguinte serão 

discutidas as ideias contidas no MDI. O objetivo é 

dirimir as dúvidas que tenham surgido. No segundo 

momento, serão debatidos diferentes fenômenos 

presentes em um conteúdo de um vídeo sobre a 

realização de um experimento realizado pela 

professora (Eletrogravura). Este será elaborado 

dentro do princípio de sala de aula invertida e será 

previamente disponibilizado no YouTube. No último 

momento será proposto um trabalho aos 

estudantes, que consistirá na realização de uma 

exposição de fotos obtidas por eles, em data a ser 

definida, cujo tema são materiais do cotidiano que 

sofreram corrosão. Eles devem obter estas fotos 

nos ambientes que frequentam e a atividade visa 

não apenas verificar a aprendizagem sobre o 

assunto, mas também apresentar o tema para a 

comunidade escolar. 

Conclusões 

A utilização de metodologias ativas de ensino 

desperta o interesse dos alunos na busca de 

respostas para a compreensão de conceitos 

químicos, assim como facilita a formação de uma 

aprendizagem significativa, sendo importante propor 

aulas baseadas nesta estratégia de ensino. 

____________________ 
1Silva, R. M. et al. Rev. Quím. Nova Esc. 2016, 38(3), 237. 
2Lima-Junior, C. G. et al. Rev. Debates Ens. Quím. 2017, 3(2), 119. 
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Introdução 

Os metais pesados são contaminantes usualmente
gerados por atividades industriais, tais como
galvanoplastia, curtimento, mineração e têxtil. A
biossorção é uma alternativa promissora para o
tratamento destes efluentes, por meio do uso de
algas, leveduras, bactérias ou fibras de frutas.
Na tentativa de explorar a pontencialidade técnica
dos processos de biossorção, este trabalho realizou
um estudo de prospecção tecnológica1,2 com base
na consulta e tratamento dos dados recuperados na
literatura científica e patentes, a partir das bases
Science Direct, Patent Inspiration, Espacenet e
USPTO, no período de 1995 a 2018.

Resultados e Discussão 

A análise do estágio atual da tecnologia de
biossorção revelou a formação de um cluster 

formado pela US Bureau of Mines e pela japonesa
DOWA Holdings, ambas mineradoras, que realizam
atividades de biossorção de íons metálicos.
A curto prazo foi observada a utilização de bactérias
como agentes biossorventes e a opção pela
utilização de biorreatores em sistemas contínuos
(Universidade do Chile, BIOHIDRICA, DENSO
Corporation); a médio prazo, observou-se a
utilização de bacilos para a remoção de uma série
de metais pesados; e, a longo prazo, destaca-se a
utilização de biomassa de origem vegetal, tais como
frutos, cascas de frutos, plantas entre outros.
A China destaca-se como principal ator nos estudos
de biossorção de metais pesados seguida de Índia e
Brasil, conforme mostra a Figura 1. Este resultado é
esperado, não somente pela acentuada
industrialização destes países nos últimos anos,
como o incentivo de governos e empresas na
mitigação do impacto ambiental resultante.

Figura 1. Publicações em patentes (a) e artigos
científicos (b) de 1995 a 2018 no tema biossorção
de metais por países.

(a) (b)

A Figura 2 mostra um grande aumento na produção
de documentos sobre o tema. Entre 2016 e 2017
observa-se uma maior concentração na publicação
de patentes, fruto da constante produção de artigos
no tema desde 2005. Desta forma, evidencia-se o
crescente interesse mundial no uso de processos de
biossorção no tratamento de metais pesados a
médio e longo prazo.

Figura 2. Publicações em patentes concedidas (a) e
artigos científicos (b) de 1995 a 2018 no tema
biossorção de metais.

(a) (b)

Conclusões 

A prospecção tecnológica para os processos de 
biossorção de metais pesados revelou um cenário 
de grande interesse mundial a médio e longo prazo, 
destacando-se a China, a Índia e o Brasil como 
principais atores neste cenário. Bactérias em geral, 
bacilos e biomassa são os principais agentes 
adsorventes de interesse.

____________________
1 Coutinho, P.; Bomtempo, J. V. Quim. Nova, vol. 2011, 34, 910. 
2 Borschiever, S.; Silva, R. L. A. Technology Roadmap: planejamento 

estratégico para alinhar mercado-produto-tecnologia. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2019. 
3 Pham, T.; Pham, D.; Pham, A. From Business Strategy Technology 

Roadmap.  Productivity Press; 1 Ed., 2013. 

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 213



Seletividade de Catalisadores Poliméricos Sulfônicos na Reação de 

Esterificação de Ácidos Graxos com Diferentes Tamanhos de Cadeia 

Johnatan C. N. dos Santos1 (PG), Elizabeth R. Lachter1 (PQ), Viviane G. Teixeira1 (PQ)* 
1Universidade Federal do Rio de Janeiro   

vgomes@iq.ufrj.br 

Palavras Chave: polidivinilbenzeno, ácidos graxos, catalisador, biodiesel, esterificação, seletividade. 

Introdução 

O biodiesel é considerado uma alternativa ao uso de 

combustíveis fósseis. Apesar de ser produzido pela 

reação de transesterificação de óleos vegetais por 

meio da catalise básica homogênea, o uso de 

catalisadores heterogêneos tornaria o processo 

ambientalmente mais interessante. Resinas 

poliméricas de troca catiônica contendo grupos 

ácido sulfônico vêm sendo estudadas como 

catalisadores heterogêneos na reação de 

esterificação de óleos vegetais com alta acidez, 

para os quais a catálise básica se torna inviável. 

Porém, a estrutura porosa do catalisador determina 

o acesso do substrato aos sítios catalíticos e,

consequentemente, sua eficiência1,2. Este trabalho 

tem como objetivo, portanto, avaliar o desempenho 

de catalisadores à base de polidivinilbenzeno 

(PDVB) sulfonado, com diferentes características 

porosas, como catalisador heterogêneo na reação 

de esterificação de ácidos graxos com diferentes 

massas molares. 

Resultados e Discussão 

Para a síntese do PDVB foi utilizada a técnica de 

polimerização em suspensão em meio aquoso. 

Foram utilizados, como agentes formadores de 

poros, solventes cujos parâmetros de solubilidade 

se distanciam daquele do PDVB (9,0 cal.cm-3) nesta 

ordem: tolueno (8,9 cal.cm-3), ciclo-hexano (8,1 

cal.cm-3), heptano (7,4 cal.cm-3) e isooctano (7,1 

cal.cm-3). Os PDVB foram sulfonados utilizando-se 

1,2-dicloroetano e ácido sulfúrico. Os catalisadores 

foram empregados na reação de esterificação dos 

ácidos oleico, palmítico, láurico e acético com etanol 

durante 6 h, a 80 ºC, cuja conversão foi 

acompanhada por meio da titulação do ácido 

residual com solução alcoólica de KOH. Os 

catalisadores sintetizados em tolueno apresentaram 

porosidade gel (não porosos no estado seco), 

enquanto que aqueles obtidos em isooctano foram 

os de mais alta porosidade, conforme pode ser 

observado na Figura 1. Tal comportamento se deve 

à menor capacidade de solvatação do isooctano em 

relação ao polímero, o que pode ser avaliado pela 

maior diferença entre os parâmetros de solubilidade 

de ambos (1,7 cal.cm-3) também ilustrada na Figura 

1. 

Figura 1. Densidade e do volume dos poros em 
função da diferença do parâmetro de solubilidade 
entre polímero e solvente. 

Os catalisadores sintetizados com tolueno e ciclo-

hexano apresentaram maior capacidade de 

inchamento no meio da reação de esterificação (40 

e 50%, respectivamente), enquanto que aqueles 

sintetizados em heptano e isooctano (20 e 10%, 

respectivamente) podem ser classificados como 

catalisadores de menor capacidade de inchamento. 

As capacidades de troca iônica dos catalisadores 

variaram de 2,2 a 2,6 mmol g-1, sendo a mais alta 

obtida para os catalisadores sintetizados em 

tolueno, devido à sua maior capacidade de 

inchamento também em meio aquoso. Com o 

catalisador sintetizado em tolueno, os ácidos 

palmítico e acético apresentaram maior conversão 

nas primeiras horas, diferente dos ácidos oleico e 

láurico, o que pode estar associado a maior acidez 

dos dois primeiros. Para os demais catalisadores, 

ácido palmítico, devido ao seu maior volume 

hidrodinâmico, apresentou menor conversão, 

seguido dos ácidos láurico, oleico e acético. 

Portanto, a maior capacidade de inchamento do 

catalisador e o menor tamanho de cadeia dos 

ácidos favoreceram o aumento da velocidade de 

esterificação. 

Conclusões 

A combinação entre o tamanho da cadeia do ácido 

graxo e o tipo de porosidade são fatores 

determinam o acesso do substrato aos sítios ativos 

do catalisador, o que pode ser usado na regulação 

da seletividade das resinas de troca iônica como 

catalisadores em reações de esterificação. 

____________________ 
1 Rezende, S. M. et al. Polímeros: Ciência e Tecnologia, vol. 15, n° 3, 

p. 186-192, 2005.
2 Lachter E. R. et al. Renewable Energy, vol. 114, Part B, p. 725-732,

2017. 
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Introdução 

A síntese de novas substâncias e materiais 
caracteriza incessante e iminente demanda 
socioeconômica, seja para a otimização de 
atividades biológicas pertinentes a fármacos, seja a 
descoberta de novas atividades, seja a resolução de 
problemas industriais como a dessulfuração de 
combustíveis e a captura de CO2. Este trabalho 
apresenta a síntese de 1,3,4-tiadizóis lançando mão 
de metodologias consagradas e acrescentando 
modificações que possam otimizar os processos1. A 
obtenção destas estruturas se dá no interesse de 
acoplá-las a diferentes scaffolds elevando a 
complexidade estrutural e sintética associadas e 
consequentemente o valor agregado final. Todo o 
projeto direciona-se à obtenção de estruturas que 
venham a apresentar atividades biológicas diversas, 
com ênfase ao combate de doenças negligenciadas 
e cânceres. Para a obtenção das estruturas 
candidatas serão aplicadas diferentes metodologias 
sintéticas que partem do planejamento racional 
baseado na escolha de fragmentos com scores 
interessantes no aspecto de estudos de SAR e 
QSAR e outras técnicas inerentes à Química 
Medicinal, com ênfase ao bioisosterismo e 
hibridação molecular.  

Resultados e Discussão 

A metodologia aplicada parte da estrutura 
denominada tiossemicarbazida juntamente a ácidos 
carboxílicos em água, catalisada por ácido sulfúrico 
(50% mol) em refluxo, obtendo as estruturas 2-
amino-1,3,4-tiadiazólicas. Para a obtenção destas 
substâncias foram utilizados ácidos carboxílicos 
diversos, com crescimento homólogo da cadeia 
lateral hidrocarbônica da posição 5 do heterociclo, 
modificando sua hidrofobicidade. Também foram 
utilizados alguns ácidos funcionalizados com a 
presença de grupos estratégicos como hidroxilas, 
aminas e haletos. O grupo amina primária foi 
utilizado para realizar os acoplamentos seguintes. 

Figura 1. Esquema geral de obtenção dos 
tiadiazóis. 

Figura 2. Esquema geral de acoplamento dos 
tiadiazóis a outros scaffolds (hibridação molecular). 

Tabela 1. Comparação dos rendimentos obtidos 
para a síntese de cada tiadiazol frente aos ácidos 
carboxílicos relativos.  

Ácido 
carboxílico 

HCOOH 
(fórmico) 

CH3COOH 
(acético) 

CF3COOH 
(trifluoracético) 

Rendimento 68% 85% 78% 

Conclusões 

As metodologias sintéticas foram aplicadas com 
êxito. As estruturas tiadiazólicas foram obtidas e 
caracterizadas. As mesmas serão levadas a testes 
de atividade biológica. 
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Introdução 

Iminas N-substituídas, também conhecidas como 

Base de Schiff têm sido utilizadas como precursores 

e intermediários para a síntese de uma variedade 

de compostos orgânicos úteis em materiais 

analíticos, medicinais, polímeros e líquidos 

cristalinos ou como ligantes para complexação com 

íons metálicos. Materiais luminescentes são 

aplicados, por exemplo, em telas emissivas, 

lâmpadas fluorescentes e LEDs, geradores de 

espécies reativas de oxigênio (EROs) 1-3. 

Resultados e Discussão 

O complexo CuL2 foi obtido a partir da reação entre 

o ligante HL2, o qual foi previamente sintetizado por

Correa e colaboradores, e CuCl2 na proporção 

molar de 2:1 (ligante:metal) em etanol, sob refluxo 

por 12h. A reação foi acompanhada por UV-Vis. 

Espectro de absorção eletrônica foi obtido usando 

espectrofotômetro de UV-Vis Agilent 8453A UV–vis. 

Espectro de absorção eletrônica foi obtido em um 

espectrofluorímetro Shimadzu RF-5301PC. A 

concentração do complexo CuL2 utilizada foi 1 × 10-

5 mol L-1 (max. absorbância = 0.3). Medidas de 

voltametria cíclica (VC) foram realizadas usando 

Potenciostato Tipo III μAutolab à 25 oC com eletrodo 

de trabalho de Pt (d = 2 mm), contra-eletrodo de Pt 

(d = 4 mm), Ag/AgCl como eletrodo de referência, e 

solução etanólica 1,0 × 10-3 molL-1 contendo 

hexafluorfosfato (TBAPF6) como eletrólito suporte. 

Figura 1. Análise retrossintetica da obtenção de 
CuL2 

N’-(4-N,N-Dimetilaminobenzilidina)-isonicotinohi-

drazida (HL2): Sólido amarelo. Rendimento: 81%. 

P.f. 203-205°C. UV-Vis (EtOH)  /nm 364; 1H NMR 

(500 MHz, DMSO-d6) 11.82 (s, 1H, NH), 8.33 (s, 

1H, CH=N), 8.78 e 8.76 (m, 2H, Ar-H), 7.83 e 7.81 

(m, 2H, Ar-H), 7.57 (d,2H, J 9.0 Hz, Ar-H), 6.76 (d, 

2H, J 9.0 Hz, Ar-H), 2.98 (s, 6H, CH3) ; MS (FTMS + 

pESI) m/z observada: 269,1396; C15H16N  

Tabela 1. Principais bandas de FT-IR para o ligante 
HL2 e CuL2

Espécie () (C=O) (C=C) (C=N) (Cu-N)

HL2 3404 1664 1555 1523 - 

CuCl2 3441 1660 1600 1533 483 

O ligante livre em solução etanólica não apresentou 

emissão. Contudo, após a coordenação ao centro 

metálico Cu2+, observamos uma emissão com 

máximo em 600nm. 

Conclusões 

O complexo CuL2  foi sintetizado e caracterizado 

por ponto de fusão, FT-IR, UV-vis e luminescência. 

Os resultados de RMN de 1H e 13C, CG-EM e HR-

MS estão em andamento. Além disso, os 

monocristais obtidos do complexo serão 

caracterizados por difração de raio-X.  
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Introdução 

O crescimento da preocupação com os danos
ambientais causados por ações antrópicas
estimulou a pesquisa por fontes energéticas
alternativas nas últimas décadas, como o biodiesel.
Neste trabalho, foi simulada a produção de biodiesel
a partir de óleo de soja utilizando catálise
homogênea e heterogênea, utilizando o software

Aspen HYSYS® v8.8.  As simulações basearam-se
numa produção de biodiesel de 17.380 kg/h,
equivalente à produtividade média de uma planta
brasileira. Com os dados de vazões mássicas e
energéticas obtidos pelo software, realizou-se o
dimensionamento dos equipamentos, e avaliação
/comparação econômica entre os diferentes
cenários. A avaliação econômica baseou-se na
estimação do investimento total necessário para
construção das plantas avaliadas, dos custos de
produção envolvidos na síntese de biodiesel e das
receitas segundo um cenário econômico proposto.

Resultados e Discussão 

Foram estudados 4 cenários, diferentes entre si,
pelo catalisador de transesterificação: 1) NaOH; 2)
CaO puro; 3) Catalisador produzido a partir de
tratamento de cascas de ovos; 4) CaO tratado com
mistura metanol:glicerol.
Independentemente da tecnologia e rota utilizadas,
a produção de biodiesel de soja no Brasil mostrou-
se defcitária. Para os cenários estudados, os custos
com matéria prima representam aproximadamente
87% das receitas totais (Figura 1).
O processo via catálise homogênea apresentou os
maiores preços de equilíbrio e, portanto o de menor
viabilidade econômica. Este resultado está
relacionado com altos custos na remoção do
catalisador e purificação dos produtos.

Figura 1. Custos totais de produção para os quatro
cenários. A curva interna representa o Cenário 1 e a
mais externa o Cenário 4.

Sobre os catalisadores heterogêneos, o
investimento total para a instalação de uma nova
planta varia entre 18 e 24 milhões de dólares,
segundo o catalisador. Os reatores são os
equipamentos que mais contribuem este custo,
embora os custos totais de produção anual sejam
na ordem de 145 milhões de dólares, valor bastante
superior ao investimento inicial.
Considerando os custos para o ano de 2018, a
produção de biodiesel ainda mostra-se não
lucrativa, principalmente, em função da proximidade
de preços entre as matérias primas oleaginosa e o
biodiesel. Por outro lado, uma maior competitividade
pode ser atingida se a produção deste
biocombustível ocorrer de forma integrada com o
aproveitamento de partes nobres do óleo de soja
destinadas à obtenção de produtos de maior valor
agregado, tais como produtos para indústria
alimentícia, fosfolipídeos, esqualeno, tocoferóis,
entre outros.

Conclusões 

Os processos catalisados heterogeneamente
mostraram-se competitivos quando comparados ao
processo já estabelecido de catálise homogênea.
____________________
1
 YOUNG, A. F. Comparação da Produção de Biodiesel a partir dos 

Óleos de Soja e de Dendê com Etanol via Catálise Homogênea Alcalina. 
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Introdução 

Os oxadiazóis são heterociclos de cinco membros 
com um átomo de oxigênio e dois de nitrogênio que 
podem estar organizados de quatro maneiras, na 
forma de isômero constitucional.

1

Diversos trabalhos foram publicados sobre as 
atividades biológicas nos últimos anos, tais como: 
anti-inflamatória, anticancerígeno, antibacteriana, 
antifúngica, antioxidante.

1

Neste trabalho é descrita a síntese do 2-(5-amino-
1,3,4-oxadiazol-2-il)-4-nitrofenol (3) e o seu derivado 
N-(5-(2-hidroxi-5-nitrofenol)-1,3,4-oxadiazol-2-il) 
acetamida (4). 

Resultados e Discussão 

A rota sintética começou com a reação de nitração 
do salicilaldeído, que gerou uma mistura de 
regioisômeros orto (1a) e para (1b). A separação 
desses produtos foi realizada devido à diferença de 
solubilidade dos fenóxidos em solução básica 
aquosa. Enquanto o fenóxido de 1a possui grande 
solubilidade em água à temperatura ambiente, 1b 
apresenta baixa solubilidade, o que leva a sua 
precipitação seletiva em meio básico. Após a 
separação, reagiu-se o cloridrato de semicarbazida 
com 1b, a fim formar o produto 2. Posteriormente, 2 
foi utilizado para a formação do oxadiazol 3 na 
presença de bromo em ácido acético (Esquema 1). 

 

Esquema 1. Etapas para formação do 1,3,4 
oxadiazol.

2,3 

O produto 3 foi purificado por recristalização, 
utilizando os solventes mostrados na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Rendimento e volume do solvente 
utilizados para a purificação de 0,5 g do produto 3. 

Verificou-se que a mistura metanol/DMSO foi a mais 
adequada, resultando em maior recuperação em 
menor volume de solvente. Ao final da purificação o 
rendimento foi de 64%. 
Por fim, o oxadiazol 3 sofreu uma reação de 
acetilação, empregando anidrido acético (Esquema 
2). Esta reação foi inicialmente investigada sem o 
catalisador DMAP por 2 horas com e sem 
aquecimento, sem sucesso. Ao adicionar o DMAP, a 
reação completou-se em 10 minutos sem aquecer, 
conduzindo ao produto 4. 
Esquema 2. Reação de acetilação da substância 3. 

 A estrutura foi confirmada por RMN 
1
H, conforme 

exibido na Figura 1. 

Figura 1. Espectro de ressonância magnética 
nuclear de hidrogênio do produto 4.  

Conclusões 

Os materiais de partida foram devidamente 
sintetizados e até o momento duas moléculas 
contento o grupo funcional 1,3,4 oxadiazol foram 
sintetizadas com sucesso. Pretende-se ampliar as 
estruturas obtidas explorando a reação de 3 com 
diversos anidridos. 
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Introdução 

O câncer é uma das principais causas de morte no
mundo. O projeto Globocan 2018 estimou um total
de 9,6 milhões de mortes causadas por câncer em
2018. No Brasil, para 2019, estima-se a ocorrência
de 600 mil novos casos dessa doença.1  

A leucemia mielóide crônica (LMC) é uma doença
mieloproliferativa originada a partir da formação do
cromossomo Philadelphia através da translocação
recíproca dos braços longos dos cromossomos 9 e
22, com fusão dos genes BCR/ABL, culminando em
alterações que resultarão em expansão clonal de
células tronco progenitoras hematopoiéticas2. O
tratamento da LMC mais utilizado é o realizado com
o mesilato de imatinibe, no entanto, a terapia com
esse fármaco não é mais eficaz para muitos
pacientes3.
Portanto, faz-se necessário o desenvolvimento de
novas substâncias, mais potentes, que sejam
também eficazes contra células mutantes e
resistentes. Nesse contexto, o presente trabalho
visa desenvolver uma metodologia sintética viável e
reprodutiva para a obtenção de derivados
quinolínicos contendo o núcleo tiazol 1 com
potencial atividade antineoplásica, planejados com
base na estrutura dos fármacos imatinibe e
bosutinibe, utilizados no tratamento da LMC.

Resultados e Discussão 

O intermediário 3 foi obtido através da reação de
substituição nucleofílica aromática entre a quinolina
2 e a etilenodiamina. O intermediário-chave 4 foi
formado a partir da reação de 3 com isocianato de
benzoíla, formado in situ através da reação entre o
tiocianato de amônio e o cloreto de benzoíla,
seguido de hidrólise básica. Os derivados tiazólicos
1 foram obtidos na última etapa, através da reação
de Hantzsch (Figura 1). As substâncias sintetizadas
foram caracterizadas por análises espectroscópicas
e espectrométricas, estando em total acordo com as
estruturas propostas.

Figura 1. Rota sintética para obtenção dos produtos
1a-g. 

Posteriormente, os produtos 1a-g foram avaliados in 
vitro quanto a sua citotoxidade (Método MTT)4 frente
à linhagem de células de LMC (K562), leucemia
mielóide aguda (HL60) e células normais (L929). O
fármaco doxorrubicina foi utilizado como padrão.

Tabela 1. Citotoxicidade das substâncias 1a-g
frente a diversas linhagens celulares (µM).

Substâncias HL60 
(IC50) 

L929 
(IC50) 

K562 
(IC50) 

Índice de 
seletividade 
(L929/K562) 

1a 8,56 5,45 1,08 5,02
1b 7,99 7,06 1,49 4,75
1c 3,93 5,06 1,11 4,57
1d 3,29 2,85 1,51 1,89
1e 9,81 6,01 1,66 3,62
1f 8,89 11,20 2,12 5,27
1g 5,48 6,46 1,17 5,50

DOX 0,02 1,72 0,51 3,51

Conclusões 

As substâncias foram obtidas utilizando-se rotas
sintéticas viáveis, reprodutivas e com rendimento
global de 20-25%. Os produtos sintetizados foram
enviados para avaliação de citotoxicidade in vitro

frente às linhagens HL60 e K562 de células
tumorais. Os novos derivados apresentaram alto
potencial citotóxico e foram até 1,6 vezes mais
seletivos para células K562 (LMC) quando
comparados ao fármaco doxorrubicina.
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Introdução 

Lactonas sesquiterpênicas são conhecidas por 

serem amplamente bioativas, com atividades 

antimicrobiana, citotóxicas, antitumoral e anti-

inflamatórias já relatadas.1 A Centraterina é um 

produto natural pertencente a essa classe de 

substâncias tendo sido isolada da Eremanthus 

Crotonoides encontrada na restinga de Jurubatiba 

no Rio de Janeiro. Esta substância se mostrou 

altamente bioativa frente a linhagens de células de 

Glioblastoma U251 e U87-MG.1 A diversidade 

estrutural encontrada em produtos naturais vem 

inspirando químicos medicinais e sintéticos a 

proporem novas modificações racionais visando a 

obtenção de novas moléculas bioativas.2 Neste 

trabalho apresentamos a síntese de uma série de 

cadeias laterais quirais contendo o núcleo indólico e 

sua inserção à Centraterina, visando a obtenção de 

novos derivados com potencial atividade anticâncer. 

Esquema 1: Estratégia sintética para os ésteres 1 

Resultados e Discussão 

A síntese dos derivados da Centraterina se dá em 3 

etapas e se inicia com a reação de alquilação 

enântiosseletiva organocatalisada3 entre os indóis 5 

e o (E)-cinnamaldeído (4) em presença dos 

organocatalisadores 6a e 6b levando à formação 

dos aldeídos quirais 3a-b em bons rendimentos e 

em altos %ee’s. Estes foram oxidados utilizando 

condições de pinnick levando a formação dos 

respectivos ácidos carboxílicos do tipo 2a-b em 

rendimentos variando de moderados a bons. 

Equema 2: Organocatálise e oxidação de pinnick 

Os ácidos carboxílicos foram submetidos a uma 

reação de esterificação de steglich frente a 

Centraterina permitindo então a formação dos 

análogos estruturais 1a-b em rendimentos 

moderados. 

Equema 3: Esterificação dos indóis 2a-b com a 

Centraterina 

Conclusões 

No presente trabalho foram sintetizados com 

sucesso 8 novos análogos diastereoisoméricos da 

Centraterina em 3 etapas. Após os derivados 

serem totalmente caracterizados, estes serão 

enviados para avalição da atividade biológica 

frente a diferentes linhagens de células tumorais. 
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Introdução 

Apesar do benefício da inflamação à homeostase do 
organismo, há casos em que a inflamação crônica é 
exacerbada ou desregulada por um longo período, e 
a própria inflamação causa efeitos deletérios, 
estando associada a um grande número de doenças 
como artrite reumatóide, esclerose múltipla, doença 
intestinal inflamatória, entre outros¹. Assim, há uma 
necessidade urgente de novos e mais eficazes 
fármacos anti-inflamatórios. Nesse cenário, o 
objetivo desse trabalho é a síntese e a posterior 
avaliação da ação anti-inflamatória in vivo de 
sulfonilidrazonas com estruturas inéditas. 

Resultados e Discussão 

Diversas N-acilidrazonas (NAH) já foram descritas 
como protótipos anti-inflamatórios na literatura². A 
fim de verificar se a sulfonilidrazona é um 
bioisóstero da NAH, foram propostas nesse trabalho 
a síntese e avaliação da ação anti-inflamatória de 
novos derivados sulfonilidrazônicos. 
As sulfonilidrazonas foram obtidas em uma síntese 
convergente de 5 etapas (Esquemas 1 a 2). 
Os aldeídos 1,2,3-triazólicos (1a-e) foram obtidos 
através de uma síntese linear de três etapas 
(Esquema 1). As anilinas funcionalizadas (2a-e) 
sofreram uma reação de diazotação em presença 
de nitrito de sódio (NaNO2), ácido clorídrico (HCl) e 
água a 0°C, para gerar o sal de arenodiazônio in 
situ, em seguida, com a adição de azida de sódio 
(NaN3) foram obtidas as azidas correspondentes 
(3a-e)³. Depois, as azidas e o álcool propargílico 
reagiram através de uma reação de cicloadição para 
a construção do anel 1,2,3-triazol funcionalizado 
com um álcool primário (4a-e) na presença de 
sulfato de cobre pentrahidratado (CuSO4 . 5H2O), 
ascorbato de sódio (C₆H₇NaO₆), terc-butanol e água 
a temperatura ambiente

4
. Por fim, os aldeídos foram 

obtidos através da oxidação parcial dos alcoóis 
primários (4a-e) pela adição de IBX em 
dimetilsulfóxido (DMSO) a temperatura ambiente

5
. 

O cloreto de 2-sulfonilnaftaleno (6) reagiu em uma 
reação de substituição nucleofílica no átomo de 
enxofre, onde o nucleófilo será o hidrato de 
hidrazina 25% com tetraidrofurano (THF) como 
solvente a 0°C para gerar a 2-sulfonilnaftoidrazida 
(5)6 (Esquema 2).  

Por fim, a 2- sulfonilnaftoidrazida (5) foi adicionada 
aos aldeídos triazólicos (1a-e) para gerar as sulfonil-
hidrazonas (7a-e) via reação de adição nucleofílica 
à carbonila em catálise ácida, etanol e temperatura 
ambiente

6 
(Esquema 2). 
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Esquema 1. Síntese dos aldeídos 1,2,3-triazólicos. 
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R= 4-OCH3 (7e) (80 %)

Esquema 2. Síntese da sulfonilidrazida (5) e das 
sulfonilidrazonas (7a-e). 

Conclusões 

As sulfonilidrazonas foram obtidas em ótimos 
rendimentos em uma síntese convergente, 
empregando reações clássicas de Síntese 
Orgânica. A avaliação da ação anti-inflamatória está 
em andamento. 
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Introdução 

A doença de Chagas é uma doença endêmica e 
negligenciada causada pelo Trypanosoma cruzi. As 
drogas utilizadas na terapêutica são as mesmas 
desde décadas atrás, Benznidazol e Nifurtimox. As 
únicas drogas aprovadas para o tratamento da 
doença de Chagas, apresentam efeitos colaterais 
tóxicos e eficácia limitada no estágio crônico da 
doença, o que destaca a necessidade de novos 
medicamentos. Portanto, é necessário encontrar 
novos candidatos de drogas antichagásicas que 
podem fornecer opções terapêuticas para essa 
parasitose. O furfural é um composto derivado da 
biomassa que tem importância comercial. Na 
literatura é relatado a utilização do furfural e 
derivados como matéria-prima na síntese de novos 
compostos orgânicos com maior valor agregado e 
maior complexidade estrutural. Aliado a diferentes 
dados da importância da porção triazólica em 
química medicinal especialmente na doença de 
Chagas, o trabalho em questão visa sintetizar novos 
compostos triazólicos a partir do furfural, material de 
partida amplamente disponível a partir de fontes 
renováveis e em seguida a avaliação da atividade 
anti-T.cruzi. 

Resultados e Discussão 

Para a obtenção dos derivados de triazóis de 
furfural (1) seguiu-se uma rota sintética descrita no 
Esquema 1, onde 1 será transformado no 
intermediário (3), considerado peça chave para a 
preparação dos triazóis. Inicialmente, obtêm-se o 
álcool furfurílico (2) na presença de sódio boro 
hidreto com rendimentos quantitativos e depois 
realizou-se a síntese do alcino terminal com 54% de 
rendimento na presença de hidreto de sódio e 
brometo de propargila. 
 A partir de azidas aromáticas previamente 
sintetizadas, preparamos uma família de novos 
triazóis com rendimentos variando de 60 a 80%. 
Utilizou-se uma solução de azido aromático e o 
alcino terminal do furfural tratado com sulfato de 
cobre pentahidratado (5%molar) e ascorbato de 
sódio (15%molar). Os triazóis sintetizados até o 
presente momento foram completamente 

caracterizados por RMN de 1H, RMN de 13C e 
espectroscopia de IV. 

Esquema 1. Rota sintética para a preparação dos 
1,2,3-triazóis partindo do furfural. 

Conclusões 

Os resultados deste estudo são satisfatórios, tendo 
em vista a aquisição futura de novos triazóis por um 
material de partida barato e uma metodologia 
eficientes. Após a obtenção dos compostos, os 
testes farmacológicos serão o próximo passo. 
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Introdução 

O câncer é responsável por 13% da mortalidade 
global1. No Brasil, para 2019, seiscentos mil novos 
casos são estimados2. A presença de um 
cromossomo anormal chamado Filadélfia (pH) 
caracteriza a leucemia mieloide crônica (LMC). Este 
cromossomo expressa uma proteína bcr-abl híbrida 
com atividade anormal de tirosina quinase, sendo 
responsável pela patogênese da doença. O imatinibe 
foi o primeiro representante da classe dos inibidores 
da tirosina quinase (ITQ´s) bcr-abl para a tratamento 
da LMC. Apesar de excelentes resultados na terapia, 
apresentou mecanismos de resistência, exigindo a 
busca de novas opções terapêuticas. Assim, o 
objetivo deste trabalho é a síntese e a avaliação 
antimieloproliferativa de quatro novos híbridos 
quecontêm uma unidade do FAP, principal fragmento 
farmacofórico do imatinibe e outro de isoniazida3 ou 
de ribavirina4, que já demonstraram ação sinérgica 
com imatinibe. O anel 1, 2, 3-triazol foi utilizado como 
espaçador entre os dois fragmentos farmacofóricos5.  

Resultados e Discussão 

Quatro produtos finais foram obtidos através de uma 
rota sintética com cinco etapas (Figura 1). Foi 
realizado uma reação de substituição nucleofílica 
aromática (SNAr) via formação de sal de diazônio em 
FAP (3), levando à formação da azida (5). Esta, foi 
submetida a reação de cicloadição 1,3-dipolar com 
os álcoois 6 (a-b) para a formação dos derivados 
1,2,3 triazol 7 (a-b). A síntese dos formiltriazóis 8 (a-
b) envolveu a oxidação dos compostos 7 (a-b) com 
ácido iodoxibenzóico (IBX). Para a formação das 
acil-hidrazidas 1 (a-b) e 2 (a-b), a reação envolveu a 
adição nucleofílica a carbonila dos aldeídos 8 (a-b), 
utilizando a isoniazida (9) e a acil-hidrazida (10), 
derivada da ribavirina. 

Figura 1. Rota sintética para a preparação dos 
produtos finais 1 (a-b) e 2 (a-b). 

Tabela 1. Rendimentos, condições de reação e 
caracterização dos intermediários e produtos finais 1 
(a-b) e 2 (a-b). 

Conclusões 

Até o momento, os produtos finais foram sintetizados 
com um alto grau de pureza e com rendimentos 
moderados. Estes compostos estão sendo avaliados 
quanto à atividade inibidora das células K562 que 
expressam a enzima tirosina quinase Bcr-Abl 
constitutivamente ativa. 
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Compostos Rendimento 

(%) 

Tempo 
de 

reação 
(min.) 

Infravermelho 

(cm-1) 

MS-IES 

(m/z) 

[M+Na]+ 

5 90 180 2107 (N3) 326 

7a 84 8 3364 (O-H) 382 

7b 76 20 3394 (O-H) 410 

1a 70 13 1673 (C=O) 499 

1b 65 13 1675 (C=O) 527 

2a 23 30 1689 (C=O) 621 

2b 27 30 1674 (C=O) 649 

10 98 80 1682 (C=O) 281 
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Introdução 

O Câncer é a segunda maior causa de morte no
mundo, sendo a quimioterapia o método de
tratamento mais utilizado, porém pode causar
diversos efeitos colaterais ao paciente.1 Este fato
nos leva a perceber a importância da obtenção de
novas moléculas com ação anticancerígena e
menores efeitos colaterais.
As quinolonas são um núcleo bastante estudado em
química medicinal para a síntese de candidatos a
fármacos. Apesar de serem conhecidas por sua
atividade antibacteriana, também se encontram
descritas na literatura outras atividades biológicas
como antiviral, anti-isquêmica, antiparasitária e
antitumoral para o núcleo quinolônico2,3. Deste
modo, nosso grupo de pesquisa trabalha com
modificações estruturais em diferentes posições das
4-oxoquinolonas com o objetivo da obtenção de
derivados que possam ser testados frente a
diferentes alvos biológicos.
Neste trabalho encontra-se descrita a síntese de
novos derivados do tipo 5 contendo o núcleo
triazólico na posição N-1 e o grupo acilidrazida na
posição C-3. Estas substâncias uma vez
sintetizadas e devidamente caracterizadas, serão
encaminhadas para avaliação de sua atividade
antiviral.

Resultados e Discussão 

Para a obtenção dos derivados 5, primeiramente foi
necessário realizar a reação de N-alquilação das
quinolonas do tipo 1 utilizando-se carbonato de
potássio, DMF como solvente e brometo de
propargila como agente alquilante. Foram obtidos
então os derivados 2, que sofreram reação de
cicloadição 1,3-dipolar com azidobenzeno sob
catálise de cobre (I), dando origem às N-metil-
triazolil-quinolonas  3. Estas, por sua vez, foram
submetidas à reação de substituição à carbonila
utilizando-se monoidrato de hidrazina como
nucleófilo e etanol como solvente.4 As
carboidrazidas do tipo 4, uma vez obtidas, foram
reagidas com diferentes aldeídos, sob catálise

ácida, originando os produtos finais 5 desejados, em
rendimentos que variaram entre 31-54% .

Esquema 1. Rota sintética para obtenção dos 
derivados do tipo 5 

Todas as substâncias foram devidamente 
caracterizadas por métodos físicos de análise (RMN 
de 

1
H e 

13
C, IV) e uma vez obtidas, foram 

encaminhadas para avaliação biológica frente a 
diferentes linhagens de células tumorais. Pretende-
se com isso investigar a contribuição das 
modificações estruturais que foram realizadas no 
núcleo 4-quinolônico para a exibição do perfil de 
atividade antitumoral que está sendo estudado. 

Conclusões 

Foram obtidos 16 derivados inéditos, em moderados
rendimentos, e devidamente caracterizados por
espectroscopia na região do IV e Ressonância
Magnética Nuclear, em 1D e 2D, de 1H e 13C. A
avaliação da atividade antitumoral destas
substâncias está em curso.
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Introdução 

O câncer não é uma doença negligenciada, porém é
um problema de saúde pública, sendo considerada
a segunda maior causa de morte no mundo,
perdendo apenas para as doenças
cardiovasculares.1 Deste modo, a busca de novos
fármacos e tipo de tratamentos para esta doença é
contínua e indispensável.
A isatina é uma substância de grande versatilidade
sintética e farmacológica amplamente aplicável.
Esta molécula e seus análogos exibem diversos
tipos de atividade biológica, como tripanocida e
anticonvulsivante. Além de sua eficácia contra
diversas linhagens de células tumorais.2
As oxazinas são heterociclos derivados de 2H e 4H-
piranos. São formadas por anéis de seis membros
que possuem um oxigênio e um nitrogênio como
esqueleto estrutural. Possuem ampla atividade
farmacológica, bem como anti-HIV, antimalarial,
antidepressiva, antitumoral entre outras.3

Este trabalho teve como objetivo investigar a reação
de preparação de oxazinas a partir de isatinas, e
avaliar a atividade antitumoral da série de
substâncias sintetizadas.

Resultados e Discussão. 

Novas substâncias foram obtidas a partir da reação
de condensação aldólica entre a isatina (1a-i) e a 3-
(hidróxi-imino)butan-2-ona (2) em meio básico para
gerar (3a-i) em rendimentos que variaram de 40 a
85 %. Na segunda etapa, realizou-se a ciclização
destas substâncias em TFA sob refluxo, resultando
na formação das oxazinas desejadas (4a-i) com
rendimento de 40 a 80 %. Esquema 1.
Esquema 1. Rota sintética de derivados de
oxazinas.
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Todos os produtos sintetizados foram testados
frente a linhagens tumorais MCF-7, MDA-MB231
(câncer de mama) e A549 (câncer de pulmão),
responsáveis por alta mortalidade no mundo.
Tabela 1.

Tabela 1. Efeito citotóxico dos compostos contra
linhas celulares humanas tumorais.

IC50 (μM)
a  

oxazinas MCF-7 MDA-MB231 A549

4a >30 14,62 8,53

4b 5,58 2,66 5,91

4c 19,3 6,09 5,50

4d >30 25,81 6,89

4e >30 >30 NR

4f >30 >30 NR

4g >30 >30 NR

4h >30 >30 NR

4i 4,49 0,34 13,2

Doxorrubicinab 4,49 1,83 0,55
a Os dados são apresentados como valores IC50 (M) obtidos por regressão não linear 
para todas as linhagens celulares a partir de três experiências independentes; b Foi 
utilizada como controle positivo. 

Todas as substâncias foram caracterizadas por
espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear
1H e 13C.

Conclusões 

Neste trabalho foram sintetizadas 18 substâncias
inéditas derivadas do núcleo isatínico. Os resultados
dos ensaios biológicos sugeriram que (4i), que
possui um grupo metila ligado ao anel aromático, foi
a mais ativa na linhagem celular MDA-MB231,
quando comparada com todas as outras
substâncias sintetizadas.
Os adutos de aldol e as oxazinas investigadas neste
trabalho são estruturalmente simples e de fácil
acesso sintético, logo podem atuar como novas
substâncias líderes para o desenvolvimento de
agentes para o tratamento do câncer.
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Introdução 

As doenças tropicais negligenciadas (DTNs) são um 

grupo de infecções bacterianas, parasitárias, virais e 

fúngicas transmissíveis e prevalentes em 

aproximadamente 149 países de clima tropical e 

subtropical. Afetam mais de um bilhão de pessoas e 

custam às economias em desenvolvimento bilhões 

de dólares todos os anos. Visto este quadro, a 

busca por novas substâncias bioativas para o 

tratamento das DTNs, como a doença de Chagas, é 

de suma importância. Desta forma, o objetivo deste 

trabalho foi sintetizar novos derivados contendo os 

núcleos naftoquinônico e antranílico, que 

apresentam atividade antichagásica descrita na 

literatura e averiguar a atividade tripanocida das 

novas substâncias in vitro.  

Resultados e Discussão 

Inicialmente os anidridos isatoicos (2) foram 

sintetizados a partir de isatinas (1) sem substituinte 

ou contendo bromo, flúor e iodo na posição C-5, em 

rendimentos que variaram de 64 a 95%. Em 

seguida, foi realizada a reação entre a 2-metóxi-

lausona (3) e a 1,3-propanolamina, gerando a 2-((3-

hidroxipropil)amino)naftaleno-1,4-diona (4), com 

95% de rendimento. Por último, estas substâncias 

foram reagidas com os anidridos isatoicos 

anteriormente preparados, conduzindo à formação 

dos produtos inéditos (5), os 2-((1,4-

naftoquinil)amino)propil-2-aminobenzoatos (6 ao 9), 

com rendimentos entre 67 a 91%. Os produtos 

inéditos foram caracterizados utilizando técnicas de 

RMN ¹H e ¹³C 1D/2D, e espectrometria de massas 

de alta resolução.    

Figura 1. Esquema sintético dos novos derivados 
contendo os núcleos antranílico e naftoquinônico. 

Todos os produtos sintetizados foram avaliados 

frente ao T. cruzi. 

Tabela 1. Resultados do ensaio tripanocida das 
substâncias inéditas sintetizadas. 

Substâncias Concentração 

(M) 

Atividade1 (%) IC50 sobre 
o parasita2 

(M) 

(6) – R = H 100 7≠ Inativo 

(7) – R = F 100 0≠ Inativo 

(8) – R = Br 50 

25 

Morte celular¥ 

3 
Inativo 

(9) – R = I 100 15 Inativo 

1 Porcentagem de redução das formas amastigotas e 
tripomastigotas sob ação das subtâncias. 
2   Concentração do composto que reduz em 50% o crescimento 
parasitário. 

Conclusões 

Foram obtidas 4 substâncias inéditas que, embora 

tenham sido inativas frente ao T. Cruzi, abrem a 

perspectiva sintética de novos compostos, 

principalmente partindo de isatinas substituídas na 

posição C-5 com o grupamento NO2, levando a 

obtenção de compostos mais similares aos 

disponíveis atualmente no mercado como fármacos. 
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Introdução 

A conversão de energia solar em eletricidade é 

realizada através de dispositivos denominados 

células solares, os quais se baseiam no efeito 

fotovoltaico que ocorre em materiais 

semicondutores. Uma das formas de converter a 

energia solar em elétrica é através de uma célula 

que emprega nanopartículas em seu processo de 

montagem e são conhecidas como célula de 

Grätzel,1 célula solar fotoquímica ou ainda célula 

solar nanocristalina sensibilizada por corantes 

(DSSC). 

Resultados e Discussão 

A síntese dos óxidos mistos ocorreu por via 

solvotermal, em uma reação de 24 horas a alta 

temperatura. O filme foi sintetizado pela adição de 

Nafion junto ao óxido, e a deposição da pasta 

polimérica ao substrato de ITO e FTO foi feita por 

drop coating. 

Analisando o material obtido por difração de raios-X 

se observa a formação do dióxido de titânio na fase 

anatase, como confirmado na Figura 1 

Figura 1. Difratograma de raios X dos Óxidos de 
Titânio Dopados com 0,5% de Cério. 

As nanopartículas foram revestidas com SiO2 pelo 

método de Stöber.2 O revestimento não alterou a 

fase formada, comprovado através da 

espectroscopia Raman, Figura 2. 
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Figura 2. Espectros Raman dos óxido de titânio e 
cério na ausência e presença do revestimento. 

Tabela 1. Valores de Band-Gap dos Materiais. 

Band-gap eV 

TiO2:(0.5%)Ce 2,55 

TiO2:(0.5%)Ce@SiO2 2,77 

TiO2 3,00 

Figura 3. Voltamograma cíclico do TiO2:0,5%Ce em 
diferentes velocidades de varredura. 

A morfologia e tamanho dos óxidos mistos de titânio 

e cério foram estimados por microscopia eletrônica 

de varredura, evidenciando aglomerados de 

nanopartículas, Figura 4. O tamanho dos 

aglomerados é estimado em 125-590 nm. 

Figura 4. Imagens de MEV de TiO2:0,5%Ce. 

Conclusões 

Os materiais preparados mostram-se promissores 

para conversão de energia solar, barateando o 

custo e aumentando a eficiência. 
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carbono e CeO2 com diferentes morfologias para aplicação frente a 

reação de eletro-oxidação da ureia.     

Nássara B. M. Tanabe1 (IC), Joseane R. Barbosa1 (PG), Thenner S. 
Rodrigues2 (PQ), Odivaldo C. Alves1 (PQ), Júlio César M. Silva (PQ)1 

1 Universidade Federal Fluminense, Departamento de Físico-química – Niterói – RJ – Brasil  
2 Universidade do Rio de Janeiro, Programa de Engenharia e Nanotecnologia – Rio de Janeiro – RJ – Brasil 

Palavras Chave: ureia, eletro-oxidação, nanopartículas de Ni 

Introdução 

A água doce é um recurso escasso e seu 
consumo vem aumentando gradativamente com o 
passar dos anos. Um grande volume de ureia é 
lançado em efluentes municipais diariamente, pois a 
urina humana contém cerca de 2 a 2,5 % de ureia 
em peso. Além disso, é estimado que cada ser 
humano adulto produz em média cerca de 33 g de 
ureia por dia [1]. Assim, águas residuais ricas em 
ureia são frequentemente lançadas em rios e lagos 
causando contaminação em ambos.  

Dessa forma, se faz necessário o uso de 
tecnologias de baixo custo aplicáveis ao tratamento 
de efluentes domésticos e industriais para remover 
os contaminantes, dentre eles a ureia. A oxidação 
eletroquímica seria o método ideal, pois é uma 
tecnologia de baixo custo. A ureia é um composto 
rico em hidrogênio, de modo que o gás hidrogênio 
pode ser produzido a partir de sua eletro-oxidação 
[1]. Vale destacar que H2 pode ser utilizado para 
produzir energia elétrica com alta eficiência e baixa 
emissão de poluentes em células a combustível.  

O presente trabalho teve como objetivo a 

síntese e caracterização de nanopartículas (NPs) de 

níquel suportadas em carbono Vulcan e em uma 

mistura de carbono Vulcan 80% mais 20% de CeO2 

com diferentes morfologias (esférica de origem 

comercial e nanofios) para serem aplicados como 

eletrocatalisadores frente ao processo de eletro-

oxidação de ureia.  As nanopartículas de níquel 

foram sintetizadas pelo método do borohidreto de 

sódio [2], já os nanofios de céria foram sintetizados 

pelo método hidrotermal [3]. Os materiais foram 

caracterizados por difração de raios-X (DRX) e 

microscopia eletrônica de transmissão (TEM).  

Resultados e Discussão 

      Na Figura 1a, pode ser vista uma micrografia 

do nanofio de CeO2 obtida por microscopia 

eletrônica de transmissão, comprovando o sucesso 

da síntese em obter a morfologia de interesse.  Já 

na Figura 1b, estão os padrões de raios X. No 

difratograma do material Ni/C é possível observar 

um pico em torno de 25°, o qual pode ser atribuído 

ao plano (022) do carbono. Também foi possível 

observar picos em torno de 45°, 52° e 77° que 

podem ser atribuídos ao Ni metálico [4]. 

Adicionalmente, foram observados picos de 

Ni(OH)2. Também pode ser visto os picos 

característicos do CeO2 nos resultados do CeO2 

comercial e nanofios. Alguns picos do CeO2 se 

sobrepõem aos das diferentes fases de Ni, contudo, 

é possível observar claramente o pico de Ni 

metálico em torno de 45° no difratograma do 

material Ni/C+CeO2.     
. 

 

Figura 1. (a) Imagem de TEM do nanofio de CeO2 e 
(b) difratogramas de DRX dos diferentes materiais.  

Conclusões 

      Com os resultados obtidos mostramos que os 

nanofios de CeO2 foram sintetizados com sucesso. 

Os resultados de DRX mostraram que os 

eletrocatalisadores de Ni estão na fase metálica e 

também de Ni(OH)2. Além disso, foi possível 

observar os picos característicos do CeO2, 

comprovando a presença da céria. Resultados 

eletroquímicos frente a reação de eletro-oxidação 

de ureia serão apresentados no congresso.   
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Introdução 

A síntese de novas substâncias e materiais 
caracteriza incessante e iminente demanda 
socioeconômica, seja para a otimização de 
atividades biológicas pertinentes a fármacos, seja a 
descoberta de novas atividades, seja a resolução de 
problemas industriais como a dessulfuração de 
combustíveis e a captura de CO2. Este trabalho 
apresenta a síntese de 1,3,4-tiadizóis lançando mão 
de metodologias consagradas e acrescentando 
modificações que possam otimizar os processos1. A 
obtenção destas estruturas se dá no interesse de 
acoplá-las a diferentes scaffolds elevando a 
complexidade estrutural e sintética associadas e 
consequentemente o valor agregado final. Todo o 
projeto direciona-se à obtenção de estruturas que 
venham a apresentar atividades biológicas diversas, 
com ênfase ao combate de doenças negligenciadas 
e cânceres. Para a obtenção das estruturas 
candidatas serão aplicadas diferentes metodologias 
sintéticas que partem do planejamento racional 
baseado na escolha de fragmentos com scores 
interessantes no aspecto de estudos de SAR e 
QSAR e outras técnicas inerentes à Química 
Medicinal, com ênfase ao bioisosterismo e 
hibridação molecular.  

Resultados e Discussão 

A metodologia aplicada parte da estrutura 
denominada tiossemicarbazida juntamente a ácidos 
carboxílicos em água, catalisada por ácido sulfúrico 
(50% mol) em refluxo, obtendo as estruturas 2-
amino-1,3,4-tiadiazólicas. Para a obtenção destas 
substâncias foram utilizados ácidos carboxílicos 
diversos, com crescimento homólogo da cadeia 
lateral hidrocarbônica da posição 5 do heterociclo, 
modificando sua hidrofobicidade. Também foram 
utilizados alguns ácidos funcionalizados com a 
presença de grupos estratégicos como hidroxilas, 
aminas e haletos. O grupo amina primária foi 
utilizado para realizar os acoplamentos seguintes. 

Figura 1. Esquema geral de obtenção dos 
tiadiazóis. 

Figura 2. Esquema geral de acoplamento dos 
tiadiazóis a outros scaffolds (hibridação molecular). 

Tabela 1. Comparação dos rendimentos obtidos 
para a síntese de cada tiadiazol frente aos ácidos 
carboxílicos relativos.  

Ácido 
carboxílico 

HCOOH 
(fórmico) 

CH3COOH 
(acético) 

CF3COOH 
(trifluoracético) 

Rendimento 68% 85% 78% 

Conclusões 

As metodologias sintéticas foram aplicadas com 
êxito. As estruturas tiadiazólicas foram obtidas e 
caracterizadas. As mesmas serão levadas a testes 
de atividade biológica. 
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Introdução 

Anualmente, milhares de pessoas são diagnostica-

das com câncer ao redor do mundo. A doença é um 

grave problema de saúde pública, atrelada a altas 

taxas de morbidade e mortalidade. A quimioterapia 

é um dos tratamentos disponíveis - assim como 

radioterapia e remoção cirúrgica do tumor - apre-

sentando boa efetividade na maior parte dos casos. 

Contudo,  a seletividade dos fármacos empregados 

frente às células neoplásicas é um problema que 

precisa ser superado, visto os efeitos colaterais 

observados nos pacientes, tal como a possibilidade 

das células-alvo desenvolverem resistência aos 

fármacos empregados na terapêutica do câncer.1 A 

busca por novos agentes anticâncer é alvo constan-

te de pesquisas e a conjugação em uma única es-

trutura, de duas ou mais ‘unidades’ presentes em 

diferentes substâncias com atividade biológica co-

nhecida é uma boa estratégia para se planejar a 

síntese de substâncias que possam apresentar ati-

vidade biológica superior, e maior seletividade do 

que os seus precursores. Face ao amplo escopo de 

atividades biológicas dos compostos 4-

oxoquinolínicos e a resultados obtidos em trabalhos 

de nosso grupo de pesquisas,2,3 o presente trabalho 

propõe a obtenção de novos aciclonucleosídeos 

fosfonatos azido 4-oxoquinolínicos (5) visando a 

posterior obtenção de novos híbridos, fosfonatos 

triazolil-4-oxoquinolínicos, como potenciais agentes 

anticâncer. 

Resultados e Discussão 

Foram preparadas as 1-[(diisopropoxifosforil)metil]-
4-oxoquinolinas 3, a partir da reação de N-
alquilação das nitro 4-oxoquinolinas (1) com diiso-
propil(tosilmetoxi)fosfonato (2). Estes ANPs nitrados 
(3) foram submetidos a reação de redução química 
para a obtenção dos ANPs amino 4-oxoquinolìnicos 
(4), que foram então empregados na reação de 
diazotação seguida de tratamento com azida de 
sódio, levando aos derivados ANPs azido 4-
oxoquinolínicos (5). 

Esquema 1. Esquema reacional para obtenção dos 
derivados ANPs quinolônicos 5. 

Conclusões 

A metodologia utilizada para a obtenção dos ANPs 
azido 4-oxoquinolínicos 5 se mostrou eficiente, pos-
sibilitando a obtenção de quatro substâncias inédi-
tas: os ANPs azido 5a e 5b e seus precursores 
ANPs amino 4a e 4b. Estes ANPs azido 4-
oxoquinolínicos 5 são de grande importância sintéti-
ca por serem os intermediários chave para a obten-
ção de novos híbridos fosfonatos triazolil-4-
oxoquinolínicos. 
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Introdução 

O núcleo pirrolo [2,1-c] [1,4] benzodiazepínico 
(PBD) faz parte de uma classe de moléculas 
tricíclicas de ocorrência natural e que exibem um 
amplo espectro de atividades biológicas, 
destacando-se suas propriedades antitumorais.1 
Atualmente, alguns esforços têm sido realizados na 
síntese de novos derivados do PBD acoplados a 
diferentes unidades químicas, incluindo porções 
heterociclas e alifáticas que possam potencializar 
sua atividade anticâncer.1,2 Por esses motivos, o 
presente trabalho visa a síntese de derivados 
inéditos do PDB acoplados ao núcleo 1,2,3-
triazólico como novos análogos com potente 
atividade antitumoral.  

Resultados e Discussão 

A síntese dos triazóis foi realizada segundo o 
esquema reacional apresentado no Esquema 1. 
Para obtenção dos triazóis foi-se necessário a 
obtenção do intermediário chave azido-PBD (5), que 
foi sintetizado por uma sequência de 3 etapas 
reacionais. A primeira etapa consiste na formação 
do derivado pirrolobenzodiazepínico (3). Tal 
intermediário é formado por uma reação de 
condensação entre o anidrido isatóico (1) e a trans-
4-hidróxi-L-prolina (2), em DMSO, à 140 C, por 4 
horas. Em seguida, converteu-se a hidroxila do 
álcool de (3) em um melhor grupo de saída por meio 
de uma reação de tosilação utilizando-se cloreto de 
p-toluenossulfonila e piridina, à temperatura 
ambiente, com formação do intermediário (4) com 
62% de rendimento. A formação do derivado chave 
azido (5) deu-se pela substituição do grupo tosil 
pelo grupamento azida através da reação de 
substituição nucleofílica com azida de sódio em 
DMF, à 55 C, por 36 horas. Em seguida, a 
obtenção dos derivados triazólicos do tipo (6) foi 
realizada através da aplicação do conceito da 
química “click” à reação de cicloadição 1,3-dipolar, 
conhecida como reação de Huisgen. Para isso, 
utilizou-se Cu(I) como catalisador na presença de 
diferentes alcinos terminais como substratos para a 
reação com o derivado azido-PBD. Os alcinos 
terminais utilizados foram obtidos comercialmente e 
são todos derivados do fenilacetileno (Esquema 1). 

A reação de formação dos derivados triazólicos foi 
testada sob diversas condições reacionais, incluindo 
a utilização do ultrassom e sob refluxo. Porém, os 
resultados mais promissores foram obtidos quando 
as reações foram realizadas em microondas, à 115 
C, por 15 min. A reação se mostrou eficiente e os 
produtos foram de fácil isolamento, sendo 
purificados por cromatografia em coluna para 
retirada do excesso de alcino utilizado nas reações.  

Esquema 1. Rota sintética empregada na obtenção 
dos derivados pirrolobenzodiazepínicos acoplados a 

1,2,3-triazóis  

Todos os compostos sintetizados apresentaram 
pontos de fusão definidos e estruturas químicas 
confirmadas por espectrometria de RMN de 1H e de 
13C e por espectroscopia na região do 
Infravermelho. 

Conclusões 

Todos os compostos foram obtidos com 
rendimentos satisfatórios e a rota sintética 
apresentou-se eficiente na preparação desses 
materiais. Além disso, testes de atividade 
farmacológica serão realizados em parceria com a 
FIOCRUZ.   
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Introdução 

Os carbetos de metais de transição são ligas 

intersticiais nas quais os átomos de carbono 

ocupam os interstícios de uma rede de átomos 

metálicos com elevada condutividade elétrica e 

mecânica e aplicações que incluem a catálise e 

eletroquímica. São obtidos em geral em condições 

severas, como a carburação do óxido metálico a 

elevada temperatura, mas busca-se métodos mais 

amenos. Com base nesta ideia, este trabalho tem 

como principal objetivo a síntese de um complexo 

de molibdênio com ligantes contendo carbono, para 

uso como precursores do carbeto de molibdênio. 

Buscou-se determinar, também, as melhores 

condições para a obtenção dos carbetos bem como 

caracterizá-los. 

Resultados e Discussão 

Foi possível realizar a síntese dos complexos 

triperoxo-oxo-molibdato de amônio (TPMA) e o 

diperoxo-oxo-oxalomolibdato de amônio (MOX) com 

uma rota adaptada da literatura. Partindo-se do 

heptamolibdato de amônio (HMA), realizou-se a 

reação do peróxido de hidrogênio e hidróxido de 

amônio com este precursor, em meio aquoso ao 

longo de uma hora. Após esta etapa, realizou-se 

uma filtração simples para retirada de material que 

não reagiu, seguida da adição de um agente 

precipitante. O complexo precipitado foi então 

separado por filtração à vácuo. O TPMA se 

apresenta como um sólido amarelo claro, fino, 

pouco denso, muito solúvel em água e não 

higroscópico. O segundo complexo, MOX, foi 

sintetizado a partir da reação do TPMA com ácido 

oxálico em meio aquoso, sob agitação, por 30 

minutos. Após a reação, realizou-se uma filtração 

simples para retirada de material que não reagiu e, 

em seguida, adicionou-se o agente precipitante. A 

acetona é um agente precipitante adequado, por 

ser volátil, mas uma mistura de etanol, butanol e 

hexano pode ser usada, sendo que o complexo 

apresentou um tempo de precipitação muito 

variado. Modificando-se as condições da síntese 

como temperatura, ordem da adição dos reagentes, 

volume de água, o lote do precursor TPMA e o 

agente precipitante, verificou-se que o complexo 

pode precipitar instantaneamente ou levar dias. 

Ambos os complexos foram caracterizados por 

FTIR e DRX. Na Figura 1 está apresentado o 

espectro de FTIR do MOX, sendo possível 

identificar as bandas dos ligantes e do cátion. O 

TPMA tem um espectro mais simples, 

apresentando bandas dos grupos Mo=O e peroxo.  

Figura 1. Espectro de FTIR do MOX. 

Procedeu-se a decomposição do MOX em meio 

inerte (He) em temperaturas finais variadas, para 

obtenção do carbeto. O produto de decomposição 

apresentou aspecto negro brilhante. Foram feitas 

análises de FTIR e DRX dos produtos de 

decomposição, e eles apresentaram estrutura 

compatível com o MoO2, que contém molibdênio 

reduzido em sua estrutura.  

Conclusões 

Conclui-se que foi possível obter um complexo de 

molibdênio do tipo peroxo-oxo-oxalomolibdato de 

amônio, a partir da adaptação de métodos 

indicados na literatura. A decomposição deste 

complexo a elevadas temperaturas e sob atmosfera 

inerte gerou um sólido escuro e com brilho, que 

apresenta padrão de difração compatível com o 

MoO2, que é um material no qual o metal está 

reduzido. Este sólido, contendo Molibdênio reduzido 

e, provavelmente, carbono em sua estrutura, do tipo 

carbeto, pode ser utilizado na confecção de 

eletrodos e como catalisador. 
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Introdução 

Pireno é um composto poliaromatico (PAH) com 

notáveis propriedades fotofísicas como estado 

excitado de longo tempo de vida, alto rendimento 

quântico, e formação de excímeros.1 Quinoxalinas 

são exploradas por sua capacidade de transferência 

de carga, sendo utilizada em sistemas doador-

aceptor.2 O objetivo deste trabalho foi comparar o 

efeito do grupo pirenila nas propriedades fotofísicas 

de derivados de quinoxalinas.  

Resultados e Discussão 

A síntese dos compostos de interesse é descrita na 
figura 1. 

Figura 1. a) KI/KIO3, AcOH t.a.; b) Pd(PPh3)Cl2, CuI, NEt3, THF; 

c) KMnO4, NaHCO3,TBAB, DCM, H2O; d) o-fenilenodiamina,

ácido acético, etanol. 

Propriedades fotofísicas dos compostos são 
detalhados nas tabelas 1 e 2. 

Figura 2. Espectro de absorção e emissão em acetonitrila (ACN) 

dos compostos 4a-f.  

Apenas quinoxalinas 4e e 4f mostraram ser 
luminescentes (Fig. 2) devido à presença do grupo 
pirenil. Notavelmente, 4e mostra fluorescência dual 
(emissão via estados LE e ICT, Figs. 2 e 3).3 

Tabela 1. Valores de λmax e Log10 para 4a-f (ACN). 

4a 4b 4c 4d 4e 4f 

nm 
(Log10 ) 

334 
(4,10) 

368 
(4,25) 

338 
(4,16) 

339 
(4,11) 

344 
(4,42) 

340 
(4,41) 

Figura 3. Espectros de fluorescência 4e em ACN e etilenoglicol.  

Tabela 2. Propriedades emissivas dos compostos 4e-f em ACN. 

Em λmax Φf
a s (ns) 

4e 530 0,15 1,37 

4f 409, 389 0,09 0,36 
a: Determinado com o padrão de sulfato de quinina. 

Figura 4. Espectros de absorção e de emissão de 4a-4f na 

presença de F3CCO2H em ACN.  

A presença de F3CCO2H resultou no surgimento de 
fluorescência nos compostos 4a-d, enquanto o 
composto 4e sofreu supressão da fluorescência. Por 
outro lado, 4f sofreu mínima alteração com a adição 
de ácido. 

Conclusões 

Apenas os derivados 4e e 4f são fluorescentes na 

ausência de ácido e 4e mostra emissão de dois 

estados diferentes. A adição de ácido resultou no 

deslocamento batocrômico dos espectros de 

absorção (com a exceção de 4f) e o surgimento da 

fluorescência das quinoxalinas 4a-d e a supressão 

da emissão LE do derivado 4e. 
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Síntese e estudo fotofísico de derivado de benzimidazol para aplicação 

como sensor colorimétrico e fluorimétrico para DMSO. 
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Introdução 

     Métodos analíticos simples para amostras 
aquosas de DMSO em várias faixas de concentração 
são desejáveis para o controle de qualidade de 
alimentos, bebidas e monitoramento ambiental. No 
entanto, esses métodos são limitados porque o 
DMSO é altamente higroscópico e sua extração da 
água é difícil.¹ 
     Devido à sua diversidade de aplicações e baixa 
toxicidade,² o composto sintetizado (Figura 1) neste 
presente trabalho foi analisado principalmente neste 
solvente. 
     O objetivo é avaliar o comportamento do 
composto 1 em DMSO e em diferentes solventes, 
para futura aplicabilidade deste como sensor seletivo 
para DMSO.  

Figura 1. Estrutura do composto sintetizado. 

Resultados e Discussão 

      O composto 1 foi obtido por meio de uma reação 

de condensação de 2-(2-aminofenil)-1H-

benzimidazol com o cinamaldeído. A confirmação da 

estrutura da molécula sintetizada foi possível por 

meio das técnicas: HRMS, FTIR e RMN (1H, 13C, 

HSQC 2D e DEPT-135) e espectroscopia de 

absorção no UV-Vis e de emissão de fluorescência 

no estado estacionário e resolvido no tempo. 

     A solução de 1 em DMSO (10-5 mol.L-1) 

apresentou uma cor azul esverdeada sob luz 

ambiente e uma cor verde sob irradiação UV. Em 

outros solventes (tolueno, MeOH e THF) não exibiu 

cor sob luz ambiente e apresentou emissão violeta 

sob irradiação UV. Um deslocamento batocrômico 

nos espectros de absorção foi observado à medida 

que a polaridade do solvente foi aumentada (Tabela 

1). Os espectros de fluorescência no estado 

estacionário em DMSO mostraram duas bandas de 

emissão em 425 e 480 nm, enquanto em outros 

solventes foi observado apenas uma banda em 

comprimentos de onda mais baixos. Isso levou a uma 

investigação de sua estrutura neste solvente para 

aplicação futura de 1 como sensor seletivo para 

DMSO. Para análises adicionais sobre a estrutura, foi 

obtido o espectro de emissão resolvido no tempo de 

1 em DMSO na faixa de temperatura de 25°C à 

105°C.  

Tabela 1. Propriedades fotofísicas e fotoquímicas 
de 1 (10-5 mol. L-1). 

Padrões: a- Sulfato de quinina em H2SO4 0,05M, b- 
Antraceno em cicloexano, c- Benzo(a)pireno em 
THF.   

Conclusões 

      Os resultados indicam a presença de uma 

estrutura fechada de 1 no estado fundamental, em 

DMSO, e um equilíbrio entre a forma fechada e uma 

forma aberta no estado excitado. 
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λabs 

(nm) 
λem

(nm) 
Φf 

DMSO 368 425 
480 

0,30a

(λexc=350nm) 

Tolueno 344 388 
 405 

0,3b 
(λexc=356nm) 

THF 350 400 0,59c

(λexc=350nm) 

MeOH 355 426 0,6c

(λexc=350nm) 
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Introdução 

A doença de Chagas e seu tratamento 
prevalecem negligenciados, constituindo um sério 
problema de saúde pública, principalmente em 
regiões endêmicas, como em países da América do 
Sul.1  

Esta enfermidade apresenta uma fase aguda que 
pode evoluir para as formas crônicas, caso não seja 
tratada precocemente.2 Atualmente, os únicos 
fármacos usados no tratamento da doença de 
Chagas são nifurtimox e benzonidazol,3 sendo este 
último utilizado apenas no Brasil para a fase aguda 
desta patologia. Este fármaco, quando administrado 
por via oral, causa efeitos adversos severos ao 
paciente4. 

A pouca oferta de fármacos, associada aos 
efeitos colaterais adversos são considerados os 
maiores desafios no tratamento desta doença. A 
busca por novos agentes antiparasitários mais 
eficazes com menores efeitos colaterais para o 
paciente torna-se de grande importância. 

Diante deste contexto, este trabalho apresenta a 
síntese de uma nova família de fenoxi-substituídas 
quinonas 1a-c (Esquema 2) com prospecção de 
estudos biológicos em parasitas. 

Resultados e Discussão 

A reação de bromação da vanilina5 (2) com 
bromo molecular em meio de ácido acético levou à 
formação da bromovanilina (3) com bom 
rendimento. Esta última substância submete-se a 
reação de oxidação com peróxido de hidrogênio em 
meio básico transformando-se em bromo-quinona 
(4) com rendimento moderado.   

A reação de bromação da benzoquinona (4) com 
N-bromosuccinimida forneceu uma mistura dos 
isômeros dibromados 5 e 6 (Esquema 1). 

Esquema 1: Preparação da bromoquinona (4) e dos isômeros 
dibromados 5 e 6.

Por fim, a substância 5 pode ser convertida em 
compostos alvo 1a-c por reação com diferentes 
espécies de fenolatos 8a-c, conforme Esquema 2. 
As substâncias 1a-c tiveram suas estruturas 
elucidadas por métodos espectroscópicos na 
Região do Infravermelho (IV) e de Ressonância 
Magnética Nuclear de Hidrogênio (1H) e Carbono 
(13C). 

Esquema 2: Preparação dos compostos alvo 1a-c. 

Conclusão 

A vanilina bromada 3 e a benzoquinona 4 foram 
obtidas facilmente empregando-se métodos simples 
e de fácil execução. A reação de bromação da 
benzoquinona (4) com N-bromosuccinimida levou a 
formação de uma mistura dos isômeros dibromados 
5 e 6, sendo o primeiro obtido como produto 
majoritário. Por fim, a metodologia para a 
preparação dos derivados inéditos de 
benzoquinonas 1a-c permitiu que estes compostos 
fossem sintetizados com rendimentos que variaram 

entre 30-36%. 
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Introdução 

Os materiais bidimensionais, como o grafeno, 
apresentam propriedades distintas de suas 
estruturas macro, devido ao confinamento 
eletrônico, a grande área superficial e a 
possibilidade de empilhamento de camadas de 
materiais distintos. Apresentam elevada mobilidade 
de cargas, alta resistência mecânica e térmica e 
podem ter características de condutores, 
semicondutores ou isolantes,1 tendo uma ampla 
área de aplicação. Devido ao grande potencial 
destes materiais na área da eletrônica, esse 
trabalho visa a aplicação de grafeno em circuitos 
impressos flexíveis para aplicação em dispositivos 
portáteis.2 Os circuitos impressos terão como parte 
condutora o óxido de grafeno reduzido (RGO) que é 
um material com propriedade similares ao grafeno, 
produzido através da redução química do óxido de 
grafeno (GO), que por sua vez foi sintetizado por 
esfoliação química do grafite.3 Inicialmente o RGO 
foi aplicado como aditivo em tintas a base de grafite, 
para o melhoramento da condutividade elétrica dos 
circuitos impressos. A performance dos circuitos foi 
testada em sensores eletroquímicos portáteis para 
detecção de explosivos. 

Resultados e Discussão 

Após as sínteses, foram obtidas folhas de óxido de 
grafeno reduzido (RGO) com tamanho médio de 
40μm, com baixa espessura, conforme pode ser 
observado pelo contraste nas imagens de 
Microscopia eletrônica de Varredura (MEV), e 
proporção C/O de 7,7:1. Análises de espectroscopia 
no Infravermelho comprovam a oxidação do grafite 
durante o processo de esfoliação química devido ao 
surgimento de modos referentes aos grupos 
oxigenados e a posterior formação do RGO através 
da redução destes grupos oxigenados. Nos 
espectros de absorção no UV-Vis também pode-se 
comprovar a formação do RGO através do 
descolamento da banda de absorção para o 
vermelho indicando a restauração das ligações π 
conjugadas no RGO. O RGO foi então adicionado à 
tinta condutora de grafite para confecção dos 
eletrodos impressos. Medidas de voltametria cíclica 
com o eletrodo de grafite; grafite/RGO e grafite/GO 
mostraram que a adição do RGO deslocou os picos 
de oxidação do ácido pícrico (composto altamente 
explosivo utilizado na produção de armamentos) 
para tensões menores e ao mesmo tempo 
aumentando a corrente, como pode ser visto na 

figura 2, evidenciando que o RGO apresenta um 
efeito catalítico nos processos de oxidação do ácido 
pícrico. 

Figura 1. Imagem de MEV de uma folha de RGO com 
EDS de dois pontos em um suporte de cobre. 

Figura 2. Eletrodo compósito de Grafite e RGO pintado 
em plástico PET e Voltametria cíclica do Ácido pícrico, 
com eletrodos puros e modificados. 

Conclusões 

Os eletrodos de grafite onde foram feitas 
deposições com uma fina camada superficial do 
nosso óxido de grafeno reduzido, conseguiram 
melhorar significativamente os sinais de oxidação 
do ácido pícrico nos testes de voltametria cíclica 
quando comparados com os eletrodos puros. 
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Introdução 

A contextualização da ementa das aulas de Química 

busca uma abordagem que se aproxime ao máximo 

do universo discente1. Afinal, um dos pilares dessa 

disciplina é a aplicação de conhecimentos teóricos 

para formar e informar os cidadãos acerca dos 

fenômenos envolvidos em situações corriqueiras. 

Nesse sentido, os aspectos das ciências forenses 

são bons exemplos para esta abordagem, uma vez 

que os crimes contra a vida infelizmente nos cercam 

e, na busca por sua elucidação, o auxílio dessas 

ciências é fundamental. Considerando a 

disseminação da temática da investigação criminal 

em séries de TV e filmes e o quanto o assunto atrai 

os estudantes, o presente trabalho tem por objetivo 

abordar os aspectos toxicológicos presentes nos 

agentes causadores de intoxicação exógena e 

propor uma sequênciadidática de aulas, tendo o 

tema Toxicologia como prática pedagógica para 

ressignificar as aulas de Química Orgânica. Com 

base na crescente demanda de exames periciais 

toxicológicos para a pesquisa de agentes 

causadores de intoxicação e aliado a dados 

estatísticos foram encontrados 1.955 casos relativos 

à ingestão de agrotóxicos no Rio de Janeiro em 

2018. O agrotóxico aldicarbe, pertencente ao grupo 

químico metilcarbamato de oxima, teve a 

descontinuidade de comercialização no Brasil em 

2011, porém sua venda continua de forma ilegal. 

Um dos fatores que contribui para isso é o seu baixo 

custo. Por ter absorção rápida e completa pelo 

estômago, o pesticida está elencado entre os 

principais agentes responsáveis por óbitos 

anualmente. Avaliando pelo âmbito criminal, 

associa-se diretamente a ingestão a casos de 

suicídio. Diante dos índices de intoxicações por 

agrotóxicos e sua agressão à saúde humana, 

pensou-se no desenvolvimento de uma sequência 

didática que pudesse explorar o assunto em sala de 

aula, a fim de promover o ensino por investigação 

(EPI) eincluiros conhecimentos em Toxicologia 

como ferramenta para propagação de conhecimento 

sobre as ciências forenses. 

Resultados e Discussão 

A atividade proposta totalizará 60h, sendo dividida 
em três momentos: realização de encontros 
presenciais entreos autores para o aporte teórico 
metodológico do interacionismo sociodiscursivo 
(ISD)2, construção/elaboração do modelo didático 
com a finalidade de correlacionaras características 
do pesticida aldicarbe com os parâmetros 
curriculares da Química Orgânica e, por 
fim,aplicação da sequência didática (SD) em duas 
turmas do 3° ano do Ensino Médio Regular em 
escolas vinculadas à rede pública do Estado. A 
aplicação da SD envolverá três encontros 
presenciais de 50 min cada, nos quais se pretende 
ministraraulas expositivas, utilizando como recursos 
reportagens que abordam casos demortes por 
intoxicação, vídeos sobre os efeitos bioquímicos dos 
pesticidas no organismo humano e um debate sobre 
o assunto (1º e 2º encontro). O 3º encontro
consistirá de jogos/experimentos envolvendo o 
reconhecimento dos grupos funcionais e as 
principais reações orgânicas para a caracterização 
dos pesticidas de forma semelhante ao executado 
pelos Peritos Criminais. Pretende-se, após a 
realização das atividades, estabelecer diálogo e 
trocas a fim de fortalecer o professor regente na 
aplicação dos conteúdos de Química e fomentar um 
processo de autorreflexão sobre a temática da 
intoxicação nos alunos. 

Conclusão 

Como a proposta de SD ainda está em andamento, 

é prematuro estabelecer conclusões sobre este 

aspecto, mas já se pode afirmar que os estudantes 

têm se sentido mais motivado a compreender a 

Química e enxergá-la como parte do seu cotidiano.  
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Introdução 

     Em 1997, foi isolado da esponja marinha 

Haliclona fascigera uma substância que 

apresentava um novo esqueleto carbônico: (+)-

Helianano (Figura 1).1 A estrutura proposta foi 

elucidada através de diversos estudos de RMN. A 

descoberta da presença desse novo tipo de 

esqueleto membros chamou a atenção de grupos 

sintéticos em todo o mundo. O grupo liderado por 

Pettus, adotou uma elegante estratégia para o 

fechamento do anel, tendo sucesso na elaboração 

da estrutura proposta originalmente.2 Entretanto, os 

dados de RMN da molécula sintética não coincidiam 

com os dados obtidos do produto natural isolado. 

Portanto,  este grupo concluiu que a substância 

originalmente isolada e a sintética apresentavam 

estruturas diferentes. Assim, seus esforços 

sintéticos levaram a uma especulação de que o 

composto previamente isolado, identificado como 

helianano, era de fato o curcudiol, repudiando a 

existência da familía dos heliananos.2 No entanto, 

vários grupos de pesquisa defendem que a 

estrutura inicialmente proposta como helianano não 

pode ser descartada totalmente, sendo necessário 

mais análises.3 Este problema estrutural permanece 

sem solução até hoje. Desta forma, de acordo com 

nosso interesse no desenvolvimento e na aplicação 

de novas ferramentas para elucidação estrutural de 

produtos naturais que apresentam um esqueleto 

complexo por meio de cálculos mecanico-quânticos 

de deslocamentos químicos de RMN, e levando em 

consideração o fato de existir uma possibilidade 

remota de avaliar a estrutura do helianano 

experimentalmente, decidimos abordar esta questão 

computacionalmente. 

Resultados e Discussão 

     Os cálculos de deslocamento químico de 13C 

RMN para o helianano e para o curcudiol foram 

realizados atraves da teoria do Funcional da 

Densidade acoplado ao do método GIAO  (GIAO-

HDFT), em nível de teoria GIAO/mPW1PW91/6-

31G(d)//mPW1PW91/6-31G(d)4 utiliando o pacote 

de software Gaussian 09.5  

compatível com a proposta feita pelo grupo de pesquisa liderado por Pettus. 

Figura 1. Estrutura do Helianano e Curcudiol. 

Figura 2. Comparação das diferenças dos 
deslocamentos químicos de 13C RMN, das 
estruturas acima com o produto natural isolado. 

Conclusões 

     Nossas análises sugerem que as subtâncias, 

natural e sintética, realmente apresentam estruturas 

diferentes, compatível com a proposta feita pelo 

grupo de pesquisa liderado por Pettus. 
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Introdução 

O Umwelt é um conceito biossemiótico criado pelo 

biólogo estoniano Jakob von Uexküll (1864-1944), e 
destina-se ao estudo dos mundos subjetivos das 

percepções dos organismos vivos, animais em geral e 

do homem em relação ao seu ambiente. A noção de 

Umwelt imagina o ser vivo como sujeito instrumentador 

de sua espécie, além de perceber a inf luência e as 

características desse meio que ele habita como os 

objetos por ele operados¹.  

A proposta aqui é realizar um exercício experimental 

tendo como ponto de partida a noção de Umwelt para 

situar pesquisadores “históricos” como sujeitos de uma 

comunidade de pesquisa que partilham objetos  

(teóricos, metodológicos e axiológicos). Para tanto, foi 

escolhido o experimento de calcinação de estanho em 

recipientes fechados de Antoine L. Lavoisier (1743-
1794) conforme descrito no livro A Source Book in 

Chemistry² como primeira aplicação do exercício 

empírico.  

Resultados e Discussão 

Foi realizada uma adaptação do “círculo funcional” de 

von Uexküll (Figura 1), de modo a verif icar as 

sinalizações que um pesquisador recebe e envia ao 

longo de seu trabalho, desde a percepção de que algo 

pode ser estudado em algum fenômeno até as 

conclusões que vão introduzir novos conhecimentos no 

universo científico.  

Figura 1. Círculo Funcional de von Uexküll adaptado ao 

estudo de métodos de pesquisa  

Figura 2. Círculo Funcional aplicado ao experimento 

de Lavoisier  

O exercício demarca um conjunto de métodos de 

medição meticulosos nesse experimento de Lavoisier 

ao tentar corroborar sua hipótese para a combustão 

usando conceitos analíticos quantitativos. Todavia, em 

que medida esse tipo de atividade pode ser associada 

a outros cientistas?  

Conclusões 

Foi possível perceber o valor heurístico da noção de 

Umwelt ao utilizar este modelo como uma ferramenta 

semiótica para analisar padrões metodológicos e 

inf luências epistemológicas. A próxima etapa neste 

trabalho concentra-se na resposta que emergiu da 
etapa dos resultados: utilizar o método para mapear 

padrões encontrados na semiose de outros campos e 

comunidades da química.  
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Introdução 

Elementos terras raras vem se mostrando
extremamente uteis e versáteis ao longo das últimas
décadas, em decorrência de suas inúmeras
aplicações nas ciências e no dia a dia1.
Compreendidos por Sc; Y; La-Lu, são conhecidos
por suas propriedades luminescentes. Contudo suas
formas metálicas puras não possuem emissão de
luz intensa. Para isso, é comum a utilização de
moléculas orgânicas, normalmente beta-dicetonas e
oxibenzonas, que atuam como antenas absorvendo
energia, normalmente ultravioleta (UV) e
transmitindo para o metal1.
A 1-(4-Metoxifenil)-3-(4-t-butilfenil)propano-1,3-
diona (avo) e 2-Hidroxi-4-metoxibenzofenona (HMB)
são exemplos desses ligantes. Ambos são agente
filtro solares, o que implica em alta absorção na
faixa do UV. Outro fato importante desses
compostos, é o fato de ambos seram bastante
estudados na literatura2.
O proposto trabalho, busca sintetizar, caracterizar e
estudar a luminescência de seis novos complexos a
base de európio utilizando os ligantes AVO e HMB
como principais e H2O, PHEn e TPPO como
secundários.

Resultados e Discussão 

A efetiva síntese dos complexos foi confirmada pela
aplicação de radiação UV e observação da emissão
luminosa característica do metal európio.
A espectroscopia no infravermelho foi utilizada pra
confirmar a síntese, através da observação dos
picos ν(Eu-O) por volta de 445 cm-1 e δ(O-Eu-O) por
volta de 500 cm-1. Também foram identificados
mudanças nos picos referentes ao ν(C=O) e a não
alteração do pico ν(O-CH3).

Figura 1: espectros FTIR dos complexos (avo
esquerda; hmb direita)

Pelos espetros de luminescência foi concluída a
pureza dos compostos sintetizados, visto a
inexistência de bandas largas na região espectral.
Foram observadas as transições características
para o metal európio, como por exemplo a transição
S0 → S1 no espectro de emissão e a transição 5D0

→ 7F2 no espectro de excitação, que por sua alta
intensidade, caracterizam e possibilitam concluir
uma alta emissão luminosa por parte dos complexos
sintetizados, o que corrobora com dados empíricos
observados quando foram irradiados com radiação
UV.

figura 2: espectro de luminescência dos complexos
hidratados (avo esquerda; hmb direita)

Conclusões 

Foram sintetizados efetivamente os complexos
desejados com ambos os ligantes AVO e HMB,
confirmados, principalmente pela observação de
emissão luminosa de cor vermelha. O espectro de
luminescência, além de evidenciar sua alta
luminescência, também reforçou a pureza dos
mesmos. Com alta emissão luminosa, é notório a
possibilidade de aplicação dos mesmos em diversas
áreas da ciência.
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Introdução 

A abordagem dos conteúdos de química por 
metodologias ativas busca envolver o aluno no 
processo de ensino e aprendizagem, tornando-o 
seu protagonista. O ensino por investigação 
mobiliza  interações entre pessoas, entre pessoas 
e conhecimentos prévios e entre pessoas e 
objetos.1 Essas interações contribuem para o 
desenvolvimento da atividade didática onde, para 
Vygotsky, a construção do conhecimento acontece 
com a participação de três elementos 
fundamentais: o aluno, sujeito do conhecimento; os 
conteúdos e seus significados; e o professor, que é 
o mediador dessa interação2. Seguindo essas
premissas, desenvolveu-se uma atividade sobre 
condutividade elétrica com o objetivo de levantar 
uma problematização com os alunos, levando-os a 
desenvolver um discurso pautado no 
conhecimento científico, além de possibilitar que 
articulem os conhecimentos prévios para aplicá-los 
em diferentes situações.  

Metodologia 

A atividade foi trabalhada com alunos do primeiro 

ano do ensino médio de uma escola estadual do Rio 

de Janeiro. Partindo de um pressuposto muito 

difundido na crença popular sobre tomar banho de 

chinelo para evitar uma descarga elétrica, se deu 

início à discussão sobre a condutividade elétrica de 

diferentes soluções e materiais. Os conteúdos 

abordados de ligações químicas já haviam sido 

trabalhados em sala pelos professores da turma e, 

assim, os alunos durante a atividade deveriam 

mobilizar o conhecimento prévio para propor uma 

explicação ao experimento, relacionando as 

ligações químicas com as propriedades dos 

materiais e soluções. Para a atividade, os alunos 

foram divididos em grupos, possibilitando a troca de 

informações entre eles para a construção das 

respostas, seguindo um roteiro no qual os alunos 

respondiam às perguntas e que serviu de registro 

para a posterior avaliação da atividade. O 

experimento consistia em analisar a condutividade 

elétrica em diferentes soluções e diferentes meios, 

utilizando um circuito simples com um LED e pilhas. 

Durante toda a atividade os alunos eram mediados 

por extensionistas, que auxiliavam no experimento e 

estimulavam os alunos a responderem o roteiro. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente, observou-se uma grande discussão 

entre os alunos referente à pergunta de abertura do 

roteiro da atividade que se escuta geralmente de 

pessoas mais velhas: se você pode levar choque no 

chuveiro, por se tratar de um evento cotidiano para 

todos. Durante a realização da atividade percebeu-

se a dificuldade dos alunos em mobilizar os 

conhecimentos prévios para responder aos 

questionamentos realizados. Ao se avaliar as 

respostas dadas no roteiro, nota-se que, apesar da 

falta de alguns conceitos relativos às ligações 

químicas, os alunos expressaram suas respostas 

levando em consideração o fluxo dos elétrons em 

cada meio que estava sendo testado.  

Considerações Finais 

A atividade possibilitou, com os alunos dessa turma, 

trabalhar os conteúdos mobilizando o que foi 

desenvolvido em sala de aula e aplicar em uma 

situação cotidiana, rompendo com o senso-comum 

e utilizando o conhecimento científico para 

apresentar possíveis descrições para os fenômenos 

apresentados durante a experimentação. Por 

estarem divididos em grupos, a interação entre eles 

foi de grande importância, já que possibilitou a troca 

de ideias e de experiencias dos alunos para a 

aplicação do conhecimento na atividade, tudo 

mediado pelos monitores, pois seguindo a teoria 

histórico-cultural de Vygotsky, a internalização dos 

conhecimentos acontece mediante a negociação 

dos significados através da interação, assim, 

primeiramente o conhecimento foi socializado entre 

os alunos para depois desenvolver o conhecimento 

individual.  
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Palavras Chave: lipídios, café, CL-EMAR 

Introdução 

Os lipídios compõem, aproximadamente, 17% da 

composição química dos grãos verdes de café 

arábica. Eles participam de diversos processos 

biológicos como sinalizadores químicos, reserva 

energética e no café já foram descritos como 

marcadores para diferenciar variedades de uma 

mesma espécie e a origem geográfica1. Apresentam 

uma diversidade enorme de estruturas 

químicas/polaridades e quantidade em diferentes 

matrizes. No café, os triacilgliceróis são os lipídios 

mais abundantes, enquanto os fosfolipídios são 

encontrados em menor quantidade2. Logo, devido à 

sua complexidade, é essencial o uso de técnicas 

abrangentes e de alta sensibilidade para análise da 

fração lipídica do café. Além disso, a escolha do 

método de extração tem grande impacto na 

recuperação dos lipídios extraídos. Assim, o objetivo 

deste trabalho foi explorar diferentes métodos de 

extração e o uso de CL-EMAR combinados com 

bases de dados de fragmentação de massa in silico 

para uma análise abrangente do perfil lipídico de 

grãos verde café arábica.  

Resultados e Discussão 

Para este estudo, dois procedimentos clássicos para 
extração de lipídios (Bligh-Dyer e Folch)3,4 e um 
recentemente descrito (Matyash)5, que usa o tert-
metil-butil éter (MTBE) em vez de clorofórmio (CHCl3) 
como solvente de extração, foram utilizados para 
extrair os grãos verdes moídos de café. A análise do 
perfil lipídico foi realizada por cromatografia líquida 
acoplada a espectrometria de massas alta resolução 
(CL-EMAR, modelo Thermo QExactive Plus) 
equipada com uma fonte de ionização por 
electrospray operando nos modos positivo e negativo 
e uma Coluna CSH C-18 da Waters. O 
processamento de dados e a identificação lipídica 
foram realizados por meio do fluxo de trabalho de 
lipidômica no software MS-DIAL contendo a 
biblioteca LipidBlast MS/MS. Além disso, um banco 
de dados de lipídios já descritos em café foi 
construído para aumentar a confiabilidade das 
identificações. A identificação dos compostos foi 
realizada comparando os perfis de fragmentação 
descritos na literatura para cada classe de lipídio com 

os das amostras. Por exemplo, para identificar 
fosfocolinas (FCs), foram utilizados o íon molecular 
[M+Na]+ e os fragmentos [M+Na-183]+ (perda da 
fosfocolina) e [M+Na-RxCOOH]+ (perda dos ácidos 
graxos), montando assim a estrutura química de 
cada substância. Desta forma, as subclasses 
triacilgliceróis, diacilgliceróis, fosfocolinas e 
lisofosfocolinas foram identificadas no modo positivo 
e fosfoinositol, lisfosfoinositol e ácido fosfatídico no 
modo negativo de ionização. Mais de 120 compostos 
foram identificados nos extratos de café, sendo o 
método de Matyash o mais eficiente na recuperação 
dos lipídios identificados. Além disso, pelo fato de o 
MTBE possuir densidade menor do que a água, a 
coleta da fração orgânica contendo os lipídios é mais 
fácil e menos sujeita a erros, aumentando a 
reprodutibilidade dos resultados5,6. Com relação à 
caracterização química, pode-se considerar que o 
método de análise empregado foi abrangente, já que 
possibilitou a identificação de diferentes classes de 
substâncias presentes na fração lipídica do café por 
métodos de extração e análises rápidas e 
reprodutíveis. 

Conclusões 

A extração de lipídios segundo Mataysh foi a mais 
eficiente para o estudo do perfil lipídico dos grãos de 
café, apresentando maior número de compostos 
extraídos comparado aos outros dois métodos 
testados e com a vantagem de poder recuperar os 
lipídios na fase superior da extração bifásica. 
Utilizando a abordagem da lipidômica por CL-EMAR 
mais de 120 compostos foram identificados, 
compreendendo diferentes subclasses lipídicas, 
incluindo as espécies moleculares de fosfolipídeos 
que foram descritas pela primeira vez em grãos crus 
de café arábica.  
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Palavras-Chave: espectrofotômetro de baixo custo, contextualização, lixiviação, teor de ferro).

Introdução

O Ensino  de ciências  juntamente  com o
desenvolvimento  tecnológico  devem  caminhar
lado a lado para a universalização da educação,
tida  como  principal  meio  de  formação  do  ser
humano,  que  possibilita  a  progressão  das
perspectivas sociais. 

Contudo, muitas tecnologias são de difícil
acesso  para  a  população  como  um  todo,  até
mesmo pelo  alto  valor  dos  materiais  utilizados,
impossibilitando  a  utilização  de  determinado
instrumento para a educação (RABELO, 2018).

O estudo de solo é escasso nos cursos de
graduação de química. E mesmo no ensino médio,
em  que  a  abordagem  deste  tema  costuma  ser
frequente, não há um estudo aprofundado de sua
formação  e/ou  conservação.  Isto  acontece  pela
ausência  da  interdisciplinaridade  em  ambos  os
segmentos da educação
Adotou-se como referencial teórico o protagonismo
do aluno, proposto por Paulo Freire (1996) em uma
relação pedagógica sociocultural na qual o docente
é mediador de uma prática dialógica que prima pela
valorização  da  autonomia  do  aluno,  pelo  respeito
dos  seus  valores  culturais  e  pela  sua
conscientização  crítico  social.
Deste modo, a utilização de temas geradores que
envolvam  temáticas  ambientais  nas  aulas  de
biologia  e  química  constitui  uma  importante
ferramenta  pedagógica  para  se  trabalhar  a
conscientização  ambiental  juntamente  com  a
apropriação dos conteúdos científicos. O tema água
de  lixiviação  e  a  análise  de  metais  provenientes
dela  não  é  comumente  abordado  no  Ensino  de
Química e em virtude da sua importância ambiental,
especialmente após as tragédias nas barragens no
país,el deve ser contextualizado e discutido em sala
de aula.

Resultados e Discussão

O objetivo deste trabalho é a proposição do
debate sobre a temática da sustentabilidade do solo
mediada pela experimentação da análise da água
lixiviada  de  solos.  Como  metodologia,  foram
propostas as seguintes etapas: a) contextualização
temática sobre sustentabilidade dos solos através 

do uso de reportagens recentes; b) elaboração da
experimentação da análise de água lixiviada para o
ensino  de  química;  c)  proposição  e  aplicação  da
análise experimental contextualizada, sob a óptica
da educação ambiental crítica, no ensino médio de
Química.
A  experimentação  foi  previamente  elaborada  e
testada através da construção de kits simplificados
de lixiviação. Estes kits foram preparados amostras
de solo (terra preta adubada com húmus), dispostos
em garrafas pet, que foram lixiviados. As amostras
de  solos  foram  utilizadas  de  formas  distintas:  a
primeira  contendo  mudas  de  hortaliças  (salsinha,
alface,  hortelã,  suculenta),  a  segunda  somente
pedaços de plástico de variadas fontes (sacolas de
lixo, de supermercado e copos) e a terceira o solo
como amostra controle.
Após  o  experimento,  a  água  lixiviada  de  cada
amostra  será analisada qualitativamente  quanto  à
presença dos íons metálicos metais tóxicos, ferro e
cobre. Para tal, será montado um espectrofotômetro
de baixo custo e cunho didático, Após a análise dos
resultados  da  experimentação  do  kit  lixiviação  e
determinação  de  metais,  será  elaborada  a
proposição de intervenção didático-pedagógica para
ser contextualizada em aulas do ensino médio de
química.

 Conclusões

Neste  trabalho,  foi  elaborada  uma  sequência
didática  contextualizando  o  tema  água  de
lixiviação  com a  experimentação  de  análise  de
ferro. Esta sequência também inclui a produção
de  instrumentos  laboratoriais  de  baixo  custo  e
cunho  didático,  a  fim  de  que  o  aluno  atue  de
forma ativa sendo o protagonista na construção
do seu conhecimento.
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Palavras Chave:  Óleo de Graviola, qualidade e análise físico-química. 

Introdução 
No Brasil, o cultivo da gravioleira (Annona Muricata 

L., Annonaceae) é concentrado principalmente nas 
regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. 
Seu cultivo está em expansão, principalmente por 
oferecer múltiplas formas de utilização da polpa dos        
frutos, agregando valor ao produto. As sementes       
não são muito utilizadas, mas se prensadas podem        
ser utilizadas como uma forma de produção de óleo.         
A semente da graviola possui um percentual de 5,2         
do fruto total, a semente também possui alto teor de          
ácidos graxos (em média 66,49%), mostrando-se      
ser uma excelente matéria-prima para a produção       
de óleo. Diante deste cenário, o aproveitamento das 
sementes de graviola como uma forma de produção        
de óleo parece ser viável. O presente trabalho tem o          
objetivo de fazer análises físico-química no óleo       
para futuramente testa-lo como um agente inibidor       
de  corrosão.  

Resultados e Discussão 
A obtenção do óleo foi feita por prensagem a frio,          
não contento a presença de solventes. Foram       
realizadas análises de viscosidade, ponto de névoa,       
ponto de fluidez e índice de acidez. Outras análises         
serão realizadas futuramente. Todas as análises      
foram realizadas em triplicatas e os valores       
apresentados na tabela são referentes a média       
obtida. A tabela 1 mostra os resultados obtidos.  

Tabela 1. Análises físico-química do óleo da 
semente de graviola. 

Análise físico-químicas Óleo da semente da 
graviola 

Viscosidade 21, 5 mm2/s 
Ponto de névoa 60C 
Ponto de fluidez -20C 
Índice de acidez 8,39 mgKOH/g 

O ponto de névoa e fluidez são parâmetros de         
qualidade utilizado para avaliar a tendência do       
líquido a solidificar-se parcialmente ou a perder sua        
fluidez. Essa análise é importante para termos       
conhecimento de como o produto poderá ser       
utilizado, armazenado e transportado.  
A viscosidade do óleo aumenta com o comprimento        
da cadeia carbônica e com o grau de saturação e          
tem influência no processo de escoamento e       
utilização do produto.  
O índice de acidez está relacionado com a        
quantidade de compostos ácidos presentes no      
produto e essa análise também dá um indicativo da         
resistência a oxidação.  
Esse trabalho tem como objetivo o estudo das        
caracteristicas do óleo da semente da graviola para        
posteriormente tentar usa-lo como um inibidor de       
corrosão. Essa intenção se deu por conta do        
elevado de inibidores de corrosão altamente tóxico,       
o que dificulta o seu manuseio e descarte, dessa       
forma inibidores de origem vegetal vem despertando       
interesse científico. No caso desse trabalho em       
especíco, ainda será usado um resíduo que       
atualmente não tem tido muita utilização.  

Conclusões 
Esse trabalho ainda está em desenvolvimento, mas       
acredita-se que o óleo da semente da graviola, que         
hoje é muito pouco utilizado, pode vir a ser um          
inibidor de corrosão natural e ainda agregar valor ao         
agronegócio do fruto em questão.  
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Introdução 

O ouro ocorre naturalmente sob a forma livre, ou 

como ligas metálicas e está comumente associado 

a minerais sulfetados1, que possuem em sua 

composição elementos tóxicos como: As, Cd, Cr, 

Mn, Pb e Zn. A disponibilidade desses elementos 

em barragens é facilitada pelas etapas de 

beneficiamento do ouro, dentre as quais a flotação e 

a cianetação são críticas do ponto de vista 

ambiental pela geração de rejeitos1. A quantificação 

do material presente nesses rejeitos, não informa a 

real disponibilidade desses elementos aos diversos 

compartimentos ambientais, em caso de acidentes. 

Sendo assim, é comum o uso de protocolos de 

extrações sequenciais e sucessivas no intuito de 

avaliar o perfil de disponibilidade ambiental desses 

elementos2. O presente trabalho utilizou o método 

de extrações sequenciais protocolado pela Bureau 

Community of Reference (BCR)3 e o método de 

extração sucessiva4 em meio aquoso por 571 h para 

avaliar a disponibilidade de Pb em uma amostra de 

rejeito de cianetação de ouro. 

Resultados e Discussão 

O protocolo BCR3 é divido em 4 etapas: trocável, 

redutível, oxidante e residual, cada etapa, menos a 

residual, simula condições ambientais. Ao fim de 

cada etapa a amostra era centrifugada, sua fase 

liquida analisada e a sólida seguia para a fase 

subsequente. A extração sucessiva4 foi realizada 

utilizando-se água destilada e analisado o teor de 

Pb liberado, após, cada tempo de contato com o 

extrator até alcançar 8 extrações. Os resultados (em 

triplicata) obtidos por ICP-OES são apresentados na 

Tabela 1. 

O teor de Pb total na amostra é de 

aproximadamente 24 g Kg-1, o total disponibilizado 

pelo protocolo BCR, referente as etapas trocável, 

redutível e oxidante, corresponde a cerca de 75% 

do total. Nas extrações sucessivas o acumulado de 

Pb após as 571 h corresponde a apenas 0,1% do 

total. De acordo com a ABNT NBR 10004:20045, o 

limite máximo deste elemento para que um resíduo 

seja classificado como inerte é correspondente a 4,0 

mg Kg-1 de amostra. Este dado revela que, na 

segunda extração, 26 h, o teor de Pb liberado é 

maior do que limite estabelecido pela norma.  

Tabela 1. Resultados Extração Sequencial (BCR) e 

Extração Sucessiva (H2O destilada). 

Conclusões 

É possível inferir que sob determinadas condições 

ambientais (trocável, redutora e oxidante) o resíduo 

estudado apresenta risco a natureza, bem como a 

sua exposição ao meio aquoso por mais de 26 h 

promove a liberação de Pb, acima de teores 

considerados ao meio ambiente e a saúde pública. 
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Introdução 

No ramo da engenharia tecidual polímeros 
biocompatíveis e biodegradáveis, como os 
poliésteres alifáticos, têm sido amplamente 
aplicados devido as suas propriedades mecânicas e 
biológicas. A fim de elevar sua aplicabilidade nesta 
finalidade e adequar suas propriedades de 
biodegradação à taxa de deposição óssea uma 
perspectiva de baixo custo e fácil manejo é a 
formulação de blendas poliméricas [1]. Além disso o 
uso de partículas bioativas pode contribuir a fim de 
gerar ou elevar a atividade de biodegradação 
nesses materiais. Dentre estas partículas destacam-
se as partículas de hidroxiapatita que chamam 
atenção por mimetizar o tecido ósseo natural [2]. 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi obter 
misturas de PLA (NatureWorks LLC), PCL (Sigma 
Aldrich) e micropartículas hidroxiapatita. Essas 
misturas foram obtidas via solução na proporção 
70/30 m/m PLA/PCL utilizando o diclorometano 
como solvente. As partículas foram avaliadas em 
concentrações de 0,5% a 3% de hidroxiapatita (HA). 

A análise de bioatividade deu-se por meio de 
imersão dos sistemas em fluido biológico simulado 
(SBF) por 42 dias e avaliados por meio 
espectrometria de fluorescência de raios X por 
energia dispersiva (EDXRF) a nanodureza foi 
avaliada em nanoindentador (DUH-W211S, 
Shimadzu Co., Tokyo, Japan) utilizando uma força 
de 0,01 mgf/msec. 

Resultados e Discussão 

Os resultados de nanodureza exibidos na figura 

1 indicam que a adição da PCL de baixa massa ao 

PLA leva a uma redução de sua dureza o que pode 

refletir um efeito plastificante da PCL. A adição das 

partículas de HA, em contrapartida, leva a um 

aumento da dureza à medida que se adiciona mais 

partículas nestes sistemas. Esse comportamento 

reflete a maior rigidez das partículas de HA em 

relação às matrizes poliméricas contribuindo para 

materiais com maior dureza que os polímeros puros. 

O aumento da dureza é um requisito muito 
importantes para que o material de reposição 
tecidual possa suportar as solicitações mecânicas 
evitando desgastes precoces dos materiais do 

arcabouço diante do atrito do tecido ósseo aplicado 
sobre os mesmos [3]. 
Figura 1. Nanodureza dos sistemas obtidos 

A deposição de cálcio e fósforo foi calculada 

após 42 dias subtraindo-se as concentrações 

iniciais de HA em cada sistema (Figura 2). 
Figura 2. Deposição de sais após imersão em SBF 

A análise da deposição demonstrou que o 

acréscimo de HA elevou a capacidade de deposição 

dos sistemas nas concentrações a partir de 1%. O 

sistema contendo 3% exibiu uma deposição similar 

ao sistema contendo 2% o que indica uma possível 

perda de dispersão das partículas neste sistema. 

Conclusões 

   Os resultados obtidos indicam que as partículas 

de HA são capazes de elevar a dureza e a 

deposição de sais nas concentrações a partir de 1% 
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Introdução 

Além das moléculas mais conhecidas, como o O2, 

N2 e o CO2, a atmosfera está repleta de partículas, 

conhecidas como material particulado (PM, do 

inglês particulate matter), de diversos tamanhos e 

diferentes características físico-químicas, 

dependendo da sua fonte de emissão.1 A forma 

mais comum de classificação dessas partículas é 

por tamanho, sendo as faixas mais avaliadas PM10 e 

PM2.5, ou seja, quando elas apresentam um 

diâmetro de partícula menor do que 10 µm e 2,5 

µm, respectivamente.2  

No Brasil, o CONAMA estabeleceu em 2018 

padrões de qualidade do ar, em relação a diversas 

variáveis, dentre elas a concentração de PM10 e 

PM2,5. De acordo com o CONAMA, o padrão atual 

vigente de qualidade do ar é o PI-1, que estabelece 

limites de concentração para PM10 de 120 µg m-3  

diários e 40 µg m-3 anuais, enquanto que para PM2.5 

esses valores são de 60 µg m-3
 e 20 µg m-3, 

respectivamente.3  

O objetivo desse trabalho foi avaliar a concentração 

de PM10 e PM2,5 na PUC-Rio, Gávea, entre abril de 

2018 e março de 2019, de forma a permitir 

inferências sobre a qualidade do ar em sua 

vizinhança, considerando os limites sugeridos pelo 

CONAMA. 

Resultados e Discussão 

A média anual de PM10 foi de 20 ± 7 µg m-3 

enquanto que para PM2.5, os valores foram 7 ± 4 µg 

m-3. Como pode ser observado nos gráficos, as 

concentrações diárias de PM na PUC-Rio 

apresentam valores muito inferiores aos limites do 

CONAMA.  

Como esperado, as concentrações de PM foram 

menores nos dias em que ocorreu precipitação, pois 

as chuvas auxiliam na remoção de material 

particulado da atmosfera, melhorando a qualidade 

do ar.  

Conclusões 

Não foi observada nenhuma ultrapassagem dos 

limites anuais ou diários de concentração de 

material particulado em relação ao padrão vigente 

do CONAMA. Assim, conclui-se que qualidade de ar 

ao redor da PUC-Rio está adequada. 
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Introdução 

Durante o feriado estadual de São Jorge (23/4) são 
detonadas uma grande quantidade de fogos de 
artifício, em especial, os sonoros, que se 
intensificam na alvorada, na porta da igreja de São 
Jorge, que fica no centro da cidade do Rio de 
Janeiro (CCRJ). 
A exposição de seres humanos por curto período de 
tempo a íons e poluentes emitidos pela queima de 
fogos tem sido alvo de estudos ao redor do mundo, 
que relatam possíveis prejuízos a saúde nestes 
dias. 1-2 Por este motivo, este estudo objetiva avaliar 
o perfil da qualidade do ar (MP10) monitorada no
CCRJ durante o feriado de São Jorge, assim como 
análise de íons (Cl-, F-, CH3COO-, NO3

-, SO4
2-, Ca2+, 

Na+, Mg+2 e K+) dos materiais particulados. 

Resultados e Discussão 

Foram adotados neste estudo os dados horários de 
MP10, monitorados (-22,543002/-43,104136) pela 
estação automática (Spirant BAM, ECOTECH, 
Australia), a qual é operada pela SECONSERMA, 
para verificação do perfil horário das concentrações 
de material particulado inalável (MP10) na CCRJ.   

Figura 1. Concentração média horária de MP10 no 
feriado de São Jorge e nos finais de semana dos 
meses de abril e maio de 2019 no CCRJ.   

 No horário entre 2:30 a 6:30 do dia 23/4/2019, que 
se inicia a queima de fogos em comemoração ao 
dia de São Jorge, a concentração de MP10 chegou a 
ser 2,5 vezes maior (77 µg m-3) que as 
concentrações médias observadas neste mesmo 
horário nos finais de semana de abril e maio de 
2019 (Figura 1), que é um período que há uma 
redução significativa das atividades comerciais e 

circulação de veículos na região. Entretanto, a 
média de 24h do MP10 no feriado ficou bem abaixo 
do padrão nacional de qualidade do ar (120 µg m-

3),3 o qual foi revisado recentemente. A fim de 
complementar o estudo, foram utilizados também os 
filtros coletados (-22,910389°/-43,235731°)  pelas 
estações semiautomáticas (AGVPM2,5/AGVPM10, 
Energética, Brasil) operadas pelo INEA, que 
monitoram material particulado até 10 µm (MP10) e 
2,5 µm (MP2,5), em finais de semana do mês de 
março a maio de 2019, assim como no feriado de 
São Jorge, para determinação de concentrações de 
ânions Cl-, F-, CH3COO-, NO3

- e SO4
2- e SO42-  e 

cátions Ca2+, Na+, Mg+2 e K+ presentes no ar 
ambiente, através de cromatografia iônica.  A fração 
de MP2,5/MP10 foi alta para Na+ (78%) e K+ (68%), 
indicando que a maior porção destes elementos tem 
um baixo diâmetro aerodinâmico, aumentando a sua 
penetrabilidade no trato respiratório, porém este 
perfil se mantem similar quando comparados com 
os finais de semana. Entretanto, no dia do feriado, 
os resultados desta razão para fluoretos (8%) e 
acetatos (40%) foram muito menores que as 
observadas nos finais de semana, que 
apresentaram razões de 63-167% e 72-125%, 
respectivamente, o que mostra um comportamento 
anômalo, que requer mais investigação científica. 

Conclusões 

Os resultados do monitoramento horário da 
qualidade do ar mostram que há um aumento das 
concentrações de MP10 durante a queima de fogos 
de artifício, por esta razão devem se realizar ações 
preventivas de controle a episódios críticos de 
poluição, tal como a decretação do feriado, de forma 
a reduzir a carga de emissão de poluentes por 
outras fontes, a fim de evitar riscos à saúde da 
população concentrada próxima ao local da queima 
de fogos. Além disso, se faz necessário maiores 
esforços para explicar a razão da mudança de 
comportamento da qualidade do ar em relação aos 
ânions F- e CH3COO-. 
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Introdução 

O Bioma Mata Atlântica cobria 15 % do território
brasileiro, porém atualmente, corresponde à metade
desse percentual1. Nesta faixa estão presentes
esforços conservacionistas, como a Reserva
Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Tinguá e o
Parque Municipal da Cidade, unidades de
conservação no estado do Rio de Janeiro,
localizadas a diferentes distâncias de centros
urbanos. Mesmo com suas importâncias ecológicas
evidenciadas, a presença humana na região tem
ocasionado a contaminação de rios adjacentes2

dessas unidades por esgoto doméstico. A espécie
de planta Brillantaisia lamium (Nees) Benth. está
presente em ambas as áreas e pode ser utilizada
como biomonitora de efeitos antropogênicos. Dessa
forma, o objetivo do trabalho foi avaliar o grau de
antropização em duas áreas de conservação por
meio de determinações de biomarcadores de
estresse oxidativo e metais na planta ocorrente
Brillantaisia lamium.

Para isso, foram realizadas duas coletas, no verão e
inverno, de 10 indivíduos (folhas, caules e raízes)
da espécie B. lamium e amostras de sedimento em
três pontos no Tinguá (A, B, C), sendo um na RPPN
Tinguá (C), e dois no Parque da Cidade (D, E). As
amostras foram liofilizadas por 48 h e extraídas com
HNO3 para quantificação de níquel (Ni), cobre (Cu),
chumbo (Pb) e zinco (Zn) em um ICP-MS, NexIon
300 (Perkin Elmer). Além disso, os indicadores de
estresse oxidativo Glutationa Reduzida (GSH) e
peróxido de hidrogênio (H2O2) foram determinados
por espectrofotometria UV-Vis a 412 nm (V-530,
JASCO).

Resultados e Discussão 

Verificou-se que o Parque Municipal da Cidade é o
local com maior concentração de indicadores de
estresse oxidativo e de metais (Cu, Zn, Pb, Ni) no
sedimento (Figura 1). As concentrações de metais,
porém, se apresentaram abaixo do limite de
prevenção de efeito à biota, estabelecido pelo
CONAMA 420, limite seguro à existência das
espécies. Somado a isso, foi observado diminuição
da concentração da GSH e aumento na
concentração de radical H2O2 entre as coletas,

sendo o tecido foliar, a região com maior
concentração desses indicadores (Figura 2).

Figura 1. Concentração de metais (mg kg-1) no
sedimento e nos pontos de amostragem. Valores de
referência do CONAMA 420: Cu - 60 mg kg-1; Zn -
300 mg kg-1; Ni - 30 mg kg-1; Pb- 72 mg kg-1. 

Figura 2. Concentração de GSH em B. lamium nas
áreas de amostragem.

Conclusões 

Os resultados apontam para a presença de
contaminantes nas áreas amostrais. Além disso, os
órgãos foliares apresentaram maior concentração
dos indicadores de estresse oxidativo quantificados.
É possível inferir que as áreas de conservação
municipais investigadas estão suscetíveis a
degradação ambiental, sendo necessários novos
estudos e projetos de conscientização ambiental.
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Introdução 

A cerveja é a bebida obtida pela fermentação 

alcoólica do mosto de malte de cevada, água 

potável, lupulado, por ação de levedura. É comum 

em todo o mundo a substituição parcial do malte de 

cevada por adjuntos, sendo os cereais amiláceos ou 

seus xaropes açucarados os mais utilizados. Os 

adjuntos podem ser empregados no processo 

visando a redução de custos, entretanto, o uso de 

adjuntos nobres pode ser relacionado com a 

obtenção de cervejas especiais com composição e 

características sensoriais diferenciadas. O consumo 

de cervejas artesanais e especiais é crescente, 

motivado pela originalidade do produto, por novas 

experiências sensoriais e, ainda, pela busca por 

propriedades funcionais das bebidas. Nesse 

contexto, a batata-doce roxa (Ipomoea batatas L.) é 

uma alternativa interessante para uso como adjunto 

cervejeiro, pois é altamente nutritiva, contendo 

variedade de vitaminas, aminoácidos, minerais, 

fibras dietéticas, ácidos fenólicos, antocianinas, 

tocoferóis e betacarotenos, além de apresentar cor 

diferenciada. Com a finalidade de uso de batata-

doce-roxa (BDR) como adjunto, este trabalho teve 

por objetivo avaliar tratamentos de secagem para 

conservação (estufa e liofilização) e branqueamento 

para manutenção da cor e propriedades.  

Resultados e Discussão 

Foi realizada a caracterização de BDR-T in natura 

(triturada), BDR-BT (branqueada e triturada), BDR-S 

(seca), BDR-BS (branqueada e seca), BDR-L 

(liofilizada) e BDR-BL (branqueada e liofilizada) 

(Tabela 1). A liofilização e a secagem são muito 

interessantes para fins industriais, pois facilita o 

transporte, conserva o alimento e torna o processo 

mais uniforme. Tais processos se mostraram 

eficientes para reduzir a umidade das amostras. A 

composição química da BDR-S e BDR-L são bem 

próximas, assim como a BDR-BS e BDR-BL. Os 

resultados da caracterização da BDR-T estão 

próximos aos encontrados na literatura, por Ji et al. 

(2015)1. As amostras branqueadas mantiveram as 

suas colorações (Figura 1), podendo ser atribuído à 

inativação das polifenol oxidases, enzimas 

responsáveis pelo escurecimento enzimático. Tal 

hipótese é baseada nos teores de fenólicos totais, 

antocianinas e flavonóides amarelos, que foram 

mais expressivos nas batatas branqueadas. 
Tabela 1. Composição química da batata-doce roxa 
BDR-T in natura (triturada), BDR-BT (branqueada e 
triturada), BDR-S (seca), BDR-BS (branqueada e 
seca), BDR-L (liofilizada) e BDR-BL (branqueada e 
liofilizada). Resultados em base úmida. 

Figura 1. Aspecto da batata doce roxa, submetida a 
diferentes tratamentos. 

Conclusões 

Os resultados sinalizam que o branqueamento é 

necessário e, tanto a liofilização como a secagem 

são alternativas para conservação. Portanto a BDR-

BS ou BDR-BL possui grande potencial para ser 

empregada como adjunto na produção dessa 

cerveja especial, pois apresentou elevados teores 

de amido e antocianinas. 
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Introdução 

A principal função do óleo lubrificante é
possibilitar que o movimento se faça com um
mínimo de aquecimento, ruído e desgaste. As suas
características são definidas a partir da combinação
do óleo básico, mineral ou sintético, com um pacote
de aditivos, conferindo as propriedades de extrema
pressão, estabilidade ao cisalhamento, resistência à
oxidação e corrosão, por exemplo.

Devido a maior consciência ecológica e
legislações ambientais cada vez mais restringentes,
a coleta de óleo usado é tratada como uma
necessidade de proteção ambiental, além dos
fatores políticos, econômicos e sociais envolvidos.
Entre as alternativas encontram-se a reciclagem, o
rerrefino e a pirólise.

O objetivo do presente trabalho é realizar
uma caracterização prévia por análise térmica da
amostra de um óleo lubrificante novo e usado, de
forma a avaliar as etapas de perda de massa
durante a pirólise, a demanda energética para o
processamento térmico visando futuros estudos de
pirólise em escala de bancada e energia liberada
durante a combustão.

Resultados e Discussão 

Realizou-se a caracterização de uma
amostra de um mesmo óleo lubrificante novo e
usado, utilizado em motor diesel e identificado como
“Amostra 1”, com as curvas Termogravimetria (TG),
Termogravimetria Derivada (DTG) e Calorimetria
Exploratória Diferencial (DSC) na razão de
aquecimento a 10ºC.min-1 sob atmosfera de ar e 
nitrogênio até 800°C.

Em relação à DTG, são observadas duas
etapas de perda de massa para ambas as amostras
e as velocidades máximas dessas reações são
maiores em N2. Pela curva TG é possível observar
que a Temperatura de onset para ambas as
amostras são próximas entre si, sendo observada
uma Tonset menor para o óleo usado em ar e N2.
Isso é um indicativo da menor estabilidade térmica
do óleo usado.

Pela curva DSC, obtêm-se a energia de
combustão de 2891 J/g para o óleo novo e de 2395
J/g para o óleo usado. Como o óleo usado é
constituído de materiais orgânicos mais pesados, é
esperado que a energia liberada em sua combustão

seja menor. Em relação à demanda energética de
pirólise, observou-se um valor de 315,0 J/g para o
óleo novo e 348,0 J/g para o óleo usado.

O teor de resíduo carbonoso pode ser
obtido a partir da diferença entre a curva TG em N2
e a curva TG em ar. Em N2 forma-se resíduo
carbonoso devido à decomposição térmica do
material.

O teor de resíduo carbonoso para o óleo
usado foi superior em relação à amostra de óleo
novo, como esperado. Na amostra de óleo usado há
a presença de resíduos orgânicos mais pesados.

Tabela 1. Caracterização das amostras de óleo
novo e usado em atmosferas inerte e oxidante 

Óleo
Novo
Ar

Óleo
Novo
N2

Óleo
Usado
Ar

Óleo
Usado
N2

Tperda 145,9ºC 128,9ºC 132,8ºC 129,9ºC
Tonset 300,7ºC 263,4ºC 276,5ºC 261,2ºC
Resíduo 0,62% 0,87% 1,06% 1,6%

Conclusões 

 A curva DTG de ambos os óleos (novo e usado)
possuem duas etapas de perda de massa, uma
que ocorre mais rapidamente, seguida de uma
mais lenta. As variações de massa nos picos do
óleo novo foram maiores que no usado.

 A menor Tonset da amostra de óleo usado em
N2 e em ar indica que possui maior facilidade
em se degradar/oxidar, respectivamente, sendo
condizente com as características de
performance esperadas.
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Lubrificação Industrial. Rio de Janeiro: Interciência: IBP, 2006. 
4IONASHIRO, M. Fundamentos da Termogravimetria e Análise 

Térmica Diferencial/ Calorimetria Exploratória Diferencial. 2 ed. 
Rio de Janeiro: Giz, 2014. 
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Introdução 
A maionese é uma emulsão semissólida composta 
de óleo, gema de ovo, vinagre, sal e mostarda[1]. 
Uma emulsão com características físico-químicas 
similares à maionese tradicional sem uso de ovo, a 
fim de que o risco de contaminação por Salmonella 
Enteriidis seja anulado, é um significativo meio de 
profilaxia para combater a contaminação por 
salmonella[2]. As emulsões O/W (AD1/AD2) foram 
formuladas relação de 1:2 de óleo (girasol/canola) e 
leite de soja (substituinte da proteína do ovo) em 
blender. A goma xantana possibilitou textura mais 
homogênea e sem sedimentação de partículas e/ou 
formação de suspensão oleosa[3]. O uso da cúrcuma 
teve o intuito de promover uma coloração similar à 
maionese comercial, além de incorporar suas 
propriedades antiinflamatória e antioxidante ao 
produto final[4]. As emulsões AD1, AD2 e a 
maionese comercial mais vendida no mercado 
brasileiro (AC) foram caracterizadas por Reologia 
(Brookfield, DVIII Ultra, spindle CP41, a 25ºC e taxa 
de cisalhamento de 0 a 400 s-1) e Análise Térmica 
(DSC, Mettler-Toledo, DSC822, de -40 a 140ºC, 
razão de aquecimento de 10ºC/min em atmosfera 
de nitrogênio na vazão de 50 mL/min). 

Resultados e Discussão 
A Figura 1 apresenta o gráfico de viscosidade 
versus taxa de deformação para as amostras AC, 
AD1 e AD2. São observados o comportamento 
pseudoplástico (decréscimo da viscosidade 
aparente com o aumento da taxa de deformação[5]) 
e o fenômeno de tixotropia (os valores de 
viscosidade aparente observados no ‘caminho da 
ida’ são maiores que os observados no ‘caminho da 
volta’ e quanto maior for a área da diferença entre 
as curvas, maior será a tixotropia[6]). As Figuras 2 a 
4 apresentam as curvas de DSC das amostras AC, 
AD1 e AD2. Nota-se presença de eventos 
endotérmicos em temperaturas similares (0ºC) 
indicando fusão[7], porém as variações de entalpia 
para as emulsões foram maiores do que a amostra 
comercial, indicando uma possível interação entre a 
goma xantana e a proteína do leite de soja, evitando 
que a última se desnature com maior facilidade. 

Conclusões 
As amostras desenvolvidas são interessantes, pois 
apresentaram comportamento reológico e eventos 
endotérmicos similares à maionese tradicional. 

____________________ 
1Jaeger, J. Produção de Maionese. TCC- Universidade Regional de 
Blumenau, SC, 2012, 160p.  
2Simões, M.; Rocha, M.; Pisani, B.; Prandi, M. Rev. Inst. Adolfo Lutz, 
2010, 69(4), 497-502.  
3Borges, C.D.; Vendruscolo, C.T. Rev. Ciências Biológicas e da Saúde, 
2008, 29 (2), 171-188.  
4Peres, A.S.; Vargas, E.G.A.; Souza, V.R.S. Rev. Inter. do pensamento 
científico, 2015, 2(1), 218-229.  
5Campos, D.C.P; Antoniassi, R.; Deliza, R.; Freitas, S. C.; Felberg, I. 
Ciência e Tecnologia de Alimentos, 2009, 29 (4), 919-926.  
6Schramn,G. Reologia e Reometria - Fundamentos Teóricos e Práticos. 
SP, 2006, 1ª ed., 240p.  
7Mothé, C. G.; Azevedo, A.D. Análise Térmica de Materiais. RJ, 2009, 
1ª ed., 324p. 

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 252
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O sistema olfativo de insetos ocorre com a participação de diversas proteínas. Dentre elas se
destacam as OBPs, que são pequenas proteínas solúveis com cerca de 14 kDa. Estas
proteínas são responsáveis pelo transporte de pequenas moléculas hidrofóbicas, as moléculas
de odor. O Rhodnius prolixus, pertence à família Reduvidae e à ordem Hemiptera. Essa
espécie é um dos principais vetores da doença de Chagas nas Américas e é popularmente
conhecido como barbeiro. Estima-se que cerca de 6 a 7 milhões de pessoas em todo o mundo,
principalmente na América Latina, estejam infectadas pelo Trypanosoma cruzi, o parasita
causador da doença de Chagas.O estudo da olfação de R. prolixus é importante para o
desenvolvimento de formas alternativas de controle deste vetor. Dessa forma, este trabalho
teve como objetivo a caracterização funcional da OBP 6 e OBP 17 de R. prolixus, utilizando a
técnica de RNA de interferência. (RNAi). A primeira etapa deste estudo envolveu a análise do
perfil de expressão da OBP 6 e OBP 17 em diferentes órgãos de insetos adultos através de
PCR convencional e PCR quantitativo (qPCR). O qPCR revelou que os genes OBP6 e OBP17
se mostraram mais expressos nas antenas de macho e fêmea. A segunda etapa deste estudo
envolveu a amplificação do fragmento utilizando primers contendo a sequência do sítio de
ligação da T7 polimerase, necessário para a síntese do dsRNA. Em seguida foi realizada a
produção do dsRNA para os genes OBP6, OBP17 e βgal (gene controle). Os insetos adultos 

foram separados em dois grupos e injetados com dsOBP6 e dsβgal.  O RNA dos insetos
injetados foram extraídos e o cDNA foi sintetizado. A próxima etapa consiste em avaliar o
silenciamento da OBP6 através de PCR quantitativo. Uma vez confirmado, bioensaios
comportamentais estão previstos para avaliar o fenótipo obtido e investigar a função fisiológica
das OBPs de interesse.

Figura 1. Amplificação do fragmento contendo a sequência de ligação da T7 polimerase. Eletroforese em gel de
agarose do produto de PCR para amplificação do fragmento da (a) OBP6 e (b) OBP17 utilizando primers contendo a
sequência do sítio de ligação da T7 polimerase, necessário para a síntese do dsRNA.

Figura 2. Produção de dsRNA e síntese de cDNA após injeção do dsRNA. (a) Eletroforese em gel de agarose do
dsRNA para o gene não-relacionado β-gal e para os genes de interesse RproOBP6 e RproOBP17. (b) Eletroforese em
gel de agarose do produto de PCR para amplificação do gene constitutivo RproR18S utilizando cDNA dos insetos
injetados com dsRNA como molde. O cDNA íntegro será utilizado em ensaios de qPCR para avaliar o silenciamento.

Referências bibliográficas: 

LORENZO, M.G.; MELO, A.C.A. Olfação e Comportamento. In: MOLECULAR, I. N. D. C. E. T. E. E. (Ed.). Tópicos Avançados 

em Entomologia Molecular. Rio de Janeiro, v.1, 2012.
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Introdução 

A energia solar atrai a atenção da comunidade 
científica por ser capaz de produzir combustível, 
além de energia elétrica, de forma limpa e 
renovável. A fotossíntese artificial surge então como 
um método de obtenção do hidrogênio, como 
combustível limpo, produto da dissociação da água. 
A etapa de oxidação da água, mais difícil, ocorre na 
natureza devido a catálise promovida por um 
agregado de Mn4CaO5. Inspirado nesse agregado, 
estudos mostram que óxidos de metais nobres 
possuem os melhores resultados como 
catalisadores dessa mesma etapa. Como alternativa 
ao alto custo, metais da primeira série de transição 
se mostraram alternativas promissoras. 

O trabalho então foca na utilização de óxidos de 
manganês dopados com paládio como catalisadores 
para reação eletroquímica da oxidação da água 
investigando o efeito da dopagem de paládio e do 
tipo de deposição do catalisador em FTO. Para tal, 
os óxidos foram sintetizados[1] e caracterizados, 
para em seguida serem depositados em FTO por 
droping cast (DC). Os filmes também foram 
preparados por eletrodeposição[2][3][4] por três 
métodos: Cronoamperometria por Potencial Fixo 
(PF), por Potencial Alternado (PA) e Voltametria 
Cíclica (VC). Em todos os métodos, o filme de 
paládio foi depositado sobre o filme de manganês 
(MnPd). No último método, a ordem de deposição 
também foi investigada: (MnPd), (PdMn) e com 
deposição conjunta [(MnPd)]. 

Resultados e Discussão 

Figura 1: Imagem dC/dZ de AFM a) puro; b) 
dopado. 

Pela imagem de AFM, foi possível analisar a 
superfície do filme catalítico e estimar o seu valor de 
capacitância. O filme que apresenta dopagem 
possui aproximadamente dez vezes o valor de 
capacitância do filme puro, mostrando que o paládio 
torna o catalisador mais eficiente. 

Tabela 1: Sobrepotenciais (mV) referente a cada 
método de deposição do catalisador, nos valores de 
densidade de corrente 0,2 e 5 mA/cm² (eletrólito de 
KOH 1M,pH = 13).. 

Deposição j = 0.2 (mA/cm²)  j = 5 (mA/cm²) 

FTO sem filme 660 1300 

DC Mn 490 930 

DC MnPd 500 990 

PF Mn 450 870 

PF MnPd 360 940 

VC Mn 560 1150 

VC MnPd 340 890 

PA Mn 460 950 

PA (MnPd) 440 940 

PA MnPd 510 1140 

PA PdMn 300 740 

A tabela mostra que o catalisador de fato diminui o 
sobrepotencial, tal como a presença do metal nobre 
em todos os métodos. A eletrodeposição, portanto, 
apresentou os melhores resultados tendo destaque 
ao PA PdMn, que possuiu o menor sobrepotencial 
dentre todos. 

Conclusões 

Conclui-se que a presença do paládio, na maioria 
dos casos, é crucial para o aumento da eficiência 
catalítica tanto no aumento da capacitância, quanto 
na diminuição da resistência do filme e no 
sobrepotencial. 
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Introdução  
A  Educação  Ambiental  (EA)  é  recomendada  através  
da   abordagem  de   temas   transversais,   devendo   ser  
realizada   de   modo   integral   e   interdisciplinar   nas  
diversas   áreas   de   conhecimento.   No   Ensino   de  
Química,   a   inclusão   de   temas   transversais,   tais  
como   o   aquecimento   global   e   as   mudanças  
climáticas,   contribui   com   a   compreensão   do   papel  
social   da   Química,   contextualizando   o   ensino   e  
aumentando  o  interesse  pela  disciplina.1  
Entretanto,  um  dos  grandes  desafios  para  o  êxito  da  
EA  corresponde  à  elaboração  de  materiais  didáticos  
adequados   para   o   processo   de   ensino-
aprendizagem,   que   permitam   a   abordagem   do  
conteúdo  e  alcance  dos  objetivos  propostos.2,  3    
Assim   sendo,   o   objetivo   deste   trabalho   é   propor   a  
elaboração  de  Histórias  em  Quadrinhos  (HQs)  como  
material   didático   para   Educação   Ambiental   no  
Ensino   de  Química,   com   o   uso   de   ferramentas   da  
plataforma  Web  2.0.  

Resultados  e  Discussão  
Para   a   construção   deste   trabalho,   o   aquecimento  
global   e   as   mudanças   climáticas   foram   escolhidos  
como   tema   transversal   de   EA   no   ensino   de  
Química,   de   acordo   com   as   orientações   dos  
Parâmetros  Curriculares  Nacionais.1  
Esta   temática   permite   a   abordagem   e  
desenvolvimento   de   conteúdos   específicos   do  
conhecimento  de  Química,   tais  como  substâncias  e  
misturas,   funções   químicas,   reações   químicas,  
estequiometria   e   funções   orgânicas   entre   outras,  
sendo   estes   conceitos   essenciais   para   o  
reconhecimento   e   compreensão   da   Química   como  
resultado   de   uma   construção   humana   inserida   na  
história  e  na  sociedade.  
Do   mesmo   modo,   a   utilização   desta   temática  
permite  a  abordagem  dos  conceitos  de  Química  de  
forma   interdisciplinar  em  associação  a  outras  áreas  
de   conhecimento   –   Biologia,   Física,   Geografia,  
História  e  Matemática,  por  exemplo.  
Assim   sendo,   a   construção   da   HQ   como   material  
didático  para  a  abordagem  do  aquecimento  global  e  
das  Mudanças  Climáticas   foi   realizada  por  meio  de  
uma  conta  de  acesso  gratuito  no  aplicativo  PixTon,  
sendo   este   uma   ferramenta   que   permite   a   criação  
de   HQs   com   bandas   desenhadas   e   digitais,   de  
forma   rápida   e   gratuita,   em   um   sistema   de   drag-
and-drop  totalmente  online,  não  requisitando  que  os  
usuários   da   plataforma   possuam   habilidades  
consideráveis  na  área  da  arte  ou  do  desenho.3    

A   HQ   elaborada   neste   trabalho   foi   dividida   em  
quatro   conjuntos   sequenciais   de   quadrinhos,   como  
pode   ser   visto   na   Figura   1,   que   representa   o  
segundo  conjunto  de  quadrinhos  da  HQ.    

Figura  1.  Abordagem  e  contextualização  do  tema  

A  visualização  completa  e  com  melhor  resolução,  da  
HQ   elaborada   para   este   trabalho   pode   ser   feita  
através   da   plataforma   Pixton   no   link  
https://pixton.com/hq:jslcxxbi.4  

Conclusões  
Neste   trabalho   foi   possível   a   construção   de   HQ  
como  material  didático  alternativo  para  a  abordagem  
de  temas  transversais  de  EA  no  ensino  de  Química.  
A   construção   de   HQs,   realizada   por   meio   de  
ferramenta  gratuita  e  de  fácil   interação  da  Web  2.0,  
o Pixton,   revela  a  viabilidade  para  a  construção  de
materiais  didáticos,  ainda  que  o  Professor  não  tenha  
habilidades  específicas.  
Finalmente,  este  trabalho  contribui  com  a  discussão  
do   aquecimento   global   e   das  mudanças   climáticas  
no  âmbito  educacional.  
____________  
1  BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais, 1997.  
2  Bandeira, D. Material didático: conceito, classificação geral e aspectos 
da elaboração. Curitiba, IESDE, p. 13-33, 2009 
3 Carvalho, S. M. L. E. de. O potencial pedagógico das ferramentas da 
Web 2.0 no ensino online das Ciências Naturais: a perspectiva dos 
alunos. Tese de Doutorado. Universidade de Lisboa. 2014. 
4 Pixton, 2019. Disponível: https://www.pixton.com/br/comic/jslcxxbi 
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Introdução 

As frutas cítricas são uma fonte conhecida de
nutrientes benéficos para a saúde humana.1 Os 
resíduos gerados pelo processamento industrial
dessas frutas representam uma fonte rica de
polifenóis e fibras alimentares.1 Estudos recentes 
demonstram que substâncias químicas presentes
nas cascas de frutas cítricas possuem propriedades
antifúngicas, antimicrobianas, anticancer, dentre
outras.1 Extração por fluido supercrítico foi utilizada 
para a obtenção do óleo das cascas de Citrus 

aurantium,  popularmente conhecida como laranja-
da-terra. Os parâmetros de extração utilizados
foram 483 bar de pressão, 50 ºC de temperatura,
sob uma vazão de 40g/min. de CO2, durante 60
minutos. O óleo obtido foi submetido à
cromatografia no modo flash utilizando uma coluna
de sílica gel de 10g. A separação foi realizada com
hexano (A) e acetona (B) no seguinte gradiente de
eluição: 100% A por 4 minutos, aumento linear para
10% B durante 1 minuto, percentagem de B mantida
por 7,5 minutos, seguida de aumento linear de %B
para 40%  por 3,5 minutos, mantendo-se esta
composição por 14 minutos. A proporção de B foi
aumentada linearmente para 100% durante 6
minutos e mantida por 2 minutos. A composição da
fase móvel foi retornada às condições iniciais, por 2
minutos. A vazão foi de 12 mL/min e as frações
foram coletadas e monitoradas à 254 e 330 nm.3 A 
fração majoritária obtida foi analisada por CLAE no
modo semipreparativo usando-se uma coluna de
C18 (250 x 6 mm, 5 µm). Foi usado um gradiente de
eluição de acetonitrila em ácido fórmico aquoso a
0,1% e vazão de 1,7 mL/min. A identificação das
substâncias isoladas foi realizada por RMN uni e
bidimensionais a 500 MHz em CDCl3 e por
Espectrometria de Massas.

Resultados e Discussão 

A Figura 1 mostra o cromatograma obtido pela
separação em cromatografia flash em sílica gel e
monitorado a 254 e 330 nm.
Após a purificação da fração majoritária por HPLC,
obteve-se o isolamento de duas cumarinas
identificadas como isomeranzina e hidrato de
meranzina, baseando-se em dados da literatura
(Figura 2).2  

Figura 1 – Cromatograma no modo flash do extrato
da casca de laranja-da-terra.

Figura 2 – Cumarinas isoladas do extrato da casca
de Citrus aurantium (laranja-da-terra).

Conclusões 

Duas cumarinas preniladas foram isoladas do óleo
das cascas de Citrus aurantium (laranja-da-terra),
obtido por extração com CO2 em condições
supercríticas e caracterizadas por métodos
espectroscópicos/espectrométricos.
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Figura 1. DRX em baixo ângulo dos materiais. 
X 

Desenvolvimento de materiais adsorventes para remoção de corante 
em água: Uso da MCM-41-NH2 e do Óxido de Ferro “verde”. 
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Introdução 

 Quando indevidamente descartado, o efluente 
das indústrias têxteis destaca-se como poderoso 
poluidor uma vez que é capaz de degradar 
diretamente a qualidade ambiental. A estrutura 
aromática e complexa dos corantes presentes 
nesse efluente é resistente à luz, à atividade 
biológica e à outras condições ambientais 
degenerativas [1]. 

 A família de peneiras moleculares de sílica 
mesoporosa (MCM-41, SBA-15) apresenta 
características ideais para aplicações como 
adsorventes sólidos [2]. Sua estrutura é formada 
essencialmente por SiO2 amorfo, onde a superfície 
exibe caráter levemente ácido, o qual permite a 
introdução de diversos grupos funcionais. Nesse 
sentido, funcionalizações com aminas têm sido 
propostas visando aumentar o número de sítios de 
adsorção. Além disso, alguns trabalhos já relatados 
na literatura mostraram que nanopartículas de ferro 
preparadas por um método “verde”, isso é, usando o 
extrato rico em polifenóis do chá preto, foram 
aplicadas com sucesso na degradação de corantes 
[3]. 

Resultados e Discussão 

  Foram desenvolvidos quatro materiais diferentes. 
A sílica mesoporosa foi identificada como MCM-41, 
e então aminada através de refluxo com tolueno e 
APTES, identificado como MCM-41-NH2. Foram 
também sintetizadas nanopartículas de Ferro 
através da reação entre FeCl3. 6H2O e extrato de 
chá preto (Dr. Oetker) em presença da MCM-41 e 
MCM-41-NH2. Esses materiais foram identificados 
como BTFe-MCM-41 e BTFe-MCM-41-NH2, 
respectivamente. 
 A síntese de MCM-41-NH2 e a síntese BTFe-MCM-

41 levou a uma diferença no ordenamento estrutural 
do material quando comparados a MCM-41 pura, 
demonstrando alteração na composição do “bulk” do 
material de origem. 

 Os dados de FTIR mostram os grupos hidroxila de 
silanóis em 3430 cm-1, a água adsorvida em 1630 
cm-1 e o siloxano em 1110 cm-1. O estiramento CH 
(2938 cm-1) e vibração de deformação angular 
aromática e alifática CH (1510 e 1462 cm-1), 
confirmam a incorporação dos componentes 
orgânicos oriundos do extrato de chá. 

Figura 2. FTIR dos materiais. 

    Os diferentes materiais desenvolvidos foram 
testados como adsorventes e observou-se a 
descoloração nas condições de 25 mg de 
catalisador em 100 mL de solução de alaranjado de 
metila na concentração de 5,010-5 mol/L. O 
resultado encontrado está na Figura 3, 
demonstrando até 85% de descoloração em 180 
min com o BTFe-MCM-41-NH2. Observou-se um qe 
de 65 (mg/g), demonstrando-se um promissor 
adsorvente.  

 Figura 3. Descoloração após 180 min de adsorção dos 
diferentes materiais sintetizados.  

Conclusões 

A combinação das propriedades das sílicas 
mesoporosas junto com os grupos amino e a adição 
de nanopartículas de Ferro “verdes”, resultou em 
material com elevada capacidade adsorvente para o 
corante alaranjado de metila. 
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Introdução 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA)
são compostos orgânicos que possuem dois ou
mais anéis benzênicos condensados e que podem
ter origem tanto antropogênica, quanto natural. A
maior parte dos HPAs encontrados nos ambientes
aquáticos está localizada em rios, estuários e águas
costeiras. Portanto, o monitoramento dos níveis de
HPAs em sistema estuarinos se mostra um objeto
de preocupação para os órgãos ambientais, uma
vez que o controle desses níveis é de interesse para
a avaliação da qualidade da água.
Nesse sentido, objetivou-se desenvolver um método
cromatográfico de análise para quantificar HPAs em
matrizes aquosas ambientais, avaliando a eficiência
das extrações líquido-líquido (ELL), em fase sólida
(SPE) e microextração em fase sólida (SPME).

Resultados e Discussão 

O método desenvolvido utilizando a técnica de
Cromatografia Gasosa com detecção por
espectrometria de massas (CG-EM) se mostrou
seletivo para os 16 HPAs prioritários pela US-EPA,
não apresentando coeluição. Os analitos foram
confirmadas por meio dos seus fragmentos iônicos
característicos de seu espectro de massas. Três
técnicas de extração foram estudadas: a extração
líquido-líquido (ELL) - método proposto pela US-
EPA -, a extração em fase sólida (SPE) e a
microextração em fase sólida (SPME). 

Figura 1: Procedimentos de extração de HPAs em
matriz aquosa.

Figura 2: Cromatogramas dos HPAs por (a) ELL;
(b) SPE e (c) SPME.

Observa-se que as técnicas ELL e SPME
apresentaram os melhores resultados na extração
dos 16 HPAs em matriz aquosa, ao contrário do
SPE, com a obtenção de apenas 4 HPAs.

Conclusões 

O método analítico desenvolvido se mostrou
eficiente para determinação quantitativa dos HPAs
em matriz aquosa. Quanto à extração, a técnica
SPME foi a escolhida para a realização do estudo,
uma vez que reduziu o tempo do processo de
extração, apresentou maior sensibilidade do que a
ELL e não fez uso de solventes orgânicos, sendo
uma técnica alinhada aos princípios da Quimica
Verde.
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Introdução 

Comumente utilizada em culturas de algodão, arroz,
cana-de-açúcar, feijão e entre outros, a
Imidacloprida (IMI) é um inseticida da família dos
Neonicotinóides, que atua de forma sistêmica.
Desta forma, este pesticida age como um
componente agonizante para insetos através de
seus receptores de nicotínicos. Apesar de
apresentar baixa toxicidade e ser bem efetivo no
combate às pragas na agricultura, o uso expressivo
de IMI tem contaminado plantas e vegetais em
quantidades que se tornam nocivas à saúde dos
animais. Agentes polinizadores, como as abelhas,
têm sido afetados por essa contaminação,
acarretando em voos mais curtos, baixa taxa de
polinização e até a morte de milhares.
A partir deste problema, torna-se necessário o
desenvolvimento de métodos analíticos sensíveis de
baixo custo, não prejudiciais ao meio ambiente, para
detectar a presença de IMI em plantas e alimentos.
O uso de sensores eletroquímicos tem se tornado
mais abrangente no meio de pesquisas para
detecções de analitos específicos de forma rápida e
eficiente. Para realizar essa análise, utilizou-se um
sensor eletroquímico com superfície de carbono
vítreo.

Resultados e Discussão 

Aplicando voltametria de pulso diferencial, a
determinação direta da IMI foi realizada a partir da
redução eletroquímica do grupo nitro aromático da
Imidacloprida, em meio aquoso de tampão BR
(tampão Brintton-Robinson) em pH 9,0, no potencial
de -1,05V vs Ag/AgCl, com uma faixa linear de 3,0 x
10-7 até 1,5 x 10-5 mol L-1 e limite de detecção de 
10,5 nmol L-1.  

Figura 1. Determinação da Imidacloprida pelo
eletrodo de carbono vítreo em tampão BR, pH 9,0.

Conclusões 

O sensor desenvolvido composto por carbono vítreo
mostrou eficiência nos resultados e apresentou uma
curva analítica com um pico catódico bem definido.
Sendo assim, este método eletroquímico torna-se
uma boa alternativa para auxiliar em pesquisas de
detecção de pesticidas em amostras reais, como de
mel e vegetais.
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Introdução 

Um dos intermediários mais importantes na 

autoignição de hidrocarbonetos são os radicais 

peróxidos orgânicos ROO• formados pelo ataque do 

O2 ao radical alquil (R•). O ROO• pode se decompor 

em um alcano e HO2 radicalar, ou isomerizar para 

•QOOH através de uma transferência intramolecular

de Hidrogênio. Esta última espécie é capaz de se 

envolver reação de propagação ou ramificação. Em 

um estudo prévio, a velocidade de reação de 

peróxidos de n-heptano e isooctano foi calculada e 

comparada1. O presente trabalho apresenta na 

química dos peróxidos cíclicos ROO• (R = C5H9, 

C5H7), no qual nossa proposta foi de investigar os 

efeitos das cadeias cíclicas e insaturações na 

cinética dos radicais ROO•, incluindo sua formação 

a partir de R• e O2. 

Resultados e Discussão 

A estrutura dos reagentes, produtos, pontos de sela 

foram otimizadas e calculadas usando o método 

DFT M08-SO/6-31G (d, p) no programa GAMESS. 

As constantes de velocidades de reação foram 

determinadas por teoria do estado de transição 

convencional com correção do tunelamento 

potencial assimétrico Eckart. Podemos ver a razão 

de ramificação entre Transferência intramolecular de 

Hidrogênio e eliminações de •O2H em função da 

Temperatura (K) na figura 1. 

Figura 1: Razão da Eliminação de •O2H e 

Transferência de H pela Temperatura. 

Esta razão está correlacionada a propensão de 

autoignição. Na tabela 1 encontram-se os valores

da variação da energia de entalpia (ΔH‡) e da 

energia de entropia (ΔS‡) do estado de transição 

para as reações dos peróxidociclopentano 

(C5H7OO•) e peróxido-ciclopenteno (C5H9OO•). A 

terminologia usada para classificar a Transferência 

de Hidrogênio intramolecular é padrão e descrita em 

outro artigo1. As reações marcadas com “*” são 

aquelas em que o grupo peroxil ataca o hidrogênio 

do carbono insaturado. 

Reação ΔH‡ (Kcal/mol) ΔS‡ (cal/mol) 

Ciclopent-1-eno 

1,3s 0,00 0,00 

1,4s* 39,29 -2,43 

1,5s 71,18 -4,63 

Ciclopent-2-eno 

1,3s 42,17 -0,06 

1,4s* 43,58 -3,27 

1,5s* 52,20 -5,87 

Ciclopent-3-eno 

1,3s 45,50 -0,12 

1,4s 30,84 -3,79 

1,5s* 72,96 -5,77 

Ciclopentano 

1,3s 35,51 -4,52 

1,4s 31,07 -2,53 

1,5s 28,20 -6,88 

Tabela 1: Valores de ΔH‡ e ΔS‡ nas reações 

estudadas. 

Conclusões 

A maior barreira de reação observada (ΔH‡) foi de 

Transferência intramolecular de Hidrogênio na 

reação 1,5s* do peróxidociclopent-3-eno. A reação 

1,3s no ciclopent-3-eno forma como produto 

ciclopent-3-enona e libera radical hidroxila (•OH). A 

curva de razão de ramificação indica que a 

autoignição é maior no ciclopentano do que no 

ciclopenteno. 
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Introdução 

As questões ambientais têm ganhado notoriedade 
nas últimas décadas. Em grandes centros urbanos, 
como a cidade do Rio de Janeiro, os impactos 
ambientais são observados com maior intensidade e 
frequência, tendo destaque os impactos causados 
pela poluição atmosférica.  
Os materiais particulados (MP) constituem uma 
classe de poluentes atmosféricos de grande 
relevância em uma atmosfera urbana, sendo 
partículas sólidas ou líquidas mantidas em 
suspensão no ar devido ao seu tamanho e massa, e 
que, quanto menor o seu tamanho, maior o seu 
alcance no organismo, podendo chegar aos 
alvéolos pulmonares e causar danos 
cardiovasculares e neurológicos.1 
Neste contexto, destaca-se o papel das áreas 
verdes urbanas, como o Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro (JBRJ), que dentre as suas múltiplas 
funções, permite a mitigação de parte dos efeitos da 
poluição atmosférica, influenciando diretamente na 
qualidade do ar e de vida da sociedade.  
Assim sendo, o principal objetivo deste trabalho é 
evidenciar o transporte de poluentes atmosféricos 
até o JBRJ, bem como compreender o papel deste 
frente aos impactos da poluição atmosférica na 
cidade do Rio de Janeiro 

Resultados e Discussão 

As amostras de Material Particulado, partículas de 
até 2,5 µm, (MP2,5) foram obtidas por meio de 
Amostrador de Grande Volume (AGV), conforme 
demonstrado na Figura 1, coletadas num filtro de 
microquartzo, equilibrado e pesado antes (tara) e 
após (bruto) a amostragem, com a finalidade de se 
determinar gravimetricamente a variação de massa 
obtida após um período de 24 horas de 
amostragem.  

Figura 1. Amostragem de MP2,5, utilizando AGV. 

Foram selecionados dois locais de amostragem, a 
Ilha do Fundão e o JBRJ, ambos localizados na 
cidade do Rio de Janeiro, em uma atmosfera 
tipicamente urbana e impactados principalmente por 
emissões veiculares, sendo que a Ilha do Fundão 
apresenta baixa influência de áreas verdes de 
grande extensão, e o JBRJ tem elevada influência 
de áreas verdes, devido ao seu próprio arboreto, 
além de sua proximidade à Floresta da Tijuca.2  
Assim, foram coletadas 34 amostras no período de 
março a maio de 2017. As médias dos valores 
obtidos em cada local de amostragem são 
apresentadas na Tabela 1.  

Tabela 1. Massa de MP2,5 (µg m-3), obtidas para os 
locais de amostragem no período de março a maio 
de 2017.  

Local de Amostragem MP2,5 (µg m-3) 

Ilha do Fundão 5,25 ± 2,28 
JBRJ 9,64 ± 1,94 

Os dados obtidos indicam o transporte e alcance de 
poluentes atmosféricos, como MP2,5, em áreas 
verdes, impactando a fauna e flora existentes, bem 
como os frequentadores destes espaços. 
Do mesmo modo os dados obtidos para o JBRJ, 
foram cerca de 45 % menores do que aqueles 
obtidos na Ilha do Fundão, sugerindo o poder de 
mitigação e retenção de poluentes atmosféricos por 
áreas verdes urbanas, estando em consonância 
com outros estudos já realizados.2,3 

Conclusões 

Neste projeto foi possível verificar a importância do 

JBRJ como área verde urbana, tanto pelas suas 

características estéticas, paisagísticas e de lazer, 

quanto pelo seu papel e contribuição na qualidade 

do ar da cidade.  

Em outro aspecto, os dados apresentados sugerem 

a necessidade de maiores estudos para esclarecer 

os processos de transporte e mitigação de 

poluentes atmosféricos. 
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Introduction 

Trace metals present in oil samples can be
responsible for catalyze reactions that can result in
corrosion of engine parts, catalyst poisoning, or fuel
degradation.1,2 The quantification of metals in oil
samples is important for obtaining relevant
information, application of corrective measures to
guarantee the quality of refined products, and
evaluation of the environmental impact of oil
production and usage.3,4 Inductively coupled plasma
mass spectrometry (ICP-MS) shows to be a robust
and reliable technique for trace elements
determination, with high sensitivity for multielemental
analysis, and capability of isotopic-ratio
measurments.4,5 The aim of this work is the
development and comparison of methods for
determination of Ni and Cr in petroleum asphalt
cement (CAP) by isotope dilution (ID) applied to
aqueous and organic matrices using ICP-MS.

Results and Discussion 

The standard reference material NIST SRM 1084a
(wear-metals in lubricant oil) was used for accuracy
evaluation. Oil samples were analyzed after direct
dilution in a mixture of xylene and butanol in the
60:40 ratio, and after acid decomposition with 2.5
mL of HNO3 and 1.0 mL of H2O2 in a digestion block.
The isotopic materials were added directly into the
organic solutions, and prior to the acid
decompositions. For introduction of organic samples
in the ICP-MS a Meinhard nebulizer coupled to a
cryogenic desolvation unit kept at -5 °C was used.
Oxygen was introduced as auxiliary gas to avoid
carbon deposits on cones and lenses. RF power and
nebulizer gas flow rate were optimized for each
method. To overcome the spectral interference of
40Ar12C+ over 52Cr, a dynamic reaction cell with CH4
as reaction gas was used. Detection and
quantification limits are shown in Table 1.
Table 1. Instrumental LD and method LQ.

Method LD (µg L-1) LQ (µg kg-1) 

Ni Cr Ni Cr 

Aqueous ID 0.44 0.31 232 164 
Organic ID 0.22 0.48 116 253 

Concentrations obtained for the certified reference
material and for the oil sample using both methods
are presented in Tables 2 and 3.
Table 2. Concentrations, in mg kg-1, found for Ni and
Cr in the CRM by both methods.

Method   Ni   Cr 

Certified values 99.7 ± 1.6 98.3 ± 0.8

Aqueous ID 84.9 ± 3.1 87.2 ± 3.6

Organic ID 100.4 ± 1.1 117 ± 0.8

Table 3. Ni and Cr concentrations found in oil
sample for both methods, in mg kg-1.

Method  Ni  Cr 

Aqueous ID 40.6 ± 1.4 2.0 ± 0.08

Organic ID 40.7 ± 1.0 1.8 ± 0.04

The recoveries obtained were within the range of 85
% to 120 %, confirming the accuracy of the method.
The RSDs were lower than 3 % for organic isotope
dilution, and 5 % for aqueous isotope dilution,
indicating precision of the applied methods.

Conclusions 

Both methods demonstrated efficiency in the
determination of Ni and Cr in oil samples. The CH4

as reaction gas allowed reducing the interference
over 52Cr. The successful application of isotope
dilution in organic solutions is a very promising result
and the great differential of this work.
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Introdução 

Durante as últimas décadas ecossistemas 

costeiros vêm sofrendo alterações antrópicas, 

principalmente relacionado ao aporte de mercúrio. O 

metilmercúrio é a espécie mais tóxica do Hg por ser 

lipossolúvel, passando para a corrente sanguínea. A 

principal via de contaminação humana é através da 

ingestão de peixes1. 

A enseada de Jurujuba situa-se no interior da Baia 

de Guanabara, no município de Niterói, ao qual 

apresenta alta densidade demográfica e atividade 

econômica. A área possui uma grande produção de 

mexilhões, tornando-se importante detectar as 

concentrações de mercúrio. 

O trabalho se justifica pela periculosidade do metal 

e pelo fato da área de estudo possuir mitilicultura, 

que são biofiltradores. O objetivo do trabalho foi 

determinar o comportamento espacial do 

metilmercúrio e do mercúrio total na enseada de 

Jurujuba.  

Foram realizadas coletas de sedimento superficial 

em 20 pontos com amostrador tipo Van Veen. A 

granulometria foi determinada por um analisador de 

tamanho de partícula, Malvern Instruments 

Mastersizer 2000®.  

O mercúrio total foi analisado pelo método EPA 

7473, através de Spectofotômetro de Absorção 

Atômica com correção Zeeman RA-915M Lumex® 

acoplado ao acessório de pirólise Lumex PYRO -

915+®. Foi utilizado o material internacional de 

referência PACS-3 (Marine Sediment Reference 

Material for Trace Metals and other Constituents). 

O metilmercúrio foi analisado pelo método USEPA 

1630, onde a amostra é lida através do processo de 

destilação, etilação, purga, dessorção e 

espectrofotometria de fluorescência atômica de 

vapor frio (CVAFS). A leitura foi realizada no 

aparelho MERX da Brooks Rand e o material 

internacional de referência foi o IAEA-456 (Coastal 

Sediment). 

Resultados e Discussão 

As maiores concentrações de HgT ocorrem na 

região central da enseada (local de granulometria 

mais fina). Logo, as extremidades, apresentam 

concentrações mais baixas (onde a granulometria é 

mais grossa). 

A resolução CONAMA 454/2012 (material dragado) 

estabelece que para corpos hídricos nível 1 a 

concentração máxima de HgT é de 300 ng.g-1, 

enquanto, corpos hídricos nível 2 a concentração é 

de 1000 ng.g-1. Os valores medidos de HgT (2,14 – 

656,1 ng.g-1) são maiores do que as concentrações 

permitidas para corpos hídricos nível 1, indicando 

que em algumas regiões da enseada existe a 

possibilidade de risco a toxicidade para os 

organismos.  

As concentrações de metilmercúrio variaram entre 

0,21 – 0,85 ng.g-1 ao longo de toda a enseada. Esse 

MeHg determinado representa entre 0,01 e 4% do 

mercúrio total.  

Conclusões 

A granulometria revelou três regiões diferentes 

quanto ao tamanho do grão, destacando-se a região 

central com granulometria fina. 

 O mercúrio total possui maior concentração na 

parte interna. A concentração de mercúrio total está 

entre o intervalo de valores permitidos pela 

legislação. 

O metilmercúrio apresenta comportamento variável 

ao longo da enseada. 

Os valores mais altos de HgT e MeHg se 

encontram próximos as áreas de cultivo de 

mexilhões, gerando preocupação quanto seus 

possíveis efeitos.   
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Docagem Molecular de Semicarbazonas e Tiossemicarbazonas como 

Candidatas a Inibidores de uma Metaloprotease Associada à Dengue. 

Palavras Chave: docagem molecular, semicarbazonas , tiossemicarbazonas, dengue, MMP. 

Introdução 

Evidências indicam que níveis elevados de
enzimas do grupo das metaloproteases de matriz
(MMPs) estão associados com respostas
imunológicas em vítimas de dengue1. Células 
infectadas pelo vírus da dengue produzem MMP9
que têm papel na indução da permeabilidade da
monocamada de células endoteliais e no
extravazamento vascular. Níveis de MMP9 são
mais altos em pacientes que apresentam quadro
de dengue grave. O objetivo deste trabalho é
utilizar métodos teóricos para estudar os modos de
interação proteína-ligante entre a MMP9 e uma
série de semicarbazonas (SC) e
tiossemicarbazonas (TSC) sintetizadas pelo nosso
grupo, as quais tiveram ação inibitória contra outro
grupo de MPs e ação anti-hemorrágica2, no intuito 
de projetar novos inibidores seletivos da MMP9.

Resultados e Discussão 

As estruturas das SC e TSC (tabela 1) foram
construídas com o programa Spartan'14
(Wavefunction, Inc) e suas energias foram
minimizadas usando o método semi-empírico PM6.

A estrutura cristalográfica da MMP9 4H3X (PDB,
resolução: 1,764 Å) foi usada em um procedimento
de docagem molecular com o programa GOLD 5.7
(CCDC). Primeiramente, realizou-se a redocagem
do inibidor co-cristalizado no sítio catalítico da
enzima para avaliar qual a função de pontuação
dentre as quatro disponíveis possuía melhor
desempenho. Em seguida, procedeu-se a docagem
em triplicata dos compostos no sítio catalítico da
MMP9 com a função que apresentou o melhor valor
de RMSD (ASP; RMSD=0,5316 Å) usando o cátion
Zn2+ como centro da cavidade de interação, de raio 
10 Å. Os valores médios da triplicata da pontuação
estão descritos na tabela 1.  

É válido salientar que os compostos 23b e 23c
foram projetados in silico e obtiveram atividade
inibitória frente à outra MP que também possui zinco
no sítio catalítico2. 

Tabela 1. (a) Estrutura das SC e TSC (b)
Modificação estrutural proposta para a molécula 23
da série das TSC. O espaçador “n” varia de 2 a 3 
grupos -CH2-, gerando 23b e 23c, respectivamente,
e valores médios das triplicatas das pontuações
(ASP). Os números em vermelho mostram quais
ligantes obtiveram melhor interação com a MMP9.  

Compostos X Ar Médias 

22 S fenil 29,80 

23 S 4-OMe-fenil 33,29 

23b S 4-OMe-fenil 37,89 

23c S 4-OMe-fenil 36,72 

24 S 4-Cl-fenil 31,26 

25 S 3-OH, 4-OMe-fenil 30,01 

26 S 2-Furanil 29,66 

27 S 4-Br-fenil 31,10 

53 O 2,4-OH-fenil 36,73 

54 O 3-OH-fenil 32,86 

55 O 4-OH-fenil 33,20 

56 O 3-OH,4-OMe-fenil 35,43 

57 O 4-COOH-fenil 34,27 

58 O 4-OMe-fenil 33,49 

59 O 4-Cl-fenil 32,25 

Conclusões 

Os resultados iniciais mostram que os ligantes 23b,
23c e 53 obtiveram melhor interação com a MMP9,
sendo candidatos mais promissores para o
desenvolvimento de inibidores desta enzima.
Estudos utilizando cálculos semi-empíricos estão
sendo feitos para se avaliar detalhadamente as
energias envolvidas na interação proteína-ligantes.
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discrepância foi corrigida pelo método de predição de  
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Introdução 

O vemurafenibe (VEM) é um fármaco usado no 
tratamento monoterápico de melanoma positivo para 
mutação V600E na quinase Serina/treonina-proteína 
B-raf (B-Raf), que está presente em 50% dos 
melanomas1,2. Como parte do planejamento de 
novos análogos desse fármaco, compostos 7-
azaindólicos-triazólicos (série I, 3a-g) e 7-
azaindólicos-amídicos (série II, 4a-g) foram 
estudados por docking e cálculos de energia livre por 
MM/GBSA a fim de guiar as melhores alternativas 
como ligantes ao B-RafV600E. 

Resultados e Discussão 

As duas únicas estruturas cristalográficas 
disponíveis para o complexo VEM/B-Raf são as de 
código PDB 4RZV (sem a mutação V600E) e 3OG7 
(com a mutação V600E) com 94,6% e 93,5% de 
identidade com a sequência da B-Raf de referência 
(código Uniprot P15056), respectivamente. Portanto 
até o momento desse trabalho, a estrutura 
considerada na literatura como tipo selvagem (WT) 
para a mutação V600E em 3OG7 é a 4RZV, apesar 
da presença de outras mutações naturais e de 
engenharia genética. Todos os experimentos de 
docking foram realizados com Autodock-Vina1.1.23. 
No redocking do VEM com as estruturas 3OG7V600E  e 
4RZVWT, obtivemos valores de RMSD de 0,437Å e 
0,318Å, respectivamente, com os parâmetros default 
do programa. 

Tabela 1. Resultados das energias de docking. 

Energia (kcal/mol) Energia (kcal/mol) 
V600E WT V600E WT 

3a -10,00 -10,70 4a -10,20 -10,80 
3b -9,80 -10,80 4b -9,90 -10,30 
3c -10,00 -11,00 4c -9,60 -10,10 
3d -9,30 -10,60 4d -9,20 -9,70 
3e -9,30 -10,60 4e -9,30 -9,70 
3f -9,30 -10,60 4f -9,30 -9,90 
3g -9,60 -10,80 4g -9,60 -9,90 

VEM -11,3 -14,0 

As energias de ligação dos análogos calculadas 
através do docking (Tabela 1) foram maiores que as 
calculadas para o VEM para as estruturas 
cristalográficas testadas, 3OG7V600E e 4RZVWT e o 
resultado da energia do redocking não concordou 
com o resultado experimental, onde se sabe que o 
VEM tem afinidade maior para a forma mutante (IC50 
B-RafV600E 4nM; IC50 B-Rafwt 20nM)4. Essa 

energia livre MM/GBSA (do inglês: Molecular 
Mechanics/ Generalized Born Surface Area) 
realizado com o pacote Amber165 (Tabela 2).  

Tabela 2. Resultados das energias MM/GBSA.* 

Energia(kcal/mol) Energia(kcal/mol) 
V600E WT V600E WT 

3a -37,18 -33,81 4a -37,99 -33,40 
3b -25,81 -41,71 4b -28,93 -42,47 
3c -30,24 -50,40 4c -36,27 -35,23 
3d -26,17 -32,72 4d -33,33 -27,23 
3e -20,16 -38,18 4e -27,03 -32,33 
3f -34,25 -23,83 4f -26,40 -30,62 
3g -23,96 -35,65 4g -36,14 -28,96 

VEM -48,60 -46,37 
* Destacado em cinza os compostos que possuem maior afinidade
predita para a forma mutante em relação à selvagem da enzima. 

O resultado mostrou coerência com a seletividade 
experimental do VEM para a enzima mutante (Gwt = 
-46,37kcal/mol, GV600E = -48,60 kcal/mol). O 
MM/GBSA possui um erro de 1,4kcal/mol, é um 
método robusto e computacionalmente menos 
custoso dos métodos de predição de energia6. A 
predição da energia livre não mostrou análogos com 
menor energia que o VEM porém, como destacados 
na tabela 2, os análogos 3a, 4a, 4c, 4d e 4g, possuem 
energias menores para a forma mutante do que para 
a forma selvagem da enzima, portanto sugerindo 
uma possível seletividade superior ao VEM e que 
pode ser usada a fim de diminuir a toxicidade do 
tratamento corrente. 

Conclusões 

O resultado do redocking foi muito satisfatório com 
posições muito próximas a estrutura experimental. 
Os resultados de predição de energia sugerem que 
os análogos propostos podem ser mais seletivos 
para a forma mutante apesar de menos potentes. 
Com base nesses resultados, iremos priorizar os 
compostos a serem sintetizados e planejar outros na 
tentativa de alcançar maior potência sem perder 
seletividade. 
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Introdução 

As principais terapias contra o câncer – quimio e
radioterapia – apresentam resistência no tratamento
de tumores sólidos devido à existência de uma
região pouco oxigenada (condição de hipóxia) que
limita a eficácia desses tratamentos.1 No entanto,
este ambiente redutor pode ser considerado
estratégico para o desenvolvimento de pró-drogas
biorredutíveis. Nesse sentido, um composto poderia
circular pelo organismo de maneira intacta, sendo
ativado seletivamente no ambiente redutor do
tumor, com liberação subsequente de um ligante
citotóxico. Compostos como complexos de cobalto,
cujo centro metálico possui um estado de oxidação
+3 (inerte) e +2 (lábil) vêm sendo investigados para
o desenvolvimento de tais sistemas.1,2 Para modular
algumas propriedades relevantes como potencial
redox, solubilidade e lipofilicidade, o uso de ligantes
auxiliares pode se fazer necessário.2 Neste trabalho
são apresentados síntese, caracterização e estudos
eletroquímicos de uma série de complexos de
cobalto(III), [Co(L)(NO2)2]ClO4 ou
[Co(L)2(NO2)2]ClO4, onde L representa os ligantes
TPA, py2en, py2dap, bipy e phen (Figura 1), com o
objetivo de avaliar suas influências no potencial
redox desses complexos.

Figura 1. Ligantes L: TPA, py2en, py2dap,
bipy and phen.

Resultados e Discussão 

Os complexos nitro foram sintetizados e
amplamente caracterizados por difração de raios-X
de monocristal, espectroscopias no IV e UV-Vis,
além de espectrometria de massas e análise
elementar de CHN. A análise eletroquímica por
voltametria cíclica indicou para o par Co3+/Co2+ um
potencial de redução mais negativo para o
complexo contendo o ligante py2en (-0,362V vs 
EPH), enquanto um potencial mais positivo foi
observado para o complexo contendo o ligante phen
(-0,074V vs EPH). Para os complexos [Co(L)2
(NO2)2]ClO4, o valor mais positivo é consistente com
o forte caráter aceptor π dos dois ligantes phen,
devido à conjugação dos três anéis em cada ligante.
Em relação aos complexos com os ligantes py2en e
py2dap, o potencial de redução mais positivo para o
complexo com o ligante py2dap (-0,296V vs EPH)
pode ser atribuído ao maior número de carbonos da
cadeia alifática que resulta em um aumento nas
distâncias de ligação Co-N e reflete no
enfraquecimento do campo ligante, favorecendo a
redução do centro metálico.3 Para ambos os
complexos, observou-se potenciais de redução
acessíveis aos agentes redutores biológicos.4

Conclusões 

Cinco complexos nitro foram obtidos e amplamente
caracterizados. Seus comportamentos
eletroquímicos foram avaliados e os resultados
obtidos estão de acordo com o esperado pelos
efeitos eletrônicos dos ligantes auxiliares. Tal
estudo é de grande relevância para o
desenvolvimento de pró-drogas biorredutíveis, onde
uma faixa ideal de potencial é desejável. Estudos de
reatividade poderão ser realizados para validar a
relevância desses sistemas no desenvolvimento de
novas classes de agentes anticâncer.
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Introdução 

O rearranjo de Dimroth é conhecido desde 1909 e
é uma translocação de dois heteroátomos em um
sistema heterocíclico, com ou sem alteração da
estrutura do anel. A conversão de um heterocíclico
em um produto isomérico rearranjado pode dar um
ou dois isômeros através de um intermediário, que
seletivamente ou especificamente forma um deles
como o principal. Os heteroátomos que trocam de
posições no rearranjo são S, N, O e Se. Em 1,2,3-
triazóis o rearranjo de Dimroth é prevalente quando
átomos de nitrogênio endocíclico e exocíclico
mudam de lugar.1

Este trabalho descreve uma síntese de vinte
e dois derivados 1,2,3-triazólicos, nove deles são
novos na literatura. Alguns destes triazóis foram
obtidos por rearranjo de Dimroth e suas estruturas
foram determinadas por cristalografia de raios-X.

Resultados e Discussão 

Neste trabalho este rearranjo de Dimroth foi
estudado em uma reação para obter 5-amino-1H-
triazol-4-carboxilatos de etila (1a-f) e 5-(fenilamino)-
2H-1,2,3-triazol-4-carboxilatos de etila (2a-e), a
partir da reação entre fenilazidas e cianoacetato de
etila na presença de etóxido de sódio sob refluxo
por 3 horas.2,3 Os derivados 2a-e foram formados
pelo rearranjo de Dimroth. Os derivados (1a-f) e 2a-
e têm o mesmo ponto de fusão e o mesmo peso
molecular, mas diferentes espectros de RMN 1H e
13C. A fim de elucidar as estruturas químicas dos
derivados 2a-e, a cristalografia de raios-X do
derivado 2c foi realizada e então a estrutura química
destes derivados pôde ser confirmada, provando
que era consistente com o mecanismo da reação.
Em seguida, os derivados 1a-f e 2a-e foram
reagidos com anidrido acético, piridina e DMAP
como o catalisador à temperatura ambiente por 24
horas para uma melhor compreensão da estrutura. 

Esquema 1: Síntese dos derivados 1,2,3-triazóis.

(a)                                        (b)
Figura 1: Ortep dos derivados 4b (figura a) e 2c 

(figura b). Elipsóides com 50% de probabilidade

Conclusões 

Foram sintetizadas vinde e dois derivados 1,2,3-
triazólicos, dentre esses nove são inéditos na
literatura. Através da cristalografia de raios-X foi
possível elucidar as estruturas químicas dos
derivados obtidos do rearranjo de Dimroth.
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Introdução 

Uma das alternativas mais promissoras para uma
matriz energética renovável e limpa é a utilização
deenergia solar, nas quais dispositivos fotovoltaicos
e/ou fotoeletroquímicos baseados em
nanopartículas metálicas e/ou materiais
bidimensionais, como o grafeno, convertem energia
solar em energia química na forma de
combustíveis1, ou diretamente em energia elétrica.
Contudo, em termos de eficiência, fotocatalisadores
baseados em nanocompósitos ainda apresentam
baixa eficiência, variando entre 1 a15%.

Portanto, a presente pesquisa tem como objetivo
aumentar a eficiência da fotoeletrocatalise através
da utilização de nanopartículas de Au dopadas com
Pd (Au@Pd NP), adsorvidas sobre óxido de grafeno
(GO); combinando as propriedades ópticas das
AuNP e as propriedades catalíticas do Pd com o
efeito de separação e estabilização de cargas
proporcionados pelo GO.

As reações feitas e futuramente almejadas têm
como objetivo a degradação de compostos
policíclicos aromáticos, com o possível objetivo de
produção de combustível de forma mais limpa ou
em degradarcompostos nocivos ao ambiente.

Resultados e Discussão 

O óxido de grafeno foi obtido por esfoliação
química do grafite pelo método de Hummers
melhorado eas nanopartículas foram sintetizadas
através da redução dos respectivos cloretos
metálicos diretamentena superfície do GO.As
técnicas utilizadas para análise foram: microscopia
eletrônica de varredura (MEV);microscopia
eletrônica de transmissão de alta resolução
(HRTEM);espectroscopia UV-Vis, Espectroscopia
de dispersão de Raio X (EDS) e Microscopia
Hiperspectral de Campo Escuro (MHCE).

Imagens de MEV mostram a obtenção de folhas
de GO com tamanho médio de(80 +/- 44) μm e 

proporção de C/O de 74.29%/16.65%com NP (25 a
30 nm) dispersas sobre toda suasuperfície,
comprovados por HRTEM. Medidas de
espectroscopia de raios-X por dispersão de energia
mostram a presença de Au e Pd nas NP,
evidenciando a formação de uma liga metálica. O
materialapresenta absorção de luz na faixa de
comprimento de onda entre 500 e 600 nm referente
a presença de nanopartículas de 30 nm de
diâmetro, corroborando com as imagens de
HRTEM.

Os espectros de espalhamento de luz visível para
partículas individuais, medidos por MHCE, 
mostramum alargamento consistente da banda
plasmônica das Au@Pd NP conforme aumenta-se a
concentração de Pd na síntese. A largura da banda
está relacionada com o tempo de vida dos elétrons
excitados e consequentemente com os processos
de transferência de elétrons entre os diferentes
materiais constituintes da NP. Dessa forma, o
alargamento observado em função da concentração
de Pd evidencia uma transferência de elétrons mais
efetiva do Au pra o Pd. Tais transferências podem
contribuir para o aumento da eficiência fotocatalítica
dos materiais estudados.

Figura 1.A. HRTEM; B. MHCE; C. MHCE dos
espectros de nanopartículas metálicas sobre o GO.

Conclusões 

Concluiu-se que a morfologia de interesse foi
alcançada através do HRTEM e MEV, junto a
composição almejada vista no EDS. Com a visão
que a transferência do elétron foi observada com
sucesso após a adsorção de Pd, através do
alargamento da banda espectral no MHCE.
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Introdução 

Os levulinatos de alquila são ésteres importantes
utilizados em diversos setores da indústria química.
O levulinato de etila (LE) é particularmente atrativo
porque pode ser usado como aditivo de diesel,
podendo ser gerado em condições amenas pela
esterificação do ácido levulínico com etanol usando
catalisadores ácidos. Muitos sólidos ácidos têm sido
propostos na literatura para esterificação de ácidos
carboxílicos. Recentemente, nós estudamos vários
sólidos ácidos, incluindo diferentes zeólitas,
Amberlyst-15 e óxidos sulfatados para a produção
de LE (1). A estanha sulfatada foi a que apresentou
a maior atividade, sendo aumentada após
sucessivas sulfatações da estanha com solução 3M
H2SO4.Neste trabalho diferentes metodologias de
incorporação de sulfato ao óxido de estanho foram
estudadas com o objetivo de obter catalisadores
com melhor desempenho catalítico na produção de
LE.

Resultados e Discussão 

É possível verificar que o tratamento com solução
de ácido sulfúrico provoca um aumento grande de
área em relação a estanha pura. A estanha pura
apresenta uma maior cristalinidade, indicando que o
tratamento ácido leva a um retardamento da
cristalização e diminuição de tamanho de partícula.
Os teores de enxofre são muito similares
independentemente da concentração da solução de
H2SO4 utilizada.

Tabela 1. Área específica, teor de S e acidez dos
catalisadores

Catalisador Área BET
(m g-1) % S (m/m)

Acidez
(µmolNH3 gcat

-

1)

SnO2 40 0,03 175

SO4/SnO2(1M) 108 1,96 644

SO4/SnO2(2M) 120 2,30 827

SO4/SnO2(3M) 130 2,54 1094

SO4/SnO2(4M) 140 2,46 1013

SO4/SnO2(5M) 148 2,34 1073

Os materiais obtidos por impregnação foram
chamados de GIA (X%), GIS (X%) e OIS (X%),
onde G ou O significa gel ou óxido, I de impregnado,
A ou S de ácido ou sulfato e X é o teor nominal de
S. A amostra SO4/SnO2 (3M) obtida pelo método
tradicional foi chamada de GTA(2,5%).Os
catalisadores OIS (2,5%) e OIS (5%) apresentaram
as menores conversões entre os materiais
sulfatados, mas superiores ao óxido de estanho
puro. Os catalisadores GIA (2,5%), GIS (5%), GIS
(2,5%) foram capazes de converter quase 35% do
ácido levulínico após 5h de reação. Os
catalisadores GTA (2,5%), GIA (2,5%) e GIA (5%)
foram reutilizados na esterificação do ácido
levulínico e apresentaram uma atividade mais baixa
após o primeiro uso que indicou uma desativação,
mas o catalisador GIA 5% foi capaz de converter
28% de ácido levulínico no segundo ciclo de reação.
Este resultado indica que, para esse catalisador, os
locais ativos são mais resistentes à desativação do
que os outros.

Conclusões 

A concentração do ácido sulfúrico usado no
tratamento da estanha na forma de gel interfere
principalmente na natureza e concentração dos
sítios ácidos formados. As estanhas sulfatadas
obtidas por impregnação são mais ativas na reação
de esterificação e resistentes à desativação que a
obtida pelo método tradicional de tratamento com
solução ácida.
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Introdução 

Na busca por combustíveis renováveis, o bio-óleo 

aparece como alternativa interessante para países 

de grandes dimensões como o Brasil. Ele pode ser 

obtido por meio da pirólise de resíduos 

lignocelulósicos, não competindo com a produção 

de alimentos, mas não pode ser usado diretamente 

como combustível devido à sua acidez, causadora 

de sérios danos aos motores, o que requer 

beneficiamentos.  

O desenvolvimento de catalisadores para 

abatimento de compostos ácidos do bio-óleo é 

fundamental, por outro lado, o Brasil é o maior 

produtor mundial de nióbio, sendo de particular 

interesse o desenvolvimento de tecnologia própria 

com o uso desta matéria-prima.  

O óxido de nióbio (nióbia) é um catalisador ácido, 

cuja acidez pode ser aumentada por meio de 

sulfatação de sua superfície, sendo que os métodos 

mais empregados são o tratamento do óxido com 

ácido sulfúrico e a impregnação ao ponto úmido. 

Recentemente, conseguimos provar que a nióbia 

sulfatada é muito mais ativa na esterificação do que 

a nióbia, e depois modificamos as condições de 

tratamento da nióbia com soluções aquosas de 

ácido sulfúrico, gerando materiais mais ativos, no 

entanto a incorporação de enxofre foi pequena1,2. 

Neste trabalho, sintetizou-se nióbias sulfatadas por 

impregnação ao ponto úmido e usando soluções 

etanólicas de ácido sulfúrico, na tentativa de 

produzir sólidos mais ativos na esterificação do 

ácido acético, que é o ácido carboxílico mais 

abundante no bio-óleo.  

Metodologia, Resultados e Discussão 

Nas sínteses a partir do tratamento do óxido com 
soluções etanólicas de ácido sulfúrico, variou-se a 
concentração das soluções, o que gerou três 
catalisadores SNbEt (0,5M, 1M e 2M). Estes 
catalisadores foram caracterizados por Difração de 
Raios X, análise textural e FTIR. 
Os resultados de adsorção de nitrogênio indicaram 
que a sulfatação levou a um pequeno aumento da 
área específica, mas o material obtido com solução 
2 M apresentou uma área menor que a da nióbia 
pura. Os resultados de distribuição de volume de 
poros (Figura 1) indicam que a sulfatação causou 
uma diminuição do tamanho de poros, com uma 
distribuição mais estreita que a da nióbia pura. 

Figura 1. Distribuição de volume de poros. 
As sínteses por impregnação ao ponto úmido foram 
feitas com ácido sulfúrico e sulfato de amônio, 
gerando seis catalisadores: 1%, 5% e 10% SNb (IA) 
e 1%, 5% e 10% SNb (IS), que foram caracterizados 
por meio das mesmas técnicas. Estes materiais 
também apresentaram áreas específicas maiores 
que a nióbia pura, porém bastante superiores que 
os sólidos da série SNbEt. 
As caracterizações por difração de Raios X e FTIR 
indicaram a presença da fase hexagonal da nióbia e 
bandas relativas aos grupos sulfato em todos os 
catalisadores. 
Todos os catalisadores apresentaram atividade 
muito superior à da nióbia pura. 

Conclusões 

Sintetizou-se nióbias sulfatadas com soluções de 
ácido sulfúrico e sulfato de amônio, e todas as 
amostras apresentaram cristalinidade compatível 
com a nióbia hexagonal, mas com área superior à 
da Nb2O5. Os materiais sulfatados apresentaram 
atividade catalítica muito superior à da nióbia pura, 
na esterificação do ácido acético, o que indica que 
pode ser utilizado no beneficiamento do bio-óleo. 

Agradecimentos 

Os autores agradecem à CBMM pelas amostras de 
nióbia e à FAPERJ pela verba concedida no âmbito 
do Programa “Apoio à Pesquisa Científica e 
Tecnológica em Química Verde”, e à UERJ pelas 
bolsas de EIC de B. M. Braga e F. C. David. 

____________________ 
1Costa, G. C., Araujo, L. R. R. E Rocha, A. S. Síntese de nióbias 
sulfatadas e fosfatadas como catalisadores ácidos para esterificação do 

ácido acético, In 19° Congresso Brasileiro de Catálise, Ouro preto, 

2017. 
2Rocha, A. S., Costa, G. C., Tamiasso-Martinhon, P. T., Sousa, C., 
Rocha, A. B. Acidity enhancement of niobia by sulfation: An 

experimental and DFT study. Mater. Chem. Phys. 2017, 186, 138-145. 

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 270



Estudo de padronização da produção de pontos quânticos de grafeno 

funcionalizados com glutationa (GQD-GSH) 

Cristiani Hertel 1 (PG), Anna De Falco 1 (PQ), Jones Limberger 1 (PQ), Ricardo Queiroz Aucélio 1* (PQ) 

E-mail: aucelior@puc-rio.br 

1Departamento de Química, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, 22451-90 

Palavras Chave: GQD, GSH, rendimento quântico. 

Introdução 

Pontos quânticos de grafeno (em inglês graphene 

quantum dots, GQDs) são nanomaterias 

constituídos principalmente por carbono [1], e 

representam um dos diferentes tipos de 

nanomateriais responsáveis por promover um 

impacto significativo em muitas áreas da ciência 

devido às propriedades ópticas e eletrônicas 

peculiares [1]. GQDs apresentam luminescência 

intensa que varia em função da sua composição, 

sendo estáveis em água, na forma de dispersão [1]. 

Sua sensibilidade às mudanças em sua superfície, 

induzida pela interação com espécies químicas, 

torna essas dispersões extremamente interessantes 

para utilização como sondas analíticas, uma vez 

que pode ser observada uma supressão ou 

amplificação do sinal fotoluminescente após a 

interação entre os GQDs e o analito de interesse [2]. 

Com o objetivo de melhorar a fotoluminescência 

e/ou obter uma seletividade da dispersão de 

nanopartículas por um analito específico, pode se 

utilizar a funcionalização química com heteroátomos 

como, por exemplo, enxofre e nitrogênio [1,2]. 

Essas funcionalizações podem, além de melhorar o 

rendimento quântico, (em inglês quantum yield, QY), 

isto é, a proporção de fótons absorvidos por fótons 

emitidos por fotoluminescência [1]. 

No presente estudo, os GQDs, obtidos a partir da 

carbonização de ácido cítrico (C6H8O7·H2O), foram 

funcionalizados com adição de glutationa reduzida 

(GSH - C10H17N3O6S) na mistura a ser pirolisada. O 

objetivo principal foi o estudo da robustez do 

processo de produção de GQDs, com base na 

observação da estatística de variação do 

rendimento quântico obtido. Um planejamento 

experimental, em duplicata, foi feito utilizando 

especificas proporções estequiométricas dos 

precursores, fixando a massa do ácido cítrico e 

variando a quantidade de GSH. As carbonizações 

foram seguidas quanto à temperatura e tempo de 

processo, através de câmara térmica de alta 

resolução (Figura 1A). Em seguida 

fotoluminescência (Figura 1B) e extinção das 

dispersões foram medidas e os respectivos 

rendimentos quânticos foram calculados. 

Resultados e Discussão 

O perfil de fluorescência (Figura 1B) mostra uma 

pequena variação na intensidade, porém, sem 

relação direta com a estequiometria usada. Da 

mesma forma, o QY apresenta uma variação que 

não é suficientemente relevante para justificar o uso 

de uma maior quantidade de GSH na 

funcionalização. 

Figura 1. A) Imagem da câmera térmica ao final da 

carbonização dos precursores. B) Perfis de emissão 

de fluorescência dos GQDs-GSH, máximo de 

intensidade em 423,5 nm. 
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Conclusões 

Os resultados preliminares apresentados sugerem 

que os GQDs-GSH, obtido a partir de diferentes 

proporções dos precursores, não apresentam 

variação significativa dos rendimentos quânticos, 

portanto o processo de produção das dispersões se 

mostrou muito robusto. 
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Introdução 

A cocaína, um alcaloide com ação estimulante do
sistema nervoso central, tem seu uso proibido para
atletas pela Agência Mundial Antidopagem (WADA)
em um período de até 12 horas antes da
competição. O cloridrato de cocaína é um dos
produtos da síntese que parte da folha de coca
(Erythroxylum coca), sendo esta frequentemente
utilizada na forma de chá em muitos países da
América do Sul. A folha de coca é composta por
diversos alcaloides, entre eles a cocaína (COC), a
ecgonina metil éster (EME) e a benzoilecgonina
(BE), presentes na cocaína manufaturada, além da
Higrina (HIG) e da Cuscohigrina (CUS), ambas
perdidas no processo de extração e purificação da
cocaína a partir da folha1. Logo, a distinção entre o 
consumo de cocaína ou do chá de coca se torna
relevante no contexto da ciência antidopagem, já
que o uso do chá por atletas pode ser confundido
com o consumo de cocaína em análises de rotina.
Na ciência antidopagem é fundamental obter
informações sobre as vias metabólicas de agentes
dopantes, assim como a identificação de possíveis
metabólitos de fase I e II e biomarcadores, os quais
podem auxiliar na configuração de um resultado
analítico adverso2. No entanto, pesquisas que 
envolvem a avaliação do perfil metabólico em
humanos podem enfrentar entraves éticos que
dificultam o processo, criando a necessidade de
estabelecimento de modelos alternativos para a
avaliação do metabolismo de fármacos3. O modelo 
in vivo Zebrafish (Danio rerio) tem se mostrado
promissor no estudo do metabolismo de agentes
dopantes e no mapeamento de possíveis alvos
analíticos de diversas classes de substâncias
devido à grande similaridade enzimática que este
apresenta com os humanos4. Neste trabalho, um 
material de referência de cocaína e um extrato de
folha de coca foram estudados utilizando o modelo
Zebrafish, a fim de avaliar a formação de
biomarcadores que possibilitem a distinção entre o
consumo de cocaína e de chá de coca.

Resultados e Discussão 

De forma a monitorar a presença dos alcaloides HIG
e CUS em material de referência de cocaína e na

água do tanque contendo peixes Zebrafish após a
administração deste material, análises foram
realizadas por Cromatografia Gasosa acoplada a
Espectrometria de Massas (CG-EM) e por
Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência acoplada
a Espectrometria de Massas de Alta Resolução
(CLUE-EMAR). Os alcaloides da classe das
ecgoninas (EME e BE) foram identificados nas
replicatas de água do tanque, bem como na análise
do material de referência de cocaína. Os alcaloides
HIG e CUS, como esperado, foram observados
apenas nas análises do extrato da folha de coca,
informação utilizada para a otimização das
condições de extração dos alcaloides. Uma
estimativa de concentração de cocaína no extrato
de folha de coca também foi realizada por CG-EM e
CLUE-EMAR para a determinação da concentração
que deveria ser administrada ao tanque contendo os
peixes Zebrafish, levando em conta que a
quantidade de droga administrada não deve causar
estresse excessivo ou morte dos peixes durante o
experimento.

Conclusões 

Análises por CG-EM e CLUE-EMAR do material de
referência de cocaína e da água do tanque
contendo peixes Zebrafish confirmaram a ausência
dos alcaloides HIG e CUS, perdidos durante o
processo de síntese da cocaína. Estes foram
observados apenas nas análises do extrato de folha
de coca, as quais permitiram a realização de uma
estimativa da concentração de cocaína neste
extrato para garantir um experimento sem estresse
excessivo ou morte dos peixes. Atletas devem estar
cientes do risco do consumo de chá de coca, sendo
este per si, também proibido pela WADA.
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Introdução 

Os acidentes ofídicos são considerados como uma
doença negligenciada pela OMS1, sendo
responsáveis por muitas mortes e amputações em
todo o mundo. Os efeitos do veneno de serpentes
são causados principalmente por enzimas das
classes das metaloproteases e fosfolipases A2
(PLA2). Nosso grupo sintetizou e patenteou uma
série de tiossemicarbazonas planejadas por
métodos computacionais, que apresentaram
atividade inibitória contra uma metaloprotease
isolada do veneno da serpente Bothrops pauloensis
e ação anti-hemorrágica em ensaios in vivo2. O
objetivo deste estudo é verificar por métodos
computacionais, incluindo docagem molecular e
cálculos semi-empíricos, se estes compostos
também podem interagir favoravelmente com as
PLA2.

Resultados e Discussão 

As estruturas dos compostos, cuja estrutura básica
e substituintes estão representados na Tabela 1,
foram construídas e otimizadas pelo método semi-
empírico PM6 do programa Spartan’14 

(Wavefunction). Foi utilizada a PLA2 de Bothrops 

jararacussu (código 1ZL7 no PDB) para se
determinar o modo de interação dos compostos por
docagem molecular com a função de pontuação
Goldscore do programa GOLD 5.4 (CCDC).
Tabela 1. Substituintes e pontuações de docagem
(Goldscore) na PLA2 de B. jararacussu.

N
NH

X

NH2

R2

R1

Comp. X R1 R2 Pontuação 

22 S Fenil H 42,64
23 S 4-OMe H 43,61
23b S 4-OMe (CH2)2CO2H 51,32
23c S 4-OMe (CH2)3CO2H 51,62
24 S 4-Cl H 43,27
25 S 3-OH,4-OMe H 44,43
26 S 2-furanil H 34,07
27 S 4-Br H 43,77
53 O 2,4-OH H 41,50
54 O 3-OH H 40,43
55 O 4-OH H 39,22
56 O 3-OH,4-OMe H 40,53
57 O 4-COOHl H 40,57
58 O 4-OMe H 38,24
59 O 4-Cl H 38,50

Através do programa MOPAC 2016 (Stewart Comp.
Chem.), utilizou-se o método PM6 para calcular a
entalpia de interação (ΔHint) entre os três compostos
mais bem pontuados e o sítio ativo da PLA2. As três
estruturas produziram valores de ΔHint favorável,
com 23b apresentado o melhor resultado: 23 (-3,58
kcal/mol); 23b (-20,05 kcal/mol) e 23c (-6,64
kcal/mol). Este resultado pode ser explicado pelo
modo de interação de 23b, que tem uma interação
iônica entre seu grupo carboxilato e o íon Ca2+ do
sítio ativo, como mostra a figura 1. Os resultados
foram bastante animadores, visto que essas
estruturas já foram identificadas como inibidoras de
metaloproteases.

Figura 1: Melhor modo de interação previsto entre
23b (verde), o sítio ativo da PLA2 1ZL7 (cinza) e o
átomo de Ca2+(roxo).

Conclusões 

Os compostos previstos como tendo as interações
mais favoráveis com a PLA2 foram três
tiossemicarbazonas, das quais duas, 23b e 23c, são
boas inibidoras de metaloproteases de veneno de
serpentes, comprovadas experimentalmente. Esses
resultados teóricos são indicativos de que os dois
compostos são candidatos a inibidores duais, o que
poderia melhorar sua eficácia terapêutica no
tratamento de acidentes ofídicos.
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Introdução 

A Eletroquímica é uma área da Físico-Química que 

teve seu início histórico na Grécia Antiga pelo filosofo 

e cientista Telles de Mileto, que ao friccionar uma 

pedra na pele de um carneiro constatou que existia 

uma atração entre os objetos1. Após Mileto, outras 

personalidades também tiveram grande notoriedade 

no levantamento de teorias, hipóteses e 

experimentações que serviram de base para 

construção dos conceitos que atualmente englobam 

esta área da ciência. 

Este atual trabalho foi desenvolvido com 

objetivo de analisar as bases para a criação da 

Eletroquímica. Para isso, buscou-se investigar o 

caminho trilhado pela eletroquímica considerando as 

áreas da Física, da Química e da Medicina. 

Resultados e Discussão 

Na área da Física, Benjamin Franklin destaca-se 

como pioneiros em pesquisas e experimentações 

relacionadas a natureza da eletricidade. Destaca-se 

o experimento chamado “papagaio de papel”,

realizado em 17522,3. Com esse experimento 

Franklin comprovou a natureza elétrica dos raios que 

eventualmente aparecem em dias de tempestade2,3.  

Michael Faraday tem também sua 

importância destacada com pesquisas sobre 

eletricidade. Faraday conseguiu demonstrar que a 

carga elétrica não preenche um corpo e sim se 

distribui na superfície exterior do mesmo, refutando a 

teoria elétrica de Franklin3,4. Ele provou esta teoria 

armazenando um eletroscópio em uma gaiola isolada 

e carregada eletricamente3,4. Nesse experimento 

observou-se que a carga não carrega o equipamento, 

mas sim, se distribui na superfície da gaiola, criando 

um campo nulo dentro dela3,4. 

Na área médica, o professor Luigi Galvani 

iniciou a utilização da eletricidade com fins 

terapêuticos em 1786 após verificar que, ao dissecar 

uma rã, ao aproximar o bisturi de um nervo interno da 

perna do anfíbio, ocorre o surgimento de 

contrações3. A princípio, essas contrações não foram 

associadas a capacidade elétrica do corpo, 

entretanto, a comprovação da existência de 

eletricidade no corpo foi feita posteriormente através 

de diversas experimentações. Verificou-se então que 

a composição salina dos fluídos corporais favorece a 

condução de eletricidade3.  

Entre 1779 à 1848, Jons Jacob Berzellus, 

associou a eletricidade com reações químicas 

verificando que cada elemento possui uma carga 

elétrica e polaridade já definida3. Com isto, os 

elementos químicos foram classificados em 

eletropositivos ou eletronegativos3.  

Em 1829, Antoine Cesar Becquerel construiu 

a primeira pilha de Daniel3. Para isso, considerou-se 

uma célula ácida-alcalina de corrente constante, na 

qual foi possível gerar corrente elétrica3. Seus longos 

estudos foram importantes por validar as Leis de 

Faraday da eletrólise e pelo desenvolvimento de 

técnicas para criação da célula solar3. 

Conclusões 

Através deste estudo foi possível perceber que a 

eletroquímica foi construída através de vários 

estudos que ocorreram em diferentes áreas de 

conhecimento. Verificou-se a importância de se 

conhecer as técnicas experimentais, parte da 

evolução que deu origem as Leis que regem a 

química que conhecemos hoje e a importância desta 

evolução no meio científico.  
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Introdução 

Com o desenvolvimento de processos catalíticos, 

o dióxido de carbono (CO2) tornou-se um reagente

atraente para sínteses orgânicas1. Dentre os 

compostos obtidos a partir do CO2 destacam-se os 

carbonatos cíclicos, com alto interesse científico e 

industrial. Muitos catalisadores mostraram-se 

promissores no uso de CO2 para obter carbonatos 

orgânicos, como sais de amônio quaternário, 

halogenetos metálicos, líquidos iônicos, etc. No 

entanto, o uso desses catalisadores é limitado pelo 

problema de separação e reuso. O uso de materiais 

porosos como suporte tem sido uma alternativa para 

resolver este problema. 

Neste estudo, investigamos o potencial catalítico 

da zeólita Y trocada com diferentes metais alcalinos 

(LiY e NaY) e impregnada com halogenetos 

metálicos em promover a reação da cicloadição do 

CO2 em óxido de etileno, tendo-se em vista o 

desenvolvimento de materiais que atuarão como 

catalisadores heterogêneos para a produção de 

carbonatos cíclicos.  

A reação da cicloadição do CO2 em óxido de 

etileno foi estudada em fase gasosa, na superfície 

dos halogenetos metálicos e na presença da zeólita 

Y impregnada com halogenetos metálicos, 

utilizando-se métodos baseados na Teoria do 

Funcional da Densidade: condições periódicas de 

contorno; funcional PBE (Perdew–Burke-Ernzerhof) 

e pseudopotenciais ultrasoft. A zeólita Y foi 

representada pela sua célula unitária primitiva e os 

halogenetos metálicos foram representados em 

forma de clusters formados por oito átomos. 

Resultados e Discussão 

Os cálculos mostraram que a cicloadição do CO2 em 

óxido de etileno em fase gasosa envolve uma 

barreira de energia de 68,5 kcal.mol-1. Na presença 

dos halogenetos metálicos, o mecanismo da reação 

possui três estados de transição (Figura 1), no qual o 

primeiro, que envolve o ataque nucleofílico do 

halogeneto ao epóxido, é a etapa lenta. Os iodetos 

metálicos demonstraram melhor desempenho (57.9 

e 53.9 kcal.mol-1para o LiI e NaI, respectivamente), 

pelo fato deste halogeneto ser um melhor nucleófilo 

que o bromo (ET1), além de ser um melhor grupo de 

saída (ET3). Na presença das zeólitas LiY e NaY 

impregnadas, a etapa que envolve o ataque 

nucleofílico é também a etapa lenta, envolvendo uma 

barreira de energia de 30.3 kcal.mol-1 para a LiI/LiY e 

26.7 kcal.mol-1 para a NaI/NaY. Essas barreiras são 

efetivamente menores que as calculadas em fase 

gasosa e na superfície dos halogenetos metálicos, e 

evidencia o potencial catalíticos desses materiais 

(Tabela 1).  

Figura 1. Mecanismo da reação da cicloadição do 

CO2 em epóxidos na presença de catalisadores. 

Tabela 1. Parâmetros cinéticos da conversão do CO2 
e epóxidos em carbonatos (kcal.mol-1) 

Energia 
de 

ativação 
LiBr LiI NaBr NaI 

LiBr/ 
LiY 

LiI/ 
LiY 

NaBr/ 
NaY 

NaI/ 
NaY 

ET1 60.8 57.9 54.6 53.9 32.6 30.3 27.9 26.7 

ET2 16.9 15.1 8.4 11.5 11.9 12.4 8.4 9.8 

ET3 54.7 50.4 44.8 39.4 25.6 23.7 27.8 20.9 

Conclusões 

Estudos teóricos baseados em métodos DFT 

mostraram que as zeólitas LiY e NaY impregnadas 

com halogenetos metálicos são capazes de catalisar 

a reação da cicloadição de CO2 em óxido de etileno 

para a obtenção de carbonatos cíclicos. 
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Introdução 

A impedância eletro-hidrodinâmica (ZEHD) é uma 

técnica eletroquímica desenvolvida em 1983 por 

Tribollet e Newman1. Esta técnica consiste em 

perturbar senoidalmente a velocidade de rotação de 

um eletrodo de disco rotatório (EDR) quando a 

cinética eletroquímica está inteiramente controlada 

pelo transporte de massa considerando um arranjo 

experimental envolvendo uma célula eletroquímica1. 

A resposta gerada permite a obtenção de uma 

corrente que torna possível se obter a ZEHD1. 

Este trabalho apresenta conhecimentos adquiridos 

por um grupo de discentes no decorrer de pesquisas 

bibliográficas desenvolvidas com objetivo de 

identificar as principais características que definem a 

ZEHD. Esta técnica está diretamente relacionada a 

projetos de pesquisas aos quais esses alunos estão 

vinculados. 

Resultados e Discussão 

As pesquisas realizadas permitiram verificar que, a 

ZEHD pode ser definida pela razão entre a 

frequência de perturbação senoidal (ω) e a 

velocidade de rotação estacionária (Ω) do EDR2. 

Após perturbada, a velocidade de rotação do EDR 

passa a ser dada por1: 

Ω = Ω̅ + Ω̃𝑒𝑖𝜔𝑡 

onde a barra corresponde a parte estacionária e o til, 

a parte não estacionária. Quando Ω é perturbada 

senoidalmente com uma amplitude pequena, ocorre 

a relaxação das velocidades (v) hidrodinâmicas nas 

direções cilíndricas e passamos a ter2. 

v = v̅ + ṽ𝑒𝑖𝜔𝑡 

Devido a essa relaxação das velocidades e ao fato 

da cinética eletroquímica estar sendo controlada 

inteiramente pelo transporte de massa, ocorre 

também a relaxação do perfil de concentração (C), 

presente na camada de difusão e da corrente (i) que 

está sendo medida experimentalmente. Logo2: 

C = C̅ + C̃𝑒𝑖𝜔𝑡 

i = i̅ + 𝑖̃𝑒𝑖𝜔𝑡 

A perturbação que ocorre em i possibilita a medição 

da ZEHD, dada pela razão entre a resposta obtida e 

a perturbação a qual o sistema é submetido. Logo2: 

𝑍𝐸𝐻𝐷 (𝜔) =
𝑖̃

Ω̃Resolvendo numericamente os sistemas 

estacionário e não estacionário contendo as 

equações hidrodinâmicas e de transporte de massa 

associadas ao experimento, obtém-se uma relação 

matemática para a ZEHD em função da frequência 

adimensional 𝑝. Esta relação consiste no produto 

entre as funções de transferência hidrodinâmica e de 

transferência de massa, que possuem uma parte real 

e uma parte imaginária2. Logo, na forma polar: 

𝑍𝐸𝐻𝐷 (𝑝) = 𝐴𝑒−𝜙 𝑡 

onde A corresponde a amplitude e 𝜙 corresponde a 

fase da ZEHD. Calculando as funções de 

transferência, obtém-se A e 𝜙 (em graus) com:  

𝐴 (𝑝) = √
[𝑍𝐸𝐻𝐷𝑟𝑒𝑎𝑙  (𝑝)]2 + [𝑍𝐸𝐻𝐷𝑖𝑚𝑎𝑔. (𝑝)]

2

[𝑍𝐸𝐻𝐷𝑟𝑒𝑎𝑙  (0)]2

𝜙 (𝑝) = {−𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑍𝐸𝐻𝐷𝑖𝑚𝑎𝑔. (𝑝)

𝑍𝐸𝐻𝐷𝑟𝑒𝑎𝑙  (𝑝)
)} ⋅

180

𝜋

Em 1992, a ZEHD foi utilizada por Barcia, Mattos e 

Tribollet para abordar o problema da dissolução 

anódica do ferro em meio ácido, na região onde a 

eletrodissolução é controlada pela transferência de 

massa4. A partir dos trabalhos de Barcia et al., vários 

estudos foram feitos com intuito de investigar a 

relação das equações hidrodinâmicas e de transporte 

de massa com a viscosidade existente no problema. 

Conclusões 

A partir dessa pesquisa, verificou-se que a ZEHD é 

extremamente útil em análises de sistemas 

eletroquímicos que são totalmente limitados no 

quesito transporte de massa3. Evidenciou-se a 

importância da ZEHD na validação de propostas de 

perfis de viscosidade e na consequente evolução 

intelectual da humanidade2,4. 
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Introdução 

A eletroquímica é o ramo da Química que 

estuda a transferência de elétrons e a transformação 

da energia química em energia elétrica (feita por 

células eletroquímicas), e vice- versa (eletrólise)
1
.

Estudos relacionados a essa área contribuíram 

massivamente para que a sociedade chegasse no 

atual patamar tecnológico em que se encontra
2
.

Entretanto, um problema se mostra cada vez mais 

evidente: qual a maneira ideal de se lidar com o e-lixo 

produzido em decorrência desses avanços
2
.

Este trabalho foi desenvolvido a fim de verificar 

a importância dos avanços alcançados com estudos 

relacionados a eletroquímica, destacando sua 

importância na contemporaneidade. Destaca-se 

também os problemas que surgem diante da 

necessidade de se descartar adequadamente o e- lixo 

produzido em decorrência desses avanços. 

Resultados e Discussão 

O largo avanço dos estudos relacionados à 

Eletroquímica possibilitou diversos 

desenvolvimentos em diferentes segmentos, afetando 

consideravelmente o meio industrial
2
. Aplicações como 

a utilização de baterias cada vez mais potentes e 

modernas, assim como novos tipos de pilhas, células de 

combustíveis, revestimentos metálicos e refino 

eletrolítico de novos metais, trouxeram consideráveis 

benefícios à sociedade
3
. 

tipo de lixo são responsáveis por essa reciclagem, o 

que evita que materiais tóxicos sejam descartados de 

forma inadequada4. Verifica-se portanto que muitas 

empresas providenciam o envio deste lixo à outras 

empresas especializadas em tratá-los
4
.

A empresa Apple apresenta uma forma 

interessante de lidar com o e-lixo
5
. Esta empresa 

fornece aos usuários de seus produtos a opção de 

vender seus aparelhos antigos em lojas credenciadas. 

Essas lojas, enviam esses aparelhos a empresa Attero 

Recycling, que fica responsável por retirar metais puros 

desses aparelhos e transformá-los em recursos 

sustentáveis
5
. Tal atitude certamente está à altura dos 

avanços tecnológicos que vivenciamos nos dias atuais. 

Conclusões 

A partir dessa pesquisa, concluiu-se que os avanços 

provenientes de estudos na área eletroquímica 

resultam na criação de novas tecnologias 

indiscutivelmente úteis a sociedade. Em 

contrapartida, os resíduos gerados por estes 

avanços exigem um compromisso maior com o meio 

ambiente. Por fim, percebe-se a importância de não 

se fechar os olhos para o e-lixo que pode ser  gerado 

com os avanços tecnológicos modernos. 

Agradecimentos 

Aos professores e alunos envolvidos no projeto 

“Estudos sobre Perfis de Viscosidade considerando 

um Eletrodo de Disco Rotatório” (IFRJ/CDUC) 

   Entre outros avanços, pode-se citar também 

àqueles observados na eletrossíntese de produtos 
orgânicos, no surgimento de sensores, monitores, 
controladores e analisadores cada vez mais modernos, 
assim como as várias técnicas de proteção 
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Apesar de todos estes avanços, o produto 

considerado “não atual”, denominado e-lixo, é 

descartado e isso, feito de forma incorreta, pode 

acarretar impactos ambientais desastrosos que a 

própria tecnologia tenta sanar através da criação de 

medidas de despoluição
3
. A reciclagem desses 

materiais é feita com uma série de atividades que 

buscam reutilizar ao máximo as matérias-primas 

contidas neles
3
. Empresas especializadas nesse 
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Introdução 

O principal desafio para o campo de pesquisa da 

química em fluxo no processo de microfabricação 

de dispositivos microfluídicos é a possibilidade de 

criar um protótipo de simples e rápida fabricação, 

com baixos recursos e de fácil reciclagem. Para 

atender aos princípios de sustentabilidade 

econômica e ecológica, o bambu gigante, 

(Dendrocalamus Giganteus) surge como uma fonte 

abundante de biopolímeros e canais internos retos e 

paralelos entre si, os quais são organizados em 

estruturas complexas e altamente ordenadas, 

podendo ser modificados e empregados como 

moldes (bio-templates) para desenvolver novos 

dispositivos microfluídicos, elétricos e biosensores 

[3,4]. No presente trabalho, os canais micro-

hidrofílicos do bambu foram funcionalizados com 

íons de Cu2+ para executar a reação CuAAC 

catalisada por Cu+ (CuAACs) para a síntese do 

triazol 1,4-dissubstituído em fluxo contínuo com 

rendimentos de 60 a 96%. 

Resultados e Discussão 

O Processo de microfabricação do microrreator de 

bambu é apresentado na Figura 1..  

Figura 1. Fabricação de microrreator de bambu. 

As imagens de microtomografia, SEM e EDS, Figura 

2, confirmaram a impregnação da matriz polimérica 

com íons de Cu2+.  

Figura 2. Caracterização do Cu-LµR por 
microtomografia e SEM/EDS. 

Figura 3. Teste de lixiviação, contribuição 

homocatálise e escopo da reação. 

Como observado na Figura 3, Cu-LμR apresentou 
rendimento de 80% para reação CuAAC modelo, e 
reciclabilidade de 5 vezes sem perdas significativas 
da atividade catalítica com lixiviação máxima de 5 
ppm. A quantidade de cobre lixiviada contribuiu 
apenas 2% do rendimento total da reação, 
indicando a atividade catalítica dos canais 
funcionalizados com o cobre. O dispositivo foi 
testado em 5 diferentes reações de CuAAC e 
apresentou rendimentos de 60-96%, indicando 
potencial aplicação na área de microfluídica. 

Conclusões 

A fabricação de microrreatores simples e altamente 

eficientes por um processo de baixo custo sem sala 

limpa já é possível. O Cu-LμR apresentou excelente 

reciclabilidade, estabilidade e rendimentos para 

reação de CuAAC, indicando promissora aplicação 

na área de catálise e microfluídica.  
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Introdução 

No diagnóstico de câncer a obtenção de
imagem de células tumorais é de grande
importância, sendo neste caso o uso de composto
luminescentes, via a técnica conhecida como FLIM,
uma estratégia bastante utilizada.1 Os complexos 
polipiridínicos de rutênio vem sendo estudados
nesse tipo de aplicação em virtude dos comprimento
de onda de emissão acima de 500 nm e seus
longos tempos de vida (τ ≥ 50 ns). Esses complexos 
também apresentam atividades anti-câncer, o que
abre espaço para a concepção de compostos com
potencial terapêutico e diagnóstico (teranóstico).2 
Além disso, é possível funcionalizar tais complexos
em nanopartículas de magnetita (Fe3O4) recoberta
com SiO2, dando origem a um novo material
biocompatível com propriedades magnéticas,
importantes para uso em liberação controlada de
fármacos.3 

Neste sentido, este trabalho envolve a
preparação e o estudo das propriedades fotofísicas
do complexo [Ru(bipy)2(4PMAA)2](PF6)2 suportado
em uma nanopartícula core-shell Fe3O4@SiO2.

Resultados e Discussão 

O [Ru(bipy)24PMAA](PF6)2 foi sintetizado e
caracterizado por 1H RMN, 13C RMN, COSY, FTIR e 
HRMS (Figura 1).

Figura 1. Formação de [Ru(bipy)2 4PMAA](PF6)2.
As nanopartículas de magnetita foram obtidas

através do método da coprecipitação e recobertas
com sílica via método de Stöber.4 Em seguida o 
material foi funcionalizado com (3-aminopropil)-
trietoxisilano (APTES) seguido de tratamento com
anidrido succínico e com [Ru(bipy)24PMAA](PF6)2. O
material foi caracterizado por DRX e FTIR.

O espectro de emissão do complexo em 
acetonitrila apresentou duas bandas de emissão, 
uma em torno de 575 nm e outra em torno de 790
nm com tempos de vida de 8,27 ns e 46,03 ns,
respectivamente. Observou-se também que a razão 

entre estas bandas depende do solvente utilizado, 
sendo que em DMSO observa-se apenas a emissão 
em torno de 800 nm. Espectros de emissão do 
complexo em estado sólido mostraram, também, 
somente a emissão na região de 800 nm.  

Os diferentes tempos de vida das emissões
indicam que duas espécies estão presentes em
solução. Isso é corroborado pelo fato de somente
uma emissão em torno de 800 nm ser observado
em estado sólido. A presença dessas duas espécies
pode ser devido a mudanças na esfera de
coordenação no metal. Experimentos em diferentes
pHs mostraram que em pH ácido há um aumento da
espécie com emissão em 575 nm, o que indica que
a mudança na coordenação pode se dar devido à
descoordenação de um dos nitrogênios do  4PMAA,
formando um ligante monodentado. Este resultado é
corroborado por espectros de 1H RMN onde é
possível observar o desdobramento dos sinais de
ressonância em acetona-d6 quando comparado ao
espectro em DMSO-d6. Além disso, as intensidades
de emissão obtidas em 1µM e 1mM não mostraram
variação significativa, indicando que não há
formação de agregados.

Na emissão das nanopartículas de Fe3O4@SiO2
funcionalizadas com o complexo foi possível
observar somente a emissão em 580 nm, o que
indica que somente a espécie monodentada está
presente na superfície da nanopartícula.

Conclusões 

[Ru(bipy)24PMAA](PF6)2 foi sintetizado e
caracterizado por 1H RMN, 13C RMN, COSY, FTIR e 
HRMS. Espectros de emissão mostraram que este
complexo apresenta duas bandas de emissão de
espécies distintas, uma em torno de 575 nm
referente à forma monodentada e outra em torno de
790 nm à forma bidentada. Porém, quando o
complexo foi funcionalizado na superfície das
nanopartículas Fe3O4@SiO2 observa-se apenas a
emissão em 575 nm indicando que a forma
monodentada está ligada a nanopartícula.
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Introduction 

The nanodiamonds (NDs) hold a unique position among 
biocompatible drug supports and have shown themselves to 
good advantage to tune the surface active sites and applied 
approaches.

 
Silica/titania nanoparticles have been proven to 

exhibit anticancer treatment. Particularly, the necessity of 
crystalline titania phase is required by its ability to generate 
reactive oxygen sites (ROS) under X-ray, near infrared (NIR), 
and/or ultrasound treatment [1-3]. Chemical and colloidal 
stability of the nanoparticle suspensions under physiological 
conditions (saline buffers and/or cell cultures) is crucial for their 
biomedical application since it is allows to maintain the 
biocompatibility and cure efficiency. The combination of NDs 
with silica can improve bioactivity of the resulted suspension. 
However, the information about composition and colloidal 
stability of such binary suspensions is very limited. For 
example stability of nanosilica-nanodiamond suspension was 
studied by Goncharuk et al. with dispersion in water only [4]. 
We report about recent results related to stable hybrid 
suspension consisting of nanodiamonds and nanosilica/titania 
mixed oxide (15 wt% of TiO2) in normal saline solution (NSS, 
0.9 wt.% NaCl). In this research, the suspension was 
developed and adapted for anticancer composition tested in 
the mouse sarcoma (J774.G8) and the ovarian carcinoma 
(OVCAR 8) cell lines. 

Results and Discussions 

The suspension is characterized by a negative interface 
charge of ζ = - 28.8 mV. Diluting the suspension with NSS 
leads the ζ-potential to decrease down to zero (4-times 
dilution) with a loss of aggregative stability owing to formation 
of agglomerates (d ≤ 160 nm) with a monomodal particles size 
distribution. Dried samples demonstrate a “spongiform” 
coagulation structure typical for colloidal xerogels (Fig.1a). It 
provides a proof that liquid phase is confined inside the voids 
among the agglomerates. After culturing the cell lines J774.G8 
and OVCAR8 for 24 hours at varied concentrations of the 
suspension diluted by cell culture media (0.01% to 0.155 % 
wt/vol) and analyzing their viability with MTT, no statistically 
significant toxicity was detected (Fig. 1b,c). Asterisk indicates a 
significant difference in respect to the control and ns is „not 
significant“. 

(a) 

(b)  (c) 
Figure 1. The SEM image of dried suspension (a), cytotoxicity 
results on J774.G8 (b) and OVCAR8 (c) cell lines at different 
concentrations of NDs-nanosilica/titania suspension. 

Conclusions 

The suspension containing nanodiamonds is instantiated by 
the stability due to the combination with silica/titania 
nanocomposite which are carriers of active component 
(titania) to produce reactive oxygen sites. The cytotoxicity tests 
have shown low toxicity of the hybrid suspension for the 
mouse sarcoma cell line J774.G8 and the ovarian carcinoma 
cell line OVCAR 8. Our results show that the hybrid 
nanomaterials we developed are suitable for biomedical 
application and particularly for sonodynamic therapy for cancer 
treatment.    
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Introdução 

O herbicida Glifosato foi o mais vendido no Brasil 

em 2017 e foi reclassificado como provavelmente 

carcinogênico pela WHO (World Health 

Organization) e está sendo reavaliado pela 

ANVISA1. Pesquisas recentes indicam que 

argilominerais podem ser usados como adsorventes 

alternativos2, como a palygorskita, um silicato de 

alumínio e magnésio hidratado que apresenta 

elevada área superficial (125 a 210 m2 g-1) e CTC - 

capacidade de troca catiônica (30 a 50 meq 100 g-

1)1. No entanto, para a palygorskita ser um potencial 

agente de sorção e ter uma efetiva interação com o 

glifosato, predominantemente aniônico em meio 

aquoso, é necessário modificar a sua carga 

superficial de negativa para positiva, por meio do 

processo de organofilização que consiste, 

principalmente, na adsorção de surfactante na 

superfície da palygorskita.  

O objetivo deste trabalho foi organofilizar uma 

amostra de palygorkita previamente beneficiada e 

caracterizada de Guadalupe-PI/Brasil, em diferentes 

tempos de reação com o uso do surfactante 

brometo de cetiltrimetil amônio (CTAB). 

Resultados e Discussão 

A palygorskita utilizada neste estudo (CPAL) possui 
granulometria menor que 20 μm, teores convertidos 
em óxidos (% m/m) de SiO2 (55,9), Al2O3 (17), MgO 
(3,6) e Fe2O3 (7), área superficial 122 m2 g-1, CTC 
30 meq 100 g-1 e carga superficial de -32,6 a -17,0 
mV (pH de 2 a 14). 

As amostras CPAL e organofilizadas foram 

caracterizadas por espectroscopia vibracional na 

região do infravermelho (IV) e análise de carga 

superficial por medidas de potencial Zeta (PZ). 

A análise dos espectros de IV (Figura 1(A)) para as 

amostras organofilizadas em diferentes tempos de 

reação (4, 8, 16, 24 h) indicou que houve o 

aparecimento de bandas em 1.471, 2.850 e 2.919 

cm-1 que são características das deformações axial 

assimétrica, simétrica e angular do carbono 

secundário presente na estrutura do CTAB, 

respectivamente3. Estas bandas confirmam a 

organofilização da palygorskita com o CTAB.  

A análise de carga superficial por PZ (Figura 1(B)) 

sugeriu que em todos os tempos de reação a 

amostra de palygorskita apresentou mudança da 

carga superficial de negativa para positiva em toda

a faixa de pH estudada (2 a 14). 

(A) (B) 

Figura 1. (A) Espectros no IV e (B) PZ das 

amostras antes e após organofilização. 

Nota-se que houve um aumento na intensidade das 

três bandas citadas quando comparado os tempos 

de reação de 4 e 8 h. Assim como, manteve-se a 

intensidade das bandas para as amostras com 8 e 

16 h de reação. Estes resultados corroboram com o 

PZ uma vez que ocorreu um aumento na carga 

superficial das amostras organofilizadas por 4 e 8 h 

(CPALORG4H e CPALORG8H). Nos tempos de 

reação, de 16 e de 24 h (CPALORG8H, 

CPALORG16H e CPALORG24H), a carga 

superficial foi semelhante na faixa de pH de 2 a 12 

(de 45,3 a 36,2 mV), no entanto, observa-se maior 

intensidade das bandas citadas em 24 h. 

Conclusões 

A análise dos resultados de IV e de PZ das 

amostras de palygorskita em diferentes tempos de 

reação conclui-se que a organofilização foi eficiente 

uma vez que houve a incorporação do CTAB na 

palygorskita o que promoveu a mudança da sua 

carga superficial de negativa para positiva. Assim, 

as amostras estão aptas para a aplicação na 

remoção de herbicida glifosato em efluente aquoso. 
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Introdução 

Argilas aniônicas são hidróxidos duplo lamelares 

(HDL), constituídos de dois ou mais cátions 
metálicos ligados a hidroxilas. O domínio 

interlamelar é formado por ânions que fornecem 

estabilidade ao HDL, promovendo a sustentação de 

sua estrutura1. Tais compostos fornecem uma 

capcidade de adorção alta dada a presença de 

sítios básicos2. A argila sintetizada nesse trabalho é 

constituída por cátions de Zn e Al, intercalada tanto 

com o ânion carbonato, quanto com o dodecilsulfato 

(SDS). A funcionalização dessas argilas foi 

realizada por intermédio da substituição dos ânions

presentes nas intercamadas por moléculas de 

APTES (Figura 1)3. Desta forma, o objetivo deste 
trabalho consistiu na verificação da mudança das 

propriedades básicas da argila após sua 

funcionalização, visando melhorar sua aplicação em 

estudos de adsorção de CO2.  

Figura 1. Esquema de funcionalização do HDL. 

Resultados e Discussão 

Através da análise dos padrões de DRX da ZnAl-C, 
ZnAl-D e ZnAl-F, apresentados na Figura 2, pode-se 
verificar a formação da argila em todas as amostras.  

Figura 2. Padrões de difração de raios X (DRX). 

O primeiro pico referente à reflexão (003), 2θ = 
11,6°, corresponde a um espaçamento basal (d(003)) 

de 7,62 A˚. Na síntese com SDS, verificou-se um 
deslocamento para menores ângulos 2θ = 3.3°, 
correspondente ao aumento do espaçamento basal 
(d(003) ~27,3 A˚). Por fim, o espaçamento basal da 
amostra Zn-Al-F (d(003) ~25,2 A˚) foi reduzido ~2,1 A˚ 
em relação a amostra sintetizada com SDS. Essa 
diminuição atesta que os ânions dodecilsulfato nas 
intercamadas foram substituídos por unidades 
APTES. A Figura 3 ilustra a perda de massa 
termogravimétrica de ZnAl-D, Al-Zn-C e Zn-Al-F. 

Figura 3. (a) Perfis de perda de massa (TG); (b) 

Derivada (DTG) 

A primeira perda de massa, entre 40 e 120 °C, para 
ZnAL-C é atribuída à remoção das moléculas de 
água intersticiais. A segunda perda, entre 240 e 420 
°C, está relacionada à remoção do carbonato 
intercamadas e a decomposição de hidroxilas 
remanescentes. Na amostra ZnAL-D, verifica-se 
uma perda entre 220-450 °C, atribuída a perda de 
SDS. No caso da Zn-Al-F, três etapas distintas de 
perdas procederam entre 170-800 °C, que podem 
ser atribuídas à decomposição do grupo aminopropil 
junto com a decomposição de água interlamelar. 
Esses resultados estão de acordo com a literatura1. 

Conclusões 

Tendo em vista os resultados apresentados, 
concluiu-se que a investigação foi alcançada 
através da obtenção da argila organomodificada. 
Esse material fornecerá melhor propriedade em 
termos de basicidade para uma futura aplicação na 
adsorção de CO2. 
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Introdução 

O Estearamidopropil dimetilamina (SAPDMA) é um 

surfactante bastante utilizado pela indústria de 

cosméticos, principalmente em condicionadores. 

Devido ao seu caráter pseudo-catiônico, este 

tensoativo neutraliza as cargas negativas contidas no 

cabelo, diminuindo o frizz e deixando-os macios e 

fáceis de pentear. Além disso, são ótimos substitutos 

para os catiônicos tradicionais, apresentando menor 

toxicidade e maior biodegradabilidade1. 

Figura 1. Estrutura molecular do SAPDMA. 

A solubilidade do SAPDMA em água é possível 

apenas em pH ácido, a partir da protonação da amina 

terciária presente em sua estrutura (figura 1). Sabe-

se que diferentes ácidos podem originar formulações 

com propriedades físico-químicas diferentes, porém, 

atualmente, este fenômeno ainda não é totalmente 

compreendido. Sendo assim, este projeto pretende 

estudar as várias interações que podem existir entre 

o SAPDMA e os mais diversos ácidos utilizados para

sua solubilização, relacionando esta interação com 

as estruturas coloidais formadas e as propriedades 

reológicas resultantes. 

Para caracterização das amostras, três técnicas 
foram utilizadas até o momento, sendo elas o 
Espalhamento de Luz à Baixos Ângulos (SAXS), a 
Reologia e a Microscopia Óptica. A primeira 
determina o tamanho e a forma das estruturas 
coloidais formadas, em escala nanométrica, para 
cada sistema. Por outro lado, a Reologia estuda as 
deformações e o escoamento da matéria, sendo a 
viscosidade o principal parâmetro analisado. Por fim, 
a Microscopia Óptica é utilizada como complemento 
à técnica de SAXS, para o melhor entendimento das 
estruturas formadas em cada caso.   

Resultados e Discussão 

As amostras preparadas até o momento englobam 8 
ácidos, sendo eles: ácido clorídrico (HCl); ácido 
acético (CH3COOH); ácido glutâmico (C5H9NO4); 
ácido oxálico (H2C2O4); ácido glutárico 
(C3H6(COOH)2); ácido ascórbico (C6H8O6); ácido 
maléico (C4H4O4) e ácido cítrico (C6H8O7). A escolha 
destes ácidos buscou variar ao máximo as suas 
estruturas moleculares, assim como selecionar 

aqueles já utilizados em produtos cosméticos. Além 
disso, resultados já coletados mostram a importância 
da presença de álcoois graxos, como o n-
hexadecanol, no preparo das amostras, a qual será 
mais uma variável de estudo. 
O preparo das amostras ocorre de maneira simples, 
porém necessita alguns cuidados relacionados ao 
tempo de agitação e à temperatura de aquecimento 
(figura 2). Após a adição do ácido, é realizada (ou 
não) a adição do álcool cetílico, de acordo com a 
amostra a ser preparada. Por fim, a amostra resfria à 
temperatura ambiente, para ser, posteriormente, 
analisada pelas técnicas de caracterização.   

Figura 2. Procedimento de preparo das amostras. 

Os resultados de SAXS coletados até o momento 
mostram que as estruturas coloidais formadas com 
os diferentes ácidos não são as mesmas, implicando 
diferentes interações SAPDMA-ácido. Considerando, 
por outro lado, a adição do álcool graxo no preparo 
das amostras, as estruturas coloidais tornam-se mais 
semelhantes, tendendo para a formação de cristais 
líquidos lamelares. Adicionalmente, as imagens de 
microscopia óptica, com e sem polarização, também 
mostram variadas estruturas coloidais, 
principalmente comparando as amostras com 
diferentes proporções de n-hexadecanol.  

Conclusões 

Este projeto permitiu correlacionar as diferentes 

estruturas moleculares dos ácidos utilizados na 

solubilização do SAPDMA, com as variadas 

estruturas coloidais que podem ser obtidas, assim 

como associar estas estruturas com as suas 

características reológicas e seu maior/menor apelo 

para uso em condicionadores.  
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Introdução 

Apresentamos um projeto voltado para o papel de
professores em formação inicial sobre processos de
criação e recepção midiáticos, que debate os
sentidos da produção audiovisual como um modo
de agir que permite transformações nas práticas
existentes. Ancorado em conceitos provenientes do
campo da Semiótica e do Cinema1, defendemos a 
produção audiovisual como uma ferramenta para a
formação docente inicial frente à
contemporaneidade digital. Além disso, o uso
desses recursos pretende tanto aumentar a
motivação dos alunos em sala de aula, quanto
causar uma ruptura na rotina da escola e aumentar
a atenção dos alunos sobre o conteúdo.
Valorizamos o processo de produção como um
processo potencialmente transformador dos modos
de pensar e buscamos incorporar conceitos como
interdisciplinaridade, criatividade, autonomia e
alteridade nessa criação.

Resultados e Discussão 

O projeto foi desenvolvido no Laboratório
Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE-
CAPES), no qual licenciandos criam vídeos com
peças de LEGO e utilizam técnicas de stopmotion e
timelapse para abordar conteúdos de química e
história da química para o Ensino Médio e Ensino
Superior.
O resultado obtido (veja no Youtube em: 
https://www.youtube.com/user/lifeufrj) constitui
material fílmico de livre acesso, e compreende um
percurso metodológico de: (a) pesquisa, (b) criação
de roteiro, (c) produção, (d) edição e (e) aplicação
do material.  Mais que o vídeo em si, temos como
resultado o efeito desse processo de produção da
ferramenta audiovisual, influenciando diretamente
na formação de professores mais criativos e 
colaborativos, dispondo de um material autoral e
inovador.
O processo de recepção desses vídeos segue uma
sequência de apresentação da atividade, conversa
e perguntas acerca do tema abordado na atividade
em questão. Com isso, usufruímos de momentos de
interação emergindo durante toda a atividade,

conferindo um sentido expressivo na comunicação e
certificando que a interação professor-aluno é
ampliada.

Figura 1. Etapa de produção do material
audiovisual.

Figura 2. Etapa recepção do material fílmico.

Conclusões 

Entendemos que essa estratégia permite superar as
limitações demarcadas pelo espaço-tempo da sala
de aula que, via de regra, envolve pouca ou
nenhuma colaboração entre alunos. Além de
permitir o diálogo multidisciplinar, modifica-se a
atitude dos professores em formação.
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Introdução 

    Drogas de abuso são substâncias psicoativas 

administradas sem indicação terapêutica, 

distribuídas e consumidas de forma ilícita em 

diversos países. No Estado do RJ, representam 

uma questão de saúde pública, estando diretamente 

relacionadas à inúmeros prejuízos sociais. Nesse 

contexto, o termo designer drugs refere-se às 

substâncias sintéticas, obtidas por meio da 

introdução de pequenas modificações na estrutura 

química de compostos proibidos por órgãos 

reguladores, com o intuito de burlar a legislação 

vigente. Desta forma, este trabalho tem como 

objetivo realizar o mapeamento químico e 

geográfico de amostras de drogas de abuso de 

matriz selo apreendidas pela Polícia Civil (PCERJ) 

entre 2006 e 2019, utilizando-se técnicas analíticas 

de alto desempenho CG-EM e Orbitrap-MS e 

realizar tratamento estatístico por meio do programa 

Microsoft Excel. 

Resultados e Discussão 

Duzentos e quatro amostras, representando um 

contingente de quase quatro mil selos apreendidos 

em todas as regiões do Estado, foram extraídas 

com 1,00 mL de metanol e submetidas às análises 

instrumentais. Utilizou-se cromatógrafo a gás 

(Agilent® 6890N) com coluna DB-5 (30 m; 0,25 mm; 

0,25 μm). Os espectros de massas foram 

comparados à biblioteca de referência 

SWGDRUG versão 3.4. Para as análises em ESI(+)-

Orbitrap-MS (Thermo Scientific®), as amostras 

forma diluídas 1:1000, e analisadas na faixa de 

m/z 50 a 500 Da, com resolução de 140.000 FWHM. 

Como resultado, foi possível identificar mais de 10 

substâncias presentes nos selos. A família dos 

NBOH, que surgira em 2016, representa 54% do 

total de selos apreendidos, seguido pela família dos 

NBOMe, apreendidos de 2014 a 2017, com 25%, e 

a substância clássica LSD, com 14%. A substância 

mais encontrada fora o 25I-NBOH equivalente a 

41% dos selos, cuja composição fora confirmada 

nas análises em Orbitrap-MS, uma vez que esse 

composto degrada no CG-EM, no qual identifica-se 

a substância 2C-I de M.M. = 307 e tR = 10,2 min. Em 

segundo lugar, 17% dos selos continham 25I-

NBOMe, com M.M. = 427 e tR em torno de 13,9 min. 

Em terceiro o LSD, presente em 14% dos selos,

apreendidos quase exclusivamente na região 

metropolitana, caracteriza-se por M.M. = 323 e tR = 

15,4 min. 

Figura 1. Estruturas químicas das principais 
substâncias analisadas. 

Figura 2. Cromatograma da amostra 132, no qual 
identifica-se a substância 2C-I, produto de 
degradação do 25I-NBOH, em tR = 10,2 min. 

Conclusões 

   Destaca-se que selos contendo substâncias da 

família dos NBOMe foram apreendidas ao redor do 

estado de 2014 a 2017. Selos contendo a família 

NBOH surgiram em 2016, em regiões litorâneas de 

turismo acentuado, atingindo mais de 1200 selos 

apreendidos em 2017. Antes de 2014 foram 

apreendidos exclusivamente selos contendo LSD, 

os quais reapareceram em 2016, apresentando 

número crescente de apreensões concentradas na 

região metropolitana. 
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Introdução 

Atualmente acredita-se que há uma “crise de 

reprodutibilidade” em resultados científicos de 

diversas áreas. Mesmo sendo explicitado que a 

área da química tem um aceitável índice de 

confiabilidade e reprodutibilidade, ainda existem 

periódicos que debatem estes dois conceitos diante 

de um baixo olhar crítico e estatístico dos resultados 

expostos.¹ 

Ter resultados e medidas confiáveis é a base 

essencial para o desenvolvimento de métodos 

laboratoriais. Sendo assim, faz-se necessário pôr 

em prática os conceitos da Metrologia Química, um 

ramo da Metrologia entendido como o agrupamento 

de métodos e protocolos voltados para 

regularização da forma de “medir” em ensaios 

químicos.2 Não somente aplicar técnicas voltadas 

para a Metrologia Química como também estar 

pautado nas diretrizes de Boas Práticas 

Laboratoriais buscando minimizar a frequência de 

erros experimentais, tais como: amostragens 

equivocadas, operações errôneas em instrumentos 

de medição, contribuindo para o surgimento de 

resultados sólidos e capazes de serem reproduzidos 

por terceiros.3  

No entanto, para que seja possível desenvolver 

estas premissas anteriormente explicitadas, faz-se 

necessário inseri-las durante a formação de um 

profissional. Para isso, uma ferramenta utilizada no 

âmbito do Ensino é o Estudo de Caso. Um conceito 

com origem nos cursos de medicina a cerca de 30 

anos, tendo como foco principal propor aos 

discentes diversas situações problemas, no qual os 

mesmos deverão realizar pesquisas e trabalhar os 

conceitos e recursos obtidos durante o curso, com a 

finalidade de encontrar possíveis soluções para a 

questão proposta. A ferramenta vem contribuir para 

diminuir a distância entre a realidade e o conceito 

teórico, desenvolvendo assim, o olhar crítico, a 

capacidade de argumentação, de escrita e, 

principalmente, auxiliando o desenvolvimento desse 

profissional no mercado de trabalho.4  

Metodologia 

Com a finalidade de desenvolver os conceitos 

estatísticos diante da Química Analítica, o estudo foi 

direcionado aos discentes do sexto período da 

disciplina de Química Analítica Quantitativa do 

Ensino Médio Técnico em Química do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

de Janeiro (IFRJ) campus Duque de Caxias. Os 

discentes foram selecionados, uma vez que os 

mesmos se enquadram em um processo de 

formação voltado para futura atuação em 

laboratórios de pesquisa e controles de qualidade. 

Baseado nas formas de uso e aplicação de estudos 

de caso como ferramenta de aprendizagem 

encontradas na literatura, pensou-se na divisão em 

três etapas de aplicação. A primeira trata-se da 

aplicação de um questionário objetivo com a 

finalidade de investigar o conhecimento prévio do 

discente em relação aos conceitos de exatidão e 

precisão, e consequentemente, reprodutibilidade e 

confiabilidade em ensaios químicos. Na segunda 

etapa será desenvolvida uma aula expositiva, na 

qual foram abordados, conceitos básicos de 

Qualidade, Metrologia Química e erros operacionais 

que podem influenciar na reprodutibilidade e 

confiabilidade dos resultados. E, como última etapa, 

realizou-se a aplicação de três estudos de caso, 

relacionando os procedimentos experimentais 

desenvolvidos pelo discente ao longo da disciplina 

de Química Analítica, com os cálculos estatísticos 

de desvio padrão e coeficiente de variação. Sendo 

assim, os discentes deverão relacionar as ações 

operacionais explicitadas no estudo de caso com os 

valores estatísticos encontrados nos mesmos.  

Por fim, será realizado o tratamento de dados das 

respostas apresentadas pelos discentes 

comparando com o questionário aplicado. Esse 

tratamento tem por finalidade mapear e analisar 

criticamente se a metodologia aplicada apresentou 

impacto esperado ou se há necessidade de ajustes 

ou mudança de metodologia.  

Resultados Esperados 

Diante do projeto proposto, espera-se que o 

discente desenvolva uma interpretação crítica no 

que se refere aos resultados dos ensaios 

experimentais, e ainda, no cumprimento de sua 

atividade laboral. 
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Introdução 

A Fibrose Cística (FC) é uma doença genética
autossômica recessiva, considerada letal, que
ocorre devido a uma mutação no gene CFTR
(Cystic Transmembrane Condutance Regulator),
uma proteína transmembrana, conhecida como
canal de cloro, que regula o transporte de fluidos e
eletrólitos1. De acordo com o tipo de mutação, os 
sintomas ocasionados pela FC são: elevadas
concentrações de cloreto no suor, complicações em
diversos órgãos, infecções recorrentes, etc.2. 
Atualmente, medicamentos para o tratamento desta
doença, como Kalydeco® (Ivacaftor, Figura 1a), são
comercializados, porém, o custo é elevado, o que
dificulta a adesão principalmente de pacientes de
países em desenvolvimento. Por essa razão, o
objetivo deste trabalho é o planejamento e síntese
de novos compostos para o tratamento de FC e que
sejam menos onerosos, possibilitando o aumento da
qualidade e expectativa de vida dos pacientes.

Resultados e Discussão 

            
Figura 1. Representação da estrutura do a) Ivacaftor e das b)
quinolonas-triazois,

Inicialmente, foram sugeridas 20 moléculas, as
quinolonas triazóis, (Figura 1b) variando-se os
grupamentos R1, R2 e R3. A fim de avaliar as
interações das moléculas propostas, foi utilizada a
técnica de ancoragem molecular, através do
Molegro 6.0, utilizando a estrutura cristalográfica da
CFTR complexada com o ivacaftor, obtida no banco
de dados Protein Data Bank (PDB), sob o código
6O2P3. Destas, cinco moléculas (Figura 2) 
apresentaram energias de interação próximas ao
ivacaftor, como pode ser visto na tabela 1.

Figura 2. Representação das estruturas das moléculas
selecionadas a partir dos estudos de docking

Figura 3. Redocking do ivacaftor na CFTR, cristal (amarelo) e
redocking (vermelho), com RMSD de 1,35 Å.

Molécula Moldock Score 

(kcal/mol) 

H bond 

(kcal/mol) 

1a -110.49 -7.90
2a -101.10 -5.75
3a -105.58 -6.92
4a -101.42 -7.41
5a -103.26 -3.94

ivacaftor -101.25 -5.49

Desta forma, tem-se buscado a síntese dessas
moléculas, que envolve 4 etapas a partir de
enaminonas e aril-azidas, sendo este o próximo
passo. Até o presente momento, 4 tipos de
arilazidas e enaminonas foram preparadas em 42-
95% e 40-50% de rendimento, respectivamente. 

Conclusões 

Foram obtidos com sucesso cinco candidatos com
potencial ação no CFTR (código PDB 6O2P). O
planejamento de novas moléculas por modelagem
molecular para o tratamento de FC e a síntese
orgânica das mesmas, podem representar uma
excelente alternativa terapêutica e maior adesão ao
tratamento pelos pacientes.
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Introdução 

A malária é a principal causa de morbidade e
mortalidade ao redor do mundo por doenças
parasitárias, especialmente em países em
desenvolvimento. Dados da Organização Mundial
de Saúde (OMS)¹ mostram que houve cerca de
219 milhões de casos de malária e cerca de 435
mil mortes em 2017. Nosso grupo tem buscado
novos candidatos à fármacos que possam ser
empregados no tratamento da malária2.  Na busca 
de fármacos antimaláricos, identificaram-se
derivados pirazolopirimidinicos com potencial
atividade anti-P. falciparum. O (protótipo I)

mostrou IC50 = 10,0 μM frente ao P. falciparum,
sendo 22 vezes maior que o da cloroquina (IC50 =
0,46 μM), enquanto derivados 7-cloroquinolinas
(protótipo II), com IC50 de 0,09 μM, apresentaram
atividade 5 vezes maior que o fármaco de
referência frente ao P. berghei³. Portanto, o
objetivo desse trabalho foi a síntese de novos
derivados pirazolopirimidínicos e envio para
ensaios biológicos.

Figura 1. Planejamento dos Compostos 6-7.

Resultados e Discussão 

A reação dos aminopirazóis com acetoacetato de
etila em tolueno produziu o derivado pirazolo[1,5-a]
pirimidin-7(4H)-ona 2 com 95% de rendimento,
este derivado carbonilado foi tratado com
para obter o intermediário clorado 3 com
rendimento de 97%. A reação entre a 4,7-
dicloroquinolina com as respectivas diaminas, 1,4-
butanodiamina e 1,3-propanodiamina, sem
solvente, sob refluxo, produziu as aminoquinolinas,
5a,b, com 90 e 86% de rendimento,
respectivamente. Através da reação do

intermediário 3 e as respectivas aminoquinolinas
(5a,b) em etanol, sob refluxo, foram formados os
compostos 6-7, não constando na literatura, em
40-50% de rendimento, após purificação. Após a
síntese e a caracterização, os novos derivados
foram enviados para ensaios in vitro.

Figura 2. Rota Sintética do composto 6-7.

Reagentes e Condições: (i) Acetoacetato de Etila,
AcOH, tolueno, refluxo, 24 h; (ii) POCl3, refluxo, 3h;
(iii) diaminas apropriadas, refluxo, 4h; (iv) Etanol,
refluxo, 6h.

Conclusões 

Dois derivados pirazolopirimidínicos finais inéditos
foram sintetizados com rendimento de 40-50%
após purificação por coluna cromatográfica. As
substâncias já foram enviadas para ensaios in vitro

e as que se mostrarem mais potentes serão
enviadas para in vivo para investigação de sua
atividade antimalárica.
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Introdução 

A educação ambiental no ensino de química pode
ser contextualizada através de diferentes
abordagens (MIRANDA et al, 2018), promovendo
diversificadas trocas entre os saberes e os
intitulados domínios científicos. A experimentação
também  deve ser fomentada, desenvolvida para
ensejar o debate sobre os temas ambientais mais
preocupantes em nosso país.
Neste viés adotaremos como modelo educacional a
proposta de Paulo Freire que questiona a realidade
das relações do homem com a natureza e com os
homens, visando a uma transformação.
Assim sendo neste trabalho utilizamos a
contextualização centrados na realidade social, na
qual o importante não é a transmissão dos
conteúdos específicos e sim despertar uma nova
forma de relação com a experiência vivida, tendo
em vista a ação coletiva diante de problemas e
realidades do meio socioeconômico e cultural da
comunidade local. O conhecimento é transmitido
pelo diálogo, pois este engaja ativamente a ambos
os sujeitos do ato de conhecer: educador-educando
e educando-educador. (BESSA, 2008, p.112).
Nosso trabalho foi executado em uma aula de dois
encontros divididos em três atividades com uma
turma de 27 alunos  com idade entre 14 e 15 anos
do 9º ano do ensino fundamental II de uma escola
da rede privada, situada no município do Rio de
Janeiro, no decorrer de três semanas, abordando a
química do solo  de maneira contextualizada tendo
como encaminhamento metodológico a
experimentação. Utilizamos essa temática, pela
preocupação mundial com a contaminação deste
compartimento ambiental que é o principal
responsável pela manutenção da qualidade da
maior parte da água doce do planeta e, portanto da
vida. Este trabalho tem como objetivo verificar a
evolução conceitual dos alunos no que diz respeito
à dinâmica dos metais nos solos, incluindo
processos de absorção e interação com os seres
vivos, permitindo ao educando ser capaz de
produzir conhecimentos básicos de química tais
como: propriedades de alguns metais; substâncias
simples e compostas; pH e ligações químicas.As
atividades ocorreram devidamente planejadas em 3
etapas, sendo (1) sensibilização Solo e a sua
importância na vida de todos os seres vivos do
planeta Terra, (2) roda de conversa sobre os temas:
alimentação, agrotóxico, poluição, toxicologia dos

metais e os impactos causados pelo homem no
meio ambiente.  (3) experimentação, foram feitos os 
seguintes experimentos:  verificar a presença de ar
no solo pelo desprendimento de bolhas, observar a
presença de compostos solúveis de ferro no solo e
determinar o pH do solo.

Resultados e Discussão 

Dentre os resultados obtidos neste trabalho
destacaremos a importância da experimentação e a
contextualização permitindo aos alunos fazerem
uma relação entre o conteúdo estudado em sala de
aula com o seu dia a dia e com a crise ambiental
que o Brasil em que estamos vivendo. Neste sentido
ficou evidente que esse tipo de atividade despertou
um maior interesse pela disciplina de Química, pois
os estudantes se sentiram motivados a refletir,
discutir e questionar sobre diversos problemas
ambientais e que fazem parte da sua vivência
cotidiana, pois segundo Chassot (1990) um dos
motivos de se ensinar Química é para formar
cidadãos conscientes e críticos.

Conclusões 

Espera-se com esse trabalho inspirar o espírito
investigativo nos sujeitos diretamente envolvidos no
processo de ensino e aprendizagem de química no
ensino dos anos finais do ensino fundamental.
Verificando a evolução conceitual dos alunos no que
diz respeito à dinâmica dos metais nos solos,
incluindo processos de absorção e interação com os
seres vivos. Permitindo ao educando ser capaz de
produzir conhecimentos básicos de química tais
como: carga elétrica; propriedades de alguns
metais; substâncias simples e compostas; pH;
ligações químicas. Oferecendo ao aluno
compreender a exata importância de sua atuação
crítica na vida em sociedade.
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Introdução 

Para suprir as demandas de corantes naturais, o 

uso da ficocianina como corante azul extraído da 

microalga Spirulina maxima, para alimentos tem 

sido amplamente difundido. Alimentos funcionais 

são definidos como compostos bioativos ou 

produtos que foram isolados ou purificados de 

fontes alimentares que possuem comprovadas 

propriedades de promoção da saúde1. Ficocianina 

(C-PC) é um dos principais pigmentos da microalga 

Spirulina sp2. Juntamente com a ficoeritrina e a 

aloficocianina; é comumente encontrada no 

ficobilissoma, que são estruturas supramoleculares 

de captação de luz, no processo de fotossíntese3. É 

o único pigmento azul-intenso natural aprovado pela

FDA (21-CRF-73.1530) para uso na indústria 

farmacêutica, na medicina diagnóstica e indústria 

alimentícia. O objetivo deste trabalho foi otimizar a 

produção de ficocianina, aplicando planejamento 

estatístico experimental por delineamento composto 

central, extrair e purificar o pigmento visando sua 

adição como corante natural em sorvete. Como 

variáveis independentes foram utilizadas a agitação 

orbital (140, 160 e 180 rpm), o tempo de cultivo 

(8,11 e 14 dias) e o volume do cultivo (250, 500 e 

750mL). A biomassa seca foi ressuspendida em 

tampão fosfato (0,1M pH7,0) e a extração do 

corante foi realizada por congelamento e 

descongelamento. A purificação foi realizada com e 

sem a adição de sulfato de amônio 50% (m/v) e o 

grau de pureza avaliado em função da razão da 

absorvância (A620/A280). 

Resultados e Discussão 

A maior concentração de ficocianina e grau de 

pureza foram obtidos com agitação orbital de 

180rpm, volume de 250mL e 14 dias de cultivo. 

Utilizando (NH4)2SO4, a concentração foi 99,70 

mg.gcelula-1 e grau de pureza do corante1,78. Sem 

(NH4)2SO4, a concentração e grau de pureza do 

corante foi 106,28 mg.gcelula-1 e grau de pureza do 

corante 1,19. Embora haja um aumento no 

rendimento do grau de pureza utilizando (NH4)2SO4 

no processo de purificação, nos dois casos foi 

obtido o grau de pureza para alimentos (>0,7). 

Dessa forma, num cultivo em escala industrial 

(>50L), a retirada de uma etapa metodológica 

impacta diretamente a parte técnica e financeira do 

processo. Além disso, a adição de uma etapa 

metodológica acarreta em perdas do produto 

durante o processo, o que se tornaria viável apenas 

se o grau de pureza não tivesse sido obtido sem a 

adição de (NH4)2SO4. 

Conclusões 

Concluiu-se que o tratamento de extração e 

purificação da ficocianina sem adição de (NH4)2SO4 

apresentou maior  concentração de pigmentos e 

que se faz desnecessária para sua purificação para 

o grau alimentício.
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Introdução 

As microalgas são organismos extremamente
eficientes na transformação de energia solar em
compostos orgânicos através de um processo
fotossintético oxigênico, apresentando uma
conversão de até 10% da energia solar em
biomassa, enquanto que as macroalgas chegam a
5% e vegetais superiores, a 1%2. Spirulina maxima

é uma cianobactéria com várias aplicações na
indústria alimentícia devido ao seu alto teor de
proteínas (60-70%), uma boa margem em
comparação com a maioria dos alimentos de origem
vegetal, que contém apenas cerca de 35%3. No
entanto, essa biomassa tem uma cor verde
característica e um sabor e aroma desagradáveis. O
presente trabalho tem por objetivo otimizar a
produção de biomassa de Spirulina maxima, com o
intuito de beneficiar as condições que produzem
maiores concentrações de proteína alinhado com a
melhor produtividade, e tratar a biomassa com
diferentes técnicas que propiciem mascaramento do
sabor e atenuação da coloração verde,
característicos da biomassa.

Resultados e Discussão 

Foi realizado então o planejamento experimental
Delineamento Composto Central que é considerado
um dos mais populares delineamentos para ajuste
de modelos de até segunda ordem1. O cultivo da
microalga foi realizado em Erlenmeyers de 500 mL
e acompanhado durante 7 dias. As variáveis
independentes do planejamento foram: temperatura
(25ºC, 30ºC e 35ºC), rotação (136 rpm, 156 rpm e
176 rpm) e irradiância (80, 120 e 160 µmol fótons.m-

2.s-1) do cultivo, enquanto que as variáveis
dependentes foram produção de biomassa (g/L) e
teor de proteínas (g/100g). A partir da análise dos
resultados, com auxílio do software Statistica, a
condição ótima do cultivo foi a 30ºC ,136 rpm e 100
µmol fótons • m- • s-1 proporcionando a produção de
biomassa com rendimento de 1,01 g/L e 69,97
g/100g de proteína. A biomassa otimizada foi
analisada em termos de composição centesimal,
perfil de aminoácidos e utilizada nos ensaios com o

objetivo de atenuar a pigmentação verde, e
mascarar o sabor da biomassa. Para tal, foram
empregados os métodos da secagem em estufa,
liofilização, extração de lipídeos pelo Soxhlet e
microencapsulação por spray drying.  A secagem foi
feita em estufa a 105ºC e 200ºC por 90 minutos,
além da secagem controle de 37ºC. A secagem da
biomassa a 200ºC degradou a proteína presente na
biomassa, tornando esse método ineficaz. A
secagem a 105ºC foi improdutiva, pois o pigmento
verde e o sabor característico da biomassa não
foram reduzidos. A liofilização e a extração de
lipídeos também foram métodos ineficazes no
tratamento da biomassa. A microencapsulação da
biomassa por spray drying com octenil succinato de
amido (Capsul®) apresentou resultados positivos,
mascarando o aroma e a cor da S. maxima. A
atividade superficial do Capsul, baixa viscosidade e
capacidade de formação de filme provavelmente
contribuíram para a retenção de voláteis. A partir
desses resultados, biscoitos veganos serão
preparados usando a biomassa microencapsulada
de S. maxima.

Conclusões 

A biomassa otimizada contém cerca de 70% de
proteína com todos os aminoácidos essenciais e
produz 1 g / L. A microencapsulação da biomassa
por spray drying com octenil succinato de amido
(Capsul®) a 220ºC apresentou resultados positivos,
mascarando o aroma e a cor de S. maxima.
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Introdução 

Esforços têm sido realizados para promover o gás 
hidrogênio como fonte de energia limpa(1). A 
viabilidade energética para a dissociação da água 
exige a minimização da barreira cinética 
desfavorável da reação de oxidação da água 
(WOR)(2). Óxidos de metais de transição têm sido 
investigados para atuação em alta escala e menor 
custo para dispositivos de fotossíntese artificial(2). 

Os objetivos do trabalho são sintetizar e 
caracterizar os óxidos de cobalto puros e dopados 
com Paládio (10%), testar os filmes na eletrocatálise 
da WOR e comparar a eficiência dos filmes na de 
acordo com o tipo de deposição e a presença ou 
não do metal nobre.  Foram preparados 6 filmes ao 
totalpor três métodos de deposição diferentes (Drop 
casting, eletrodeposição em potencial fixo e 
potencial alternado), com e sem paládio. 

Resultados e Discussão 

 Co3O4 puro e Pd/Co3O4 foram preparados por 
síntese solvotérmica e caracterizados por difração 
de raios-x (DRX), MEV-EDS, XPS e MEV-FEG. O 
difratograma foi comparado com a literatura e foi 
possível observar os picos equivalentes à fase 
cristalina do espinélio Co3O4(3). Além disso, picos 
extras sugerem a presença de óxido de Paládio no 
material dopado. Para os filmes preparados por 
eletrodeposição foram realizados AFM e MEV-FEG, 
espectroscopia de impedância (EIS)e Voltametria 
cíclica.  

 
Figura 1. DRX dos óxidos sintetizados Co3O4 e 
Pd/Co3O4. 

Os voltamogramas lineares foram realizados em pH 
14 em 1 mol/L KOH como eletrólito suporte. É 

possível observar que a presença do catalisador 
diminui o sobrepotencial da reação em relação ao
FTO. Além disso, ambos os filmes contendo óxidos, 
dopados ou não, apresentaram um comportamento 
semelhante. Ao analisar os gráficos, foi possível 
calcular os valores de sobrepotencias e observar 
que os filmes por dropcasting e potencial alternado 
dopados com paládio obtiveram melhor 
desempenho, diferentemente do método de 
potencial fixo, que o puro sobressaiu. 

Figura 2. Voltametria linear de todos os filmes. 

Conclusões 

Observou-se um efeito positivo do Pd no 
sobrepotencial inicial (j = 0,2 mA.cm-2) para os 
filmes depositados por drop casting. Já para os 
filmes eletrodepositados, o filme de Co3O4 para 
ambos os métodos apresentou resultados melhores 
que os dopados. Em conclusão, os óxidos 
preparados mostraram resultados promissores, pois 
foram obtidos baixos valores de sobrepotencial, 
especialmente para as amostras preparadas por 
eletrodeposição. 

Agradecimentos 

Agradecimento aos órgãos de fomento de pesquisa, 
como CNPq, FAPERJ e CAPES; além de 
agradecimentos especiais ao Grupo de Catálise 
Ambiental e Sustentabilidade Energética - GCAS, 
equipe do laboratório em que trabalho. 
____________________ 
1 Ouyang, T. Chen, K. Kong, S. YE, K. Gao, Y. Zhang, G. Cao, D.. 
RSC Advances, 2015. 
2 Jansirani, B., P. RAJ, Shilpa., Saranavacumar, B., Ravi, Ganesh, V., 
Ravichandran, S., Yuvakkumar, R. 2017  
3Zhao, jun. Zou, yoncun. Bai, tianyou. Liu, yipu. Gao, ruiqin. WANG, 
dejun. Gou, li. RSC. 2014 

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 292



Planejamento Orientado por um Modelo de Predição de Atividade 

contra T. Cruzi e Síntese de Derivados Triazólicos da Piperina 

Larissa H. E. Castro¹ (PG), Marco Edilson F. Lima
1
 (PQ), Carlos Mauricio R. Sant'Anna¹* (PQ)

*santanna@ufrrj.br

¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Química –Rod. BR 465, Km 7, Seropédica, RJ; 

Palavras Chave: Trypanosoma cruzi, doença de Chagas, docking, semi-empírico.

Introdução 
A doença de Chagas é uma doença tropical

negligenciada causada pelo parasito Trypanosoma

cruzi. Somente o benzonidazol e o nifurtimox são
usados para o tratamento, porém eles não são tão
eficientes na fase crônica da doença. No Brasil, o
nifurtimox teve seu uso descontinuado devido aos
efeitos colaterais. Sendo assim, a busca por novos
medicamentos é de suma importância. A enzima
14α-esterol desmetilase¹ (CYP51) de T. cruzi,

essencial para sua sobrevivência, pode ser inibida
por compostos heterocíclicos capazes de complexar
com o átomo de ferro no grupo heme da CYP51,
sendo um alvo interessante a ser avaliado na busca
de novos tratamentos para a doença.

Resultados e Discussão 
A partir de uma proposta da literatura² e tendo

como hipótese a inibição da CYP51, desenvolvemos
um modelo teórico (r²=0,84), baseado nos
parâmetros energia torcional (ΔEtor, programa GOLD
5.2) entalpia de interação ( , programa
MOPAC 2016) e energia de solvatação (ΔGsol,

programa Spartan’14), para a predição bem-
sucedida de atividade teórica³ (logEC50) de uma
série de compostos com atividade in vitro

conhecida4 contra T. cruzi. As estruturas dos 
complexos ligante-proteína foram obtidas por
docagem molecular no programa GOLD 5.2. O
modelo foi usado no planejamento de novos
derivados triazólicos da piperina, candidatos a
inibidores da CYP51.

Para identificar os compostos mais promissores
dentre 20 derivados planejados (Fig.1), os mesmos
métodos foram combinados para se obter os
parâmetros necessários para se aplicar no modelo e
prever suas atividade teóricas (log EC50) (Tab.1).

Figura 1. Derivados triazólicos da piperina.
Selecionamos e sintetizamos os compostos 9 e

10, cuja rota encontra-se elucidada na literatura4, a 
fim de sintetizar em seguida o composto 12 (inédito)
pois este apresentou o menor valor de logEC50
calculado. Selecionamos também os compostos
(inéditos) 1, 2, 3 e 4 para serem sintetizados, pois

apresentaram atividade teórica promissora. Sendo
assim, os compostos 1, 2, 3, 9, 10 e 11 foram
sintetizados e caracterizados. Atualmente, novas
metodologias estão sendo testadas para a síntese
dos compostos 4 e 12.
Tabela 1. Dados de entalpia de interação, energia
livre de solvatação, energia torsional e atividade
teórica calculada para os compostos planejados.

Estr 
R1/ 
R2* (kcal/mol) 

ΔGsol 
(kcal/mol) 

ΔEtor 
log EC50 

calc

1 1/A 34,95 -19,73 1,19 2,01 
2 1/B -6,64 -15,08 0,99 1,95 
3 1/C 22,47 -18,81 2,02 1,98 
4 1/D 7,72 -24,24 2,72 1,24 
5 2/A 28,37 -21,09 1,49 1,77 
6 2/B 9,89 -15,16 2,54 2,33 
7 2/C 39,97 -22,01 2,74 1,97 
8 2/D 11,54 -24,59 2,90 1,29 
9

4
3/A 21,21 -18,50 0,84 1,91 

10
4

3/B 23,69 -13,26 0,84 2,77 
11 3/C 18,55 -17,82 1,85 2,03 
12 3/D -20,69 -20,26 2,13 1,08 
13 4/A 35,74 -58,09 0,82 4,90 
14 4/B 28,07 -67,31 0,93 7,68 
15 4/C 21,06 -62,01 1,76 5,85 
16 4/D 99,34 -67,38 2,51 9,02 
17 5/A 24,43 -20,33 2,29 1,85 
18 5/B -10,42 -14,99 2,25 2,00 
19 5/C 19,57 -20,69 3,29 1,80 
20 5/D 10,42 -24,33 3,58 1,34 

* Figura 1: R1: 1= fenetil, 2= 1-naftil, 3= cicloexil, 4= etilpiperidina,
5= bifenil; R2: A: =S, B: -S-CH3, C: -S(=O)-CH3 e D: -S(=O)2-CH3

Conclusões 
Neste estudo, utilizamos um modelo teórico de

predição de atividade de compostos contra o T.

cruzi baseado na inibição da CYP51 do parasito
para o planejamento racional de derivados
triazólicos da piperina. Com isso, foi possível
planejar e determinar a atividade teórica dos novos
derivados, dos quais alguns dos mais promissores
foram sintetizados, caracterizados e serão avaliados
experimentalmente quanto à atividade.
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enzima aurora quinase de L. braziliensis foi
construído utilizando-se o método comparativo
(homologia molecular).

Planejamento, síntese e ensaio in silico de chalconas-sulfonamidas 

como novos inibidores da Aurora quinase da Leishmania braziliensis
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Palavras Chave: Leishmaniose, Síntese, Modelagem molecular, Hibridização, Chalconas-sulfonamidas.

Introdução 

As chalconas pertencem à classe dos flavonoides e
representam um grupo de produtos naturais com
grande potencial farmacológico contra
leishmaniose1. Além disso, vem sendo reportado na 
literatura que o grupo funcional sulfonamida
ancorado às chalconas potencializam suas ações
farmacológicas2. O objetivo deste trabalho consiste 
na síntese de chalconas-sulfonamidas inéditas,
empregando a hibridização molecular entre as
chalconas 1 e 2 que apresentam expressiva
atividade leishimanicida, como ferramenta sintética
(Figura 1) e estudos de modelagem molecular a
partir da interação das chalconas-sulfonamidas com
um modelo teórico da enzima Aurora quinase de L.

braziliensis.

Figura 1. Hibridização molecular

Resultados e Discussão 

Preparou-se 8 novas chalconas-sulfonamidas a
partir da trimetóxi-acetofenona (4) e do  m-
nitrobenzaldeído (5) conforme observado no
esquema 1. Além disso, um modelo teórico da

Esquema 1. Formação das chalconas-sulfonamidas

Conclusões 

Nesse estudo foi possível obter os híbridos
chalcona-sulfonamidas com bons rendimentos em
todas as etapas da síntese. Futuramente, serão
executados testes da atividade leishmanicida das
substâncias híbridas sintetizadas. Além disso,
simulações de ancoramento (docking) molecular
dos híbridos com o modelo enzimático construído
vem sendo investigado, com o objetivo de propor
um provável mecanismo de ação, bem como
desenho de novas substâncias.
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Preparação de um novo composto metalointercalante contendo Ru(II) 
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Introdução 

Nas últimas décadas, complexos polipiridínicos de
rutênio(II) contendo ligantes planos derivados da
1,10-fenantrolina tem sido exaustivamente
estudados, isso devido as características de
afinidade e interação com o DNA.1 Estes compostos 
geralmente apresentam interessantes propriedades
fotoquímicas, fotofísicas e eletroquímicas, atraindo
um grande interesse das áreas de química
bioinorgânica e fotoquímica.2 Com isso, esses 
complexos têm sido propostos como candidatos a
agentes metalointercalantes para o DNA, sendo
uma área de pesquisa extremamente promissora,
tanto do ponto de vista como protótipos para novos
fármacos, como também como sondas biológicas e
substâncias para atuação em terapia fotodinâmica.3 

Resultados e Discussão 

No presente trabalho foi preparado o complexo
[Ru(bpy)2dppzBTDZ]2+ (Figura 1 e 2), sendo que o 
ligante dppzBTDZ é um ligante que contém 6 anéis
aromáticos conjugados, onde o esqueleto principal é
uma fenazina, que contém o núcleo 1,10-
fenantrolina numa extremidade e o grupo
benzotiadiazol na outra. Estudos preliminares
indicam que este complexo apresenta o efeito “light 

switch”, devido ao aumento de emissão na presença
de DNA (Figura 3). A constante de afinidade (Kb)
com o DNA calf thimus foi de 1,03 x 106, o que 
sugere que o complexo [Ru(bpy)2dppzBTDZ]2+ 
interage com o DNA por intercalação.

Figura 1. Estrutura do complexo
[Ru(bpy)2dppzBTDZ]2+. 

Figura 2. Espectro de RMN 1H do complexo
[Ru(bpy)2dppzBTDZ]2+ em acetonitrila deuterada. 

Figura 3. Espectro de emissão de
[Ru(bpy)2dppzBTDZ]2+ em Tris HCl (1M pH 7,4)  
com adição de CT-DNA [0 - 1.8 x 10-5] a 25°C. 

Conclusões 

Esses resultados preliminares por espectroscopia
indicam que o novo complexo
[Ru(bpy)2dppzBTDZ]2+ interage com o DNA calf

thimus por intercalação, além disso, exibiu o efeito
“light switch”. Sendo assim, este complexo
apresenta potencial como sonda de monitoramento
para o DNA.
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Introdução 

O furfural, molécula derivada da biomassa 

lignocelulósica é considerada por muitos um resíduo 

tóxico, mas devido à presença de carbonilas em sua 

estrutura, pode ser precursora de diversos produtos 

químicos de importância industrial. Este trabalho 

tem como objetivo a prospecção de fungos 

filamentosos para biotransformação oxidativa do 

furfural derivado de biomassa, para ser aplicado na 

produção de futuros precursores. Os fungos 

utilizados foram Aspergillus terreus, Aspergillus 

niger, Aspergillus awamori, Geotrichum candidum e 

Trichoderma harzianum. 

Resultados e Discussão 

Todos os fungos estudados reduziram o Furfural a 

Álcool Furfurílico, com destaque para a levedura 

Geotrichum candidum, que se mostrou a mais 

promissora para as condições testadas, com 

conversão de 57%. Em condições favoráveis a 

levedura Geotrichum candidum reduziu a 

Acetofenona a Álcool 1-feniletanol em conversões 

satisfatórias tendo em vista a literatura existente.    

Conclusões 

A biotransformação com a utilização da levedura 
Getrichum candidum é quimicamente promissora e 
viável para obtenção de produtos de valor agregado 
a partir de resíduos lignocelulósicos. 
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Figura 1: Análise cromatográfica para reação de 
redução do furfural (A) a álcool furfurílico (B) com 
Geotrichum candidum 

Figura 2: Análise cromatográfica (1) para 
reação de redução da acetofenona (D) a 
álcool 1-feniletanol (C) pelo Geotrichum 
candidum em 7 dias; C: Espectro de massas 
para o álcool e D: Espectro de massas para 
acetofenona 
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Introdução 

A conscientização sobre as questões ambientais 

tem reflexos em muitas áreas de atuação 

pedagógica. Ela pode e deve ser estimulada tanto 

em ambientes formais, quanto nos informais de 

aprendizagem1. Neste sentido, a educação tem 

papel transformador, no que tange à formação do 

ser em si consciente, potencializando as 

características individuais e coletivas, dentro de um 

contexto pedagógico para a cidadania. O cidadão se 

constrói a partir das oportunidades que vivencia ao 

longo de sua formação, quer seja ela formal, nas 

instituições de ensino, quer seja informal em sua 

vida pessoal1. A escola pode desempenhar um 

papel mais relevante nesse processo de educação 

ambiental, pois ela pode exercer uma função mais 

abrangente do que aquela que tem desempenhado 

até o momento, atingindo assim uma parcela maior 

da população. No espaço dialógico discente-

docente-aprendente, o indivíduo pode assumir o 

papel proativo de quem é capaz de contribuir para 

cuidar do ambiente em que vive e pelo qual também 

é responsável2. No entanto, é necessária uma 

modificação na práxis pedagógica para inserir 

atividades que abordem temas ambientais e para 

que os discentes tenham um papel mais ativo no 

processo de aprendizagem. Deste modo, o objetivo 

deste trabalho foi propor e aplicar uma atividade 

facilitadora da compreensão do comportamento de 

íons em reações de metátese, por meio da 

associação de cátions e ânions para formar 

substâncias, empregando embalagens recicladas. 

Resultados e Discussão 

A atividade foi aplicada em uma turma do 1° ano do 

Ensino Médio de uma escola estadual do Rio de 

Janeiro. A construção do material foi feita com a 

reutilização de caixas longa-vida, empregando-as 

na produção de cartões com íons escritos pelos 

próprios alunos, conforme mostrado na Figura 1. O 

professor havia abordado com os alunos a natureza 

dos íons e reações químicas do tipo metátese e a 

atividade foi realizada no sentido dos alunos 

manipularem os cartões representando os íons, 

para facilitar a representação de substâncias e das 

reações. Nesta perspectiva atribuiu-se um uso 

didático a um material que é na maioria das vezes 

descartado, as embalagens longa-vida. Além de

trabalhar a química, esse movimento apresentou 

aos alunos novas visões de recursos, os quais eram 

rejeitados sem validação de sua composição, e sem 

preocupação ambiental. 

Figura 1. Cartões representando os íons. 

A utilização de embalagens longa-vida como 

suporte ao projeto propõe ao aluno a reflexão sobre 

hábitos de descarte irregular de material 

potencialmente contaminante em áreas abertas e 

sem retorno de material a empresas capazes de 

estabelecerem novas finalidades a estes rejeitos. 

Considerações Finais 

O trabalho realizado abordou a formação de íons, 

sua identificação e reações de metátase, por meio 

do uso de cartões de embalagens longa vida 

confeccionados pelos alunos. A ação pedagógica 

empregada mostrou que é possível que o aluno 

participe ativamente na construção de seu 

conhecimento, por meio de uma atividade simples, 

além de contribuir para a educação ambiental, pois 

levanta a questão do reaproveitamento criativo de 

materiais de descarte. 
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Introdução 

Nos últimos anos, o desenho e a manipulação de 
materiais nanoporosos tem despontado como uma 
área fundamental da química moderna, desenvolvendo 
um papel de grande importância na fronteira por 
tecnologias inovadoras. Dentre esses materiais, 
estruturas orgânicas nanoporosas, incluindo as Redes 
Orgânicas Covalentes (COFs – do inglês Covalent 
Orgânic Frameworks) tem recebido um destaque 
especial, principalmente no que diz respeito ao 
desenvolvimento de novos catalisadores. A 
possibilidade de manipularmos seus blocos de 
montagem em nível atômico permite a construção de 
estruturas complexas, com grupos funcionais 
específicos. Isso leva a inúmeras possibilidades de 
ancoragem de diferentes sítios catalíticos, o que torna 
esses materiais uma poderosa ferramenta para o 
desenvolvimento racional de novos catalisadores.1 
Por outro lado, a busca por fontes de energia limpas, 
sustentáveis e renováveis se tornou um dos principais 
anseios para a manutenção da sociedade moderna 
dentro de uma coexistência pacífica com o meio 
ambiente. Nesse contexto, a utilização da energia solar 
para diversos fins é um importante objeto de pesquisa 
e o desenvolvimento de fotocatalisadores eficientes e 
robustos é de fundamental importância nessa área.2 
Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo 
a ancoragem do complexo cis-[Ru(bpy)2Cl2.2H2O na 
superfície de um novo COF desenvolvido pelo nosso 
grupo de pesquisa, o COF RIO-55, para o 
desenvolvimento de um novo fotocatalisador 
heterogêneo, o Ru(bpy)2@COF-55. 

Resultados e Discussão 

O COF RIO-55 foi preparado a partir da reação entre o 
corante Bismarck brown Y (1) e o triformilfloroglucinol 
(2), utlizando-se como solvente 1,4-dioxano e uma 
solução aquosa de ácido acético 6M (Figura 1). A 
mistura permaneceu sob agitação e aquecimento por 3 
dias. A purificação do material se deu por meio de uma 
lavagem com THF e metanol em um Soxhlet e o 
rendimento mássico foi de 66%. O material foi 
caracterizado por infravermelho e difração de raios-X e, 
através da isoterma de adsorção e dessorção de N2, foi 
calculada uma área específica de 166 m2/g, através do 
método BET. O complexo cis-[Ru(bpy)2Cl2.2H2O foi 
preparado a partir da reação entre RuCl3, bipiridina e 

cloreto de lítio em DMF, sob refluxo, por 8 horas. Por 
fim, o complexo foi suportado na superfície do COF 
RIO-55 através da reação entre o COF e o complexo 
cis-[Ru(bpy)2Cl2.2H2O em etanol, sob refluxo, por 3 
dias. Estudos iniciais realizados em nosso laboratório 
demonstraram o potencial fotocatílico do 
Ru(bpy)2@COF-55 na reação de acoplamento entre o 
fenilacetileno e o tetrafluorborato de benzenodiazônio.  
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Figura 1. Síntese do COF RIO-55. 

Conclusões 

No presente trabalho foi proposto o preparo de um 
novo fotocatalisador a partir da reação entre o cis-
[Ru(bpy)2Cl2.2H2O e o COF RIO-55. A ancoragem de 
rutênio no material foi realizada com sucesso e estudos 
preliminares demonstraram o potencial fotocatílico do 
Ru(bpy)2@COF-55 na reação de acoplamento entre o 
fenilacetileno e o tetrafluorborato de benzenodiazônio.  
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Introdução 

O tamoxifeno é um fármaco utilizado na terapêutica 
para o tratamento de alguns tumores de mama. 
Este fármaco apresenta uma olefina 
tetrassubstituída em sua estrutura, sendo 
comercializado somente seu isômero Z. 
Embora o Z-tamoxifeno represente um tratamento 
efetivo para câncer de mama responsivo ao 
estrogênio, ele possui atividade estrogênica parcial 
no útero e é associado a um crescimento na 
incidência de câncer neste tecido.¹ De forma a 
minimizar tal efeito, esforços têm sido realizados na 
pesquisa de fármacos mais seletivos a partir da 
avaliação do efeito de diversas modificações 
estruturais tanto nos substituintes dos anéis 
aromáticos e na porção olefínica, gerando uma 
ampla gama de compostos.  
No que tange a síntese de novos compostos, as 
chalconas mostram-se como um excelente 
arcabouço para inserção régio e estereosseletiva de 
substituintes arílicos na porção olefínica do 
substrato, além da possibilidade de fácil variação de 
substituintes ligados a essas arilas.² Deste modo, é 
possível moldar compostos de similaridade 
estrutural ao tamoxifeno e analisar relações entre as 
estruturas e suas atividades anti-estrogênicas 
(Figura 1). 

Figura 1: Estrutura do Z-tamoxifeno e alguns 

análogos chalcônicos propostos. 

Resultados e Discussão 

Foi realizada a síntese de chalconas por meio de 
condensação aldólica utilizando KOH e etanol à 
temperatura ambiente por 2h, obtendo chalconas  

com rendimentos que variaram de 81 a 87% (Figura 
2). 

Figura 2. Reação de condensação aldólica para 
síntese das chalconas 1a e 1b. 

A β-arilação da chalcona 1a foi realizada a partir de 
reação de Heck utilizando iodeto aríico contendo a 
cadeia lateral nitrogenada idêntica ao tamoxifeno, 
Pd(OAc)2, P(o-tol)3, K2CO3, DMF à 120°C por 16h 
obtendo-se 57% de rendimento (Figura 3). 

Figura 3. Reação de Heck entre a chalcona 1a e 
iodeto arílico. 

Outros análogos estão em fase de síntese e estes 
serão avaliados por modelos in silico, in vitro e in 
vivo em colaboração com pesquisadores da 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de 
Porto Alegre (UFCSPA). 

Conclusões 

A síntese de chalconas foi realizada com sucesso 
obtendo-se bons rendimentos e foi obtida uma β-
arilchalcona análoga ao tamoxifeno com rendimento 
de 57%. O escopo de derivados chalcônicos 
sintetizados está sendo aumentando para 
futuramente submetê-los a ensaios farmacológicos. 
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Introdução 

Derivados do núcleo 2,1,3-benzotiadiazola (BTD) 

são compostos altamente emissivos, com 

reconhecida aplicação em diversas áreas da 

tecnologia da luz (células solares sensibilizadas por 

corantes, sondas fluorescentes, emissores em 

OLEDs, dentre outros).  

Os derivados de BTD substituídos com grupos 

estireno tem sido descritos como ótimas sondas 

fluorescentes para estudo de conformações de 

proteínas1. Além disso, o nosso grupo tem 

produzido novos derivados de BTD luminescentes, 

com diferentes aplicações2.  

Assim sendo, o objetivo desse trabalho foi a síntese 

de novos derivados de BTD estiril-substituídos para 

aplicação como sondas analíticas e marcadores 

celulares fluorescentes. 

Resultados e Discussão 

Para a obtenção dos compostos desejados, os 

derivados bromados de BTD (1-4) foram submetidos 

a reações de Heck com o estireno, como mostra o 

Esquema 1. Dessa forma, os compostos 1a-4a 

foram obtidos com rendimentos entre 36 e 87%. 

Esquema 1: Síntese e estrutura dos compostos 

fluorescentes 1a-4a. 

Em seguida, foi realizada a caracterização fotofísica 

dos fluoróforos, obtendo assim espectros de 

absorção e emissão. Com base nos dados 

referentes aos espectros, foi possível calcular o 

deslocamento de Stokes com valores entre 90 e 

121, indicando a alta estabilidade do estado 

excitado desses compostos.  

Além disso, determinou-se o rendimento quântico 

de fluorescência dos compostos, que variou entre 

0,31 e 0,69, confirmando a alta emissividade dos 

compostos. 

Considerando a estrutura de 1a-4a, percebe-se que 

os compostos sintetizados possuem o elemento 

enxofre no anel aromático e também a porções 

olefínicas, podendo agir como pontos reativos para 

a detecção de espécies de mercúrio. Essas 

características estão relacionadas à aplicação 

analítica. 

No que tange à aplicação como biomarcador, os 

novos compostos foram concebidos como análogos 

do DASPEI, um marcador celular comercial 

amplamente utilizado. 

Conclusões 

Foi possível sintetizar quatro derivados do núcleo 

BTD altamente fluorescentes e com rendimentos de 

moderados à excelentes.  

O desempenho de 1a-4a como sondas 

fluorescentes e biomarcadores está sendo avaliado 

através de colaborações. 
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Introdução 

Cumestanos são metabólitos secundários de 

plantas que possuem atividades biológicas tais como 

anti-inflamatória, anti-hemorrágica, antioxidante e 

antimicrobiana1. Seu análogo de nitrogenado 

(Esquema 1), conhecido como azacumestano, 

mostrou inibição antitumoral da angiogênese e 

atividade estrogênica2. Além desses estudos, poucos 

exemplos na literatura descrevem a síntese desse 

composto. O objetivo deste trabalho é descrever uma 

nova rota sintética para alcançar os azacoumestans 

através da catálise photoredox como o passo chave. 

Figura 1. Estrutura do cumestano e azacumestano. 

Resultados e Discussão 

A síntese proposta parte da reação da 4-

hidroxicumarina (1) e de diferentes anilinas (2) para 

obter 4-(aminofenil)-cumarinas (3) (Figura 2). Os 

compostos foram obtidos com rendimentos entre 45 

a 91%. Em seguida, esses intermediários 3 foram 

submetidos arilação fotoredox utilizando sais de 

diazônio (4) induzida por luz azul no carbono C3 com 

[Ru(bpy)3]Cl2.6H2O e os produtos arilados (5) foram 

obtidos com rendimentos de até 95%. Finalmente, o 

anel indólico foi formado pela construção da ligação 

C-N a partir de aminação oxidativa de 5a 

empregando iodo hipervalente. Assim, o 

azacumestano 6 foi obtido em rendimento de 46%.  

É descrito na literatura que sais de diazônio são 

reduzidos por fotocatalisadores na presença de luz 

visível gerando radicais fenila,3 e uma vez formados, 

podem ser adicionados ao carbono C3. O estudo 

dessa etapa via Teoria do Funcional da Densidade 

Conceitual (CDFT, em inglês) para verificar a 

reatividade dos radicais e das cumarinas. A partir dos 

parâmetros de potencial químico (μ0), eletrofilicidade

(ω0) e nucleofilicidade (N0) globais (Tabela 1), foi 

possível observar que o fluxo da transferência de 

carga vai da cumarina para o radical fenila, sendo o 

primeiro atuando como espécie de nucleófilo e o 

segundo como eletrófilo. No caso do produto 5g há 

inversão de μ0 e o radical atuaria como nucleófilo. Ao 

analisar N0 pode-se admitir que ele é um nucleófilo 

fraco, o que poderia explicar a reação não ter 

apresentado formação de produto. 

Tabela 1. Parâmetros de reatividade para adição de 
radicais fenila a 3. Nível de teoria: (U)B3LYP/6-
31+G(d) 

μ0 (eV) ω0 (eV) N0 (eV) 

4 

R2 = H -4.24 2.02 1.42 

R2 = OMe -4.29 2.06 1.36 

R2 = NO2 -4.96 2.75 0.68 

μ0 (eV) 

3 

R1 = H -3.72 

R1 = OMe -3.52 

R1 = NO2 -4.49 

Conclusões 

Através da rota proposta foi possível obter o 

azacumestano 6, sendo a última etapa em trabalho 

atualmente de otimização. A CDFT pôde explicar 

alguns dos rendimentos obtidos na etapa de arilação 

fotoredox. 
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Esquema 1. Síntese proposta do azacumestano. 
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Introdução 
As quinonas são amplamente distribuídas na
natureza e participam de diversos processos
bioquímicos vitais, como fotossíntese, produção de
ATP e ação controladora da coagulação
sanguínea.1 Além disso, derivados de quinonas e
análogos relacionados mostram variadas
biodinamicidades, destacando-se, dentre muitas, as
propriedades antimicrobiana, tripanossomicida e
antitumoral.2 A diversidade estrutural de derivados
de quinonas de origens natural e sintética,
associada às suas importâncias biológicas, têm
despertado enorme interesse do nosso grupo de
pesquisa com objetivo de propor modificações em
suas estruturas que levem à formação de
substâncias biologicamente mais potentes e com
reduzidos efeitos colaterais em células e tecidos
saudáveis.1 Este trabalho descreve a síntese de
quinonas fenilamino-substituídas baseadas na
estrutura da ubiquinona (UQ8), uma das
substâncias de origem endógena crucial para a
respiração celular da bactéria3.

Resultados e Discussão 
A reação de substituição eletrofílica aromática da 3-
metoxi-4-hidroxibenzaldeído (1) com bromo
molecular em meio de ácido acético levou à
obtenção do 3-bromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldeido
(2), conforme Esquema 1.4 A reação de oxidação
de Dakin do composto bromado 2 com peróxido de
hidrogênio em meio básico forneceu a 2-bromo-6-
metoxi-1,4-benzoquinona (3) com rendimento
moderado.5 

Esquema 1. Rota sintética para obtenção da 2-
bromo-6-metoxi-1,4-benzoquinona (3).

Uma vez obtida a 2-bromo-6-metoxi-1,4-
benzoquinona (3), esta foi reagida em meio aquoso
com anilina 4a e seus derivados para-substituídos
4b-e em banho de ultrassom, conforme Esquema
2.6 Os compostos 5a-e foram obtidos com
rendimentos que variaram entre 47 e 55%. Essas
substâncias tiveram suas estruturas confirmadas

através das técnicas espectroscópicas de RMN de
1H e 13C e de espectrometria de Massas.

Esquema 2. Rota sintética para obtenção dos
derivados de fenilamino-1,4-benzoquinonas 5a-e.

Conclusões 
A reação de bromação da vanilina foi realizada com
sucesso, obtendo-se 3- bromo-4-hidroxi-5-
metoxibenzaldeido (2) com rendimento de 95%. A
reação de oxidação de Dakin permitiu que o
composto bromado fosse transformado em 2-
bromo-6-metoxi-1,4-benzoquinona (3) com bom
rendimento. As substâncias alvo 5a-e foram obtidas
com rendimentos moderados e terão suas
atividades antimicrobianas investigadas frentes as
diferentes cepas de bactérias Gram-Negativa e
Gram-positiva.
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Introdução 

As doenças causadas por fungos são denominadas
micoses. O fungo utilizado para o presente estudo é
Candida albicans bucal, que é classificado como
micose superficial, ocasionada por fungos
unicelulares, levedura1.
Estudos voltados para sínteses de novos fármacos
mais eficazes do que os já existentes para a cura ou
tratamento de doenças em diversas áreas vêm
sendo cada vez mais explorados. No caso de
doenças causadas por fungos busca-se menores
custos e compostos menos propícios à causar
reações adversas2.
Neste contexto, muitos compostos orgânicos têm se
mostrado com potencial similar ou superior em
relação a fármacos existentes, como é o caso de
agentes antifúngicos. Uma classe de compostos
que apresentam destaque são as N-ftalimidas3,
objeto de estudo neste trabalho. Busca-se a síntese
de novos derivados e a avaliação das atividades
destes frente a cepas de Candida albicans.  

Resultados e Discussão 

Foram obtidas 21 N-ftalimidas (7 inéditas) (figura 1)
a partir de acoplamento direto com aminas
aromáticas, alifáticas e aminoácidos, derivados
esterificados além de obtenções a partir de
intermediários clorados. Todos os compostos foram
caracterizados através do ponto de fusão e RMN 1H
e RMN 13C.

Figura 1. N-ftalimidas obtidas no estudo.
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A tabela 1 expõe resultados de caracterizações e
avaliações preliminares da atividade antifúngica de
alguns compostos já avaliados. Observa-se um
interessante potencial antifúngico das N-ftalimidas
sintetizadas em comparação com antifúngico
comercial (itraconazol), que não apresentou halo de
inibição.

Tabela 1. N-ftalimidas obtidas, seus respectivos pontos
de fusão e análise antifúngica preliminar.

Códigos Ponto de 
fusão 
obtido 

Ponto de 
fusão 

da literatura 

Halo de inibição 
(média) 

Padrão 165-167°C 166°C -
AP1 165-167°C 167-170°C 0,70 cm
AP4 134-136°C 138-140°C 1,17 cm
AP5 120-122°C 121°C 0,70 cm
AP6 108-110°C 94-96°C 0,85 cm
AP7 162-164°C 163-165°C 1,00 cm

AP13 235-237°C 237-240°C NR
AP14 200-202°C 201-203°C NR

C1 156-158°C 142°C 1.00 cm
C2 192-194°C 192°C 0,00 cm
C3 206-208°C 208-210°C 0,00 cm
C4 206-208°C 206-208°C 1,00 cm
C5 209-210°C Não consta 0,85 cm
C6 152-154°C Inédita 1,50 cm

AP16 233-235°C 235-236°C Em andamento 
AP17 - Inédita Em andamento 
AP18 158-160°C 165°C Em andamento 
AP29 140-142°C Não consta Em andamento 
AP31 82-84°C Inédita Em andamento 
AP33 71-73°C Inédita Em andamento 
AP34 NR Inédita Em andamento 
AP35 NR Inédita Em andamento 

NR=não realizado

Conclusões 

Foram obtidos ao total 21 N-ftalimidas derivadas de
aminas primárias diversas (pela rota clássica
otimizada), esterificação e derivados via
intermediário clorado (em rendimentos de 48-96%).
A avaliação inédita frente a cepas de Candida
albicans destes compostos encontra-se em
andamento, mas resultados preliminares já expõem
interessante potencial antifúngico, com destaque
para AP4 e C6, com os maiores halos de inibição
até o momento (1,17 e 1,50 cm, respectivamente).
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Introdução 

Pirano-naftoquinonas são amplamente estudadas na 

literatura devido a sua atividade biológica e é visto 

que modificações no seu anel aromático podem 

aumentar sua atividade antineoplásica.1 Porém, é 

necessário desenvolver rotas sintéticas 

regioespecíficas para essas substâncias substituídas 

no anel aromático. Assim, o objetivo desse trabalho 

é a síntese de novas α-xiloidonas, α-lapachonas e β-

lapachonas hidroxiladas no anel aromático, 

preparadas de forma regioespecífica e a investigação 

de sua atividade antineoplásica.  

Resultados e Discussão 

A etapa chave na metodologia deste projeto é a 

obtenção do intermediário clorado 2 de forma 

regioespecífica. A metodologia inicia-se pela 

formação de juglona (1) ao oxidar 1,5-naftalenodiol 

(2) com ácido periódico com 85% de rendimento. A 

cloração de 1, promove a formação do intermediário 

clorado 3 em 85% de rendimento (Esquema 1).2  

Esquema 1. Síntese de 3 

O intermediário clorado 2 foi submetido à reação em 

meio de K2CO3 levando à hidroxi-juglona (4).1 Uma 

reação de eletrociclização de Knoevenagel foi 

realizada entre 3 e diferentes aldeídos α,β-

insaturados produzindo as α-xiloidonas (5a-d) em 

rendimentos entre 52 e 80% (Esquema 2).4 

Esquema 2. Síntese de α-xiloidonas (5a-d) 

Para a produção das α-lapachonas (6a-d), uma 

hidrogenação catalítica em 5a-d foi realizada com 

rendimentos quantitativos.5 Por fim, as β-lapachonas 

(7a-c) foram preparadas ao isomerizar 6a-c em meio 

contendo ácido sulfúrico concentrado (Esquema 3).6 

Esquema 3. Síntese de α e β-lapachonas 

Todas as onze naftoquinonas sintetizadas foram 

testadas contra cinco linhagens de tumor humano, 

SNB-19, HCT-116, PC-3, MCF-7 e HL-60, e contra 

uma linhagem não tumoral, L929. As substâncias 7a-

c apresentaram os melhores resultados, com 

destaque para sua atividade contra HL-60 

apresentando IC50 entre 0.42 µM e 0.77 µM e índices 

de seletividades entre 5.32 e 13.18. Nesses ensaios, 

a doxorrubicina foi utilizada como padrão (IC50=0.02 

µM e SI=86.00) 

Conclusões 

Neste trabalho, foram sintetizados onze pirano-

naftoquinonas com rendimentos de moderados a 

excelentes. Nos ensaios, 7a-c apresentaram 

resultados promissores frente a HL-60, com baixos 

valores de IC50 e alta seletividade. Esses resultados 

levam a crer que há uma importância na hidroxila 

para a atividade antineoplásica destas 

naftoquinonas. 
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Introdução 

A doença de Chagas, é uma infecção
desencadeada pelo protozoário Trypanosoma cruzi,
que comumente evolui para a cronicidade,
provocando grande mortalidade e morbidade em
indivíduos acometidos por esta enfermidade1. O
tratamento clínico baseia-se em apenas dois
fármacos, o benznidazol e nifurtimox, ambos
utilizados na fase aguda da doença, sendo o
primeiro comercializado apenas no Brasil2. Embora
a eficácia destes quimioterápicos seja comprovada
na fase aguda, a terapêutica com estes
medicamentos apresentam alguns problemas como
toxicidade, ineficácia na fase crônica, e além disso,
provoca efeitos secundários indesejáveis3 em
pacientes chagásicos ao administrarem. Assim, há
necessidade na busca por novas substâncias mais
eficazes e com menores efeitos colaterais para o
paciente, torna- se de grande importância. Este
trabalho descreve a síntese de uma nova série de
1a-d (Esquema 1) com prospecção de estudos
biológicos em parasitas.

Resultados e Discussão 

A bromação da vanilina2 (2) com bromo molecular,
seguido da reação de oxidação de Dakin da
bromovanilina4 (3) com peróxido de hidrogênio em
meio básico levou à formação da bromo-quinona 4
com rendimento moderado (Esquema 1).

Esquema 1. Obtenção da bromo-benzoquinona (4).

A reação de substituição nucleofílica5 entre a
bromo-benzoquinona (4) e as espécies fenolatos
devidamente substituídas 6a-d (Esquema 2),
forneceu os derivados benzoquinônicos
correspondentes 1a-d com rendimentos moderados.

Esquema 2. Preparação dos derivados
benzoquinônicos 1a-d.

Os compostos alvo tiveram suas estruturas
elucidadas inequivocamente por métodos
espectroscópicos na Região no Infravermelho (IV) e
de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio
(1H) e Carbono (13C).

Conclusão 

A estratégia sintética para obtenção da vanilina
bromada (3) e da bromo-benzoquinona (4)
mostraram-se eficientes, fornecendo os produtos
almejados com bons rendimentos. Por fim, a
metodologia para a preparação dos derivados
inéditos benzoquinônicos de 1a-d possibilitou que
estes compostos fossem sintetizados com
rendimentos moderados.
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por RMN 1H e 13C (Figura 2). 

Síntese e Avaliação da Ação Fitotóxica de N-ftalimidas-aminoácidos e 
respectivas derivatizações sobre Bioensaios de Lactuca sativa. 
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Introdução 

Há uma diversidade de plantas que possuem
atividade alelopática, mas a obtenção dessas
moléculas naturais apresenta várias limitações.
Desta forma é crescente a busca por novos
compostos sintéticos que apresentem
características fitotóxicas e que sejam menos
agressivas ao meio ambiente. Nesta linha algumas
imidas cíclicas tem sido destaque1.  

O arcabouço ftalimídico, em especial, é descrito
como um importante grupo com diversas atividades
químicas e biológicas. E sabe-se que as atividades
de compostos bioativos aumentam quando há a
presença de um aminoácido ligado a sua estrutura.2 
Além disso há relatos de derivatizações conduzirem
a atividades elevadas3.  

Desta forma, o projeto tem como objetivo
sintetizar, caracterizar e analisar as atividades
alelopáticas de N-ftalimidas-aminoácidos, e de seus
derivados esterificados e acetilados, avaliando a
ação fitotóxica sobre bioensaios de Lactuca sativa

(Alface).

Resultados e Discussão 

A síntese de N-ftalimidas-aminoácidos foi
realizada segundo uma otimização da metodologia
clássica4 de obtenção das imidas cíclicas: refluxo de 
anidrido ftálico com cinco diferentes aminoácidos
em ácido acético. A purificação foi realizada por
recristalização e a caracterização feita por ponto de
fusão e RMN 1H e 13C. Obteve-se 5 compostos
cíclicos finais em razoáveis a bons rendimentos
(Figura 1).

Figura 1. N-ftalimidas-aminoácidos obtidas.
As derivatizações propostas são esterificações

(via uso de metanol/HCl) e acetilações (via anidrido
acético/AcOH), onde obtém-se 10 N-ftalimidas
aminoácidos-derivatizadas inéditas, caracterizadas

Figura 2. N-ftalimidas-aminoácidos derivatizadas. 
A avaliação fitotóxica das moléculas será

realizada frente a bioensaios utilizando sementes de
Alface. Os testes serão realizados em câmara de
germinação adaptada, por 4 dias sob um
fotoperíodo de 24h.

Já se tem resultados preliminares da ação
alelopática dos compostos sintetizados. Observou-
se uma inibição maior da germinação das sementes
por derivados esterificados em comparação com os
não esterificados, porém ensaios em triplicata estão
em andamento para todos os 15 compostos obtidos.

Conclusões 

As etapas sintéticas têm sido conduzidas com
sucesso. Obteve-se N-ftalimidas-aminoácidos em
razoáveis a bons rendimentos (40%-80%). As
derivatizações estão sendo finalizadas, mas tanto a
esterificação quanto a acetilação estão conduzindo
as obtenções propostas sem muitos problemas.

A etapa de avaliação fitotóxica já se apresenta
como promissora. As atividades herbicidas frente à
germinação das sementes de lactuca sativa (alface),
por meio de bioensaios, estão sendo realizadas.
Resultados preliminares já apontam para uma
melhor resposta dos derivados N-ftalimidas
aminoácidos-derivatizados. A partir deste estudo
busca-se uma alternativa aos defensivos agrícolas,
que seja menos danosa para o meio ambiente.
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Introdução 

O grupo das naftoquinonas, metabólitos
secundários, amplamente encontrados em plantas e
fungos, por exemplo, possuem diversas atividades
biológicas, tais como tripanocida e bactericida.1 O 
efeito tripanocida foi observado pelo nosso grupo de
pesquisa com 1, molécula promissora que
demonstrou efeito cardiotóxico baixo e valores de
atividade próximos aos fármacos atuais.2 
Constatado essas características, este projeto visa
avaliar o efeito terapêutico de novas
tionaftoquinonas sintetizadas via reação
multicomponente, obtendo moléculas do tipo 2 e 3
(Figura 1).

Figura 1. Moléculas com potencial biológico

Resultados e Discussão 

O método utilizado para sintetizar os produtos 2 e 3
consistiu em gerar no meio reacional a o-quinona
metídio (o-QM), um intermediário altamente reativo,
em uma reação com derivados de Manich (4) em
meio de ácido acético glacial sob aquecimento a 80
ºC. Nesta mesma etapa, o 4,4-Tiobisbenzenoditiol
(5) ou o 1,3-Propanoditiol (6) foram adicionados
para promover a adição à o-QM, dando origem as
tionaftoquinonas 2 e 3 (Esquema 1). As reações
foram mantidas sob aquecimento durante 5 horas,
sendo o consumo e formação dos produtos
acompanhados por cromatografia em camada fina
(ccf). As tionaftoquinonas 2 e 3 foram purificadas
por cromatografia em coluna em sílica gel utilizando

diclorometano como eluente. Os produtos 2 e 3
foram obtidos com rendimentos entre 61 e 75%.

Esquema 1. Obtenção das tionaftoquinonas 2 e 3

Conclusões 

Neste trabalho foram sintetizadas quatro novas
tionaftoquinonas com bons rendimentos. Pretende-
se ainda utilizar diferentes derivados de Manich
para originar as tionaftoquinonas (2c-e) e (3c-e)
utilizando a mesma metodologia.
Posteriormente, será avaliado o potencial
tripanocida dos novos produtos, analisando a
influência das modificações estruturais realizadas. 
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Introdução 

Nanopartículas(NPs)metálicasapresentamdiversos
fenômenos de interesse, um deles é o fenômeno LSPR
(Ressonância de Plasmon de Superfície Localizado). Que
ocorre quando a frequêncianatural de oscilação dos
elétrons de superfície das NPs é igual a freqüência da luz
incidente, resultando numa resposta óptica que é
detectável no espectro visível. Uma das áreas onde são
empregadas é a de sensores a fibras ópticas, com
diversas finalidades, como, por exemplo, para detecção
de microrganismos¹, substâncias poluentes ou até mesmo
prevenção de deslizamentos de encostas.
Nestetrabalho,estudamosasínteseeaestabilidade de NPs
de cobre à fim de utilizá-las futuramente como
biossensores.

Resultados eDiscussão 

Para a obtenção das nanopartículas, foi realizada a
mistura da solução do precursor do metal (CuSO4) com o
estabilizante, em seguida o redutor (NaBH4) foi
adicionado sob agitação. Os estabilizantes utilizados
foram o polietilenoglicol (PEG) e o ácido poliacrílico
(PAA). Os parâmetros modificados a cada teste podem
ser observado na tabela 1.
As nanopartículas produzidas foram caracterizadas
utilizando a espectroscopia de absorção no ultravioleta e
visível para detecção da banda de absorção característica
ao Fenômeno LSPR. O resultado obtido foi corroborado
por simulação teórica realizada com o software COMSOL
Multiphysics.
A simulação, que resolve a Equação de Onda através do
Método dos Elementos Finitos, foi realizada para calcular
o campo de extinção da luz quando esta interage com
uma nanopartícula de cobre com diâmetro igual à 25 nm,
circundada por ar baseando-se na Teoria de Mie [1,2].

Figura 1. UV-Vis obtidos para as NP’s sintetizadas.

Por ser um metal, o índice de refração 𝑛  do cobre é um
número complexo, do tipo 𝑛 (𝜆) = 𝑛(𝜆) + 𝑖𝑘(𝜆), onde 𝑛 e 𝑘
são, respectivamente as partes real e imaginária do índice
de refração, ambas dependentes do comprimento da luz
incidente, cujos valores podem ser obtidos em [3]. Como a
fonte de luz utilizada é policromática, a simulação foi feita
variando-se o comprimento de onda na faixa compreendida
entre 400 nm e 700 nm e, como esperado, observa-se a
ressonância na região de 550 nm.

Tabela 1.  Parâmetros modificados por síntese

Teste
Concentração de
Redutor NaBH4
(mol.L-1)

Concentraçãode
Cobre
(mol.L-1)

CuNP 1 0,10 0,01
CuNP 2 0,050 0,01
CuNP 3 0,050 0,01
CuNP 4 0,025 0,01
CuNP 5* 0,050 0,01
CuNP 6** 0,050 0,01
CuNP 7**# 0,050 0,01
CuNP 8# 0,10 0,1
CuNP 9 0,050 0,1
CuNP10*** 0,10 0,01

CuNP11**** 0,050 0,01
* CuNP 5 foi realizada em atmosfera inerte de Argônio
**CuNP 6 e 7 utilizaram o PAA como estabilizante 
***CuNP 10 tem Etanol como solvente. Todas as outras ocorreram em água.
**** CuNP11 utilizou PEG com massa molar menor que as outras 
# CuNP 7 e 8 também utilizaram ácido ascórbico como antioxidante 

Conclusões 

Os resultados das caracterizações feitas em UV-Vis
indicam que o protocolo adotado para a síntese das
nanopartículasdecobrefunciona,poisaregiãoonde ocorre a
absorção referente ao LSPR para NPs de cobre está de
acordo com a literatura[4] e o resultado que obtivemos foi
corroborado pela simulação.
Entretanto,pensandonaaplicaçãodessasNPscomo
elementos sensores, é preciso maior estudo sobre a
estabilidade das soluções de NPs produzidas, pois ocorre
degradação das mesmas após1h.
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Introdução 

O cobalto, pertencente à classe S2 -
hormônios peptídicos, fatores de crescimento e
miméticos – da Lista de Substâncias e Métodos
Proibidos da Agência Mundial Antidopagem
(WADA), promove uma adaptação e tolerância a
situações de baixo teor de oxigênio
(isquemia/hipóxia) e uma melhora do desempenho
físico dos atletas. No entanto, poucos estudos foram
realizados com populações de referência para
definir o que constitui concentrações de cobalto na
urina provenientes de uma dieta típica, de uma
suplementada com sais de cobalto e da proveniente
do abuso para fins de dopagem1,2,3. Nenhum estudo 
avaliando quais métodos analíticos seriam
adequados para a rotina do controle antidopagem
foi descrito, assim como quais valores de corte
poderiam ser utilizados para distinguir este abuso,
correlacionando-os com possíveis biomarcadores
para discriminá-lo de uma dieta saudável. Além
disso, vários fatores podem afetar a sua absorção,
distribuição, metabolismo e eliminação, os quais
desempenham um papel fundamental na
determinação de como as relações dose-resposta
podem se correlacionar com exposição e
concentração.

Portanto, considerando a enorme diferença
entre as propriedades físico-químicas do cobalto
frente aos agentes dopantes clássicos, estabelece-
se o desafio do desenvolvimento de uma estratégia
analítica capaz de monitorá-lo, assim como seus
possíveis biomarcadores, em fluidos biológicos de
atletas. Uma abordagem ainda pouco explorada
para a sua detecção é a cromatografia líquida de
ultra eficiência acoplada à espectrometria de
massas de alta resolução (CLUE-EMAR), técnica
amplamente empregada na ciência antidopagem.

Resultados e Discussão 

Para a detecção de cobalto em urina
humana por CLUE-EMAR, foi necessário recorrer a
sua complexação com um ligante a fim de garantir
uma maior especificidade ao método através do
monitoramento de íons com razões massa-carga

(m/z) maiores. Conforme descrito na literatura4,5, o 
complexo tris(dietilditiocarbamato)cobalto(III)
[Co(DTC)3] pode ser analisado por CL-EM com
elevada sensibilidade (concentrações da ordem de
ng mL-1). Portanto, a síntese do complexo foi 
realizada baseada em Eagle et al. (1999)6, o qual foi 
caracterizado por CLUE-EMAR. Para determinar as
melhores condições cromatográficas e da ionização
por eletrospray (ESI) para a detecção do complexo,
um planejamento de experimentos de Plackett-
Burman foi conduzido através da variação dos
seguintes parâmetros: fluxo de fase móvel (µL
min-1), temperatura do capilar (°C), voltagem do 
eletrospray (kV), sheath gas (u.a.), gás auxiliar
(u.a.), voltagem aplicada a S-lens (V) e sweep gas

(u.a.). A resposta medida foi a intensidade dos picos
cromatográficos dos íons [Co(DTC)3]+ (m/z 
503,00905) e [Co(DTC)2]+ (m/z 354,98358). 
Experimentos de fragmentação (MS2) dos íons 
monitorados foram conduzidos com uma energia de
colisão de 35 V aplicada na célula de colisão HCD
(do inglês, higher-energy collisional dissociation).

Por fim, para corroborar os resultados
obtidos por CLUE-EMAR, o complexo foi também
caracterizado por outras três técnicas: infravermelho
(IV), espectrofotometria UV-Visível (UV-Vis) e
difração de raios-X (DRX).

Conclusões 

Através da técnica de CLUE-EMAR foi
possível caracterizar o complexo Co(DTC)3, o qual
será utilizado na elaboração do método para a
detecção de cobalto em urina humana para fins
antidopagem. O complexo foi também analisado por
IV, UV-Vis e DRX para corroborar os resultados
obtidos.
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Introdução 

Os heterociclos azólicos (i.e., anéis aromáticos de 5
membros contendo um átomo de nitrogênio e outro
heteroátomo adicional) constituem uma classe de
compostos de grande interesse medicinal. Com
vasto espectro de atividade biológica, eles são
capazes de interagir com várias enzimas e
receptores através de interações não-covalentes.1

Tradicionalmente, 1,3-azóis são preparados via
síntese de Hanztsch, Robinson-Gabriel ou de van
Leusen.2 No entanto, essas metodologias clássicas 
oferecem algumas desvantagens, como a utilização
de reagentes tóxicos, lacrimejantes e de difícil
acesso. Nesse contexto, os N-halo reagentes têm
se destacado como alternativa segura na
construção de diversos núcleos heterocíclicos de 5
ou 6 membros. Novas estratégias têm sido
frequentemente relatadas na literatura (e.g.,
ciclizações eletrofílicas e variantes assimétricas,
ciclizações oxidativas, ciclocondensações) com forte
enfoque "verde".3

Figura 1. Metodologias clássicas na síntese de 1,3-
azóis.

Assim, sob a perspectiva da Química Verde, esse
trabalho tem como objetivo a síntese telescópica de
2-aminotiazóis e -selenazóis a partir de -ceto
ésteres mediada por ácido tribromoisocianúrico.

Figura 2. Ácido tribromoisocianúrico (TBCA).

Resultados e Discussão 

Baseada na reação de Hantzsch, a metodologia
desenvolvida permitiu o acesso a uma nova família
de  2-aminotiazóis (48-78%) e -selenazóis (57-68%)
4,5-dissubstituídos a partir de materiais facilmente
acessíveis em um único vaso de reação. Além
disso, a metodologia se mostrou eficiente e geral,
uma vez que o efeito eletrônico dos substituintes
não influenciou significativamente os rendimentos
obtidos. Diferentes padrões de substituição no -
ceto éster e nas tio- ou selenoureias foram
investigados e bem tolerados. Com a ausência de
etapas de isolamento de purificação dos -bromo-

-ceto ésteres, que foram gerados in situ, houve 
uma minimização do custo operacional, tempo e
geracão de rejeitos.  

R1

O

OR2

O

R1

O

OR2

O

Br

N

Z CO2R2

R1

N

R3

R4

(i) (ii)

Reagentes e condições: (i) TBCA, H2O, 70°C, 20 min;

(ii) tioureia ou selenoureia, DABCO, MeCN/ H2O (1:1)

70°C, 20 min.

Z = S, Se

R1, R2, R3, R4 = H, alquil, aril 

R2 = alquil
49-87%

Esquema 1. Síntese telescópica de 1,3-azóis a
partir de -ceto ésteres.

Conclusões 

Os resultados demonstraram que o ácido
tribromoisocianúrico é uma fonte segura de
halogênio eletrofílico que pode ser empregado na
construção de 1,3-azóis. Em contraste com a
síntese por etapas, múltiplas ligações foram
formadas em um único vaso de reação, com uma
significativa economia de tempo e atômica.
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Introdução 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) 

representam uma classe de contaminantes 

orgânicos persistentes devido ao seu caráter 

lipofílico, um possível contaminante de óleos 

comestíveis. Uma questão adversa à extração 

líquido-líquido é a presença de remanescentes da 

matriz – triglicerídeos – na fase extratora. É possível 

solucionar este empecilho lançando mão da 

extração em fase sólida (EFS) com cartuchos 

adsorventes, valendo-se das interações de natureza 

π-π entre espécie química e o adsorvente. Os HPAs 

e os triglicerídeos têm polaridades semelhantes 

apesar de diferirem quanto às insaturações, deste 

modo, um adsorvente específico modificado com 

anéis aromáticos permite interações elétron-

doadoras apenas entre ligações π das espécies 

ignorando os triglicerídeos. Partindo desse 

pressuposto, este trabalho objetiva preparar e 

caracterizar um novo material sólido com 

conjugação-π a base de sílica-gel com grupamentos 

aminoantracênicos. 

Resultados e Discussão 

Grupos antracênicos ligados covalentemente à 

superfície da sílica foram preparados pelo método 

de montagem da superfície – com etapas sintéticas 

expostas na Figura 1. Duas abordagens foram 

utilizadas para a modificação da aminosílica-gel 

com grupos antraceno via N-alquilação e 

produzindo bases de Schiff. Os adsorventes obtidos 

foram caracterizados por diferentes técnicas. O 

volume dos poros do composto SiO2(d)-NH-Ant(1) 

diminuiu em relação ao tempo de síntese atrelado 

ao grau de modificação da superfície. Concentração 

de grupos antracênicos estão na faixa de 0,5 a 0,92 

µmol/m2 dependente da sílica-gel inicial. Por isso 

materiais são bifuncionais. As distâncias médias 

entre duas moléculas de antraceno foram 

estabelecidas entre 13,5 a 18,3 Å. A possibiidade de 

distribuição homogênea de grupamentos exclui a 

formação de exímeros de antraceno. Consoante a 

isto, os resultados da espectroscopia de fotoelétrons 

excitados por raios X designam a presença de 

transição π–π *(HOMO–LUMO) baseado no pico 

específico para carbono em estruturas aromáticas. 

Os espectros de RMN 13C de estado sólido dos 

materiais preparados pela base de Schiff exibiram 

os pontos referentes a carbono aromático mais 

intensos do que SiO2(d)-NH-Ant(1). O tempo de 

síntese indica ter influência na formação de nova 

banda no espectro de emissão. A emissão de 

material não poroso SiO2-NH-Ant(1) (preparado 

durante 1440 minutos e excitado por 5 eV) se 

mostra nova banda característica de excímero em 

525 nm. 

Figura 1. Esquema de modificação de sílica gel 
com grupos antraceno 

Conclusões 

Imobilização de grupos aminoantraceno em sílica 

gel com poros de diferentes tamanhos (d=0, 4-11 

nm) pelas duas abordagens foram feito. 120 min é 

tempo ótimas de síntese via N-alquilação. Presença 

de antraceno em forma de monômero e excímero foi 

detectada pelo estudo de fluorescência em causa 

de SiO2-NH-Ant(1) sem poros. Concentração de 

grupos antracênicos à superfície da sílica 

preparação via base de Schiff maior do que método 

de N-alquilação.  
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Introdução 

As bactérias são capazes de formar biofilmes através 
de um fenômeno intercelular, quimicamente mediado, 
chamado de quorum sensing (QS). Os biofilmes são 
descritos como um grupo de bactérias protegidas por 
substâncias exopoliméricas auto-sintetizadas que 
podem ser formadas em dispositivos médicos e 
implantes, como suturas, cateteres e implantes 
dentários, contribuindo para a infecção bacteriana. 
Além disso, esses biofilmes facilitam a resistência 
antimicrobiana, pois protegem as bactérias inseridas 
em sua matriz contra os efeitos dos antibióticos.[1] 
As glioxamidas possuem atividade de inibição de QS e 
de biofilme bacteriano.[1] Além disso, isatinas, 
substâncias de grande versatilidade sintética e 
biológica, são amplamente relatadas como agentes 
antimicrobianos, além de possuir atividades 
sedativo-hipnótico antinociceptivas, antiviral e 
tripanocida. [2], [3] 
Este trabalho teve como objetivo sintetizar 
glioxamidas a partir de derivados da isatina para 
gerar compostos com potencial atividade biológica. 

Resultados e Discussão 

Isatinas contendo grupos retiradores de elétrons no 
anel aromático foram utilizadas como materiais de 
partida. A 5-nitro-isatina reagiu com dietilamina e a 
propilamina, enquanto a 5,7-dibromo-isatina reagiu 
apenas com a dietilamina, em THF, para a obtenção 
dos produtos (1), (2) e (3), conforme apresentado na 
Figura 1. A reação que levou ao produto (2) durou 2 
h, enquanto que os produtos (1) e (3) duraram 1 h. 
Para o produto (3) foi utilizado a técnica de 
cromatografia em coluna para o isolamento e 
purificação. 

Figura 1. Esquema de reação de obtenção das 
glioxamidas (1), (2) e (3) a partir de isatinas. 

As glioxamidas são geralmente obtidas a partir de 
N-acetil-isatinas[2], mas a presença do grupo 
retirador de elétron permite a abertura do anel 
hetrociclo sem a necessidade da acetilação. 
As três glioxamidas obtidas foram caracterizadas 
por ressonância magnética nuclear de 1H e 13C, 
sendo seus espectros condizentes com a estrutura 
esperada como exemplificado pela Figura 2, 
referente ao Produto (3). 

Figura 2: Espectro de ressonância magnética 
nuclear de 1H do produto (3)   

Conclusões 

As glioxamidas têm um valioso papel na redução da 
resistência e infecção bacteriana, pois tem atividade 
de inibição de QS e biofilme. Isso mostra a 
relevância da síntese desses compostos.  
A partir desses experimentos, foi possível sintetizar 
glioxamidas a partir de isatinas não-acetiladas. 
Pretende-se criar uma biblioteca de compostos 
variando a amina e material de partida para 
avaliação da atividade de inibição de quorum 
sensing e biofilme bacteriano. 
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Introdução 

Um alótropo de carbono metálico, microporoso e 

estruturalmente estável, poly(spiro[2.2]penta-1,4-

diyne), denominado Spiro-carbon, apresentando 

simetria I41/amd (D4h) é predito utilizando cálculos 

de primeiros princípios (DFT PBE-D3). Os cálculos 

das propriedades eletrônicas, vibracionais e 

estruturais mostram que o Spiro-Carbon apresenta 

menor energia relativa que outros alótropos de 

carbono já reportados como T-Carbon e 1-

diamondyne. Sua estrutura pode ser visualizada 

como um conjunto de cadeia de trans-cisoid-

poliacetileno conectadas e entrelaçadas por átomos 

de carbono sp3. Os cálculos de sua estrutura 

eletrônica revelam que seu caráter metálico surge 

de um “doping” intrínseco gerado pela interação dos 

carbonos sp3 com a cadeia de poliacetileno. Para 

guiar a caracterização de candidatos sintetizados 

são apresentados também cálculos do difratograma 

de raios-X, deslocamentos químicos na ressonância 

magnética nuclear de sólidos e espectro de 

absorção de infravermelho.  

Resultados e Discussão 

A estrutura do spiro-carbon possui 10 átomos em 

uma célula unitária primitiva tetragonal de corpo 

centrado, com grupo espacial I41/amd (nº 141) e 

grupo pontual D4h. A geometria resultante da 

otimização apresentou parâmetros de célula a = b = 

5.122 Å, c = 13.126 Å e α = β = γ = 90°. 

 
Figura 1. Representação atômica da estrutura tetragonal 
do spiro-carbon. Por simplicidade mostramos a célula 
unitária tetragonal convencional com duas fórmulas 
unitárias. Os átomos não equivalentes C1 e C2 estão 
destacados em verde e amarelo, respectivamente. 

Como podemos ver na Figura 2, nenhuma 

frequência imaginária é observada, confirmando que 

a estrutura do spiro-carbon corresponde a um 

mínimo na superfície de potencial. 

Figura 2. Gráfico da dispersão de fônons ao longo de 
alguns pontos de alta simetria na primeira zona de 
Brillouin e a correspondente densidade de estados 
vibracionais (VDOS). Inserto: Caminho através dos pontos 
de alta simetria da primeira zona de Brillouin do spiro-
carbon 

Conclusões 

No presente trabalho um alótropo de carbono 

nomeado spiro-carbon, que, na extensão de nosso 

conhecimento, ainda não foi relatado na literatura foi 

estudado por cálculos em nível DFT PBE-D3. Com 

base nos dados apresentados podemos concluir 

que esta estrutura é um mínimo na superfície de 

potencial, é mecanicamente estável e apresenta 

caráter eletrônico metálico. Ele também apresenta 

menor energia de formação que outras formas 

alotrópicas tridimensionais do carbono, como Y-, Y-

II-, T-, e T-II-Carbon. 
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Introdução 
Os alunos trazem consigo um pensamento

estigmatizado a respeito da química, disseminando
a ideia de que a mesma é “difícil e complicada”, 
sendo atribuído seu entendimento apenas para
mentes brilhantes e indivíduos muito inteligentes.
Cabe ao docente, a extinção deste panorama,
cativando seus alunos, melhorando suas
autoestimas e citando os conceitos químicos que
existem implicitamente no seu dia-a-dia1,2. 

Justamente por taxarem a Química inacessível,
alunos com o perfil esportista muito dificilmente
terão interesse em canalizar atenções para uma
aula tradicional de Química. Isto se reflete também
na literatura, onde relatos associando a ciência ao
esporte, principalmente no âmbito do Ensino de
Química, sempre foram diminutos.

Como a Tabela Periódica contém informações
fundamentais que irão nortear inúmeros temas
subsequentes, é interessante utilizar seu potencial
como alicerce de fundamentação teórica aliada ao
universo dos esportes olímpicos.

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma
Tabela Periódica temática, fazendo alusão de
alguns elementos químicos que tivessem algum tipo
de relação bioquímica ou no ambiente dos esportes
que estarão presentes na próxima Olimpíada de
Tóquio, em 2020, a fim de abrir precedentes para
sua utilização interdisciplinar.

Resultados e Discussão 

É importante que o aluno associe o elemento
químico com seu esporte correspondente
instintivamente. Para isso, foram criados desenhos
onde a sigla do elemento estivesse inserida no
contexto do esporte, utilizando como base os
pictogramas (desenhos representativos) oficiais de
todos os esportes das Olimpíadas Tóquio-20203. Os 
elementos impossibilitados de serem associados
esportivamente foram disponibilizados na tabela
com os anéis olímpicos para padronização da arte.
Devido a riqueza de detalhes requerentes aos 
desenhos, a Tabela ficou com 3 metros de largura,
impressa no formato de banner.

A originalidade da ideia resultou em associações
de macro e micronutrientes (K, Ca, Mo, V, Cr, Mn,
Ni, Cu, Zn, B, Si, P, I) com karatê, basquete,
badminton, atletismo, judô, hipismo, tênis, handebol,
taekwondo, boxe, vôlei, rúgbi e luta livre
respectivamente, tramitando por Au, Ag e Sn,

N, S, C inseridos, na ordem que segue, na
canoagem, ciclismo, tiro esportivo, maratona
aquática, escalada, esgrima, golfe, skate,
halterofilismo, basebol, surf, salto ornamental,
hóquei sobre grama, polo aquático, natação, nado
artístico, futebol, remo e tiro com arco. A inclusão
também se faz presente neste trabalho através das
próteses de Pt, que auxiliam deficientes físicos na
prática esportiva e os fazem ter uma melhor
qualidade de vida4. A figura 1 evidencia exemplos 
da configuração da arte final de alguns "elementos
esportivos".

Figura 1: Elementos químicos associados a
esportes olímpicos

Conclusões 

O trabalho contribuiu para que associações
outrora inimagináveis para os alunos e
surpreendente até para os docentes envolvidos com
o trabalho, esportistas e comunidades acadêmica e
externa em geral fossem executadas, sedimentando
e ampliando conhecimento de todos. A aplicação
desta Tabela ocorre em momento oportuno,
aproveitando o Ano Internacional da Tabela
Periódica, comemorado no ano vigente e as
Olimpíadas de Tóquio no próximo ano.

O produto gerado, a Tabela Periódica Olímpica,
possibilita a aplicação em uma gama extensa de
disciplinas e temas didáticos, onde a
interdisciplinaridade se faz presente e torna a
aprendizagem agregadora entre a ciência e o
cotidiano, criando um mundo de novas
possibilidades de lecionar para o professor e
cognitiva para qualquer audiência.
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Introdução 

Os códigos computacionais atualmente 

disponíveis para a integração de modelos cinéticos, 

apesar de amplamente utilizados, apresentam 

restrições ao uso, ou por terem elevado custo de 

aquisição ou por serem altamente orientado a objeto 

não permitindo fácil acesso e customização de suas 

aplicações. 

Neste trabalho, os autores apresentam o código 

UFRRJcin, uma nova ferramenta computacional em 

código aberto escrita em Python1, facilmente 

customizável, multilinguagem e expansível. Este 

programa foi desenvolvido para a soluções de 

problemas complexos em Cinética Química, que se 

estendem desde as simulações de reações em 

modo isotérmico em reatores tido batelada, reações 

em modo adiabático, em reatores de volume fixo até 

a modelagem de reações em motores de 

combustão interna, com volume variável e sujeito à 

transferência de calor.   

O código é separado em 2 módulos. O primeiro, 

UFRRJcinent, faz o pré-processamento do modelo 

cinético. O segundo, UFRRJsim, implementado em 

Python, tem como função integrar as equações 

diferenciais incluindo no balanço de energia.  

A validação foi realizada adotando o mecanismo 

GRI-MECH 3.0. 

Resultados e Discussão 

Para a validação do código computacional, 
procedeu-se as simulações dos casos descritos 
abaixo (A – D). Os resultados são apresentados nas 
Figuras 1 a 4. 

Figura 1. Teste A - Modelo de reação química, 
isotérmica e isocórica(T0,V0). 

Figura 2. Teste B - Modelo de reação química, 
isocórica e adiabática (T(t), V0). 

Figura 3. Teste C - Modelo de compressão e 
expansão adiabático, sem reação química (T(t), 
V(t)). 

Figura 4. Teste D - Modelo de reação química 
adiabático (T(t), V(t)). 

Conclusões 

A ferramenta proposta neste trabalho é capaz de (1) 

construir as equações químicas em equações 

diferenciais e (2) resolver o problema matemático 

gerando dados de concentrações (e, 

eventualmente, volume, pressão e temperatura) em 

função do tempo. Os testes sugerem a 

implementação satisfatória do código 

computacional. 

Referências 
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Introdução 

A abordagem de temas transversais, que envolvam 

discussões sobre o meio ambiente no contexto 

escolar, é de extrema importância1. Ao se trabalhar 

esse assunto dentro, ou fora, da sala de aula é 

possível incentivar os estudantes a observarem o 

ambiente ao seu redor de maneira diferente, com 

uma maior criticidade. A educação ambiental crítica 

envolve várias áreas de diferentes disciplinas, o que 

indica um caráter intrinsecamente interdisciplinar e 

significativo. Sob o aspecto da química, pode-se 

abordar este tema dentro de vários conteúdos 

presentes na estrutura dos cursos ministrados nas 

escolas, o que facilita a inclusão da educação 

ambiental com alunos do ensino básico. Esse 

trabalho tem como objetivo utilizar o celular como 

recurso pedagógico para abordar assuntos 

relacionados ao meio ambiente2,3. 

Metodologia 

O presente trabalho consiste em um relato de 

experiência docente. O público alvo foi composto por 

estudantes do 1º ano do Ensino Médio de uma 

instituição pública do município de São José, SC. As 

turmas foram divididas em grupos e cada um 

escolheu uma figura usando uma mídia eletrônica, 

além de propor frases que caracterizassem algum 

impacto ambiental. Após esta etapa, eles escolheram 

as figuras e as relacionaram aos conteúdos da 

disciplina de química. 

Resultados e Discussão 

Os estudantes ficaram surpresos quando souberam 

que a atividade desenvolvida em sala de aula seria 

realizada utilizando o aparelho de celular. Os alunos 

que não tinham um aparelho adequado realizaram a 

atividade em dupla. Isso permitiu uma sociabilização 

maior da turma, bem como o desenvolvimento de 

competências colaborativas. 

As figuras escolhidas pelos discentes descreviam 

assuntos sobre poluição do ar, poluição das águas, 

aquecimento global, queimadas e desmatamento. 

A partir dessa seleção foi possível abordar assuntos 

sobre tabela periódica e funções inorgânicas 

envolvendo algumas imagens. 

Na Figura 1 é possível observar alguns alunos 

realizando a atividade utilizando o celular.

Figura 1. Estudantes realizando a atividade. 

Fonte: Autoria própria (2019). 

Nessa dinâmica buscou-se promover o senso crítico 

dos estudantes em relação às imagens que eles 

escolheram e de que maneira as mesmas estariam 

relacionadas ao seu cotidiano. Relacionar a 

educação ambiental e o ensino de química pode ser 

de importância significativa na trajetória de ensino-

aprendizagem discente. Abordar diferentes assuntos 

de maneira contextualizada dentro da disciplina pode 

tornar mais favorável o aprendizado, com um olhar 

diferente sobre as ciências, sendo possível a eles 

responderem questões sociais, fazendo uma ligação 

entre os impactos ambientais e suas causas, de 

forma crítica. 

Conclusões 

Após a abordagem do assunto, que foi relacionado 

aos conteúdos de química,foi possível perceber um 

maior envolvimento discente. Os alunos acharam 

relevante fazer correlações entre questões 

ambientais e a disciplina de química, tornando o 

aprendizado significativo.Para eles, os assuntos da 

disciplina são considerados distantes de suas vidas 

e essa atividade contribuiu para que eles 

identificassema proximidade com seu cotidiano, 

como por exemplo nas reportagens abordando o 

aquecimento global e as queimadas. 
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Introdução 

Anualmente, toneladas de resíduos
agroindustriais são geradas, sendo necessárias
novas estratégias para agregar valor a estes
commodities. Com a crescente oferta de resíduos,
métodos eficazes para sua valorização devem ser
aplicados, como a pirólise rápida, cujo principal
produto é a levoglucosana, açúcar anidro que pode
ser assimilado como fonte de carbono para a
obtenção de bioprodutos, como os
exopolissacarídeos (EPS), ou explorado para a
síntese de biossurfactantes e levoglucosenona,
através de processos de biotransformação
microbiana. O objetivo desse trabalho foi explorar o
potencial biotecnológico de fungos filamentosos e
actinobacterias na assimilação e biotransformação
de levoglucosana, obtida da pirólise de biomassa.

Resultados e Discussão 

Quatro micro-organismos foram
empregados no estudos: Geotrichum spp.,
Aspergillus spp., Penicillium spp. e Streptomyces
spp., da coleção do DEB-UFRJ. Os testes de
produção de EPS foram conduzidos em meio
fermentativo¹, sendo acrescidos de Levoglucosana
5g/L e glicose usada como controle positivo.
Quantificação de EPS e biomassa foram realizadas
por peso-seco, e açúcar, por metodologia de DNS.
Os dados obtidos são apresentados na Figura 1.

Figura 1: produção de EPS por diferentes cepas de
micro-organismo utilizando duas fontes de carbono.

Embora todas as cepas tenham produzido
EPS, apenas a de Geotrichum spp. obteve valores
apreciáveis de 1,06 g/L, em meio contendo glicose,
e de 1,13 g/L, em glicose e levoglucosana. Estes
valores correspondem à rendimentos de produto em
relação ao consumo de substrato (Yp/s) de 0,097 e
de 0,104.

Conclusões 

Dentre os micro-organismos selecionados
para estudo, o Geotrichum spp. obteve a maior
produção de EPS, em meio de glicose com
levoglucosana, o que pode indicar que esta última
apresenta efeito positivo quanto à formação do
produto de interesse. Novos estudos estão em
andamento afim de se otimizar essa produção, além
de análises estruturais do exopolissacarídeo
formado.
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Introdução 

Oleogéis são materiais semissólidos compostos
por uma fase líquida (óleo vegetal) estabilizada por
uma rede tridimensional composta de agente
estruturante. 1

Os oleogéis podem ser aplicados como substitutos
de gordura sólida em alimentos industrializados,
melhorando as suas propriedades nutricionais. 2

A utilização de α-tocoferol e β-sitosterol como
agentes estruturantes de oleogéis de cera de
candelilla é inédito na literatura. Por isso o objetivo
do estudo é avaliar o efeito da adição de α-tocoferol
e β-sitosterol assim como sua ordem de adição na
estrutura física de oleogéis.

Resultados e Discussão 

O planejamento fatorial completo 24 foi realizado
com objetivo de avaliar as variáveis significativas
para os parâmetros de textura e oleogel (Tabela 1).

Tabela 1. Matriz do planejamento experimental dos
oleogéis de cera de candelilla.

O uso de concentração mais alta de cera de
candelilla aumentou a dureza, a adesividade, o
ponto de cruzamento entre G' e G'' e a recuperação
de viscosidade dos oleogéis.

A adição de baixa concentração de β-sitosterol e
alta concentração de cera resultou em oleogéis
mais adesivos.

A temperatura do ponto de cruzamento entre G' e
G'' aumentou com a adição de menor concentração
de α-tocoferol e também com a adição de α-
tocoferol na fase oleosa após a cera, resultando em
oleogéis mais estáveis à temperatura e mais
capazes em resistir à variação de forças externas.

Conclusões 

A incorporação de α-tocoferol e β-sitosterol em
oleogéis de cera de candelilla alterou a sua
estrutura física, possibilitando a sua aplicação em
produtos alimentícios com dureza, viscosidade e
elasticidade variadas.
A ordem de adição desses componentes foi fator

significativo e deve ser considerada na ocasião de
sua aplicação em alimentos.
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Introdução 

A levoglucosana (1) (1,6-anidroglicopiranose) é 

um carboidrato anidro que pode ser obtido a partir 

da pirólise da biomassa lignocelulósica.1,2 Essa 

molécula possui elevado potencial de aplicação pela 

indústria química, podendo ser hidrolisada a glicose, 

e ser utilizada em processos fermentativos para a 

obtenção de diversos produtos.3 Entretanto, esta 

molécula oferece outras possibilidades químicas – 

por ter hidroxilas livres, e relativa parte hidrofóbica, 

esta pode ser transesterificada por ésteres de 

ácidos graxos alifáticos na presença de 

biocatalisadores como as lipases (triglicerolacil-

hidrolases, E.C. 3.1.1.3) e gerar monoésteres com 

balanço hidrofílico-hidrofóbico de grande apreciação 

como surfactantes (Figura 1).1 

Resultados e Discussão 

A fim de encontrar um biocatalisador para as 

reações de transesterificação realizadas neste 

estudo (Figura 1), foram realizadas com as lípases 

imobilizadas: Novozyme® N435, Calb_epoxy 

(Candida antarctica B imobilizada por nosso grupo 

de pesquisa) e Pseudomonas cepacea. 
. 

Figura 1. Reação de transesterificação para a síntese de 

monoésteres de levoglucosana. 

Nesta ocasião, foi investigada a capacidade destes 

biocatalizadores para realizar a síntese de monoésteres de 

levoglucosana utilizando diversos doadores de acila em 

diferentes temperaturas, conforme descrito na Tabela 1.  

Como resultado, todos os biocatalisadores geraram 

principalmente monoésteres, com Novozyme® N435 

sendo mais seletiva para produzir ésteres láuricos (99% a 

50°C), PSIM para ésteres oleicos (97% a 55◦C) e 

CaLB_epoxy foi mais seletiva para produzir ésteres 

oleicos de levoglucosana (83% a 55°C), respectivamente.  

Conclusões 

Neste trabalho, demonstramos que os biocatalisadores 

da classe das lipases podem ser utilizados na reação de 

transesterificação de ésteres alifáticos, com carboidratos 

que podem ser obtidos a partir da pirólise da biomassa 

lignocelulósica da cana-de-açúcar. Este é o primeiro 

relatório da literatura sobre a produção de ésteres de 

levoglucosana de alta seletividade. No futuro, 

imaginamos que as novas moléculas produzidas possam 

ser submetidas a testes de concentração micellar crítica, 

avaliação de balanço hidrolítico-lipofílico, entre outros 

para suas caracterizações.  
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Introdução 

As atividades de produção de texto científico 

experienciadas por discentes do ensino técnico 

durante seu processo de formação profissional 

propicia uma autonomia discente que busca 

minimizar a rigidez de conteúdos impostos em seus 

cursos de origem1. Nessa perspectiva os Institutos 

Federais têm fomentado ações pedagógicas que 

visam a aproximação entre o currículo e os 

interesses pessoais de seus alunos2. O presente 

trabalho foi motivado por questionamentos que 

surgiram a partir da produção textual de um grupo 

de alunos do curso Técnico em Petróleo e Gás 

(IFRJ/CDUC), e pelo diálogo que emergiu entre 

esses e discentes da graduação, da pós-graduação, 

professores e pesquisadores da área. Nesse 

contexto, a partir de ações pedagógicas específicas 

foi produzido pelos alunos um material teórico com 

foco na importância de estudos relacionados aos 

processos de corrosão no meio industrial, assunto 

este proposto pelos próprios alunos. 

Metodologia 

O presente trabalho consiste na produção textual 
discente, acerca da importância do estudo sobre 
corrosão para a indústria petrolífera, desenvolvida a 
partir de uma pesquisa bibliográfica na literatura 
especializada. Nesse trabalho são citadas apenas 
as duas referências que apareceram com maior 
frequência ao longo do material textual 
originalmente produzido pelos alunos3,4. Foram 
utilizados metodologia e método qualitativos. A 
primeira realizada com uma perspectiva 
epistemológica, enquanto que o segundo, de acordo 
com o método de análise utilizado, trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica. Ponderando que a linguagem 
é a mediadora desse processo de construção, o 
referencial teórico pedagógico adotado ancorou-se 
na perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento 
humano, tal qual formulado por Vigotski5. 

Resultados e Discussão 

A exploração do petróleo é uma das principais 

atividades econômicas em todo o mundo, e as 

empresas que investem nesse ramo se 

responsabilizam por muitos fatores3. Provavelmente 

essa questão motivou o interesse discente por esse 

assunto. A corrosão é uma das principais causas de 

falhas em equipamentos e tubulações de

plataformas, podendo provocar sérios acidentes 

com perdas humanas e ambientais3,4. Na indústria 

petrolífera, o aço carbono é o mais utilizado na 

confecção de módulos e equipamentos, tornando-os 

suscetíveis ao surgimento de corrosão 

eletroquímica e/ou corrosão química4. A corrosão 

química se dá, por exemplo, pela presença de 

agentes químicos como H2S. Outros fatores 

relacionados ao meio eletrolítico como a relação 

óleo/gás, teor de cloretos, pH e presença de 

oxigênio, também influenciam na ocorrência do 

processo corrosivo4. Como o petróleo não é 

totalmente puro na fase de exploração, as empresas 

que fazem a fabricação das tubulações utilizadas 

neste processo a aplicação de um revestimento 

interno de liga de cobre e níquel, que serve como 

inibidor de corrosão3. Na superfície dos 

equipamentos geralmente se utiliza uma pintura 

anticorrosiva constituída com o sistema epóxi para o 

fundo, e poliuretano para os acabamentos3. Esse 

sistema é o mais utilizado, pois apresenta uma forte 

aliança de qualidade na resistência e dureza em 

meio à agressividade do ambiente3. 

Considerações Finais 

A partir da produção textual os alunos pontuaram a 
necessidade de se desenvolver pesquisas que 
visem minimizar os efeitos da corrosão no contexto 
de indústrias petrolíferas. Os mesmos evidenciaram 
a dificuldade em redigir um texto científico, pois eles 
nem sempre encontram “palavras elegantes”. 
Segundo os alunos que participaram dessa ação 
pedagógica, dentre os fatores que contribuem para 
essa dificuldade destacam-se a deficiência dos 
mesmos em realizar leituras técnicas, preguiça e 
falta de motivação. Dentre os aspetos positivos da 
ação eles destacaram que como futuros Técnicos 
em Petróleo e Gás eles precisam dominar 
conteúdos relevantes para sua área de atuação. 
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Introduction 

A novel method of synthesis of non-symmetrical
3,3’-(aryl/alkyl-methylene)bis-2-hydroxy-1,4-
naphthoquinones was developed  using Mannich
adduct of naphthoquinone and their reaction with
another moiety of 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone.
This new method produces for the first time non-
symmetrical 3,3’-(aryl/alkyl- methylene)bis-2-
hydroxy-1,4-naphthoquinones. In a preliminary
study, these compounds were evaluated regarding
their effect over on the viability of PC3 metastatic
prostate cancer cells using MTT assays at 100 μM.
Three out of these compounds presented relevant
cytotoxic effect at 72 h post-treatment.

Results and Discussions 

The current literature has pointed that the usual
method for the synthesis of these bis-2,5-diene-2,6-
diol compounds is the domino Knovenagel
condensation of an enol with aldehydes, followed by
a Michael reaction conducted with different acid
catalysts.1 Up to now, there are no efficient methods
for the preparation of 3,3’-(methylene)bis-2-hydroxy-
1,4-naphthoquinones with different
naphthoquinones.2,3 A novel method for the
synthesis of non-symmetrical 3,3'-(aryl/alkyl-
methylene) bis-2-hydroxy-1,4-naphthoquinones was
developed, which was used to prepare the
compounds 3a-i in moderate to good yields
(Scheme 1).

Scheme 1. Synthetic route used for the preparations of naphthoquinone
3a-i derivatives

Conclusions 

Preliminary screening of these compounds
regarding their effects over PC3 metastatic prostate
cancer cell viability by MTT assays at 100 μM

revealed that three compounds present promising
activities over this cancer cell line.
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Introdução 

Manguezais são ecossistemas que abrangem
parte significativa de áreas costeiras tropicais,
provendo habitat para grande biodiversidade. As
características da costa tropical da América do Sul
resultam em sedimentos de mangue sendo
submetidos alternadamente a fases de erosão e
sedimentação líquida. Esse processo influencia a
distribuição dos metais pesados associados a esses
depósitos frequentemente remobilizados3.

O objetivo do trabalho foi de analisar amostras de
sedimento superficial (coletadas em 2018), em
locais de diversas distâncias de cultivos de camarão
(n = 14) no Santuário de Tumbes (uma área de
preservação ambiental localizada no norte do Peru),
para avaliar possíveis fatores de influência sobre o
acúmulo de mercúrio, incluindo atividades humanas.

Para a análise de granulometria foi utilizado um
analisador de tamanho de partículas a laser
(CILAS). Para a obtenção de concentrações de ferro
e manganês "reativas" foi feita uma extração em
HCl 1 mol/L, determinadas por ICP OES. A
concentração de mercúrio total foi determinada pelo
método EPA 7473, por espectrometria de Absorção
Atômica com correção Zeeman (RA-915M Lumex®)
acoplado ao acessório de pirólise Lumex PYRO-
915+®. Foi utilizado o material internacional de
referência PACS-3 (Marine Sediment Reference
Material for Trace Metals and other Constituents).

Resultados e Discussão 

No testemunho analisado, os dados de mercúrio
encontrados variam de 17 a 135 ng/g, indicando que
há diferentes níveis de influência de contaminação
no estuário. Isto causa valores próximos ao limite
adotado em normas internacionais para mercúrio,
como o Probable Effect Level (PEL) adotado no
Canadá, que corresponde a 130 ng/g. Com relação
à análise granulométrica, para a fração fina (argila e
silte), foi observada uma correlação positiva
significativa (p < 0,05) com o mercúrio (r = 0,67).

As concentrações de ferro e manganês
apresentaram também correlações positivas em
relação ao mercúrio (r = 0,70 e r = 0,26,

respectivamente), sendo uma associação muito
mais eficaz (estatisticamente significativa) com o
ferro do que com manganês. Em estudos prévios,
há o conhecimento de que o mercúrio pode ser
fortemente associado a esses metais na forma de
oxi-hidróxidos1, mas também pode haver uma
correlação negativa entre eles devido à oxidação
microbiana de matéria orgânica decompor estes
compostos, liberando mercúrio na água intersticial
sedimentar2.

Conclusões 

Tendo em vista as análises feitas afirma-se que a
área estudada encontra-se sob influência de
contaminação. Em certos pontos dela pode ser
encontrado o cultivo de camarão, que pode
contribuir para alterar a concentração natural de
metais no solo, devido a ação antrópica na região.
Um outro possível motivo, ainda não averiguado no

estudo, para uma contaminação por mercúrio da
região seria devido a ação mineradora no Equador4

(na região de fronteira com Tumbes, próximo ao
Norte peruano).
Com isso pode ser concluído que as atividades

humanas agravam bastante a degradação do
ambiente em áreas de manguezal e que, apesar de
ser naturalmente associado a outros metais, há o
aumento na concentração de mercúrio por essas
ações atropogênicas.
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Introdução 

O controle de qualidade de cervejas atualmente é 
realizado através de análises laboratoriais, extensas 
e demoradas, e sensoriais, que possuem flutuações 
de resposta inerente aos degustadores, como baixa 
sensibilidade a determinada variação sensorial (1). 
Uma alternativa simples e de baixo custo seria a 
implementação de um dispositivo eletrônico 
hifenando: um olho eletrônico, para a análise de 
pixels, traduzindo valores RGB (Red, Green, Blue) 
em HSV (Tonalidade, Saturação, Brilho), de 
maneira automatizada, promovendo precisão e a 
rapidez na previsão das propriedades da cerveja 
analisada, conseguindo diferenciar cervejas de 
colorações muito distintas e também muito 
próximas, como o mesmo estilo de cerveja de 
marcas diferentes (2). A não utilização de reagentes 
significa que a cerveja após ser analisada pode ser 
consumida, além de tornar o método eco-friendly 
(3). A união dos resultados analíticos obtidos pela 
técnica supracitada é complexa e, portanto, 
necessitam da utilização de ferramentas de análise 
multivariada para gerar classificações confiáveis (3). 
O trabalho foi dividido em duas partes, uma 
relacionada ao desenvolvimento do olho eletrônico e 
outra ao desenvolvimento de uma ferramenta 
quimiométrica classificatória. Esta primeira etapa se 
trata do desenvolvimento do olho eletrônico. 
Portanto, o objetivo do presente trabalho é criar um 
método automático de controle de qualidade de 
cervejas a partir de sensores de monitoramento 
visual. Para isso está sendo desenvolvido um 
método de análise por HSV de amostras não 
contaminadas e outras gradualmente contaminadas. 
Posteriormente os dados analíticos gerados serão 
analisados por Redes Neurais Artificiais (RNA) e 
serão analisadas amostras controle para validar o 
modelo de classificação gerado. O modelo validado 
será aplicado em amostras reais. 

Resultados e Discussão 
Para realizar as análises das cervejas, foi criado um 

programa em Python, usando a biblioteca OpenCV 

que resgata os valores HSV da imagem de cada 

cerveja. Para realizar a análise de varredura, um 

dispositivo foi desenvolvido, imprimindo a carcaça 

com uma impressora 3D e colocando uma fonte de 

luz em um dos extremos do dispositivo (Figura 1). 

Dessa forma, dificulta-se que a luminosidade 

externa interfira nas análises e se obtém uma 

intensidade de luz constante. Com o equipamento 

construído, fizeram-se as análises em triplicata das 

amostras. Análises teste foram realizadas com 

variados tipos e marcas de cerveja para se obter 

uma primeira visualização da capacidade de 

diferenciação das cervejas por este método. Na 

Figura 2 pode-se ver que houve uma diferenciação 

entre as cervejas de variados tipos. É também 

visível a diferenciação entre cervejas de mesmos 

estilos e de marcas diferentes, como nas Witbier e 

Pilsen (Figura 2). Contudo, somente com esses 

dados não é possível classificar todos os tipos de 

cerveja em estudo, sendo imprescindível o uso de 

uma 

ferramenta 

quimiométrica 

classificatória 

de alto 

desempenho, 

conforme se 

planeja na 

próxima etapa. 

 Figura 1: Protótipo do olho eletrônico 

Figura 2: Análise de H (azul) S (vermelho) 

V(amarelo) de cervejas variadas  

Conclusões 

A partir dos resultados obtidos, foi possível 
observar uma grande diferenciação dos estilos 
diferentes de cervejas e também entre os mesmos 
estilos de diferentes marcas, indicando uma ótima 
resolução de resultados. 
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Introdução 

A imobilização enzimática é um referencial
biotecnológico capaz de gerar biocatalisadores mais
eficientes. O uso de suportes como os poliméricos
de morfologia casca/núcleo (SPCN) é ideal para a
adsorção de determinadas proteínas1,2. Neste
trabalho, diferentes biocatalisadores produzidos a
partir da imobilização da lipase de Rhizomucor

miehei (LRM) em SPCNs foram comparados frente
às suas capacidades biotecnológicas de hidrólise,
esterificação e transesterificação por
dessimetrização.

Resultados e Discussão 

As imobilizações nos SPCN de polimetilmetacrilato
(PMMA/PMMA) e de PMMA copolimerizado com
divinilbenzeno (DVB) (PMMA-co-DVB/PMMA-co-
DVB) demonstraram serem superiores à versão
comercialmente imobilizada da LRM (RM-IM) nas
capacidades de hidrólise (figura 1) e esterificação
(figura 2) e comparáveis ao efeito da imobilização
no suporte comercial poroso Accurel MP 1000
(polipropileno). Ademais, o emprego da LRM em
SPCNs, na presença de acetato de etila (agente
acilante) e acetato de vinila (solvente) propiciou a
transesterificação por dessimetrização de 1,3-di-O-
benzil-mio-inositol (figura 4), gerando o isômero
monoacetilado L-(+)-1,3-di-O-benzil-6-O-acetil-mio-
inositol (esquema 1), que é um precursor potencial
de fosfatos bioativos.

Figura 1. Perfil da capacidade hidrolítica [pela clivagem
de p-nitrofenil laurato (pNPL) a 30oC, e pH 7 a 25mM]
dos biocatalisadores obtidos a partir das condições iniciais
de 3960U e 5730U. Para RM-IM foi encontrado valor de
21,61U/gbiocat±2,5% na hidrólise de pNPL. Barras de
erro estão em porcentagem.

Figura 2. Perfil de atividade de esterificação na formação
de oleato de etila a partir das condições iniciais de 3960U
e 5730U (pela formação de oleato de etila a 40oC). Para
RM-IM foi encontrado valor de 3556,50U/gbiocat±5,46%
na síntese de oleato de etila. Barras de erro estão em
porcentagem.

Figura 3. Perfil dos biocatalisadores imobilizados obtidos
e da RM-IM na transesterificação de 1,3-di-O-benzil-mio-
inositol a partir da condição inicial de 5730U [por
cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) em coluna
C-18.], com tempo de retenção para o produto de 8,3min.

Esquema 1. Reação de transesterificação de 1,3-di-O-
benzil-mio-inositol (1) por dessimetrização catalisada a
partir da LRM imobilizada nos SPCNs a partir da condição
inicial de 5730U. O produto gerado foi L-(+)-1,3-di-O-
benzil-6-O-acetil-mio-inositol (2).

Conclusões 

Os biocatalisadores imobilizados produzidos neste
trabalho demonstraram performances hidrolíticas e
de esterificação promissoras, conferindo-lhes larga
aplicabilidade biotecnológica.
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Introdução 

As lipases são catalisadores biológicos que 
atuam na hidrólise de ésteres, especialmente 
triglicerídeos de cadeia longa, produzindo ácidos 
graxos livres e glicerol. Todavia, em condições 
específicas (ambientes micro-aquosos), podem 
atuar em reações de síntese como esterificação ou 
transesterificação. Dessa forma, além das funções 
metabólicas, as lipases possuem um papel 
importante em biotecnologia, principalmente na 
oleoquímica e na indústria de alimentos.  

Ésteres são compostos orgânicos 
provenientes da reação de esterificação de um 
ácido carboxílico e um álcool. Quando a reação é 
realizada com ácidos e álcoois de cadeia longa (> 
C12) são produzidos ésteres de cera. Tendo em 
vista que ésteres de cera possuem diversas 
aplicações, tais como biolubrificantes e em diversos 
produtos no setor de cosméticos, o objetivo deste 
trabalho foi a síntese de ésteres de cera por 
esterificação com a utilização de lipases comerciais 
como biocatalisadores. O ácido graxo utilizado foi o 
ácido oleico (C18H34O2) e os álcoois utilizados foram 
o álcool oleílico (C18H36O) e o álcool cetílico
(C16H33O). 

As reações foram conduzidas em reatores 
termostatizados e providos de agitação magnética, 
sob uma temperatura de 40°C para o álcool oleílico 
e 60 °C para o alcool cetílico e razão 
estequiométrica de 1 1. A concentração da enzima 
comercial utilizada foi de 4% (m/m). As análises da 
reação foram feitas nos tempos de 0, 1, 2, 3 e 24 
horas de reação e analisadas por titulometria de 
neutralização para determinação do consumo de 
ácido. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente foram realizados testes 
utilizando lipase imobilizada do fungo Rhizopus 
oryzae, com 3 configurações e volumes diferentes 
de reatores sendo obtidas conversões entre 75 e 
85%. Em seguida foi realizado o estudo da reação 
utilizando as lipases comerciais: Lipomod 34MP 
(lipase liofilizada de Candida rugosa), Novozyme 
435 (lipase B imobilizada de Candida antartica) e 
lipases imobilizadas dos fungos Rhizopus oryzae, 
Thermomyces lanuginosus e Rhizomucor miehei.  

Os melhores resultados de conversão foram 
obtidos com as lipases Novozyme 435 e a lipase 
imobilizada de Rhizomucor miehei (80,8% e 79,0%  

em 3h de reação com álcool oleílico, 
respectivamente). Com álcool cetílico foram obtidas 
conversões de 76,7% e 77,4% para as lipases 
Novozyme 435 e imobilizada de R. miehei, 
respectivamente. 

Figura 1: Conversão de acidez para reação com 
alcool oleílico em 3 horas de reação 

Figura 2: Conversão de acidez para reação com 
alcool cetílico em 3 horas de reação 

Conclusões 

As melhores lipases utilizadas foram a 

lipase Novozyme 435 e imobilizada de R. miehei. O 

trabalho ainda está em andamento e futuramente os 

pontos de 24 h de cada reação serão analisados por 

cromatografia em fase gasosa, sendo também 

realizada a otimização das reações e avaliação do 

reuso das enzimas.   
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Introdução 

A corrosão é responsável pela degradação de
diversos materiais, especialmente metálicos (1).

Parte significativa destes processos incluem a
superfície destes materiais (2). Nas últimas décadas,
inúmeros estudos apontam para um aumento de
eficiência na proteção anticorrosiva de partículas
com tamanhos da ordem de até dezenas de
nanômetros (3). No presente trabalho, visa-se a
incorporação de nanopartículas de AlPO4 em
matrizes poliméricas de forma a alterar
propriedades eletroquímicas, mecânicas e
estruturais, as quais serão como estratégia para
otimizar a proteção à corrosão em aços carbono.
Para tal, nanopartículas de nanopartículas de AlPO4

foram sintetizadas e caracterizadas, para aplicação
como material de revestimento sobre a superfície de
aços carbono.

Resultados e Discussão 

Nanopartículas de AlPO4 foram sintetizadas
empregando-se perturbação de ultrassom e depois
secas a 120°C. Após a secagem, dois tratamentos
térmicos foram realizados, a 450°C e 650°C,
visando avaliar diferenças estruturais decorrentes.
As nanopartículas foram analisadas através das
técnicas de MEV (fig.1) para verificar a morflogia e o
tamanho de partículas (que resultou em um valor
médio de 72 nm), DRX (fig.2), que evidenciou a
formação de um sólido não cristalino, e IFTR (fig.3),
que permitiu verificar a presença as bandas
relacionadas aos modos vibracionais P-O e Al-O.
Os aços foram estudados por voltametria cíclica
(fig.4), visando uma identificação dos processos
redox. (fig.4).

Figura 1. Imagens MEV obtidas das amostras de
nanopartículas de AlPO4 sob banho de ultrassom.

Figura 2. DRX, obtidas das amostras de nanopartículas
de AlPO4 sob banho de ultrassom.

Figura 3. FTIR-IV obtida das nanopartículas de AlPO4
sob banho de ultrassom após tratamento de 650°C.

Figura 4. Voltametria cíclica das amostras de aço
“branco” em faixa larga de potencial.

Conclusões 

Nanopartículas de AlPO4 apresentaram tamanho
médio de 72 nm. O tratamento térmico não
influenciou na cristalinidade das amostras, enquanto
bandas características AlPO4 foram observadas no
IFTR. Os voltamogramas cíclicos dos aços carbono
evidenciaram processos de polarização
dependentes da velocidade de varredura e da faixa
de potencial estudada.
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Introdução 

A malária, uma doença infecciosa febril aguda 

causada por parasitas do gênero Plasmodium 

transmitidos pela fêmea infectada do mosquito 

Anopheles, constitui uma grande ameaça para a 

saúde humana. Das quatro espécies de parasitas 

Plasmodium, P. vivax, P. ovale, P. malariae e P. 

falciparum, a última é o patógeno humano mais 

letal. Devido à resistência apresentada por P. 

falciparum aos medicamentos já existentes, o 

estudo para a busca de novos candidatos à 

fármacos contra esses parasitos é de grande 

relevância. Plasmepsinas (Plm), uma classe de 

proteases aspárticas de P. falciparum, estão 

envolvidas no processo de degradação da 

hemoglobina humana e estão atualmente sob 

investigação como alvos de novos fármacos contra 

o parasita[1].

Programas de docagem molecular vem sendo 

largamente usados para previsão dos modos de 

interação em estudos de planejamento de 

compostos bioativos. Os modos de interação 

identificados são classificados através de funções 

de pontuação. Este trabalho apresenta resultados 

da identificação da melhor função de pontuação do 

programa de docagem GOLD 5.7 (CCDC) para ser 

aplicada em estudos de inibidores da Plm de P. 

falciparum. 

Resultados e Discussão 

Para a realização da docagem dos inibidores na 

enzima, é necessária a escolha de um algoritmo 

genético, cujas soluções são classificadas por uma 

função de pontuação. O programa utilizado, GOLD 

5.7 (CCDC)[3], dispõe de 4 funções de pontuação 

pré-definidas: ChemPLP (atual função padrão), 

ChemScore, ASP e GoldScore. Visando a validação 

da escolha do método de docagem dos inibidores, 

avaliamos as funções através do redocagem de Plm 

II complexadas com inibidores N-(R-carboxi-etil)--

(S)-(2-feniletil) (PDB: 2BJU[4]) (Figura 1), 5-pentil-N-

{[4'-(1-piperidinilcarbonil)4-bifenil]metil}-N-[1-(2-piri-

dinilmetil)4-piperidinil]piridina-2-carboxamida (PDB: 

2IGX[5]) e N-[1-(3-metilbutil)4-piperidinil]-N-{4-[metil-

(4-piridinil)amino]-benzil}-4-pentilbenzamida (PDB: 

2IGY[5]), para se escolher o método que 

apresentasse os menores valores médios da raiz do 

desvio quadrático médio (RMSD). Com os valores 

de RMSD gerados em cada solução, foi calculada a 

média do desvio de cada função (Tabela 1). 

Tabela 1. Média de RMSD (Å) das soluções 
geradas de cada função de pontuação. 

Estrutura ASP ChemPLP ChemScore GoldScore 

2BJU 3,27 0,68 0,82 0,59 

2IGX 3,3 2,35 3,34 1 

2IGY 4,28 6,62 1,23 5,57 

Figura 1. Sobreposição entre os ligantes redocado 
(magenta) e da estrutura cristalográfica (2BJU, lilás) 
utilizando a função de pontuação ChemScore.  

Conclusões 

Após as comparações entre os resultados, verificou-

se que a função ChemScore apresentou os valores 

mais baixos de RMSD, sendo a função escolhida 

para a futura modelagem de novos inibidores. Esse 

estudo servirá como base para o desenho de 

derivados mais promissores, que futuramente 

poderão ser candidatos a fármacos, contribuindo 

para uma possível terapia, sendo mais um auxílio 

no tratamento e controle da malária. 

Agradecimentos 

PPGQ. UFRRJ. CAPES. UFRJ. SBQ Rio. 

____________________ 
1 White, N. J. Br. Med. Bull. 1998, 54, 703−715. 
2 Gulnik, S. V. et al. Proc. Natl. Acad. Sci. 1996, 93, 10034−10039. 
3 Jones, G. et al. J. Mol. Biol., 1997, 267, 727-748. 
4 Prade, L. et al. Biol. Chem. 2005, 280, 23837−23843. 
5 Boss, C. et al. ChemMedChem, 2006, 1, 1341−1345. 

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 327



Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

Avaliação de padrões externos para a determinação de Carbono 

Orgânico Total (COT) em solos utilizando o método permanganimétrico

Érica B. de Sousa¹ (PG), Cristina M. Barra¹ (PQ), Otávio R. Lã¹ (PQ), José G. Rocha Jr¹ (PQ)* 

*geraldorocha@ufrrj.br

1. Departamento de Química Analítica, Instituto de Química, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

Palavras Chave: K2Cr2O7, KMnO4, química verde

Introdução 

A oxidação por via úmida utilizando K2Cr2O7 em
meio fortemente ácido é a mais difundida para a
determinação de Carbono Orgânico Total (COT) em
solos, devido a sua simplicidade em relação aos
equipamentos utilizados. Esse tipo de oxidação
utiliza grandes volumes de ácido sulfúrico
concentrado (reagente controlado pelo exército), é
de baixa reprodutibilidade e gera um grande passivo
ambiental pelo uso do dicromato. Nesse contexto,
se faz necessário avaliar um método que seja
ambientalmente amigável, de baixo custo e que
possa ser facilmente difundido. Este trabalho
propõe a investigação do uso de padrões de
permanganato, sacarose e glicose na determinação
espectrofotométrica do COT, envolvendo o uso do
KMnO4 como oxidante, em substituição ao K2Cr2O7.

Resultados e Discussão 

As curvas de resposta com soluções padrão de
glicose e sacarose empregaram quantidade de
carbono na faixa de 0-20 mg Corgânico. A esses
padrões foram adicionados 10,00 mL de H2SO4

0,125 mol L-1 e 10,00 mL de KMnO4 0,2 mol L-1. A
mistura produzida foi levada para um bloco digestor
pré-aquecido e mantida a 95 ºC, por 30 minutos. Ao
final, as misturas diluídas à 100,00 mL. A curva de
resposta com o KMnO4 empregou este reagente
nas concentrações de 100,0 - 500,0 μmol L

-1, sem a
necessidade de digestão. Para todos os casos, o
KMnO4 remanescente da oxidação do carbono
orgânico foi determinado por espectrofotometria no
UV- visível (λ = 525 nm). Foi testado uma amostra

de latossolo que passou pelo mesmo processo que
os padrões de glicose e sacarose. Foram pesados
250 mg de um latossolo com 6 réplicas para cada
amostra. Para comprovar a eficiência das curvas foi
realizada a comparação do teor de Corgânico destes
solos com o método YEOMANS & BREMNER
(1988)1 que utiliza K2Cr2O7 como oxidante (Tabela
1). A análise estatística foi feita utilizando  Teste de
Tukey através do programa SISVAR .

Tabela 1.Teores de COT (mg g-1)

Solo 
Método ou 

padrão 
COT (mg g

-1
) Erro (%) 

La
to

ss
ol

o Y & B 20,19 ± 0,57 ─

KMnO4 19,05 ± 0,76 5,63
Sacarose 15,69 ± 0,52 22,29
Glicose 15,15 ± 0,65 24,96

A Tabela 1 demonstra que a curva de resposta mais
adequada para a determinação de COT é a curva
com KMnO4 devido ao seu baixo erro relativo
percentual em relação as outras curvas testadas.
Essa tendência pode ser confirmada pelo Teste de
Tukey, que indicou não haver diferença significativa
entre os resultados obtidos pelo método Y & B com
a curva feita com KMnO4 (α = 0,05). O uso da curva
de resposta com KMnO4 dispensa a etapa de
digestão do padrão na construção da curva,
diminuindo assim a quantidade de reagentes
utilizados na análise.

Conclusões 

A curva de resposta empregando o KMnO4, como
padrão externo, se mostrou adequada para a
determinação do COT, diferentemente da curva
com a sacarose e a glicose.
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Introdução 

Arilcetonas são estruturas sinteticamente 

importantes, sendo encontradas em diversos 

produtos naturais e de interesse farmacêutico. Sua 

síntese, tradicionalmente, envolve condições 

reacionais drásticas ou altamente dispendiosas.1 

Recentemente, com o advento da fotocatálise, os 

grupos de Liu e Macmillan publicaram a síntese 

extremamente branda dessas estruturas através de 

aldeídos e brometos de arila, utilizando-se de uma 

estratégia fotocatalítica para ativação da ligação C-

H de aldeídos1,2. Os trabalhos utilizaram um sistema 

catalítico triplo, envolvendo quinuclidina, ativada in 

situ por um fotocatalisador de irídio, como 

catalisador de HAT (do inglês, Hydrogen Atom 

Transfer), gerando radicais acila a partir de 

aldeídos. Esses radicais foram então inseridos em 

um ciclo de Níquel para acoplamento com brometos 

de arila. Essa estratégia permitiu a síntese de 

arilcetonas a partir de diversos aldeídos alifáticos e 

aromáticos com diversos brometos de arila, 

apresentando rendimentos de moderados a 

excelentes.  

Contudo, a quinuclidina, apesar de ser usada em 

pouca quantidade, ainda é uma substância bastante 

cara, custando mais de mil reais por grama3 e tendo 

fornecimento limitado. Esses aspectos dificultam o 

uso desta estratégia em larga escala. Desta forma, 

o objetivo deste trabalho foi a avaliação de outro

catalisador de HAT, mais econômico e disponível, 

capaz de promover a mesma reação de forma 

eficiente. 

Resultados e Discussão 

Toda a otimização das condições reacionais foi feita 

utilizando-se como reação modelo aquela entre o 

isovaleraldeído e 4-bromobenzonitrila. O sistema 

otimizado é apresentado no esquema 1.† Após as 

etapas de otimização, foi realizado um escopo para 

verificar a generalidade e compatibilidade do 

método a diversas estruturas. Os resultados 

encontrados podem ser observados no esquema 1, 

demonstrando que o catalisador de HAT é capaz de 

promover a reação com rendimentos de moderados 

a excelentes, ativando a ligação C-H de diversos 

aldeídos para arilação com diversos brometos de 

arila. 

Esquema 1: Escopo de aldeídos e brometos de arila. No 

esquema são mostrados os rendimentos isolados obtidos para 

cada caso. Na reação com benzaldeído foram utilizados 10eq do 

mesmo. 

Conclusões 

Este trabalho propôs a utilização de um novo 

catalisador de HAT, capaz de promover a ativação 

da ligação C-H de aldeídos para síntese de 

arilcetonas por acoplamento com brometos de arila, 

catalisado por níquel. O escopo de aldeídos ainda 

será enriquecido para publicação, bem como um 

estudo teórico está sendo efetuado em colaboração 

com o professor Thiago Cardozo (IQ/UFRJ) para a 

melhor compreensão dos aspectos cinéticos e 

termodinâmicos envolvidos na reação com este 

novo catalisador. 
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diferem em termos de intensidade dos picos.
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Introdução 

Dentre as bebidas fermentadas, as cervejas
ganham grande destaque no cenário mundial,
sendo uma das bebidas alcoólicas mais
consumidas. Elas são compostas por água,
carboidratos não fermentados por leveduras, etanol,
dióxido de carbono e glicerol. Além destes, há a
presença de compostos orgânicos, dentre eles
ácidos carboxílicos, álcoois, ésteres e aldeídos,
possíveis causadores de alterações sensoriais nas
cervejas. Desta forma, o presente trabalho tem
como objetivo a determinação do perfil químico da
cerveja, em especial a classe de aldeídos, por meio
da análise por cromatografia gasosa acoplada a
espectrometria de massas (CG-EM).[1]

Resultados e Discussão 

Quinze amostras de cervejas envelhecidas e quinze
não-envelhecidas foram preparadas utilizando uma
extração líquido-líquido (ELL), sendo analisadas por
CG-EM. Para o preparo de amostras, foram
avaliados os volumes de amostra (5, 10 e 15 mL) e
o solvente de extração (diclorometano (DCM)),
acetato de etila (AcOEt) e éter metil-terc-butílico
(MTBE). A partir dos resultados obtidos, o melhor
solvente extrator foi o DCM, para 5 mL de amostra,
pois permitiram a identificação de mais analitos.
Para o ajuste das condições cromatográficas, foram
avaliadas duas colunas cromatográficas: a DB-17 e
a Carbowax. A primeira coluna permitiu a
identificação de dois analitos-alvo, importantes no
controle de qualidade da cerveja: furfural e 5-
hidroxi-metil-furfural. Contudo não foi possível
detectar e identificar analitos de massas
moleculares menores (analitos com menos de 5
átomos de carbono). A coluna Carbowax
apresentou resultados mais satisfatórios em relação
aos analitos polares mais voláteis e de massas
moleculares menores do que 5 átomos de carbono,
contudo foi possível a identificação de apenas um
analito-alvo, o furfural. Para este conjunto de
amostras e com base no método proposto para
determinação de aldeídos em cerveja, as amostras
envelhecidas e não envelhecidas não apresentaram
diferença na composição química, elas apenas

Figura 1. Cromatograma obtido com a Carbowax.
Legenda dos picos: 1) Isobutil-metil-cetona; 2) 2-
Butanol; 3) 1-Propanol; 4) Isobutanol; 5) Acetato de
isoamila; 6) 1-Butanol; 7) Álcool Isoamílico; 8) 2,3,5-
Trimetil-pirazina; 9) Heptanol-D15; 10) Furfural; 11)
Benzaldeído; 12) Trans-2-Nonenal; 13) Metil-
cinamaldeído; 14) Aldeído anísico e 15) 4-Metóxi-
fenol.

Além da análise da classe dos aldeídos presentes
na cerveja, o objetivo principal da pesquisa, outras
classes químicas foram identificadas, como cetonas,
álcoois e ésteres, mostrando que o método
desenvolvido se torna eficaz e versátil na
caracterização a nível molecular dessas substâncias
na cerveja.

Conclusões 

O método proposto possibilitou a análise qualitativa
do furfural, importante aldeído marcador presente
na cerveja envelhecida e não envelhecida por CG-
EM, além de outros analitos. O trabalho se encontra
em desenvolvimento para outros aldeídos e classes
químicas, bem como para outras etapas do
processo de cerveja, como mosto e
fermentador/maturador, mostrando grande
aplicabilidade no setor de qualidade cervejeiro.
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Introdução 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca
de 5,4 milhões de pessoas são picadas por
serpentes anualmente1. Pelo menos 100.000
pessoas morrem, além de ocorrerem amputações e
outras deficiências permanentes causadas pelos
acidentes ofídicos2. Os efeitos hemorrágicos do
veneno são causados, principalmente, por
metaloproteases (MP). Nosso grupo sintetizou
tiossemicarbazonas planejadas por métodos com-
putacionais, que apresentaram atividade inibitória
contra uma MP isolada do veneno da serpente
Bothrops pauloensis e ação anti-hemorrágica em
ensaios in vivo.3 O objetivo deste trabalho é utilizar
os mesmos métodos teóricos para verificar se estes
compostos poderiam inibir também a MP de outra
serpente, B. asper, para serem futuramente estu-
dados como candidatos a fármacos para minimizar
os efeitos tóxicos da peçonha desta serpente.

Resultados e Discussão 

No presente trabalho, tiossemicarbazonas e
semicarbazonas (Fig. 1), otimizadas com o método
B3LYP/6-31G* do programa Spartan’14

(Wavefunction), foram docadas na MP da serpente
B. asper, usando-se o programa GOLD 5.7 (CCDC).
Utilizou-se a estrutura cristalográfica da MP de B.

asper disponível no Protein Data Bank de código
2W12. As melhores soluções de docagem, que
apresentam o provável modo de interação dos
compostos com a enzima, foram usadas para o
cálculo das entalpias de interação (∆Hint) com
método semi-empírico PM7 do Programa
Mopac2016 (Stewart Comp. Chem.) (Tabelas 1).

Figura 1. Estrutura geral
das semicarbazonas e
tiossemicarbazonas.

A partir dos resultados de ∆Hint, verifica-se que as
moléculas 3b, 5a e 5b são as que apresentam os
valores mais favoráveis e, portanto, são as mais
promissoras para dar continuidade à pesquisa. Ao
se analisar as interações com a MP, observou-se
que a principal interação dos compostos 5a e 5b
envolve seus grupos carboxilato, além de algumas
outras interações adicionais.

Tabela 1. Substituintes usados (fig. 1) e resultados
de modelagem molecular
Comp X R1 R2 Pontuação

a
∆Hint b 

(kcal/mol)

2a S H H 48,01 -66,12

2b S H 4-OMe 51,90 -14,82

2c S H 4-Br 50,84 -32,54

2d S H 4-Cl 50,05 -66,85
2e S H 3-

OH,4-
OMe

53,64
-79,50

3a O H 4-OMe 46,95 -66,02

3b O H 4-
CO2H

47,31
-219,58 

3c O H 4-Cl 46,19 -38,14

3d O H 2,4-
OMe

46,62 -83,98

3e O H 4-OH 42,73 -69,34

3f O H 3-
OH,4-
OMe

48,62
-60,99

5a S (CH2)2CO2H 4-OMe 58,10 -217,90 

5b S (CH2)3CO2H 4-OMe 64,60 -241,20 

aFunção de pontuação Goldscore, programa GOLD.
bMétodo PM7, programa Mopac2016.

Conclusões 

O grupo funcional carboxilato dos compostos 5a e
5b favorece a formação dos complexos, devido às
interações do mesmo com resíduos de aminoácidos
do sítio catalítico da MP. 3b faz ligações de
hidrogênio com o resíduo Glu143 a partir do seu
grupo semicarbazona. Esses ligantes apresentaram
os melhores valores de entalpia de interação, o que
sugere que apresentam as interações mais
significativas com a MP. É importante destacar que
as estruturas 5a e 5b são inibidoras comprovadas
de MP da serpente B. pauloensis3 e os resultados
atuais indicam que estes compostos são candidatos
promissores de inibição de MP de outras espécies
de Bothrops, podendo melhorar a eficácia dos
tratamentos atuais de acidentes ofídicos.
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Introdução 

A adsorção de metais potencialmente tóxicos é 
necessária devido aos efeitos que causam na vida 
humana, por exemplo, gerando doenças como o 
câncer e efeitos congênitos1. A utilização de 
argilominerais para este processo está sendo 
bastante estudada devido aos baixos custos e alta 
disponibilidade. A palygorskita possui elevada área 
superficial e capacidade de troca catiônica e 
apresenta superfície de carga negativa resultando 
em um material com elevado poder adsortivo2. 
Entretanto, a granulometria fina do material é pouco 
eficiente para a utilização o em grandes escalas, pois 
pode ocorrer colmatação dos vasos filtrantes. 

A lignina é um polímero e um dos principais 
componentes dos tecidos de gimnospermas e 
angiospermas, ocorrendo em vegetais e tecidos 
vasculares. Sabe-se que o material é responsável 
pela resistência mecânica de vegetais, além de 
proteger os tecidos contra o ataque de 
microorganismos3. Ela pode ser extraída de 
biomassa de madeira, por diferentes métodos, como 
o SODA, Kraft e organossolve.

O objetivo do trabalho foi avaliar por meio da 
estabilidade ao meio aquoso e da resistência física a 
interação da palygorskita no processo de pelotização 
utilizando como aglomerante dois tipos de lignina 
extraídas do bagaço de cana-de-açúcar e do 
eucalipto, utilizando os métodos Kraft e SODA. 

Resultados e Discussão 

Com uma fração de amostra de palygorskita seca já 

beneficiada e do aglomerante, foi realizada a 

pelotização em disco rígido com 35 cm de diâmetro, 

com velocidade de rotação a 50 r.p.m, 45º de 

inclinação e tempo de pelotização de 

aproximadamente 50 minutos.  

O primeiro sistema testado foi composto de 45g do 

argilomineral e 5g da lignina extraída pelo método 

SODA do bagaço de cana-de-açúcar. Quando houve 

o contato da pelota com o meio aquoso, se mostrou

instável, pois desagregou instantaneamente. Além 

disso, apresentou resistência física satisfatória. 

Foram testados também, com a mesma lignina, 

outros dois sistemas que eram compostos do 

argilomineral, lignina e cera WAX®, ambos com total 

de massa de 100g. Um com uma proporção 80:10:10 

e outro com a proporção 70:15:15, respectivamente. 

O primeiro não apresentou formato esférico 

característico de pelotas diferente do segundo. 

Entretanto, ambos demonstraram resistência ao 

meio aquoso, além da resistência física. 

Após os testes com a lignina extraída pelo método 

SODA e sendo o aglutinante para a pelotização a 

água, foram realizados novos sistemas utilizando, 

dessa vez, lignina extraída do eucalipto pelo método 

Kraft. Entretanto, a água como aglutinante não foi 

eficaz, dado que o rendimento foi bem menor em 

relação aos resultados anteriores. Foi feito um teste 

de solubilidade em água e foi observada a formação 

de um filme gelatinoso e insolúvel na superfície. 

Então, testes com o etanol como aglutinante foram 

realizados, dado que no teste de solubilidade com 

etanol houve precipitação completa da lignina. Foram 

obtidos então resultados positivos no processo de 

pelotização. A pelota demonstrou resistência física, 

mas ineficaz quanto a estabilidade ao meio aquoso.  

Conclusões 

Pode-se concluir então, que para ser utilizada como 

aglomerantes no processo de pelotização, o melhor 

método de extração de lignina é o SODA oriundo do 

bagaço de cana-de-açucar. Isso porque, confere a 

pelota as características de estabilidade ao meio 

aquoso e resistência física mais acentuadas. 
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Introdução 

Os processos de branqueamento de
cromóforos se baseiam na presença de um agente
oxidante, ou redutor, que promova a degradação do
cromóforo ou o deslocamento do seu comprimento
de onda de absorção para fora da região do visível.1

Tendo em vista que esses cromóforos são
comumente polifenóis com funções orto-dihidroxilas
(catecóis), a análise da oxidação do catecol torna-se
de grande interesse. Os sistemas de
branqueamento mais utilizados são baseados em
composto à base de cloro, peróxidos de hidrogênio,
ozônio, perácidos ou dióxido de cloro (ClO2).
Entretanto, todos esses métodos apresentam
desvantagens que levam à procura por
catalisadores bioinspirados em metaloenzimas com
atividades de oxirredução. A catecol oxidase é uma
metaloenzima de cobre que catalisa a oxidação de
catecóis às correspondentes o-quinonas, sem
apresentar atividade sobre tirosinas.

Resultados e Discussão 

A atividade catalítica dos complexos
[Cu2(bepa)2](ClO4)2 (1), [Cu2(bepa-Br)2](ClO4)2 (2),
[Cu2(bepa-CH3)2] (ClO4)2 (3), [Cu2(bepi)2](ClO4)2 (4),
[Cu2(bepi-Br)2](ClO4)2 (5) e [Cu2(bepi-CH3)2](ClO4)2

(6), foi acompanhada pela obtenção dos espectros
eletrônicos, a cada 30 s, até um tempo máximo de
30 min, na região de 200 a 800 nm, a 25 °C, de uma
solução de 3,5-DTBC 10 mol L-1 em metanol
saturado com oxigênio, contendo 1 x 10-5 mol L-1. As
Figuras 1 e 2 apresentam o aparecimento da banda
em 400 nm, característica do produto 3,5-DTBQ,2
para os complexos (1) e (6), respectivamente.

Figura 1. Formação da o-quinona pela oxidação de
uma solução de catecol 10 M, catalisada pelo
complexo (1). Espectros obtidos a cada 30 s.

Figura 2. Formação da o-quinona pela oxidação de
uma solução de catecol 10 M, catalisada pelo
complexo (6). Espectros obtidos a cada 30 s.

Conclusões 

O acompanhamento cinético da oxidação do
substrato modelo 3,5-DTBC pelo aumento da banda
característica da 3,5-DTBQ, em 400 nm, evidenciou
que todos os seis complexos estudados apresentam
atividade catalítica.
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Introdução 

O aumento do custo das resinas plásticas, em
consequência do aumento no preço do barril de
petróleo vem impulsionando as indústrias a
investirem no desenvolvimento tecnológico dos
processos de reciclagem, dentre eles destaca-se os
do polipropileno (Fernandes, Domingues, 2007) .
Esse polímero em relação aos outros com
características semelhantes apresenta um baixo
custo, boas propriedades mecânicas que podem ser
ainda melhoradas com a adição de carga, além de
suportar vários ciclos de reciclagem sem perda
significativa nas propriedades mecânicas. O
polímero reciclado vem sendo incorporado à resina
virgem em teores inferiores a 30% a fim de baratear
o seu custo (Georgopoulos et al., 2005; Fernandes,
Domingues, 2007). A literatura aponta para uma
redução nas propriedades para adições superiores,
o que impulsiona as pesquisas no intuito da
incorporação de materiais inorgânicos que
funcionam como reforço melhorando especialmente
a tenacidade do material. Muitos trabalhos na
literatura trazem os benefícios da adição de talco,
fibra de vidro e pó de madeira ao polipropileno
reciclado, com o intuito de melhorar propriedades
mecânicas (Li et al., 2001; Mäder et al., 2008;
Monchai et al., 2008; Saman et al., 2012). A
literatura disponível que utiliza vidro como carga em
materiais poliméricos baseia-se na utilização desse
material na forma de fibra. As mais importantes
substâncias que podem obter o estado vítreo são
sílica (SiO2) e os silicatos, óxido bórico (B2O3) e os
boratos, pentóxido de fósforo (P2O5) e os fosfatos.
Existem muitos grupos de vidros, por exemplo, a
sílica, o oxinitrito e o fosfato, porém a sílica é a mais
importante para uso em compósitos (F. L. Mathews
and R. D. Rawlings, 1994). Por outro lado,
partículas de vidro reciclado provenientes de
descarte nunca forma estudadas como reforço de
polipropileno, em especial as partículas menores,
que são rejeitadas na reciclagem pela indústria do
vidro por apresentarem dificuldade de transporte
para os fornos, podendo depositar-se nos refratários
(fenômeno de arraste), aumentando sua taxa de

corrosão, assim reduzindo a vida útil dos fornos.
Alguns resultados positivos foram obtidos pela
incorporação desse material particulado a poliamida
6.6 (Valera et al., 2000). Dessa forma, neste
trabalho utilizou-se para incorporação à matriz
constituída de polipropileno reciclado (PPr), pó de
vidro residual de resíduos de ampola de injeção
(PV), sendo ambos potenciais poluentes do meio
ambiente.

Resultados e Discussão 

Na Figura 1 é apresentado o gráfico com a
dispersão de tamanho de partícula da amostra de
pó de vidro utilizada. O diâmetro médio das
partículas, d(0,5), é 31,802 m. Os compósitos
foram obtidos misturando-se o pó de vidro e os
polímeros nas quantidades previamente
determinadas, sem o uso de agentes
compatibilizantes.

Figura 1. Glass powder particle sizes distribution

Após a pesagem dos materiais, estes foram
processados em extrusora dupla rosca corrotacional
a fim de se obter melhor dispersão da carga na
matriz polimérica. Os compósitos foram então
analisados quanto ao indice de fluidez, cujos
resultados obtidos encontram-se na Tabela 3.
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Tabela 3. Resultados de MFI para os compósitos obtidos

Exp. 

Process 
variables 

MFI 

[g/10 min]
X1 X2 REC-1 REC-2 REC-3 

A +1 +1 7.10  0.01 1.95  0.06 5.67  0.21 

B -1 +1 7.39  0.16 1.51  0.06 6.40  0.08* 

C +1 -1 4.62  0.06 1.98  0.06 5.43  0.29 

D -1 -1 5.18  0.37 2.02  0.06 

E 0 0 5.28  0.01 1.70  0.04 6.80  0.08** 

F 0 0 7.09  0.20 1.99  0.02 6.23  0.19*** 

As variáveis X2 nesses experimentos foram *0, **+1 e ***-1 

Através da análise dos resultados da Tabela 3,
pode-se notar que o maior teor pó de vidro
promoveu alterações no índice de fluidez dos
materiais sendo possível observar uma redução no
valor de MFI quando há um aumento do teor de pó
de vidro. Comparando-se os resultados para os
polipropilenos REC-1 e REC-3, nota-se uma
redução no MFI quando há a adição do pó de vidro,
verificado nos pares B-A e D-C, onde as condições
de velocidade de rosca são iguais. Essa redução
sugere que o polímero se torna menos viscoso
quando submetido à temperatura. Para o material
REC-2, no entanto, um comportamento invertido
pode ser observado para o material REC-2, nos
experimentos B e A, onde a aditivação promoveu
um aumento do índice de fluidez. Este fenômeno
pode estar relacionado à formação de aglomerados
de carga na matriz polimérica decorrente de uma
má distribuição devido ao baixo índice de
escoamento do material, que ocasionaria um
amolecimento inadequado para que a carga se
dispersasse adequadamente na matriz. Em relação
à velocidade de processamento, através dos
resultados obtidos, nota-se que não houve alteração
significativa para os compósitos obtidos para os
polipropilenos REC-2 e REC-3. Já para a matriz
REC-1 essa alteração é se apresenta tanto nos
compósitos A e C quanto na matriz sem aditivação,
nos experimentos B e D. A maior fluidez nos
materiais processados com maior velocidade pode
ser explicada pela ocorrência de maior dano às
cadeias poliméricas, estando estas mais
preservadas quando processadas sob condições de
menor velocidade da rosca. Tal fenômeno seria
esperado, tendo em vista que os processos de
reciclagem ocasionam perda de propriedades dos
materiais. Os compósitos obtidos com os níveis
intermediários apresentaram algumas variações nos
valores de MFI, especialmente REC-1, que podem
ser decorrentes de alguma ocorência no processo
de extrusão ou mesmo homogeneização da matriz
polimérica e do pó de vidro secos antes da
extrusão. A análise estatística dos dados para
verificar a influência das variáveis combinadas na
variável resposta MFI estão em andamento.

Conclusões 

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a
adição de pó de vidro  à matriz de polipropileno
reciclado  pode tornar o material mais resistente ao
escoamento, o que, dependendo da aplicação
desejada é uma vantagem, pois dessa maneira,
dois resíduos danosos ao ambiente tornam-se úteis.
Ensaios mecânicos de tração e impacto deverão ser
realizados a fim de conhecer as demais
propriedades dos compósitos e vislumbrar uma
aplicação para eles.
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Introdução 

O uso abusivo dos aparelhos eletrônicos móveis é 

uma realidade da sociedade moderna em todo 

mundo. Baseado neste problema, que pode ser 

tratado como uma epidemia, foi cunhado o termo 

nomofobia, que é uma abreviação da expressão 

inglesa no-mobile-phone phobia, que trata 

exatamente dos sintomas causados pelo medo de 

ficar sem o telefone celular1. 

A nomofobia pode e deve ser abordada na escola, 

no sentido de promover uma reflexão entre os 

alunos na tentativa de mitigar os efeitos gerados 

nos jovens. 

Nesta perspectiva, o presente trabalho é o relato de 

experiência docente de uma atividade envolvendo o 

tema, com alunos de uma turma do primeiro ano do 

Ensino Médio e tem caráter interdisciplinar, mas foi 

proposto pela professora de Química, no sentido de 

desenvolver e incentivar a produção científica 

discente, sob a lente da ciência. 

Metodologia, Resultados e Discussão 

O relato foi vivenciado durante a Feira da Saúde 

promovida anualmente pelo CIEP 382-Aspirante 

Francisco Mega, em Magalhães Bastos, RJ. 

A turma ficou responsável por apresentar o tema 

Nomofobia: dependência digital. O evento visa a 

proporcionar a produção científica discente, 

divulgando temas relacionados à saúde, além de 

propiciar o envolvimento dos estudantes junto à 

comunidade da qual fazem parte.  

A feira de saúde é um projeto realizado por todas as 

turmas da escola, tendo um professor responsável. 

Os alunos foram orientados em todas as partes da 

atividade, incluindo conteúdo teórico e questões 

financeiras. Eles foram separados em 5 grupos. Um 

grupo elaborou um banner e as referências. Outro 

grupo elaborou 5 cartazes informativos. Um terceiro, 

ficou responsável por elaborar um cérebro que 

mostrava as partes afetadas pela dependência 

digital, enfatizando a parte física ligada ao vício, 

além da confecção de 50 lembrancinhas. O quarto 

fez a maquete de uma clínica para atendimento de 

casos mais severos, e o último, elaborou panfletos 

informativos sobre o tema que foram distribuídos na 

comunidade.  

No dia da feira os alunos chegaram cedo para 

organizar a exposição dos trabalhos e durante 

receberam professores, responsáveis, familiares e 

amigos que foram prestigiar o projeto, explicando o 

tema abordado com muita desenvoltura. Após a 

Feira os estudantes compartilharam suas 

experiências por meio de um grupo do WhatsApp. 

Conclusões 

Analisando as narrativas discentes verificou-se que 

a maioria dos estudantes considerou o evento 

enriquecedor, pois além de aprenderem sobre o 

tema, trabalharam em grupo, pensaram no coletivo, 

mesmo sendo a turma desunida, relataram que 

atividade os aproximou, pois precisaram interagir.  
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Introdução 

Os MOFs são uma nova classe de 
estruturas cristalinas híbridas constituidas por um 
metal (de transição ou representativo) que coordena 
um ligante orgânico bi- ou tridentado, geralmente 
um ácido carboxilico aromático. Devido a 
diversidade de estruturas que podem ser 
construídas, variando o tipo de metal utilizado ou o 
ligante, os MOFs podem ser aplicados à captura de 
CO2, ao carreamento de fármacos, a catálise e etc1. 

Embora os MOFs tenham uma grande área 
de aplicação, esta é muito limitada devido a 
demanda energética, o impacto ambiental e ao 
custo que a síntese implica. Portanto, foi realizado 
uma Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) sobre o 
processo de síntese dos MOFs MIL-101(Cr) e Mil-
53(Al), propondo alterações no processo para 
diminuição do custo, da demanda energética e 
principalmente do impacto ambiental.  

Resultados e Discussão 

 Após a síntese dos MOFs  MIl-101(Cr) e MIL-53(Al) 
(Figura 1), foi utilizado o software UMBERTO NXT, 
e a plataforma de dados Ecoinvent v3®, para 
modelar os processos da síntese dos MOFs 
estudados e realizar uma comparação do ponto de 
vista ambiental, isto é, avaliar o impacto ambiental 
que cada um deles gera desde o processo de 
extração de matéria-prima até o “fim da vida” , o 
consumo. Os 18 fatores de impacto intermediários 
(ou Midpoints)2 são determinados, sendo apenas 5 
fatores (Tabela 1), os imprescindíveis para a 
determinação de qual delas é a mais sustentável. 

Figura 1. Os MOFs: A) MIl-53(Al) e B) MIL-101(Cr). 

MidPoints MIL-101(Cr) MIL-53(Al) 

Mudança Climática (kg 

CO2eq) 

556,91 199,4 

Depleção Fóssil (kg oil 

eq) 

226,03 80,16 

Toxicidade Humana (kg 

1,4-dcbeq) 

92,44 35,04 

Depleção Metálica (kg 

Fe eq.) 

47,4 9,56 

Depleção da Água (kg 

U235 eq) 

27,44 10,33 

Tabela 1. Os 5 fatores midpoints que apresentam 

maior influência sobre os processos de síntese.  

A partir destes dados pode-se realizar uma 

interpretação do ponto de vista ambiental e propor 

alterações quanto ao processo de síntese do MIL-

101(Cr),reduzindo cerca de 40,8% de CO2eq., e 

também, realizar um processo de reaproveitamento 

dos reagentes em excesso da síntese do MIL-53(Al) 

reinserindo-os no processo de síntese diminuindo o 

impacto ambiental e os custos do processo 

(redução de 66,7% da demanda energética e 46% 

dos custos para o MIL-53(Al)). 

Conclusões 

A partir dos dados coletados, foi possível 

implementar alterações em ambas as sínteses e 

demonstrar através do ACV a diminuição dos 

impactos ambientais (redução de 40,8 % da 

emissão de CO2eq. para MIL-101) e diminuição dos 

custos e da demanda energética.  
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Introdução 

O Fipronil (FIP) é um inseticida de amplo espectro 
de ação, usado em diferentes setores: rural 
(agricultura e pecuária) e urbano (domissanitário e 
animais de estimação).1O principal produto de 
metabolização em mamíferos, fipronil sulfona 
persiste muito mais tempo na circulação do que o 
próprio fipronil e também é relatada como sendo 
vinte vezes mais ativa nos canais de cloreto de 
mamífero do que nos de insetos.2 

Sadaria e colaboradores3 avaliaram a presença de 
FIP e seus 4 principais produtos de degradação em 
águas residuais antes e após o tratamento, 
relacionando ao uso urbano deste pesticida 
O desenvolvimento de um método analítico para 
determinação de fipronil e fipronil sulfona em 
amostras de água superficiais será uma ferramenta 
para verificar a concentração deste inseticida e seu 
metabólito em água e a relação com problemas 
crônicos em animais aquáticos. 

Resultados e Discussão 

A otimização do sistema de EFS para análise de 
fipronil e fipronil sulfona incluiu a escolha do 
solvente de eluição e da faixa de massa de analito. 
Foram avaliados 3 solventes (acetato de etila, 
metanol, hexano: álcool isopropílico e acetonitrila), 
afim de definir o melhor solvente extrator. Definindo 
o solvente de eluição, foi testado a capacidade de
adsorção dos analitos no sorvente (500 mg C18), 
utilizando uma faixa de variação de 10 – 500 ng  de 
massa para cada analito 

Após as extrações, as amostras foram 
concentradas em concentrador à vácuo e 
analisadas por HPLC/DAD. Foram avaliados os 
valores de recuperação média e desvio padrão 
relativos obtidos para cada solvente testado (Tabela 
1). 
Tabela 1.  Resultados de recuperação e precisão 
obtidos utilizando diferentes eluentes na extração   

Solvente
Fipronil* Sulfona* 

R (%) DPR % R (%) DPR % 

Ac. de etila 76.1 8.58 69.8 9.36 

Metanol 109 18.7 62.5 23.4 

Hex:Isop (3:1) 89.5 9.3 85.8 16.5 

Rec – recuperação  DPR – desvio padrão relativo 

*Vol. de amostra 100 mL de H2O; massa de cada analito: 500 ng
e eluição com 2 mL de cada solvente 
O solvente acetato de etila apresentou os menores 
valores de DPR para ambos analitos, entretanto 
apresentou valores de recuperação inferiores ao 
preconizado pela USEPA4. A mistura hexano:álcool 
isopropílico foi o único eluente que apresentou 
valores de recuperação aceitáveis (70-110%) para 
os dois analitos considerando às especificações da 
USEPA4. 

Figura 1.  Gráfico demonstrando a capacidade de 
retenção de diferentes massas dos analitos. 

O estudo de capacidade de retenção dos analitos 
(Figura 1) mostrou que não teve diferença na faixa 
de 10 – 500 ng de massa para cada analito, 
possibilitando o emprego do método em amostras 
com baixas concentrações de fipronil e sulfona (0,1 
– 0,5 ng/mL).

Conclusões 

A EFS provou ser uma técnica para o preparo de 
amostras aquosas, possibilitando a extração e pré-
concentração do inseticida e seu metabólito ao 
mesmo tempo, tendo baixo consumo de solvente e 
consequentemente, gera poucos resíduos.  
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pacientes sem a presença do quadro clínico, a 
saber: saliva (8) e urina (4) (protocolo de ética: 
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Introdução 
O vírus Zika (ZIKV) é o agente etiológico da febre 
zika, uma arbovirose transmitida principalmente por 
mosquitos do gênero Aedes1,. Além do mosquito, o 
ZIKV pode ser transmitido por via sexual, 
maternofetal e transfusão de sangue2. O ZIKV 
pertence à família Flaviviridae, com RNA de fita 
simples e polaridade positiva, pode ser detectado 
em amostras de sangue, saliva, urina, líquido 
amniótico e sêmen3. Com a maioria de casos 
assintomáticos (≈80%), em geral, é leve e 
autolimitante (2-7 dias)4, com possibilidade de 
complicações neurológicas como síndrome de 
Guillain-Barré e malformações como a microcefalia5. 
A OMS recomenda que o diagnóstico da doença 
seja feito por métodos moleculares através de 
técnicas de RT-PCR e de PCR quantitativo para 
confirmação do vírus3. O objetivo desse projeto foi 
estabelecer um protocolo para detecção do ZIKV 
por métodos moleculares utilizando a região da 
junção gênica entre o capsídeo e a pré-membrana 
(C-prM), que inclui novos pares de iniciadores para 
diagnóstico. Os métodos utilizados neste trabalho 
foram extração de RNA por TriZol, síntese de cDNA, 
RT-PCR (heminested PCR) e qPCR (SYBR Green) 
e análise da curva de Melting, sequenciamento pelo 
método de Sanger e posteriores análises 
computacionais para montagem da árvore 
filogenética. 

Resultados e Discussão 
Foram desenhados dois pares de iniciadores para 
detecção específica de ZIKV na região genômica da 
C-prM, mD1-F/STZK-R e GTZK-F/STZK-R e 
testados para amplificação do ZIKV a partir dos 
templates, plasmídeo sintético de ZIKV e o cDNA do 
vírus, proveniente de células Vero. O par GTZK-
F/STZK-R selecionado para ser usado na segunda 
reação de RT-PCR foi também testado por biologia 
computacional contra o banco de dados do NCBI 
utilizando as palavras chaves:“Zika virus" 
[porgn:_txid64320] AND genome NOT partial NOT 
nearl". No banco foram encontradas 1.123 
sequências completas de ZIKV e o par de 
iniciadores foi capaz de reconhecer todas. O 
protocolo do RT-PCR foi validado com amostras de 
pacientes com aparente quadro clínico de febre zika 
e como controle negativo amostras de saliva de 

80709 HUCFF/FM/UFRJ). Das 12 amostras 
testadas, 11 delas apresentaram resultado positivo, 
utilizando para detecção o par GTZK-F/STZK-R em 
técnica de RT-PCR. Foi testada a possibilidade de 
reconhecimento cruzado com outros arbovírus com 
o par de iniciadores GTZK-F/STZK-R, esse par não
reconheceu os outros arbovírus. O cDNA das 
amostras clínicas que apresentaram resultado 
positivo no RT-PCR, foram amplificadas com o par 
de iniciadores GTZKF/STZK-R e os produtos de 
PCR amplificados com massa molecular 386 pb, e 
esse produto clonado em pGEM-T Easy, ambos, 
foram sequenciados na plataforma de DNA 
PDTIS/FIOCRUZ. Os resultados do 
sequenciamento das amostras de saliva e urina com 
ZIKV e as sequências de ZIKV do NCBI foram 
utilizadas para confirmação da identidade do agente 
causador dos sintomas e também na construção de 
uma árvore filogenética para a investigação da 
origem do ZIKV do Brasil. 

Conclusões 
Os resulatdos demostraram que o par de iniciadores 
GTZK-F/STZK-R desenhado neste trabalho, é 
específico para ZIKV, não reconhecendo outros 
Flavivírus circulantes no Brasil, podendo ser 
utilizado como um método alternativo de diagnóstico 
sensível, bem como uma ferramenta para vigilância 
epidemiológica.  
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Introdução 

O glitter, acessório bastante utilizado na decoração 

corporal em trabalhos artísticos ou em 

comemorações como o carnaval, é um polietileno 

tereftalado aluminizado no formato de pequenos 

pedaços metálicos, de múltiplas colorações, 

resultantes de diversos cortes de uma fina lâmina 

de polímero coberto com alumínio e óxidos 

metálicos. Em geral, os pedaços de glitter são 

cortados no tamanho de 1 mm2, se tratando de um 

microplástico, não podendo ser completamente 

degradados naturalmente nem removido através do 

tratamento convencional de efluentes [1]. O 

conhecimento do tipo e da quantidade das 

substâncias químicas contidas nestes tipos de 

poluentes é de suma importância para a avaliação 

da segurança ambiental. Os metais representam 

uma importante fonte de contaminação, mesmo em 

baixas concentrações, sendo não-metabolizáveis e, 

assim, gerando danos à saúde após exposição 

aguda [2]. O objetivo deste trabalho é desenvolver 

uma método otimizado para determinação de cromo 

e manganês em amostras de glitter utilizando a 

técnica de espectrometria de absorção atômica por 

forno de grafite (GF AAS). 

Resultados e Discussão 

Uma etapa inicial de extração dos analitos foi 

realizada em forno micro-ondas de marca 

speedwave modelo DAK 100/4. Houve um estudo 

sistemático para otimização das temperaturas de 

pirólise e atomização da técnica para a dada matriz 

e, a partir destas condições otimizadas, curvas 

analíticas foram construídas, pelo método de adição 

padrão, para cada uma das três amostras de glitter 

à serem analisadas. A partir de uma extrapolação 

matemática destas curvas, os analitos foram 

quantificados de acordo com a Tabela 1. Outros 

parâmetros de mérito da metodologia também foram 

avaliados, como exposto na Tabela 2. 

Tabela 1. Quantificação dos analitos. 

Replicata Cr (µg.L-1) Mn (µg.L-1) 

G1 < L.Q. < L.Q. 

G2 2,49 1,59 

G3 2,64 0,834 

Tabela 2. Parâmetros de mérito da metodologia. 

Parâmetros Cr Mn 

r2 (n=3) 0,9869 0,9911 

Faixa linear 1,6 – 25 0,65 – 25 

LD (µg L-1) 0.4790 0.1940 

LQ (µg L-1) 1.597 0.6465 

RSD (%) 1.91 0.94 

Recuperação* 113 – 97 129– 109 

* Niveís de Recuperação – 5 e 20 µg L-1

Conclusões 

A metodologia desenvolvida neste trabalho pode ser 

considerada uma alternativa para determinação de 

cromo e manganês em amostras de glitter de uso 

tópico uma vez que apresentou exatidão, precisão e 

sensibilidade adequada a este tipo de técnica. 
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Introdução 

Os projéteis de arma de fogo são constituídos de 

uma liga metálica de chumbo contendo outros 

oligoelementos. O FBI (Federal Bureau of 

Investigation) realizou um estudo sobre diferentes 

tipos de projéteis, e gerou um relatório sobre a 

análise da composição dos projéteis de chumbo. 

Esse relatório cita a utilização da Espectrometria de 

Emissão Atômica com fonte de Plasma Acoplado 

(ICP-OES)¹.  A análise de núcleos de chumbo de 

projéteis de fuzis com fluorescência de raios X e 

métodos quimiométricos demonstrou que o 

antimônio se destaca como um macroconstituinte 

(0,5 a 1,5% m/m) para a classificação dos diferentes 

tipos de projéteis. Este trabalho tem como objetivo o 

desenvolvimento de uma metodologia analítica de 

baixo custo para a determinação de antimônio em 

amostras de projéteis de fuzil, baseada na formação 

do tetraiodo antimonato, um complexo de coloração 

amarela, e análise espectrofotométrica em λmáx de 

425 nm. 

Sb3+  +  4I-  ⇌  [SbI4]-  (tetraiodo antimonato) 

Resultados e Discussão 

Foram fornecidas, pela Polícia Civil do Estado do 

Rio de Janeiro (PCERJ), três amostras de diferentes 

tipos de projéteis de fuzis: Win 308 (EUA, 

Winchester Repeating Arms Company, calibre 

7.62 mm), CBC 308 (Brasil, Companhia Brasileira 

de Cartuchos, calibre 7.62 mm) e CBC 556 (Brasil, 

Companhia Brasileira de Cartuchos, calibre 

5.56 mm). Seis amostras de 1,00 (± 0,01) g do 

núcleo dos projéteis foram dissolvidas com porções 

de ácido nítrico 8,0 mol L-1, até completa dissolução. 

As soluções produzidas foram diluídas em água 

deionizada suficiente para 100,00 mL de solução. O 

chumbo foi precipitado como PbSO4 com a adição, 

gota a gota, uma solução de H2SO4 10% v/v. O 

sólido foi centrifugado a 4000 rpm, por 500 s, e 

separado. O líquido sobrenadante foi transferido 

quantitativamente para um balão volumétrico e 

diluído à 100,00 mL, produzindo a solução A. A 

seguir, em um balão volumétrico de 5,00 mL, foram 

misturados 1,00 mL da solução A com 2,50 mL de 

solução de KI 14% m/v. O volume foi completado 

com solução de H2SO4 25% v/v. A absorvância 

desta solução foi lida em 425 nm, empregando um 

espectrômetro de feixe simples (Bioespectro, 

modelo SP-22, Brasil). Alíquotas das soluções A 

foram analisadas por ICP-OES, no LaDA/UFRJ. Os 

resultados obtidos pelo método espectrofotométrico 

proposto (ME) para as seis réplicas foram 

comparados com o método ICP-OES empregando o 

teste t pareado, apropriado para casos em que há 

grande variabilidade entre as amostras. 

Tabela 1. Concentração de antimônio (em mg L-1) 
na solução A obtidas por ICP-OES e pelo método 
espectrofotométrico proposto (ME). 

Réplica / tipo ICP-OES ME Diferença 

1 / Win 308 82,8 76,1 6,70 

2 / Win 308 41,6 40,9 0,70 

3 / CBC 308 82,6 80,5 2,10 

4 / CBC 308 69,2 69,4 -0,20 

5 / CBC 556 48,2 48,4 -0,20 

6 / CBC 556 69,0 68,6 0,40 

Foi observada grande variação nos teores de Sb em 
fragmentos de um mesmo projétil, indicando 
heterogeneidade nas ligas de chumbo, 
corroborando com a comparação estatística pelo 
teste t pareado. A partir da média e do desvio 
padrão da diferença entre os resultados obtidos 
pelos dois métodos (1,58 ± 2,65 mg L-1), foi feito o 
cálculo do valor de t (t = 1,47), que foi inferior ao 
valor de t crítico (tcrit = 2,571; α = 0,05; N = 6), 
indicando a ausência de diferenças significativas 
entre os dois métodos. 

Conclusões 

O método proposto se demonstrou promissor para a 

determinação de Sb em projéteis de fuzis, com a 

vantagem de apresentar menor custo de operação e 

instrumentação, o que o torna uma interessante 

opção para aplicação em análises de rotina para 

fins forenses.  
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Introduction 

Fluorescent lamps (FL) are still extensively used
worldwide. However, the high concentration of toxic
metals, especially mercury, have made these lamps
a serious environmental issue when discarded.
Moreover, FL are being substituted by LED lamps,
which are greener and more efficient. Furthermore,
the Brazilian law 5131 states that FL must be
recycled, reinforcing that recycling methods are
required.1 The rare earth elements (REE),
composed by Sc, Y and the lanthanides, are toxic
metals that have been largely studied due to their
luminescent properties.2 This project aims the
development of an extraction method of the REE
from the phosphor of the FL to obtain an inorganic
compound for future application in material sciences.
The phosphor extraction is done by breaking the FL
and submitting its shards to an ultrasonic bath. After
obtaining the phosphor, three decomposition
procedures were made using three different acid
media (HNO3; HCl; 3:1 HCl:HNO3) followed by a
sequential precipitation using NaOH and H2SO4.
After all these procedures, the REE were obtained.
All the steps of the process were optimized by
quantifying the REE by inductively coupled plasma
mass spectrometry.

Results and Discussions 

The phosphor extracted from the lamp was
submitted to leaching with 2 mol L-1 HCl or HNO3

solutions (Table 1). The remaining powder was
leached once more for a better extraction of REE.

Table 1– Concentration of major elements (mg kg-

1) in FL phosphor, after acid leaching with HCl or
HNO3 2 mol L-1.

Ca Fe Y Ba Eu

HCl 141 9.43 0.840 4.34 0.105

HNO3 389 10.5 9.64 7.32 0.496

The best treatment was the HNO3 solution, the
HNO3 solution was mixed with a NaOH solution, in
order to precipitate the most barium and calcium.
The concentrations remaining in solution are shown

in Table 1 (Extract B1). Then, the solid was treated
with a H2SO4 solution, for dissolving the REE, since
they form soluble sulphate complexes. The
concentrations in the final solution are also
presented in Table 2 (Extract B2).

Table 2 – Concentrations in solution (mg L-1), after
treating with NaOH (B1) and then with H2SO4 (B2).

Ca Fe Y Ba Eu

B1 <LD <LD 66.4 3.6 63.9

B2 542 129 308.6 123 1464

It was noticed that sulfuric acid redissolve the
REE, but also the interfering elements, then, a pH
adjustment was carried out to optimize the
separation. Preliminar studies were done, varying
the pH from 0.5 to 3.5. The results indicates that Eu
can be extracted to the solution with sulfuric acid at
pH up to 3.0, but for Y, pH higher than 3.5 would
promote higher extraction, table 3.

Table 3 – Concentrations in solution after pH
adjustment (mg L-1).

Ca Fe Y Ba Eu

pH=0.5 2.07 0.150 101.1 0.012 1.384

pH=3 1.219 <LD 83.30 0.006 1.377

pH=3.3 <LD <LD 6.0 0.006 0.050

pH=3.5 <LD <LD 4.544 0.003 0.042

Conclusions 

This work proposes a method for extraction and
separation of REE from fluorescent lamps for
recycling these elements. Preliminary studies have
shown that sulfuric acid is the alternative for
extracting soluble sulphate complexes, after the
precipitation with alkaline solution.
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Introdução 

O uso das dinâmicas teatrais no ensino de Química 

pode contribuir tanto no processo de aprendizagem, 

atuando motivacionalmente, assim como na 

valorização das relações sociais.1   

A ludicidade, mais enfatizada no ensino 

fundamental, pode ser utilizada no ensino médio, 

torando-se diferenciadora para desconstruir a visão 

rígida e isolada que a química possa ter na 

perspectiva dos discentes. 

Por outro lado, as questões e discussões 

ambientais são importantes no processo formativo, 

mas podem se tornar de difíceis de compreensão 

para os alunos, distanciando-se, assim, do seu olhar 

e da sua formação cidadã. 

Temas como mudanças climáticas, gases do efeito 

estufa, presentes como limites planetários, devem, 

portanto, ser abordados de modo reflexivo e 

participativo já que são prementes nas questões 

planetárias atuais.2

Neste trabalho, será abordada a dinâmica teatral do 

principal gás do efeito estufa para a aprendizagem 

da sua interação com a radiação eletromagnética. 

Resultados e Discussão 

O uso da dinâmica teatral do gás do efeito estufa foi 

realizado em palestras e aulas do ensino médio, 

sendo feita nas seguintes etapas:1) 

contextualização na temática ambiental abordando 

a sustentabilidade, mudanças climáticas e gases do 

efeito estufa, 2) problematização sobre como o CO2 

interage com a radiação solar, 3) dinâmica sobre os 

movimentos vibracionais do CO2, 4) análise 

participativa das propriedades do CO2 como gás do 

efeito estufa. Antes da encenação teatral foram 

apresentadas as leis em vigor no Brasil, o papel do 

país a nível mundial, sustentabilidade, Educação 

Ambiental até chegar na teoria sobre efeito estufa.  

A dinâmica consistia em convidar três alunos para 

usarem cartolina com os símbolos O, C, O e 

dramatizar a molécula do CO2. Com esses alunos 

em evidência, foi realizada a seguinte provocação 

“se o gás presente em maior quantidade na 

atmosfera terrestre é o nitrogênio, porque ele não é 

um gás do efeito estufa? E por que o CO2 é?”.   

Com isso, abordou-se o conceito da absorção do 
infravermelho, a “dança” que ocorre na molécula de 

CO2 que faz mudar sua polaridade, associando-se 
com os modos vibracionais deste na região do

infravermelho. Nas palestras, utilizou-se um kit de 
captura de CO2 para simular a relação do que 
ocorre com a queimada de combustíveis fósseis e a 
crescente queima das matas. Como o kit envolvia 
mudança de coloração com o pH, esperava-se que 
a interação e os questionamentos a respeito do 
experimento fossem maiores dos que a 
apresentação teatral. Porém, o resultado foi 
contrário, o feedback sobre ligações e gases do 
efeito estufa foi melhor. Isto pôde ser verificado 
através do debate com perguntas e respostas 
realizadas ao final da dinâmica. 
Ao questionar os alunos sobre a especificação dos 
gases do efeito estufa, eles responderam 
imediatamente. 

Nas palestras, os alunos demonstraram interesse 

acerca do tema, e expuseram diversas dúvidas, das 

mais simples até as mais complexas. Esse tipo de 

feedback é importante também para as escolas, que 

podem ver na temática ambiental uma possibilidade 

de ruptura do tradicionalismo em sala de aula. 

Conclusões 

A utilização de dinâmica teatral demonstrou ser uma 

boa metodologia para a promoção do debate das 

questões ambientais e para a aprendizagem sobre 

gases do efeito estufa. Enquanto a aplicação de 

experimentos demonstrou ser melhor para um 

público menor, como uma sala de aula. 

Os alunos corresponderam com as expectativas de 

participação e a partir das perguntas recebidas e o 

momento em que os desastres ambientais estão em 

tamanha evidência, se faz cada vez mais 

necessário a inclusão de aulas que unam 

disciplinas, para que além do conhecimento dentro 

de sala de aula, os alunos formulem seu raciocínio 

sob diversos aspectos e  criem a crítica para 

identificar no seu entorno o impacto que as 

mudanças climáticas vem 
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Introdução 

A Baía de Guanabara (RJ) possui grande 

importância ambiental e socioeconômica e o atual 

estado de degradação representa um risco para a 

população em seu entorno. A porção noroeste da 

Baía de Guanabara é altamente impactada por 

atividades antrópicas e possui extenso sistema de 

manguezais costeiros. O Rio Estrela é um sistema 

fluvial que flui para esta porção. Estudos revelam a 

presença de contaminação por metais pesados em 

sedimentos no leito deste rio, em particular o Cu1,2. 

O objetivo deste estudo foi avaliar a distribuição 

vertical de Cu em sedimentos do estuário do Rio 

Estrela. Foi coletado um testemunho sedimentar 

com 45 cm de comprimento em uma área de 

manguezal sob influência deste rio. O testemunho 

foi seccionado em intervalos de 2 cm. Parte das 

amostras foi peneirada, com o objetivo de separar a 

fração menor que 0,063 mm (silte/argila). A fração 

fina foi analisada para concentrações de Cu, Al, Fe, 

Mn e P por ICPOES. O sedimento não peneirado foi 

utilizado para análise granulométrica no 

equipamento CILAS 1090, de teores de umidade e 

de matéria orgânica.  

Resultados e Discussão 

As concentrações de Cu variaram entre 8,30 e 

41,79 mg/kg, sugerindo histórico de contaminação. 

Concentrações de Cu semelhantes ao valor de 

background identificado por estudos anteriores3 

foram alcançadas abaixo da profundidade de 

~36 cm. Assim, foram identificados dois períodos 

distintos, um pré-antropogênico, abaixo de ~36 cm e 

um pós-antropogênico, acima de ~36 cm. Os fatores 

de enriquecimento, calculados a partir da 

normalização de Cu pelo Al (variando de 0,55 a 

2,59), corroboram com essa perspectiva.  

As concentrações de Cu apresentaram 

coeficientes de correlação de Pearson (r) de -0,02 e 

0,54 com Fe e Mn, respectivamente. A correlação 

entre Cu e P foi baixa (r=0,19). P é um proxy 

eficiente para indicar a contribuição do esgoto para 

a Baía de Guanabara4, portanto não houve 

correlação significativa que associe a distribuição 

vertical de Cu com o aporte de esgoto doméstico 

para a região. 

 Dentre os parâmetros físicos, se destacou a forte 

correlação, de 0,85, entre as concentrações de Cu e 

a umidade percentual. Estudos anteriores 

demonstram que, mesmo quando sulfetos 

sedimentares não se correlacionam com 

granulometria, estes podem estar correlacionados 

com a umidade5. Desta forma é possível que a 

correlação entre o teor de umidade e o Cu esteja 

associada a parâmetros não avaliados como a 

concentração de sulfetos metálicos que retém Cu.  

Conclusões 

A origem da contaminação por Cu parece estar 

fortemente relacionada a fontes antrópicas, sem ter 

havido correlação que indicasse origem ligada a 

esgoto residencial. A ocupação e industrialização da 

bacia de drenagem remonta ao início do século XIX, 

resultando neste quadro crônico.  A forte correlação 

entre o teor de umidade com as concentrações de 

Cu pode ser explicada por condições mais 

redutoras, tipicamente associadas a sedimentos 

finos, com alto teor de matéria orgânica e baixa 

porosidade, ocasionando em concentrações de 

sulfetos metálicos que retém Cu.  
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Introdução 

Dispositivos de fotossíntese artificial são uma
alternativa para obtenção de energia de forma limpa
e renovável. Entretanto, o desenvolvimento da
chamada folha artificial ainda é um desafio, estudos
extensos têm sido realizados nas últimas décadas.
O foco principal desta pesquisa é testar os
complexos mononucleares de ferro(III) e cobre(II)1

como catalisadores na reação de oxidação
eletrolítica da água, com o intuito de reduzir o
sobrepotencial da reação que possui alta barreira
cinética.

Resultados e Discussão 

As técnicas realizadas para a caracterização dos
complexos sintetizados, estruturas na figura 1,
foram: UV-VIS; FTIR; Condutivimetria; ESI-MS-
QTOF.

Figura 1. Estruturas dos complexos sintetizados.
Os testes eletroquímicos foram realizados sob as
seguintes condições: tampão fosfato como eletrólito
suporte (0,1mol/L;pH 12,46), 1 mmol/L de complexo
e célula eletroquímica de três eletrodos (contra
eletrodo: platina, referência: Ag/AgCl e trabalho:
FTO); na velocidade de varredura de 100 mV/s e no
intervalo de potencial elétrico: de 0,2 à 2,0 V.

Figura 2. Oxidação da água com os complexos de
ferro como eletrocatalisadores vs. NHE.

Figura 3.Oxidação da água com os complexos de
cobre como eletrocatalisadores vs. NHE.
Através dos voltamogramas cíclicos dos complexos,
foi possível atestar que os compostos de cobre
apresentaram melhor atividade catalítica para a
oxidação da água, comparados aos de ferro, como
mostra a tabela 1 e os gráficos das figuras 2 e 3.

Complexo E * η* E # η # 

Fe(BMPA) 1,18 0,684 2,15 1,65 

Cu(BMPA) 1,02 0,523 2,05 1,55 

Fe(PABMPA) 1,15 0,650 1,77 1,27 

Cu(PABMPA) 1,05 0,55 1,84 1,34 

Fe(MPBMPA) 1,39 0,89 1,89 1,39 

Cu(MPBMPA) 1,11 0,61 2,07 1,57 

Fe(PBMPA) 1,17 0,67 2,21 1,71 

Cu(PMPA) 1,09 0,59 2,11 1,61 

Tabela 1. Valores de sobrepotecial dos complexos
para a reação de oxidação da água nas densidades
de corrente de * 0,2mA/cm2 e #: 5mA/cm2.
A menor eficiência dos complexos com ferro pode ser

explicada pelo seu diagrama de Pourbaix. Afinal, os testes
foram realizados em pH básico, em janela de potencial de
-0,2 a 2 V – sob essas condições o diagrama demonstra a
formação de Fe(OH)2, hidróxido de ferro(II). Este
precipita, assim prejudicando os resultados da análise,
como explícito nas figuras.

Conclusões 

Os complexos estudados são promissores
catalisadores para a reação de oxidação da água e
para uma investigação mais detalhada em
diferentes valores de pH e estudos cinéticos, que
estão sendo realizados.
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Introdução 

Contextualizar problemas reais que sejam criados e 

estimular questionamentos investigativos através da 

experimentação podem ser estratégias eficientes, 

pois, nessa perspectiva, o contexto criado pelo 

conteúdo abordado caracteriza-se como decifração 

aos questionamentos feitos pelos educandos1,2. 

Com o propósito de fazer os alunos perceberem que 

a química está presente no seu cotidiano, buscando 

despertar seus interesses nesta disciplina e visando 

uma aprendizagem significativa através de 

experimentos para alunos do segundo ano do 

Ensino Médio, foram levados produtos (limpeza e 

higiene pessoal) e alimentos (suco das frutas e 

condimentos) para os alunos testarem os pH com 

um indicador natural, o repolho roxo, e assim indicar 

se seu caráter é ácido ou básico, através da 

mudança de cor (Figura 1). Foi desenvolvido um 

disco de verificação das escalas de pH a partir do 

indicador suco de repolho roxo, onde o próprio 

aluno pudesse comparar a cor da amostra testada 

com as cores padrão e, assim, identificar a faixa do 

pH da amostra (Figura 2). 

Figura 1. Produtos do cotidiano com indicador de 
extrato de repolho roxo. 

Figura 2. Disco de medida de pH. 

Resultados e Discussão 

Este trabalho faz parte das atividades desenvolvidas 

pelo Programa de Iniciação à Docência, PIBID do 

CAPES/Unigranrio. Foi realizado em maio de 2019, 

no Colégio Estadual Professor José de Souza 

Herdy, situado em Duque de Caxias, RJ. 

A fim de se obter um melhor resultado da percepção 

dos alunos, foi aplicado um questionário antes e 

outro após a prática ser feita. A avaliação 

comparativa das respostas dos alunos nos 

questionários mostrou um bom retorno em relação a 

atividade proposta. Foi possível notar que os alunos 

passaram a entender melhor o conceito de pH 

relacionado a ácidos e bases e se sentiram mais à 

vontade em relação à disciplina, além de terem 

associado ao cotidiano o conteúdo aplicado em sala 

de aula.  

Conclusões 

A disciplina de Química não pode simplesmente 

ficar só no papel, ela deve ser levada para o 

cotidiano, o aluno precisa perceber como a química 

influencia na vida dele, precisa compreender os 

fenômenos químicos presentes em seu dia-a-dia. 

Para maior entendimento da disciplina podemos 

utilizar a experimentação, que minimiza a 

dificuldade do aprendizado, trazendo dinamismo e 

proporcionando uma melhor relação entre a teoria e 

a prática. 
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Introdução 

Os jogos didáticos podem ser utilizados pelos 

professores de forma a reforçar o aprendizado dos 

alunos principalmente nos primeiros anos de 

escolaridade1. A proposta deste trabalho foi 

desenvolver um jogo complementar para auxiliar o 

professor na abordagem do conteúdo nomenclatura 

das funções inorgânicas pois, segundo o parâmetros 

curriculares nacionais – PCN+2 o aluno ao final do 

ensino médio deve ser capaz de utilizar fontes de 

informações para conhecer símbolos, fórmulas e 

nomes de substâncias. O jogo, Corrida das Funções, 

é inspirado em um jogo da memória e foi 

desenvolvido para ser aplicado dividindo a turma em 

duas ou mais equipes, onde cada grupo deve formar 

pares de moléculas com seu respectivo nome, e levar 

até um integrante que fica no final da sala. Ganha o 

grupo que finalizar primeiro e tiver maior quantidade 

de acertos. É importante ressaltar que o jogo não tem 

o intuito de substituir o material didático e sim servir

como um complemento para auxiliar nas aulas, 

quebrando a rotina. Esta proposta de jogo pode ser 

adaptada para o estudo das funções orgânicas, 

Resultados e Discussão 

A atividade faz parte do Programa de Iniciação à 

Docência, PIBID do CAPES e foi realizada em maio 

de 2019. No início da atividade, foi aplicado um 

questionário para avaliar o nível de compreensão de 

química dos alunos e suas percepções sobre a 

matéria. O jogo foi aplicado no Colégio Estadual 

Professor José de Souza Herdy, situado em Duque 

de Caxias, RJ, em uma turma de 2° ano, e ao final da 

atividade foi aplicado um segundo questionário, com 

intuito de avaliar o que os alunos acharam do jogo. 

Ao final do jogo é indicado que os alunos em grupo, 

observem os pares formados, nome e fórmula 

química, e avaliem os acertos e erros. Durante esta 

etapa os alunos discutem os erros e pesquisam qual 

a resposta correta. 
Figura 1. Aplicação do Jogo Corrida das Funções. 

No primeiro questionário, pode-se perceber que os 

alunos ansiavam por atividades mais práticas, que 

tinham bastante dificuldade em química e a maioria 

dos alunos não tinham nenhuma vontade de seguir 

esta área como profissão. Já no segundo 

questionário, após a aplicação do projeto, obteve-se 

resultados satisfatórios, pois os alunos conseguiram 

compreender melhor o conteúdo e se sentiram 

estimulados em aprender. 

Conclusões 

Pode-se perceber que a atividade lúdica é muito útil 

para aprendizagem em sala de aula, pois desperta a 

curiosidade e vontade no aluno. A atividade obteve 

um resultado satisfatório. 

É importante ressaltar que o jogo não tem o intuito de 

substituir nenhum material didático e sim servir como 

um complemento para auxiliar nas aulas, quebrando 

a rotina. 

Agradecimentos 

As orientadoras Flavia Souza e Giseli Capaci pelo 

incentivo e ensinamentos, ao CAPES através do 

programa de bolsas PIBID e UNIGRANRIO pela 

infraestrutura e por ter nos dado essa oportunidade. 

____________________ 
1 CUNHA, Marcia Borin. Jogos no ensino de química: 
considerações teóricas para sua utilização em sala de aula. 
Química Nova na Escola, São Paulo, [s. L.], v. 34, n. 2, p. 92-98, 
2012. 
2 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Média 
e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais + (PCN+) - 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Brasília: MEC, 2002. 

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 348

mailto:flavia.agsouza@unigranrio.edu.br


Estado da arte: Pesquisas relacionadas à Educação Inclusiva em anais 

digitais do Encontro Nacional de Ensino de Química entre 2014-2018 

Anderson Rodrigues Ramos (PG)1,2,3, Priscila Tamiasso-Martinhon (PQ)1,2,3*, Angela Sanches Rocha 

(PQ)2,3,4, Célia Sousa (PQ)1,2,3 

1Programa de Pós-Graduação em Ensino de Química (PEQui) 
2Grupo Interdisciplinar de Educação, Eletroquímica, Saúde, Ambiente e Arte, GIEESAA/UFRJ 
3Grupo Interinstitucional e Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão em Ciências, GIMEnPEC/UFRJ 
4Departamento de Físico-Química, Instituto de Química, UERJ 

rdgs.anderson@gmail.com, *pris-martinhon@hotmail.com, angela.sanches.rocha@gmail.com, sousa@iq.ufrj.br 

Palavras Chave: Ensino de química, Educação inclusiva, Estado da arte. 

Introdução 

Em meio aos diversos ataques a instituições 

públicas de pesquisa e ensino que têm ocorrido, 

pode-se dizer que a existência de eventos 

científicos é imprescindível por serem locais de 

incentivo à discussão, reflexão e socialização de 

conhecimentos, convergindo temas de interesse e 

de atuação de pesquisadores. Nessa perspectiva o 

Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ) é 

um evento muito importante para o ensino de 

química, além de ser um dos mais significativos em 

número de participantes, tendo grande relevância 

na área. Sob este ponto de vista, o objetivo deste 

trabalho foi analisar as publicações inseridas na 

linha temática “Inclusão e Políticas Educacionais” 

presentes nos Anais do ENEQ ocorridos entre 2014 

e 20181,2,3. O interesse foi mapear e identificar quais 

caminhos foram tomados na pesquisa da área 

durante esses três encontros. 

Resultados e Discussão 

Analisando os anais digitais disponíveis nos portais 

eletrônicos dos respectivos eventos, selecionamos 

86 publicações que, depois de categorizadas, foram 

reduzidas a 72. Esta categorização foi feita 

utilizando a metodologia da Análise Textual 

Discursiva4, sendo elas: Esfera de Ensino, Tipo de 

Produção, Forma de Apresentação, Forma de 

Inclusão e Local de Produção. Em relação à Esfera 

de Ensino, encontraram-se 39 trabalhos relativos ao 

ensino básico e 32 ao superior. O foco dos 

trabalhos em Educação Básica estava 

principalmente nas produções envolvendo ações de 

intervenção didático-pedagógicas (30 publicações), 

acompanhando o crescente número de matrículas 

de alunos com alguma especificidade em classes 

comuns da rede pública5, enquanto que os trabalhos 

no ensino superior são focados na formação de 

professores (17 publicações). 

A forma de apresentação preferencial foi o “trabalho 

completo” (42 publicações) indicando discussões 

mais elaboradas. Apenas no ENEQ realizado em 

2018 foi publicado um número maior de resumos 

nos anais digitais. 

Desde a inserção de LIBRAS no currículo 

obrigatório dos cursos de formação de professores

em 20056 e com a iminência da obrigatoriedade do 

seu ensino nas escolas, publicações envolvendo 

deficiências auditivas correspondem à maior parte 

do número de trabalhos analisados (26 publicações) 

seguido de alguma especificidade visual (15 

publicações). 

Por fim, em relação ao local de produção, temos 

que a produção acadêmica é bastante concentrada 

(88 %) no eixo centro-sul com grande contribuição 

do Centro-Oeste (39 %)7 devido à forte presença de 

grupos de pesquisa na região. 

Conclusões 

A análise forneceu um panorama que indica a 

predominância de pesquisas na área com foco na 

educação básica, tendo o principal método de ação 

atividades de intervenção voltadas para deficiências 

visual e auditiva tendo em vista que são os tipos de 

especificidades mais comuns nas salas de aula. Os 

trabalhos se concentraram no centro-sul do país. 

Não foram identificados trabalhos dedicados a 

alguma especificidade motora. Chama a atenção 

também que no período tivemos a geração de 

novos temas inseridos na linha temática, como 

inclusão racial, gênero e sexualidade, que tem 

potencial para ampliar ainda mais as discussões e 

pesquisas dentro da área. 
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Introdução 

Os produtos naturais de microrganismos têm um 

papel crucial na descoberta moderna de 

medicamentos. O sequenciamento genômico de 

várias linhagens de microorganismos revela que o 

número de genes biossintéticos em bactérias e 

fungos supera claramente os metabólitos 

secundários já identificados desses organismos, 

indicando que ainda existem muitos novos produtos 

naturais a serem descobertos a partir dessas 

fontes1. Uma possível razão para essa observação 

é que apenas alguns genes da via biossintética são 

expressos em condições padrão de cultura de 

laboratório e que outros genes são silenciados ou 

mal expressos sem um estímulo específico, como 

nutrientes específicos, fatores ambientais e 

compostos de sinalização2. Portanto, para acessar 

um reservatório mais amplo de metabólitos 

potencialmente bioativos, a biossíntese dessas 

substâncias precisa ser induzida através da 

manipulação de fatores nutricionais ou ambientais. 

Um método para desencadear a biossíntese de 

metabólitos secundários em bactérias é através da 

influência das condições de estresse por eliciação 

química, adicionando metabólitos de defesa de 

microrganismos (antibióticos em concentrações 

subinibitórias) às culturas microbianas3. 

Resultados e Discussão 

Para este experimento, linhagens endofíticas das 

actinobactérias Streptomyces sp. foram isolados da 

planta Tithonia diversifolia. As linhagens isoladas 

foram cultivadas em uma cultura sólida incorporada 

aos antibióticos kanamicina A ou apramicina abaixo 

da concentração inibitória mínima. Após 10 dias de 

inoculação, foi realizada microextração com metanol 

e o perfil metabólico das culturas incorporadas aos 

antibióticos foi analisado por cromatografia líquida 

de alta eficiência (HPLC) e comparado aos perfis 

das culturas bacterianas sem eliciação química. O 

cromatograma por HPLC das linhagens Rtd5 e Rtd8 

incorporadas com apramicina e Rtd2 incorporada 

com kanamicina apresentaram picos novos e mais 

intensos em comparação com os cromatogramas 

das mesmas linhagens sem tratamento com 

antibióticos. Essas linhagens foram selecionadas 

para análise posterior por espectrometria de massas 

(MS). Os dados de MS foram organizados em uma 

rede molecular, usando a plataforma online The 

Global Natural Product Social Molecular Networking, 

e as bibliotecas de espectros de MS/MS foram 

usadas para identificar substâncias conhecidas nas 

amostras. A análise estatística dos replicados e os 

resultados da rede molecular (Figura 1) mostraram 

uma clara separação dos aglomerados de 

metabólitos presentes nas culturas de bactérias com 

tratamento com antibiótico daquelas sem. 

Figura 1. Rede molecular da linhagem Rtd8 tratada 
com apramicina (em vermelho) e sem tratamento 
(em azul). 

Conclusões 

Este estudo demonstra que a eliciação química 

usando antibióticos pode estimular a biossíntese de 

microrganismos, levando à produção de substâncias 

não observadas ou produzidas em quantidades 

muito menores quando a eliciação não é 

introduzida. Além disso, a rede molecular baseada 

em MS é uma ferramenta poderosa para identificar 

moléculas conhecidas e auxiliar na descoberta de 

novos produtos naturais. 
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Introdução 

     Materiais moleculares com propriedades ópticas 

não lineares têm sido objeto de estudos intensivos 

devido às suas potenciais aplicações tecnológicas. 

Em geral, a determinação experimental destas 

propriedades ONL é uma tarefa difícil e, portanto, os 

métodos teóricos baseados na teoria teoria da 

mecânica quântica se tornaram uma alternativa útil 

para superar essa desvantagem e auxiliar os 

experimentalistas. No entanto, as propriedades ONL 

são fortemente dependentes da abordagem teórica 

utilizada. Assim, o presente trabalho visa avaliar a 

influência do nível de teoria e do conjunto de funções 

de base metal/ligantes na previsão computacional da 

primeira hiperpolarizabilidade () de complexos de 

rutênio com potencial aplicação tecnológica. 

Resultados e Discussão 

     Inicialmente, foi escolhido o complexo de rutênio 

trans-[Ru(2-C≡CC5H₃N-5-NO₂)Cl(dppm)₂], que 

apresenta dado experimental para  disponível na 

literatura, Figura 1.  

Figura 1. Estrutura otimizada do complexo de Ru. 

     A geometria do complexo foi otimizada no nível 
B3LYP/def2-SVP(Ru)/def2-SVP(Ligantes)/IEF-
PCM(UFF). Posteriormente, foram utilizados 
distintos conjuntos de funções de base metal/ligantes 
de forma a avaliar a influência do conjunto de funções 

de base na previsão de  no nível B3LYP. O efeito do 
solvente foi considerado através da aproximação 

no programa Gaussian 09 Rev. D. 01. Os resultados 
são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Primeira hiperpolarizabilidade ( x 10-30 esu) 
calculada no nível B3LYP/Função de Base Ru/Função de 
Base Ligantes/IEF-PCM(UFF). 

Nível de Teoria Calc. Erro(%) 

def2-SVP/def2-SVP 400 14,5 

def2-TZVP/def2-SVP 398 14,9 

def2-TZVPP/def2-SVP 389 16,9 

def2-TZVP/def2-TZVP 461 1,5 

def2-SVP/def2-TZVP 456 2,6 

def2-SVP/NLO-III 645 37,9 

def2-SVP/NLO-V 93 80,1 

Experimental 468 

A partir dos resultados obtidos pode ser observado 

que a função de base do rutênio não tem uma 

influência significativa na previsão de , enquanto a 

função de base dos ligantes tem um papel 

fundamental na previsão da propriedade, com os 

valores calculados com a função de base de caráter 

triplo-zeta def2-TZVP apresentando os menores 

erros, 1,5% (def2-TZVP/def2-TZVP) e 2,6% (def2-

SVP/def2-TZVP). Posteriormente, outras funções de 

base serão avaliadas, assim como a influência do 

nível de teoria também será analisada. 

Conclusões 

O trabalho apresentou o estudo computacional da 

primeira hiperpolarizabilidade de um complexo de 

rutênio. A partir dos valores calculados, pode ser 

observado que a função de base dos ligantes exerce 

uma influência significativa na previsão da 

propriedade, com o protocolo B3LYP/def2-

TZVP/def2-TZVP/IEF-PCM(UFF) apresentando o 

menor erro em relação ao valor experimental, 1,5%.  
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Introdução 

Poli(fluoreto de vinilideno) – PVDF – é um dos 
polímeros de engenharia mais versáteis e estáveis 
do mercado, devido às suas características físico-
químicas e mecânicas. Suas aplicações na 
exploração e transporte de fluidos de petróleo são 
amplamente documentadas. Resíduos de processa-
mento de PVDF são tipicamente aterrados e 
estudos de degradação em condições de aterro 
ainda não foram reportados.1,2,3 Neste contexto, a 
minimização do descarte de resíduos de PVDF 
passa por um processo de reintegração destes 
resíduos à cadeia produtiva. Para tanto, este estudo 
se propõe a investigar amostras de PVDF Virgem 
(V), Processado (A) e Reprocessados (R1 e R2) 
através da Espectroscopia de Fotoelétrons da 
Região de Raio X (XPS) com a finalidade de definir 
parâmetros de comparação que permitam 
estabelecer uma equivalência estrutural entre estes 
materiais.

Resultados e Discussão 

Os dados quantitativos dos espectros de varredura 
completa (Survey) são apresentados na Tabela 1. 
Para todas as amostras, a presença significativa de 
cloro e a estequiometria C1s/F1s das amostras 
processadas indica que são copolímeros contendo 
cloro. A amostra Virgem apresenta C1s/F1s que 
sugere uma estrutura química distinta das demais. 

Tabela 1. Composição Superficial das Amostras de 
PVDF (% atômica). 

Amostras 
V A R1 R2 

Atribuição 

C1s 60,88 47,42 49,14 46,33 

F1s 34,98 47,46 45,55 46,02 

Cl2p 4,14 5,12 5,31 7,65 

Estes dados associados aos de C1s indica que a 

amostra Virgem é precursora do PVDF utilizado nas 

aplicações offshore. Assim, a amostra em sua forma 
de aplicação é a Processada (A). Considerando o 
ambiente químico do carbono, todas as amostras 
processadas podem ser consideradas equivalentes. 

Figura 1. Espectro de C1s para a amostra Virgem. 

A queda da contribuição CH nos espectros de C1s 
nas amostras processadas e a extinção de picos 
nos espectros de F1s e Cl2p corrobora a mudança 
estrutural causada pela extrusão primária e sugere 
que o Reprocessamento não causa alteração 
química detectável confirmando a hipótese de 
equivalência entre as amostras A, R1 e R2.  

Conclusões 

O PVDF estudado é um copolímero contendo cloro. 
A amostra Virgem é um material precursor e há uma 
compatibilidade estrutural entre as amostras A, R1 e 
R2 corroborada pelos espectros de F1s e Cl2p. 
Estes resultados justificam as análises de FTIR e 
DRX, além das Análises Térmicas e de Microinden-
tação em curso. Estas pretendem ampliar o escopo 
da avaliação ao considerar as propriedades mecâni-
cas e térmicas.  

Agradecimentos 

Ao LabXPS, pelas análises de XPS. 
Aos amigos do LPCM e do LaQuiS pelo apoio. 
À Capes e ao CNPq pelo suporte financeiro. 
__________________ 
(1) Le Moel et al, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res,18 (1986) 59. 

(2) Duca et al, J.Appl.Polym. Sci. 67 (1998) 2125. 

(3) Voinkova et al; Polym Degrad Stab; 89 (2005) 471. 

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 352

mailto:*amandagveiga@metalmat.ufrj.br


Estudo Espectroscópico de Blendas de GO-PEDOT:PSS 
para aplicações em Células Solares 

Milton S. Gomes1* (IC),Amanda G. Veiga1 (PG), Maria Luiza M. Rocco1 (PQ) 
luiza@iq.ufrj.br 

1 Laboratório de Química de Superfícies, Instituto de Química, UFRJ – Centro de Tecnologia – Av. Athos da Silveira 
Ramos,149, Bloco A, Cidade Universitária, RJ. 

Palavras Chave: Polímeros Semicondutores, Espectroscopia de Fotoelétrons, Células Solares. 

Introdução 

Células solares são dispositivos fotovoltaicos que 
convertem a radiação solar em corrente elétrica. 
Nestes sistemas, o anodo normalmente é constituído 
por vidro ou plástico coberto por uma fina camada de 
óxido condutor transparente, como por exemplo, o 
óxido de índio-estanho (ITO). Este material desperta 
preocupação na arquitetura das células solares 
atuais, pois contém índio, elemento que se encontra 
em escassez na natureza e por isso a substituição 
deste material é de grande relevância na pesquisa e 
produção das células solares. Para tanto, blendas de 
Óxido de Grafeno e Poli(3,4etilenodioxitiofeno) (Poli-
estirenosulfonato) – GO-PEDOT:PSS vêm sendo 
estudadas como alternativa ao ITO como transporta-
dor de buracos. O objetivo deste trabalho é investigar 
os níveis eletrônicos de camada interna e o gap 
eletrônico de amostras de GO-PEDOT:PSS com e 
sem tratamento térmico e com a adição de etileno-
glicol por Espectroscopia de Fotoelétrons e 
Espectroscopia de Perda de Energia de elétrons. 

Resultados e Discussão 

Tabela 1. Composição Superficial das Amostras de 
GO-PEDOT:PSS 

As amostras tem a composição elementar esperada, 
o tratamento térmico provocou aumento de enxofre
na superfície e a proporção S2p/C1s aumenta em 2x 
com tratamento térmico. A adição de etilenoglicol 
gerou leve aumento de enxofre na superfície 
considerado insignificante devido as proporções 
S2p/C1 similares para todas as amostras tratadas. 

Figura 1. Espectros de alta resolução típicos para 
C1s e S2p para todas as amostras. 

Os dados de C1s mostram o aumento de C-S e 
diminuição de COOH que corrobora a segregação 
superficial de PEDOT:PSS com o tratamento 
térmico. O aumento de C-S e COOH com a adição 
de etilenoglicol indica aumento na miscibilidadede 
entre GO e PEDOT:PSS. Os dados de S2p sugerem 
que o tratamento térmico promoveu o aumento de 
PEDOT:PSS na superfície, nas suas formas proto-
nada e desprotonada.. A adição de etilenoglicol 
reduziu a presença de PSS na superfície e favoreceu 
o tiofeno protonado. O gap eletrônico foi de 2,8eV
para amostra não tratada, pós-tratamento houve 
uma diminuição para 1,9eV e com a adição de 
etilenoglicol para 1,6eV. Estes dados indicam um 
aumento da organização molecular que favorece as 

aplicações desejadas. 

Conclusões 

Os resultados obtidos corroboram a estrutura 
esperada tratamento térmico favorece a 
miscibilidade da blenda e a presença de enxofre na 
superfície.  Pelos dados de REELS, foi possível obter 
os valores do gap eletrônico e observar que o 
tratamento térmico provocou uma diminuição na 
energia do gap Esses resultados indicam que tanto o 
tratamento térmico quanto a adição de etilenoglicol 
se mostraram favoráveis.

Agradecimentos 

Ao LabXPS, pelas análises de XPS. 
Aos amigos do LaQuiS pelo apoio. 
À Capes e ao CNPq pelo suporte financeiro. 
__________________ 
(1) Borges, B.G.A.L., Tese de Doutorado; Rio de Janeiro, UFRJ, 2015. 

(2) Holakoei, S. et al.; Phys. Chem. Chem. Phys., 2019,21, 736-743 

% Atomica 

Elementos 5% 
5% 

Trat. 
5% 

Trat. EtG 

5% 
Trat. EtG 

++. 

C1s 63,4 61,7 62,8 64,1 

O1s 28,4 26,0 28,1 27,4 

S2p 4,1 7,4 8,3 8,1 

N1s 3,3 4,0 ---- ---- 

In3d 0,9 1,0 0,9 0,4 

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 353



Estudo por CG-EM da fração aquosa obtida por pirólise lenta da Torta 

da Semente do Maracujá (TSM) e da Torta de Pinhão Manso (TPM).  

Priscila Schroeder (PG)1, Taciani de S. Fernandes (IC)1, Taíssa da S. Cabral (IC)1, Monique K-K. 

Figueiredo (PQ)2, Márcia C. C. Veloso (PQ)1, Gilberto A. Romeiro (PQ)1*. 

1Universidade Federal Fluminense, Departamento de Química Orgânica, Niterói, RJ, Brasil. 

2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Rio de Janeiro, Departamento de Pretróleo Gás, Duque de 

Caxias, RJ, Brasil 

*e-mail: gilbertoromeiro@id.uff.br

Palavras Chave: Pirólise, Fração Aquosa, Biomassas.

Introdução 

A fração aquosa da pirólise apresenta importantes
aplicações e sua utilização já está bem estabelecida
em diversos países. A fração aquosa contém
componentes como aldeídos de baixa massa
molecular e substâncias fenólicas que apresentam
um aroma de fumaça. Essas frações aquosas são
aplicadas na indústria como aromatizantes de
alimentos.1
Novas aplicações têm sido pesquisadas, e um
caminho promissor é o de sua utilização na
agricultura como aditivo de adubos orgânicos e
auxilio no combate a pragas, reduzindo a utilização
de defensivos agrícolas2. Porém antes de
determinar o tipo de aplicação é necessário se
conhecer a composição desse produto. Por isso,
este trabalho buscou estudar por cromatografia a
gás acoplada a espectrometria de massas (CG-EM)
a composição orgânica das frações aquosas obtidas
a partir das pirólises das tortas das sementes do
maracujá (TSM) e do pinhão manso (TPM).

Resultados e Discussão 

As frações aquosas foram obtidas no processo de
pirólise lenta, por meio da condensação dos gases
gerados a 400 ºC, com rendimento médio de 26%
para a TSM e 25% para a TPM. As frações foram
submetidas a extrações líquido-líquido,
sequenciadas, utilizando três solventes: hexano,
diclorometano e acetato de etila. Os extratos
orgânicos foram tratados com sulfato de magnésio
anidro, concentrados e analisados em um CG-EM.
As principais substâncias foram identificadas, por
comparação com os espectros de massas das
bibliotecas NIST 27 e 147 com similaridade maior
que 80%.3

As principais substâncias identificadas nos
cromatogramas da TSM foram: (i) derivados
fenólicos: benzeno-1,2-diol, fenol, 2-metoxifenol, 4-
etil-2-metoxifenol; (ii) álcoois: 2-furilmetanol; (iii)
cetonas: ciclopent-2-enona, 3-metil-ciclopent-2-

enona, e (iv) ácidos carboxílicos e ésteres dos
ácidos decanóico, tetradecanóico e hexadecanóico.
Foram identificadas muitas substâncias que
apresentam diferentes grupos funcionais, mas a
grande predominância foi de substâncias
aromáticas. Nos extratos da TPM foram
identificadas substâncias tais como: (i) derivados
fenólicos: fenol, 4-metilfenol, 2,6-dimetoxifenol, 2-
metoxifenol; (ii) ácidos e derivados de ésteres: 2-
etil-2-metil-eicosanoato de metila; (iii) álcoois:
tetradecan-4-ol, 2-furilmetanol; (iv) aromáticos: fenil
carbamate, 4-hidroxi-piridina,  hidrocarbonetos,
entre outras substâncias.

Conclusões 

Por meio da CG-EM foi possível identificar uma
grande quantidade de substâncias presentes nos
extratos da fração aquosa da pirólise. Esse estudo
pode contribuir na investigação de aplicações e
tratamentos para este produto.
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Introdução 

As metodologias de aprendizagem se modificam 
assim como a própria sociedade, portanto é 
essencial a busca por abordagens diferentes e 
atuais1. Neste contexto, o emprego de metodologias 
ativas de aprendizagem - como estratégia de ensino 
baseada na problematização a partir de múltiplas 
experienciações - possibilita ao discente investigar, 
constatar, refletir e posicionar-se de forma crítica na 
solução de problemas reais. O presente trabalho 
considera as metodologias ativas como um 
processo dialógico de aprendizagem, que “suleia” a 
participação ativa e crítica do discente, por 
intermédio da problematização, da 
transdisciplinaridade, da interrelação entre teoria e 
prática, da significação de conceitos 
preestabelecidos, entre outros. Assim o objetivo foi 
empregar metodologias ativas de aprendizagem ao 
se estudar o impacto dos diferentes tipos de 
corrosão na indústria petrolífera. Para tal, os 
discentes problematizaram e evidenciaram os 
diferentes efeitos relacionados a ocorrência da 
corrosão, bem como seus impactos sociais.  

Resultados e Discussão 

As discussões, debates e rodas de conversa 
contemplaram diferentes contextos, entre os quais 
destacaram-se os aspectos: tecnológico, político, 
econômico e ambiental. Os ensaios experimentais 
contemplaram essa visão mais abrangente e 
contextualizada. O material teórico surgiu como um 
desdobramento dessa problematização, e é 
composto por alguns dos principais tipos de 
corrosão de metais em meio aquoso e as principais 
características e diferenças entre eles. Fenômenos 
envolvendo corrosão se relacionam a uma grande 
variedade de mecanismos, e o principal deles é a 
corrosão em meio aquoso (90% de incidência)2. Isso 
é esperado, uma vez que a água é o principal 
solvente utilizado nas indústrias. As perfurações em 
alto mar, propiciam a ocorrência de corrosão 
eletroquímica de forma predominante, o que ocorre 
devido a constituição dos fluidos de perfuração3. A 
lama e a água do mar possuem em sua composição 
cloreto de sódio e magnésio, o que aumenta a 
condutividade do meio, favorecendo a atuação de 
íons corrosivos3. Essas condições facilitam a 
ocorrência de ataque de pites em aço3. 

Entre os tipos de corrosão investigados neste 
trabalho, destacam-se: corrosão uniforme, por 
placas, alveolar, por pites e filiformes. A corrosão 
uniforme é uma forma de corrosão eletroquímica 
que ocorre em toda a extensão da superfície livre. 
Este tipo é comumente encontrado e, de modo 
geral, é fácil de controlar4. A corrosão por placas e a 
corrosão alveolar são tipos de corrosão localizada. A 
corrosão alveolar ocorre geralmente em metais 
passivados, onde a película protetora, formada 
inicialmente, se desprende por já estar muito 
espessa pela ação da gravidade4. O tipo alveolar, 
não é muito profunda e o diâmetro do alvéolo 
geralmente é maior do que a sua profundidade4. A 
corrosão puntiforme ou por pites é provavelmente a 
forma de corrosão mais destrutiva que existe. Essa 
afirmação se dá pelo fato de, este tipo de corrosão 
ser muito difícil de identificar já que ela geralmente 
se forma por baixo da corrosão generalizada3. 
Verifica-se também que nesse tipo de corrosão a 
perda percentual de peso da estrutura é muito 
pequena3. Essa forma de corrosão se diferencia da 
corrosão alveolar devido a profundidade da 
corrosão que apresenta um diâmetro maior do que o 
da cratera formada3. A corrosão filiforme apresenta-
se na forma de finos filamentos não muito 
profundos2. Esses filamentos se propagam em 
diferentes direções e não se ultrapassam3. Isso 
ocorre devido ao fato de o produto de corrosão, que 
se apresenta em estado coloidal, apresentar carga 
positiva, daí a repulsão3. 

Conclusões 

A corrosão é uma das principais causas de falhas 
em equipamentos em plataformas utilizadas para a 
extração de petróleo, o que evidencia a importância 
de estudos nessa área. Evitar, minimizar e/ou 
controlar processos de corrosão reduz a ocorrência 
de falhas responsáveis por prejudicar o processo de 
extração, evitando, portanto, a geração de altos 
custos de manutenção e riscos à saúde dos 
trabalhadores e do meio ambiente. 
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Introdução 

Os experimentos utilizando Eletrodos de Disco 

Rotatório têm seu uso continuamente ligado à 

facilidade de operação e montagem e ao estudo 

teórico rigoroso das premissas básicas que 

sustentam a sua utilização1. Estes eletrodos são 

muito úteis em simulações de fluxos feitas com intuito 

de obter medidas eletroquímicas em ambientes 

controlados2. Por esse motivo, são vários os 

trabalhos encontrados na literatura em que se busca 

testar as hipóteses envolvidas na construção da 

teoria hidrodinâmica utilizando este tipo de eletrodo. 

Sua utilização permite obter, por exemplo, previsões 

da medida de densidades de corrente limite para 

sistemas eletroquímicos simples1. 

 Este atual trabalho tem caráter investigativo e 

foi desenvolvido com intuito de elaborar um material 

impresso a partir do qual é possível identificar e 

definir características e propriedades relacionadas a 

utilização do eletrodo de disco rotatório com foco na 

área eletroquímica. Buscou-se identificar os 

principais trabalhos no meio acadêmico e no meio 

científico contendo aplicabilidades relacionadas ao 

uso deste tipo de eletrodo e os principais trabalhos 

desenvolvidos a partir de sua utilização. 

Resultados e Discussão 

Os estudos relacionados ao campo hidrodinâmico 

nas proximidades de discos rotatórios vêm sendo 

feito a várias décadas em pesquisas na área de 

eletroquímica3. Durante a década de 1980, estes 

estudos estavam voltados para a estabilidade de 

camadas limites sujeitos a um escoamento cruzado3.

Nesse período, os discos rotatórios foram utilizados 

como protótipos para se deduzir mecanismos de 

estabilização das camadas limites em asas de 

aviões3. Na década de 1990, estes estudos voltaram-

se para casos de fluidos compressíveis, com 

interesse na redução do arraste em asas de aviões 

que operam no alto subsônico3.  

 O campo hidrodinâmico que se desenvolve 

nas proximidades de um disco rotatório de grande 

diâmetro é um problema que admite uma solução 

clássica descoberta por von Kármán em 19213. Na 

figura 1 temos a representação desta solução 

considerando as três direções cilíndricas. 

Perpendicular ao disco temos a velocidade na 

direção axial (vz), do centro do disco para fora do 

mesmo, temos a velocidade na direção radial (vr) e, 

tangente ao disco, temos a velocidade na direção 

azimutal (ve)3.  

Figura 1:  Disco rotatório com a solução de von Kármán 

 sobreposta a ele3. (Fonte: 3 pg. 2) 

O símbolo Ω representa a velocidade de rotação do 
disco e o eixo z, é o eixo axial.  

 Em sua maioria, os eletrodos de disco rotatório 
são construídos de modo a manter uma área ativa 
em contato com o fluido (onde ocorre a corrosão) e 
um revestimento isolante que protege todo o resto da 
superfície do eletrodo4. 

Conclusões 

Observa-se que os discos rotatórios são 
preferencialmente utilizados em estudos referentes 
aos efeitos obtidos sobre condições de escoamento 
de partículas que se movem ao longo de uma 
trajetória bem definida4. A precisão envolvida nas 
medições depende da qualidade da construção e da 
uniformidade da rotação desses discos4.  
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Introdução 

Os hidróxidos duplos lamelares (HDL’s) são 

empregados em diversas áreas da química, 

principalmente como catalisadores heterogêneos em 

transformações catalíticas1. Sua fórmula geral é do 

tipo [M2+
1-xM3+

x(OH)2]x-(A-n)x/n.yH2O, onde M 

representa os cátions di- e tri-valentes, e A consiste 

no ânion lamelar hidratado2. As características 

estruturais dos HDL´s variam de acordo com os 

possíveis cátions e ânions, com a composição e 

método de síntese 3. Portanto, o objetivo desse 

trabalho foi obter HDL´s a base de zinco, alumínio e 

carbonato, contendo cátions divalentes parcialmente 

substituídos, através do método de síntese de 

coprecipitação química e avaliar suas propriedades 

estruturais e vibracionais. 

Resultados e Discussão 

A Figura 1 apresenta os padrões de difração de raios 
X e as análises termogravimétricas dos HDL`s.  

Figura 1. (a) Padrão de DRX; e (b) Perda de massa 
TG dos HDL´s. 

A fase do HDL foi observada em todas as amostras, 
cujos os picos característicos são indexados pelos 
índices (003), (006), (012), (110) e (113). O 
favorecimento da estrutura do HDL pode ser 
atribuído a fatores tais como: raio iônico, número e 
tamanho da esfera de coordenação (CN). De fato, a 
proximidade dos raios iônicos do Zn2+ (0,74 Å; CN = 
6) com os cátions Ni2+ (0,69 Å; CN = 6), Cu2+ (0,74 Å;
CN = 6) e Co2+ (0,73 Å; CN = 6) são fortes indícios da 
substituição parcial nos HDL´s. Além disso, nota-se 
que a substituição parcial promove uma diminuição 
da intensidade dos picos. Com relação aos 
resultados termogravimétricos (Figura 1b), foi 
possível observar, entre 40 e 240°C, uma primeira 
perda de massa (~17%) atribuída à remoção das 
moléculas de H2O intersticiais. A segunda perda 
(~10%), entre 240 e 450°C, foi relacionada à 

remoção do ânion CO3
2− e ao processo de

desidroxilação. Entre 450 e 650°C, a perda de massa 
foi atribuída a decomposição de OH remanescentes 
na estrutura. Observou-se que a partir da tempertura 
de ~500 °C, as misturas dos óxidos são formadas. A 
Figura 2 apresenta os espectros na região do 
infravermelho dos HDL´s. 

Figura 2. Espectros de infravermelho (IV) 

As bandas entre 427 e 775 cm-1 foram associadas às 

vibrações oriundas da ligação M-OH. O ânion CO3
2− 

livre, por sua vez, é caracterizado por uma simetria 
pontual D3h. Portanto, esperam-se 3 bandas ativas no 
IV. A banda em 842 cm-1 refere-se à deformação

angular do CO3
2−, enquanto que a banda em 1362 

cm-1 representa o estiramento assimétrico da C=O do 

CO3
2−. Os modos característicos da H2O na estrutura 

lamelar aparecem em duas regiões: 1600-1750 cm-1 
e 2500-4000 cm-1. Essas bandas são derivadas da 
deformação angular [δ(A1)], estiramento simétrico 
[νs(A1)] e assimétrico [νas(B1)]. No espectro (Figura 2), 
a deformação angular apareceu em torno de 1639 
cm-1 para todas as amostras. A banda em 3074 cm-1 

está associada à ligação H2O-CO3
2−, enquanto que a 

banda em 3396 cm-1 é atribuída à H2O em torno dos 
ânions nas intercamadas. 

Conclusões 

Neste trabalho, os HDL´s foram sintetizados por 

coprecipitação química de forma efetiva. As técnicas 

de DRX, termogravimetria e infravermelho 

demostraram que as propriedades estruturais e 

vibracionais dos HDL´s foram mantidas com a 

substituição parcial dos cátions divalentes. 
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Introdução 

A fritura por imersão é um modo de preparo muito 

popular em todo o mundo. A utilização de azeite de 

oliva extravirgem (AOEV) como meio de fritura pode 

contribuir para o enriquecimento de alimentos como 

resultado da transferência de ácidos graxos 

insaturados e componentes bioativos ao alimento. 

Diferentes parâmetros de qualidade são utilizados 

para avaliar a degradação lipídica durante frituras 

por diversos ciclos. Entretanto, poucos estudos 

levam em conta a evolução de componentes 

bioativos e sua transferência para o alimento nele 

frito. Tendo isto em mente, o presente trabalho teve 

como objetivo investigar a evolução do perfil 

metabólico de AOEVs durante fritura de batatas por 

imersão, bem como a transferência destes 

componentes minoritários para o alimento,

utilizando métodos cromatográficos multi-classes 

avançados.  

Resultados e Discussão 

Cerca de 60 compostos foram identificados e 

quantificados nos blends frescos, e sua degradação 

e/ou transferência para batatas fritas foram 

acompanhadas. Foram identificados compostos dos 

grupos: ácidos fenólicos, flavonoides, pigmentos, 

tocoferóis, compostos triterpênicos, lignanas, ácido 

elenólico, oleropeína e ligstrósido e seus derivados, 

ácidos graxos livres e esteróis livres. Nos blends 

frescos, dentre os fenóis simples e seus derivados, 

o ácido 3,4,5-trimetoxibenzóico foi o majoritário, na

maioria das amostras, e notou-se a presença de 

compostos típicos de AOEV, como o tirosol e 

hidroxitirosol, que podem atuar como potenciais 

antioxidantes1. Os secoridoides apresentaram 

elevado conteúdo, sendo mais expressivos nas 

amostras da variedade Koroneiki, principalmente em 

relação ao conteúdo de isômeros da oleropeína 

aglicona. Dentre as lignanas, o acetoxipinoresinol 

apresentou maior conteúdo nos blends brasileiros 

da variedade Arbequina, corroborando o achado de 

Brenes et al, onde amostras de AOEVs espanhóis 

da variedade Arbequina apresentaram maior 

conteúdo deste composto, quando comparado à 

outras variedades2. 

Cada composto teve sua evolução particular, 

durante os 5 dias de fritura, por exemplo, nos óleos 

de fritura o hidroxitirosol diminuiu gradualmente, o 

acetoxipinoresinol manteve os mesmos níveis, os 

tocoferóis e os pigmentos diminuíram rapidamente e 

o total de esteróis livres permaneceu estável, dentre

os tocoferóis, notou-se o aumento de um composto 

de degradação do α-tocoferol ao longo dos 5 dias 

de fritura, ao passo que o α-tocoferol sofre 

diminuição do seu conteúdo. Nos óleos absorvidos 

pelas batatas, o composto hidroxitirosol não foi 

detectado, o acetoxipinoresinol, tocoferóis e 

pigmentos diminuíram gradualmente, e o total de 

esteróis livres permaneceu estável. 

Conclusões 

A identificação e quantificação de cerca de 60 

componentes minoritários de blends de AOEVs 

frescos contribui para um conhecimento detalhado 

do perfil de tais componentes em AOEVs 

brasileiros. Cada componente mostrou um 

comportamento específico durante os 5 dias de 

fritura, e quantidades consideráveis dos mesmos 

foram transferidos dos AOEVs para as batatas 

fritas, em todos os blends utilizados. Enriquecendo 

assim, batatas fritas em azeites de oliva 

extravirgem, mesmo após os 5 ciclos de fritura. 
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Introdução 

Sedimentos Suspensos (SS) são partículas de 

rochas e solos transportados pelo escoamento da 

água. O presente trabalho tem como objetivo 

analisar a concentração de certos compostos ou 

elementos para estabelecer características 

geoquímicas de SS das bacias hidrográficas do 

sudoeste da Amazônia [1]. 

Amostras de SS foram coletadas no rio Acre da 

bacia do Purus na Amazônia brasileira, e analisadas 

para determinar sua composição química e 

mineralógica. As composições dos elementos traço 

e dos elementos principais foram determinadas por 

Espectrometria de Massa com Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP-MS) e Espectrometria 

de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente 

Acoplado (ICP-OES). O fator de enriquecimento 

(FE) foi determinado para avaliar a contribuição 

antropogênica na composição química dos SS. 

Resultados e Discussão 

A concentração dos elementos traço em forma 

decrescente apresenta a seguinte ordem: Rb> V> 

Sr> Li> Ce> Ga> Ni> Zr> La> Cu> Nd; enquanto 

que para os elementos principais: Si> Al> Fe> K> 

Mg> Ca> Ti> Mn> Ba> Zn> Cr. 

A determinação mineralógica foi realizada por 

espectroscopia no infravermelho por transformada 

de Fourier (FTIR) e difração de raios-X. 

Os compostos mineralógicos encontrados nos SS 

foram principalmente quartzo, aragonita, calcita, 

caulinita, esmectita, hematita, e feldespatos. 

Os fatores de enriquecimento [2] dos elementos 

analisados são apresentados na Figura 1. Valores 

entre 1 e 2 significam enriquecimento moderado ( 

Sm, Co, Au, Gd, Ce, K, Fe, Mn, Si, Pb, Ti, Al, Sn , V 

e Ba), já valores para FE acima de 2 significam alto 

enriquecimento, como no caso de Rb, Br, Ga, Sb, 

Se, Cs, Li, As, Ag, Bi. Essas características 

geoquímicas evidenciam grande intensidade de 

intemperismo na bacia do Purus. 

Figura 1 – Fator de enriquecimento (enrichment 

fator-EF) para os diferentes elementos analisados.  

Conclusões 

Altas concentrações relativas de V, Tl, Co, Ni, Ga, 

Rb, Bi, Cd, Cr, Cs, Li e Ac em SS indicam uma 

influência antropogênica na bacia do rio Acre. Os 

minerais presentes nos SS do rio Acre foram 

encontrados também na jusante, o que permite 

comparar suas concentrações, bem como os efeitos 

do tempo e da erosão durante o transporte. 
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Introdução 

Em ambientes formais de aprendizado, como a sala 

de aula, nem sempre os alunos alcançam os saberes 

esperados sobre os assuntos abordados, levando a 

defasagens de aprendizagem, que podem ser 

cumulativas e acarretar a desmotivação dos 

mesmos1. 

A luz de Vygostsky2, que propõe a aprendizagem 

como resultante do desenvolvimento de aptidões de 

conhecimentos, bem como da transferência destes 

para uma nova situação, é possível dizer que esta 

pode ser conquistada através das relações de troca. 

Nesta troca que o sujeito faz com o meio, fica clara a 

influência do professor no sucesso da aprendizagem 

discente. 

Nesse aspecto, a presente pesquisa se apresenta 

como uma narrativa (auto) biográfica de uma 

professora particular de química que, durante sua 

vivência enquanto professora, desenvolve diferentes 

maneiras de suprir as defasagens no aprendizado 

que seus alunos apresentam, desenvolvendo e 

aplicando atividades didáticas específicas. 

Resultados e Discussão 

As aulas particulares, assim como o reforço escolar, 
são estratégias utilizadas a fim de melhorar o 
processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 
Nesse trabalho, a autora buscou e busca utilizar 
diferentes maneiras de mitigar a defasagem de 
aprendizagem de seus educandos, de forma geral 
observada sob um olhar crítico, formado ao longo de 
anos de magistério. No ensino de química, a 
dificuldade verificada pela pesquisadora-docente 
não apresenta uma linearidade em relação ao 
público, como idade ou nível escolar, uma vez que 
há busca por aulas particulares por alunos de 
escolas públicas e privadas, de nível fundamental, 
médio e até superior, nos mais diferentes conteúdos 
de química. Diferentes tipos de dificuldades, como a 
ausência de saberes prévios de certos conteúdos, ou 
defasagens de conteúdos bem anteriores ao de 
química, como a realização de cálculos matemáticos 
básicos ou até mesmo dificuldades em ler e 
interpretar o que está sendo lido, são 
frequentemente observados. 
Diante desse quadro tão amplo, não cabe a criação 
de um único método ou ferramenta para auxiliar o 
processo de ensino-aprendizagem, é necessário 
buscar entender a problemática de forma individual, 

a exemplo de uma aula particular sobre o conteúdo 
de eletroquímica, na qual foi verificada a dificuldade 
do aluno em compreender a função da ponte salina 
e as diferenças entre cátodo e ânodo. Neste caso foi 
realizada a prática experimental da pilha de limão, 
aplicada juntamente com os conceitos, buscando 
levar ao aluno a compreensão de como cada um dos 
componentes da pilha funciona3. 
A Figura 1 mostra uma pilha de limão utilizada 
durante uma das aulas para trabalhar os conceitos 
de eletroquímica. 

Figura 1. Experimento com pilha de limão realizado 
em uma aula de eletroquímica. 

Nessa montagem o limão desempenhou a função de 
eletrólito. O parafuso (a base de zinco) se oxidou, 
enquanto a moeda de 5 centavos (revestida com 
bronze) sofreu redução. Além disso, esse sistema 
gerou trabalho útil suficiente para acender a lâmpada 
LED. 

Conclusões 

O papel das aulas particulares não é repetir o que foi 

dado em sala de aula e sim oferecer uma nova 

perspectiva social e educacional sobre o conceito 

problemático. As aulas particulares são uma forma 

eficiente de mitigar a problemática da defasagem no 

aprendizado, tal mérito é observado amplamente 

durante as aulas e nas conversas da pesquisadora 

com seus alunos, se mostrando uma boa 

metodologia. 

____________________ 
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O Reforço escolar: uma ferramenta didática facilitadora no processo de 
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Introdução 

O objetivo deste trabalho é comparar a 

fotodegradação do corante azul de metileno (AM) na 

presença de um film de dióxido de titânio (TiO2) puro 

e um film de TiO2 dopado com nanopartícula de Au 

(Au-NPs) sob irradiação de luz ultravioleta (UV). 

O TiO2 é um fotocatalisador ativado sob a incidência 

de luz UV: seus elétrons excitados para banda de 

condução criam “buracos” de densidade eletrônica, 

responsáveis pela formação de agentes oxidantes 

radicalares que degradam e oxidam seletivamente 

substancias orgânicas1. Além disso, a atividade 

fotocatalítica pode ainda ser mais eficiente com a 

aplicação de NPs metálicas (Au e Ag) ao TiO2, que 

agem como armadilha de elétron (Schottky Barrier) 

favorecendo o aumento do tempo de vida das 

espécies radicalares na superfície do fotocatalisador 

e ativando o mesmo na absorção do espectro visível 

da luz solar.2 Este fenômeno denominado 

fotocatálise-plasmônica aumenta a eficiência no 

processo de tratamento de águas refluas.  

Resultados e Discussão 

Foram preparados dois filmes fotocatalíticos: TiO2 e 

TiO2-Au(1%) para os testes em fluxo de fotocatálise 

e fotocatálise plasmônica, consecutivamente. No 

centro de uma placa de vidro, de 25x25 mm2, 

depositou-se TiO2 e Au com 13 mm de diâmetro e 

espessura 1 µm via plasma laser deposition (PLD).3 

A morfologia da superfície do fotocatalisador TiO2-

Au(1%) foi analisada por  microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) sendo possível observar a 

distribuição das nanopartículas de Au no TiO2.  

Figura 1. Imagem MEV da seção transversal do film 
TiO2-Au(1%) depositado via PLD 

Para a realização dos testes utilizou-se uma solução 

de AM (10 mL, 1,35x10-5 mol.L-1), uma taxa de fluxo 

0,50 mL.min-1, um LED UV 365 nm (5,3 mW.cm-2), 

um mesorreator fotocatalítico com capacidade de 

800μL e um film fotocatalítico depositado sob uma

lamina de vidro. 

Figura 2. Esquema dos testes de fotodegradação 

A fotodegradação do AM foi monitorada num 

período de 16 horas analisando a mudança da 

absorbância máxima a cada 30 minutos no 

comprimento de onda máximo 663 nm. A constante 

cinética da reação foi determinada nas primeiras 3 

horas de monitoramento (Figura 3). 

Figura 3. Cinética da fotodegradação do AM 

As constantes cinética de fotodegradação do AM 
foram: k=0,0063 min-1 TiO2 e k=0,0103 min-1 TiO2-
Au(1%). 

Conclusões 

Após os resultados conclui-se que utilizar um 

semicondutor associado a um metal nobre aumenta 

a cinética da reação comprovando a eficiência do 

efeito plasmônico de superfície. Os valores 

percentuais obtidos para a degradação nas 

primeiras 3 horas foram: TiO2 65% e TiO2-Au(1%) 

80%. 
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Introdução 

A romã (Punica granatum L.) é uma rica fonte de
antioxidantes naturais e compostos bioativos, sendo
a sua casca um subproduto do processamento da
fruta [1,2]. A casca da romã apresenta elevado
conteúdo de compostos biologicamente ativo, a qual
é considerada um produto nutracêutico com alto
valor agregado [1]. O fracionamento com CO2

supercrítico é uma separação seletiva a fim de obter
frações enriquecidas com diferentes compostos
bioativos [3].

Resultados e Discussão 
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Figura 1. Conteúdo de compostos bioativos nos
extratos e frações da casca da romã. A. Conteúdo
de fenólicos totais (mg eq. ácido gálico/g). B.
Conteúdo de flavonoides totais (mg eq.
quercetina/g). C. Conteúdo de taninos hidrolisáveis
(mg eq. ácido tânico/g). Diferentes letras indicam
diferença significativa (p<0,05).

A extração e o fracionamento sequencial por CO2-
supercrítico foram capazes de proporcionar um
extrato e frações ricos em compostos bioativos,
sendo o extrato sem fracionamento e a fração
fenólica enriquecidos em compostos fenólicos,
especialmente punicalagina, assim como o extrato
metanólico usado como referência, e a fração
lipídica concentrada em tocoferóis.

Figura 2. Conteúdo de tocoferóis (mg/g). Diferentes
letras indicam diferença significativa (p<0,05).

Conclusões 

A fração fenólica da casca da romã pode ser uma
potencial fonte de antioxidantes, enriquecida em
punicalagina, podendo ser promissora como
ingredientes nutracêuticos, com potenciais
aplicações nas indústrias farmacêuticas, de
cosméticos e de alimentos.

Agradecimentos 

1Ismail, I.; Sestili, P.; Akhtar, S. J. Ethnopharmacol. 2012, 143, 397-

405. 2Ambigaipalan, P.; Camargo, A.C.; Shahidi, F. J. Agric. Food 
Chem. 2016, 64, 6584-6604. 3 Lau, H.L.N.; Choo, Y.M.; Ma, N.; 

Chuah, C.H. J. Food Eng. 2008, 84, 289-296. 

0

1

2

3

4

5

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

c

e

m
g

 E
A

T
/g

 c
a

s
c

a

a

b

d

E x tra to

m e ta n ó lic o

c o n v e n c io n a l

E x tra to  s e m

fra c io n a m e n to

n o  S C

F ra ç ã o

lip íd ic a

n o  S C

F ra ç ã o

fe n ó lic a

n o  S C

0

1

2

3

4

5

1 0

2 0

3 0

4 0

f

m
g

 E
Q

/g
 c

a
s

c
a

a

b
c

d

E x tra to

m e ta n ó lic o

c o n v e n c io n a l

E x tra to  s e m

fra c io n a m e n to

n o  S C

F ra ç ã o

lip íd ic a

n o  S C

F ra ç ã o

fe n ó lic a

n o  S C

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 362



Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro 

Fundamentos da eficácia simbólica e seus desdobramentos: propondo 

uma atividade para a licenciatura em química 

Aline Florentino da Costa (PG), *Waldmir Araujo Neto (PQ) 1Universidade Federal do Rio de Janeiro 

waldmir@iq.ufrj.br 

1Instituto de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de tecnologia, Bloco A, Cidade Universitária, RJ 

Palavras Chave: Eficácia; Indígenas; Rituais; Ensino. 

Introdução 

Nos interessa nesse trabalho revisitar e 

fundamentar o entendimento de eficácia simbólica a 

partir da visão antropológica de Lévi-Strauss (1975) 

em Antropologia Estrutural e apresentar o esboço 

de uma proposta de atividade para uma turma de 

graduação do curso de licenciatura em química da 

UFRJ, contribuindo para o desenvolvimento da 

compreensão dos estudantes de licenciatura acerca 

da relação existente entre o tema abordado e o 

ensino. Bem como despertando a atenção dos tais 

estudantes para os aspectos de obrigatoriedade do 

ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena 

em instituições de ensino fundamental e médio.1 

Para isso exploramos a abordagem subjetiva e 

científica sobre um objeto de interesse que faz parte 

das tradições indígenas, a saber, o chá sagrado da 

Ayahuasca2. Consideramos, por fim, a fragilidade do 

tema quando ampliado para a questão da medicina 

psicodélica, ainda vista de modo marginal e 

perigosa, sendo percebida como uma droga de 

abuso o que gera entraves políticos e culturais para 

fins de pesquisa.3  

Resultados e Discussão 

No campo do subjetivo observamos a Ayahuasca, 

enquanto produto cultural, a partir do solo teórico 

oferecido por Lévi-Strauss com a noção de Eficácia 

Simbólica. O autor define os aspectos essenciais da 

eficácia considerando a cultura local tradicional 

indígena. Segundo Lévi-Strauss, Xamã, doente e 

comunidade são as bases do que compõe um 

complexo xamânico4. Tal eficácia ocorre quando o 

Xamã é confiante em seu poder de cura, o doente 

acredita na realização de tal feito e a comunidade 

institui status de autoridade ao feiticeiro. Um rito, 

independente da crença estabelecida, traz em si 

elementos de ordem material e subjetiva. Essa 

dupla função pode ser entendida como sendo da 

esfera sacral e funcional, onde, o sacro possui de 

modo inerente abordagens metafísicas e 

transcendentes e o funcional carrega em si atributos 

da matéria e considera, ainda, características 

fármaco-químicas5. Nas características materiais 

adentramos no universo da Ayahuasca que produz 

reações de ordem bioquímica no corpo de quem a 

ingere, tais como: alterações de percepção e em 

alguns casos, vômitos e diarreias. Diante do tema 

posto temos o propósito de produzir um material 

didático sobre os fundamentos da eficácia simbólica 

atrelada aos aspectos subjetivos e materiais do chá 

da Ayahuasca. Em termos de forma nosso material 

se apossa do tempo pós-digital em que estamos 

inseridos para dialogar a partir deste solo. Para tal 

criaremos um livro digital interativo que será 

disponibilizado em formato PDF e reunirá diferentes 

mídias, a saber: imagens, áudios e vídeos. Tal 

material será utilizado em uma sequência didática 

que abordará as seguintes etapas: 1. Fundamentar 

a teoria de Lévi-Strauss em termos descritos pelo 

próprio autor, mas também atrelando a isso 

questões da eficácia simbólica em sala de aula. 2. 

Observar a química em termos de símbolos, onde 

se discutirá em termos semióticos o quanto a 

questão simbólica importa nessa ciência. 3. Analisar 

o objeto de interesse da pesquisa: chá sagrado da

Ayahuasca. 4. Discutir a fragilidade da temática das 

drogas para a educação básica. 

Conclusões 

Consideramos relevante compreender a força da 

simbologia quando o complexo xamânico se faz 

presente, sobretudo no ambiente escolar. Assim 

como, ao final da pesquisa, contribuiremos 

academicamente em termos de produto com um 

livro digital interativo na categoria de recurso 

instrucional inovador.  
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Introdução 

Carotenoides são pigmentos naturais que conferem
as diferentes colorações dos tomates ao longo do
processo de maturação. A cor da fruta (amarelo,
alaranjado e vermelho) em cada estágio de
maturação está relacionada ao número de ligações
duplas conjugadas. Carotenoides são comumente
identificados através da espectroscopia Raman (ER)
e neste trabalho foi utilizada para caracterizá-los
nas diferentes etapas da biossíntese, inclusive o
fitoeno e fitoflueno ainda não descrito na literatura.

Resultados e Discussão 

Os espectros Raman foram feitos com linha de
excitação em 1064 nm diretamente na pele do
tomate (in situ) nos diferentes estágios de
maturação (Fig.1), dos extratos brutos (etanol e
éter) e frações obtidas através de cromatografia em
coluna com MgO:celite (1:2)1. As análises espectrais
revelaram a ocorrência de carotenoides contendo 3,
5, 7, 9 e 11 insaturações conjugadas. A
caracterização foi feita principalmente através da
análise espectral dos modos vibracionais de
estiramento C=C e C-C (Tab. 1).

Fig.1. Estágios de maturação do tomate
(Lycopersicon esculentum)

Tabela 1. Tentativa de assinalamento das bandas
Raman identificadas nas amostras analisadasa.
N* (C=C) (C-C)

3 1668 1205
5 1577 1209
7 1558 1168
9 1527 1157
11 1511 1157
*N= número de insaturações conjugadas em polienos.
aamostras in situ, extratos brutos e frações.

Os espectros Raman obtidos diretamente nas peles
mostraram diferenças na composição entre os
estágios de maturação. O estágio E1 apresentou

bandas de carotenos com N=9, os estágios E2 a E5
com predominância de moléculas com N=7 e N=9 e
estágio E6 com N=7, N=9 e N=11 (Fig. 2). Bandas
referentes aos carotenoides com N=3 (fitoeno) e
N=5 (fitoflueno) poderiam estar subpostas às
bandas características de compostos fenólicos em
torno 1630 e 1600 cm-1. Entretanto, as análises
espectrais das frações obtidas a partir da
cromatografia em coluna do extrato etéreo
revelaram a presença destes carotenos com menor
número de insaturações.  Os espectros dos extratos
brutos e frações obtidas de tomates em todos os
estágios de maturação mostram bandas
correspondentes às moléculas identificadas in situ.

Fig. 2. Rota biossintética do licopeno e -caroteno.

Conclusões 

A identificação por ER dos diferentes carotenos ao
longo do processo maturação dos tomates mostra
que é possível caracterizar e selecionar substâncias
de interesse em amostras in natura ou extraídas
com solventes.

1-Rodriguez-Amaya, D. B. A Guide to Carotenoid Analysis in Foods. 

Washington, DC: Ilsi Press, 2001. 64p.
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Influência do meio de precipitação e de parâmetros pós-síntese na 

obtenção do hidróxido duplo lamelar de Mg/Al. 

Palavras Chave: planejamento fatorial, cristalinidade, estabilidade térmica, teor de CO23-

Introdução 

Os hidróxidos duplos lamelares são baseados em
uma rede de hidróxidos metálicos M2+/M3+ em que
de forma geral M2+:M3+ molar pode ser 4:1, 3:1 e
2:1. Assim são produzidas cargas positivas dentro
da lamela balanceadas por ânions no espaço
interlamelar sendo assim um trocador aniônico. Tal
propriedade permite a inserção de espécies
aniônicas para promover, por exemplo, catálise
heterogênea1, remoção de metais pesados2 e
liberação controlada de princípios ativos3. Para
realizar tais aplicações efetivamente, o material
deve apresentar alta área superficial, cristalinidade
e baixo teor de carbonato (para facilitar a troca
iônica).

Resultados e Discussão 

O HDL de Mg/Al foi sintetizado aplicando a
abordagem do pH variável. Sobre uma placa de
agitação, foram adicionados 100 mL de água
destilada e massas de Mg(NO3)2.6H2O e
Al(NO3)3.9H2O a um balão de fundo redondo de 250
mL com um magneto. A adição de solução de
NaOH 1 mol L-1 foi realizada por gotejamento
utilizando uma bureta. Para otimização das
condições utilizou-se um planejamento fatorial 24.
Os parâmetros variados foram: isolamento do
precipitado (centrifugação [+] ou filtração [-]);
lavagem com água Milli-Q (sim [+] ou não [-]); razão
molar Mg/Al (3:1 [+] ou 2:1 [-]) e o meio (água
destilada [+] ou água Milli-Q [-]). As amostras foram
caracterizadas por Difração de Raios-X (DRX),
Espectroscopia no Infravermelho com Transformada
de Fourier (FTIR. Os resultados a serem analisados
foram o tamanho de cristalito (Fórmula de
Scherrer4), teor de CO32- (deconvolução do espectro
entre 1500 a 1200 cm-1 em FTIR).

Figura 1. Espectro no infravermelho deconvoluído
para estimar o grau de carbonatação.

Conclusões 

Os resultados de tamanho de cristalito obtidos dos
padrões de DRX não evidenciaram pelo cálculo dos
efeitos qualquer interação ou fator importante no
estabelecimento da cristalinidade tendo-se como
base o cálculo do erro a partir das interações de
terceira e quarta ordem. No que diz respeito à
quantidade de carbonato, o meio tem enorme
influência obtendo-se menores teores utilizando-se
água Milli-Q. Interação importante é aquela entre o
tipo de isolamento do precipitado e o meio, o que
significa que o uso de água destilada está
relacionada ao processo de filtração, enquanto a
utilização de água Milli-Q tem correspondência à
centrifugação. A estabilidade térmica dos materiais
está no momento sendo avaliada por análise
termogravimétrica.
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Introdução 

Estima-se que 8 milhões de pessoas estejam 
infectadas com a doença de Chagas, principalmente 
na América Latina, representando um sério 
problema de saúde pública1. O tratamento da 
doença consiste na utilização dos fármacos 
benznidazol e nifurtimox para combater o agente 
etiológico, o protozoário Trypanosoma cruzi (T. 
cruzi). Entretanto, esses fármacos são pouco ativos 
na fase crônica da doença e possuem vários efeitos 
adversos.2 Nesse contexto, é proeminente a busca 
de novos fármacos contra o T.cruzi, que sejam mais 
eficazes que os já disponibilizados. Nesse sentido, 
compostos azólicos do tipo 1H-pirazolo[3,4-b] 
piridina, particularmente LQMed524 e LQMed527, 
se mostraram ativos contra a forma amastigota do 
T.cruzi,3-4 com atividade superior ao benznidazol. 
Estudos que indiquem os alvos enzimáticos 
envolvidos na ação tripanocida desses compostos 
contribuem para o entendimento do mecanismo de 
ação e auxiliam na identificação do grupamento 
farmacofórico e na otimização estrutural, visando 
alcançar um candidato a fármaco antichagásico. O 
objetivo deste trabalho foi investigar os possíveis 
alvos enzimáticos envolvidos na atividade 
tripanocida dos compostos LQMed 524 e 527, 
utilizando ferramentas de modelagem molecular. 

Resultados e Discussão 

Dentre os principais alvos biológicos do T. cruzi, 
foram selecionados a cruzaína (CRZ), a esterol-14-
alfa-desmetilase (CYP51) e a di-hidroorotato 
desidrogenase (DHODH). As estruturas cristalográ-
ficas desses alvos biológicos e seus complexos 
(disponibilizados no Protein Data Bank- PDB) foram 
utilizadas para estabelecer um protocolo de 
docagem molecular no programa GOLD 5.7.2. 
Foram construídos bancos de moléculas ativas 
(inibidores) de cada um dos alvos enzimáticos 
selecionados, utilizando dados da literatura. 
Adicionalmente, foram construídos bancos de 
moléculas inativas (decoys), utilizando o programa 

DecoyFinder. As estruturas dos compostos dos 
bancos de moléculas (inibidores e decoys) foram 
submetidas a simulações de docagem molecular no 
protocolo estabelecido.  
Foi realizada uma análise estatística dos dados 
obtidos, utilizando o servidor Screening Explorer 
Online para a construção de curvas ROC. As curvas 
ROC construídas com os alvos CYP51 (AUC= 0,91) 
e DHODH (AUC= 0,96) se destacaram em 
comparação a do alvo CRZ (AUC= 0,732), 
apresentando alta capacidade discriminatória entre 
os compostos ativos e decoys. Os valores de corte 
para segregação dos compostos a partir dos dados 
de docagem molecular foram: 52,5 (CYP51), 65,1 
(CRZ) e 61,9 (DHODH).  
Posteriormente, foi feita a docagem molecular dos 
compostos LQMed 524 e 527 (isômeros R e S) nos 
alvos selecionados. As pontuações obtidas na 
docagem indicaram a DHODH como alvo principal 
desses compostos na atividade tripanocida 
demonstrada. Análise das interações 
intermoleculares que os ligantes realizam com a 
DHODH, demonstrou que esses compostos são 
capazes de realizar interações por ligação de 
hidrogênio com esse alvo. Foi observado ainda que 
o isômero (R)-LQMed527 e o composto mais ativo
do banco de dados construído, realizam interações 
com os mesmos resíduos de aminoácidos (Ser195 e 
Leu71).  

Conclusões 

Análise dos resultados de docagem molecular 
demonstrou que os compostos LQMed524 e os 
isômeros (R)- e (S)-LQMed527 podem interagir com 
os alvos CYP51, CRZ e DHODH. Porém, análise 
estatística pela curva ROC, indicou maior 
probabilidade do alvo DHODH ter correlação com a 
atividade tripanocida demonstrada por esses 
compostos. Esses resultados sugerem que esses 
compostos possam atuar em mais do que um alvo, 
porém há uma indicação que a enzima DHODH seja 
o alvo principal.
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Introdução 

Certas doenças neurodegenerativas têm sido 

classificadas como patologias amiloidogênicas, por 

estarem associadas à agregação amiloide de 

proteínas específicas. As doenças de Alzheimer e 

Parkinson são as amiloidoses que mais acometem 

pacientes no mundo e estão relacionadas com a 

agregação do peptídeo β-amiloide (Aβ) e da proteína 

α-sinucleína (α-Syn), respectivamente, sendo o 

envelhecimento o principal fator de risco.1 O cobre é 

um metal redox-ativo com tendência a se acumular 

no cérebro, catalisando reações de Haber-Weiss e 

Fenton, responsáveis pela formação de espécies 

reativas de oxigênio, que atacam as sinapses 

ocasionando morte neuronal. Além disto, este metal 

se liga ao Aβ e à α-Syn, aumentando suas 

velocidades de oligomerização e a toxicidade dos 

oligômeros resultantes.2 A utilização de MPACs (do 

inglês Metal-Protein Attenuating Compounds) como 

agentes moduladores destas interações anômalas 

metal-proteína deriva da hipótese metálica das 

doenças neurodegenerativas, e visa à regulação da 

homeostase metálica no cérebro acometido por estas 

patologias.3 Nos últimos anos, nosso grupo de 

pesquisa provou a potencialidade de N-acil-

hidrazonas como MPACs no contexto de diferentes 

doenças amiloidogênicas, demonstrando sua 

eficácia in vitro, in cell e in vivo.4-6 O presente trabalho 

apresenta a caracterização da constante de afinidade 

de dois ligantes N-acil-lhidrazônicos de estrutura 

relacionada, e traça uma correlação entre seus 

valores e o ângulo de mordida nos complexos. 

Resultados e Discussão 

A determinação das estequiometrias dos complexos, 
assim como suas constantes de formação em 1% 
DMSO/água foram realizadas através do Método da 
Variação Contínua (Job Plot), utilizando 
espectroscopia molecular no Ultra-Violeta/Visível a 
25 ºC. Os ligantes hidrazônicos estudados 
apresentam estrutura relacionada, sendo ambos 
derivados da droga anti-tuberculose isoniazida. A 
diferença está na presença de um anel nitrogenado 
de 6 membros (orto-piridina – HPCIH) versus um de 
5 membros (cuja identidade não pode ser revelada 
devido a questões de propriedade intelectual – 

X1INH) no precursor carbonílico. A proposta é gerar 
diferentes ângulos de mordida no complexo, com 
variações da ordem de 5º, o que teria um impacto 
direto na afinidade do ligante pelos íons metálicos 
envolvidos em patologias neurodegenerativas. 
Ambos ligantes formaram complexos de 
estequiometria ML com constantes elevadas, 
apresentando log K de 5,72 (X1INH) e 6,16 (HPCIH). 
Portanto, a estabilidade do complexo contendo o 
maior ângulo de mordida é quase 3 vezes menor. A 
ação MPAC exige uma faixa de constantes de 
afinidade muito específica, considerando que o 
ligante deve ser forte o suficiente para competir com 
as proteínas patológicas pela ligação ao íon metálico, 
mas não tão forte a ponto de se ligar 
irreversivelmente ao biometal, que não se encontra 
em excesso. Além disto, o ligante não deve competir 
pela ligação de metais presentes em outras 
metaloproteínas fisiológicas. Neste contexto, a 
variação observada representa uma modulação 
importante dentro da estreita faixa de trabalho 
desejável. 

Conclusões 

No presente trabalho, as constantes de formação de 

dois complexos de Cu2+ com moduladores N-acil-

hidrazônicos de estrutura relacionada, HPCIH e 

X1INH, foram determinadas. Ambas as hidrazonas 

estudadas mostram potencial anti-amiloidogênico, 

conforme já evidenciado por uma variedade de 

ensaios in vitro e in cell. Os resultados obtidos 

mostram que, passando-se de um anel orto-doador 

de 6 membros para um de 5 membros, consegue-se 

uma diminuição sutil na afinidade do ligante pelo 

biometal através do aumento da tensão angular no 

anel quelato formado, podendo acarretar menores 

efeitos colaterais em prospectivos testes in vivo e 

clínicos. Devido à simplicidade sintética do sistema 

hidrazônico, este trabalho encoraja a geração de 

uma ampla biblioteca de compostos para a 

realização de correlações de atividade versus 

constantes de formação. 
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Nanopartículas de cristal-líquido estabilizadas por surfactantes 

etoxilado em meio aquoso: comportamento de fases e caracterização 

estrutural 

Lukas Costa Macedo1 (PG), Ana Maria Percebom1 * (PQ) 

1 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, * apercebom@puc-rio.br 

Rua Marquês de São Vicente, 225 Lab 670L, CEP 22451-900 

Palavras Chave: CTAC, SDS, surfactante etoxilado, n-hexadecanol, n-dodecanol, SAXS, cristal-líquido, core-shell. 

Introdução 

O objetivo principal deste projeto é a obtenção de 

nanopartículas núcleo-casca, garantindo que o 

núcleo fosse formado por cristal líquido e a casca 

promovesse a estabilização em meio aquoso. Para 

obter as nanopartículas, foi proposta uma 

combinação de um surfactante iônico, um surfactante 

etoxilado e um álcool graxo. Por isso, a primeira parte 

do estudo envolveu o estudo do comportamento de 

fases de diferentes misturas, seguido da 

caracterização estrutural, para otimização do melhor 

método de se obter as nanopartículas. Os 

surfactantes e álcoois graxos utilizados foram: (i) 

dodecil sulfato de sódio (C12, aniônico), n-dodecano 

polioxietileno glicol 10 (C12EO10) e n-dodecanol; (ii) 

cloreto de hexadeciltrimetilamônio (C16, catiônico), 

n-hexadecano polioxietileno glicol 20 (C16EO20) e n-

hexadecanol. Então, realizou-se a caracterização do 

sistema através de técnicas principais como: 

espalhamento de luz dinâmico (DLS), difração a laser 

(LD, linha Mastersizer), espalhamento de raios X a 

baixos ângulos (SAXS) e microscopia óptica. Pela 

literatura, já se esperava que a adição do álcool 

graxo ao surfactante iônico promovesse a formação 

de fase lamelar e água (2 fases). Por isso realizou-se 

a adição de um surfactante etoxilado, de forma que 

as cadeias de óxido de etileno deveriam dispersar e 

estabilizar núcleos manométricos de fase lamelar em 

água, propondo-se uma nova rota para a obtenção 

de nanopartículas núcleo-casca. 

As técnicas de DLS e LD permitiram obter o tamanho 

destas nanopartículas e também permitirá o estudo 

de sua estabilidade ao longo do tempo. Além disso, 

utilizou-se da técnica de Microscopia Óptica para 

auxiliar no entendimento das estruturas formadas, 

através da medição do tamanho das lamelas. 

Resultados e Discussão 

Através do estudo pode-se perceber algumas 
tendências de comportamento similares, porém 
outros comportamentos diferentes para os sistemas 
quando se utilizava de surfactante catiônico (CTAC) 
ou surfactante aniônico (SDS). Dessa forma, 
percebeu-se que as diferentes combinações tanto 
entre os pares quanto os trios de reagentes não 
seguia exatamente o mesmo comportamento ao se 
utilizar surfactantes de cargas diferentes. Para o 
sistema (i), mencionado anteriormente, também se 
estudou se havia efeitos significativos ao utilizar um 
surfactante etoxilado com maior teor de grupos EO e, 
portanto, também foi preparado o mesmo sistema, 
alterando-se o C12EO10 por C12EO23. 
Pela técnica de SAXS pode-se comprovar que o 
núcleo havia sido formado por cristais líquidos. Já a 
técnica de Microscopia óptica possibilitou observar-
se a fase lamelar com e sem luz polarizada. Após a 
adição do surfactante etoxilado comprovou-se pela 
Microscopia óptica que a fase lamelar de cristal 
líquido foi dispersada e estabilizada em meio aquoso. 

Conclusões 

Foi proposto um novo método para dispersar a fase 

lamelar na forma de nanopartículas em meio aquoso. 

Nas próximas etapas, pretende-se utilizar esse 

sistema para a incorporação de óleos e/ou moléculas 

hidrofóbicas. Assim, além de se propor um sistema 

novo, uma grande vantagem desse projeto é que se 

utilizariam apenas substâncias que já se encontram 

no mercado, para encapsulamento e liberação 

controlada de ativos hidrofóbicos. Portanto, este 

projeto poderia ser pensado em uma escala 

industrial, visto que as substâncias seriam de fácil 

acesso e proporcionariam aos produtos finais um 

custo de mercado. 
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Introdução 

O Rhodnius prolixus é um vetor de inseto da doença 

de Chagas. A quitina é um biopolímero essencial 

das estruturas de insetos sintetizadas pela enzima 

quitina sintase (CHS). Nos insetos, a quitina pode 

ser encontrada em estruturas como cutícula, ovário 

e matriz peritrófica (PM). Em alguns grupos de 

insetos, a PM é substituída por uma estrutura 

análoga chamada membrana perimicrovilar. 

Fêmeas adultas de R. prolixus e ninfas do 5o 

estágio foram alimentadas em coelho e infectadas 

(ou não) com T. cruzi. Para a confecção do dsRNA 

foram utilizados oligonucleotídeos iniciadores 

específicos com a sequência do promotor T7 e os 

clones do gene de CHS do intestino do R. polixus 

em vetor pGem T-easy (PROMEGA) em reação de 

PCR. O clone CHS contém uma sequência gênica 

de domínio catalítico que foi usada como modelo 

para a síntese de dsRNA específica para CHS 

(dsRNACHS), que foi injetada (1μg) na cavidade 

metatoráxica 3 dias antes da alimentação. O 

objetivo deste trabalho é investigar o papel do gene 

CHS no R. prolixus: avaliando os efeitos do 

silenciamento do gene CHS na produção de EROs 

e no ciclo de vida do T. cruzi. 

Resultados e Discussão 

O fenótipo de silenciamento gênico foi avaliado em 

insetos infectados, em grupos controle (gene não 

relacionado dsRNA injetado / sem injeção) e em 

grupos tratados com dsRNACHS por observação e 

análise, onde observamos que o intestino do inseto 

dsRNACHS tratado era muito frágil, com menos 

traquéia, ovários e oviposição. O crescimento e a 

diferenciação parasitária no intestino de R. prolixus 

foram monitorados no 5o e 11o dias após a ingestão 

da contagem de células (câmara de Neubauer). O 

nível de estresse oxidativo em insetos silenciados 

para o gene CHS foi medido por ensaios de 

peroxidação lipídica pelo método do MDA 

(malondialdeido). No presente estudo, observou-se 

um nível de estresse oxidativo mais alto nos 

intestinos injetados com dsRNACHS, que 

apresentaram níveis de MDA / mg de tecido 21 

vezes maiores que o controle, sugerindo um 

aumento no nível de estresse oxidativo na CHS 

silenciada. Nos intestinos tratados ocorreu redução 

da presença de tripomastigotas de T. cruzi e 

aumento das formas epimastigotas em relação aos 

controles, indicando uma mudança no ciclo de vida 

do parasita. 

Tabela 1. Iniciadores utilizados. *F: Forward, R: 
Reverse. 

Conclusões 

Esses resultados indicam que o silenciamento do 

gene CHS em R. prolixus afeta a digestão 

sanguínea, aumenta o estresse oxidativo e interfere 

no ciclo de vida do T. cruzi. 

Agradecimentos 

Os autores gostariam de agradecer à CAPES, 

CNPq, FAPERJ pelo suporte financeiro. 

____________________ 
1 ALVARENGA, E.S.L. et. al. Chitin is a component of the Rhodnius 

prolixus midgut. Insect Biochem. and Mol Biol. 69: 61-70, 2016. 
2 MERZENDORFER, H. The celular basis of chitin sythesis in fungi and 

insects: Common principles and differences. European Journal of Cell 

Biology 90: 759-769, 2011. 
3JAIN, S. Evidence for lipid peroxidation during in vivo aging of human 

erythrocytes. Biochimica et Biopbysica Acta. 937: 201-21, 1988. 

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 369



O TEATRO CIENTÍFICO EMPREGADO NO ENSINO DE QUÍMICA COMO 
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Patrícia Cabral L. M. de Contti (PG)1,2,3, Célia Sousa2,3, Jussara L. de Miranda2,3,4, Priscila Tamiasso-

Martinhon2,3,4,* 

1 Colégio Estadual Júlio Salusse, Nova Friburgo, R.J. 
2 Programa de Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional, PROFQUI, UFRJ. 

3 Instituto de Química, CCMN, UFRJ. 
4 Programa de pós-graduação em Ensino de Química, PEQUI, UFRJ. 

pris-martinhon@hotmail.com 

Palavras Chave: Teatro Científico, Ensino de Química, Tabela Periódica 

Introdução 

Através do emprego da teatralização científica como 

metodologia pedagógica ativa, os conteúdos 

programáticos de uma determinada disciplina 

podem ser abordados e várias competências 

discentes podem ser desenvolvidas, como a 

cooperação, a pró-atividade, o exercício da 

criatividade, a sensibilidade, entre outros. Outro 

aspecto importante que deve ser destacado é o fato 

de que através do teatro os alunos poderão ter 

contato com diferentes profissões necessárias à 

realização de uma peça, a saber: direção, redação, 

iluminação, coreografia, cenografia, dança, música, 

entre outras (CAMPANINI; ROCHA, 2018). 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a 

proposta de uma sequência didática, que aborda o 

tema Tabela Periódica, com ênfase na divulgação 

científica da descoberta dos elementos radioativos 

Rádio e Polônio, contada através da trajetória de 

vida de Marie Curie e mediada pelo uso do teatro 

científico aplicado ao ensino. O público alvo serão 

os alunos da Educação Básica do Colégio Estadual 

Júlio Salusse, em Nova Friburgo, R.J.  

Resultados e Discussão 

A sequência didática elaborada foi subdividida em 
seis etapas que a seguir serão apresentadas e 
brevemente discutidas. 

ETAPA 1: Contextualização das percepções 

sensoriais – Apresentação do Teatro científico e do 

tema gerador através de vídeos e slides.  

ETAPA 2: Expressão dos significados sensoriais – As 

emoções vivenciadas pelos alunos na Etapa 1 

deverão ser registradas em palavras e socializadas 

forma natural e espontânea.  

ETAPA 3: Descobertas das Potencialidades 

Individuais – Os alunos se manifestarão através de 

movimentos corporais e, em seguida, escolherão, 

segundo suas aptidões e habilidades específicas, as 

áreas de atuação do Teatro nas quais gostariam de 

participar, formando grupos.  

ETAPA 4: Caminhos Profissionais – Neste momento, 

ocorrerá uma roda de conversa para que se 

discutam as futuras prováveis escolhas profissionais 

dos alunos.  

ETAPA 5: Pesquisa direcionada sobre Tabela 

Periódica e sobre a Vida e obra de Marie Curie – 

Aos grupos formados serão distribuídos os temas 

específicos para elaboração da pesquisa científica 

sobre o tema gerador, considerando-se os aspectos 

histórico, cultural, ético, social e ambiental. 

ETAPA 6: Elaboração do material pesquisado em 

forma de esquetes – Após a coleta de dados, os 

alunos serão novamente reunidos para a montagem 

das peças.  

Toda a sequência didática, até a apresentação da 

peça, será executada em um semestre. 

Espera-se que, a partir da contextualização do uso 

do teatro científico, os grupos possam relacionar as 

informações coletadas com a mensagem que se 

deve e que se deseja transmitir sobre eles à 

sociedade, de forma criativa, impactante e 

artisticamente satisfatória. 

Conclusões 

O Teatro é a metodologia ativa escolhida por aliar 

pesquisa, conteúdo, disciplina, expressão corporal e 

artística, socialização, trabalho em equipe, 

multiplicidade de saberes e por ter o poder de 

informar e formar ética e criticamente os que nele 

atuam e os que são apenas expectadores. 

Agradecimentos 

Os autores agradecem ao Colégio Estadual Júlio 

Salusse pelo apoio à realização desse projeto. 

__________________________________________ 
CAMPANINI, B. D; ROCHA, M. B. O teatro científico como estratégia 
didática para o ensino de ciências nas instituições de pesquisa pelo 

Brasil. Revista Ciências & Ideias,2018, v. 9, n. 3, p. 140-152. 

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 370

mailto:pris-martinhon@hotmail.com
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Introdução 

Os hidróxidos duplos lamelares, HDL’s, são 
baseados em uma rede de hidróxidos metálicos 
M2+/M3+ em que de forma geral M2+:M3+ molar 
pode ser 4:1, 3:1 e 2:1. Assim são produzidas cargas 
positivas dentro da lamela balanceadas por ânions 
no espaço interlamelar sendo assim um trocador 
aniônico. 
Especificamente HDL de Zn/Fe possui metais 
biocompatíveis em sua estrutura que o torna 
adequado para aplicações em remediação 
ambiental, como remoção de metais traço1 ou ânions 
de efluentes2; e em sistemas de liberação controlada 
de fármacos3.  

Resultados e Discussão 

O HDL Zn:Fe 2:1 foi sintetizado aumentando o pH de 
uma solução ácida de sais de cloreto e nitrato usando 
NaOH 5M até pH 8 ou 10. Variou-se adicionalmente 
a proporção nominal NO3

-/Fe e o tempo de 
tratamento hidrotérmico (TH) verificando como 
resposta a formação da fase HDL, a cristalinidade e 
a formação de segunda fase pelas técnicas 
espectroscopia no Infravermelho por transformada 
de Fourier (FTIR) e Difratometria de Raios-X (DRX). 
O espectro de FTIR evidenciou que o tratamento 
hidrotérmico leva ao aumento da intensidade da 
banda em 1500 cm-1 relativa ao modo de estiramento 
do carbonato. A variação do pH de precipitação de 8 
para 10 também levou ao aumento da intensidade 
desta banda. Tanto o aumento do pH quanto do 
tempo de TH evidenciam assim maior quantidade de 
carbonato associado a matriz; por outro lado o uso 
de maiores proporções molares NO3

-/Fe está 
associado ao aumento da banda em 1385 cm-1 
relativa ao modo de estiramento NO de nitrato, o que 
poderia sugerir maior grau de intercalação de NO3

- 
na matriz lamelar.  Em contraste a isso os perfis de 
DRX para estes materiais mostraram picos relativos 
a fase NaNO3 (nitratina) que aumentam em 
intensidade quanto maior a razão molar NO3

-/Fe. A 
variação de pH de 8 para 10 não permite a formação 
da fase HDL mas de óxido de zinco somente, 
evidenciado pelo perfil de DRX correspondente. Por 
fim picos mais finos e intensos podem ser 
observados no perfil de difração do HDL submetido a 
tratamento hidrotérmico, caracterizando-o como 
mais cristalino. 

Figura 1. Perfil de difração da matriz HDL com pH 8. 

Figura 
2. Perfil de difração da matriz HDL com pH 10.

Conclusões 

Assim conclui-se que, de acordo com os parâmetros 
analisados, os melhores resultados de síntese são 
obtidos ao ajustar pH para 8, utilizar proporção 1:1 de 
Fe:NO3

- e aplicar o tratamento hidrotérmico.   
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Introdução 

Esquistossomose é uma infecção helmíntica
causada pelos vermes trematódeos do gênero
Schistosoma. Esta doença teve infecção registrada
em 78 países. Estima-se que cerca de 220 milhões
de pessoas demandaram quimioterapia preventiva
para esta doença em 2017¹. Estes parasitos em
estágio juvenil possuem baixa susceptibilidade ao
tratamento de primeira escolha com praziquantel
(PZQ), sendo assim, possuem relevância na
descoberta de novos candidatos a compostos
esquistossomicidas. Este trabalho buscou
padronizar a metodologia de triagem de candidatos
a fármacos sobre vermes juvenis de S. mansoni.
Adotou-se o ensaio de viabilidade celular por XTT,
previamente validado para esquistossômulos, as
formas larvais de S. mansoni².

Resultados e Discussão 

Inicialmente foram testados os parâmetros de tempo
de incubação (24 e 48 horas) e quantidade de
vermes (8 a 15 e 15 a 30) por poço. A figura 1 a
robustez do sinal obtido após 48 horas de
incubação com 15 a 30 vermes por poço.

Figura 1. Robustez do Sinal (Z’) após 48 horas de
incubação do XTT com 15-30 vermes juvenis de S.
mansoni (pontos azuis e laranjas representam
vermes vivos e mortos por aquecimento a 60°C/15
minutos, respectivamente). Além disso, escolheu-se
mefloquina a 10 µM como controle de atividade
esquistossomicida.

A repetição do experimento revelou que a média do
metabolismo dos vermes vivos variou de 0,6 UAbs a
1,9 UAbs (figura 2).

Figura 2: Reprodutibilidade do experimento em 3
dias diferentes, vermes não-tratados em azul
(CTRL+), aquecidos a 60°C/15 minutos em
vermelho (CTRL-) e 10 µM de mefloquina em verde.

Tendo em vista a elevada dispersão do quantitativo
de vermes por poço (15 a 30), conjugada à variação
intrínseca dos vermes obtidos a partir do modelo in
vivo, acredita-se que tais fatores possam explicar a
baixa uniformidade do sinal obtido. Entre os fatores
mencionados acima, pouco pode ser feito para
reduzir a variação do modelo biológico empregado.
Por sua vez, limitações metodológicas na
transferência de quantidades uniformes de vermes,
apresentam-se como gargalo considerável na
metodologia adotada.

Conclusões 

A padronização da metodologia revelou Z’

satisfatório, entretanto, a comparação entre dias
distintos de experimentos mostrou-se um empecilho
ainda na metodologia atual. Pretende-se modificar a
metodologia, através do aumento de parasitos por
poço e/ou redução do tempo de exposição com o
XTT para 24 horas por exemplo. Dessa maneira,
haveria aumento da extensão da metabolização do
sal de tetrazólio, em contraste a redução da
influência de interferentes no meio reacional.
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Introdução 

As leishmanioses caracterizam-se por serem 
doenças negligenciadas causadas por mais de 20 
espécies de protozoários do gênero Leishmania.1,2 
Estas doenças não ocupam um lugar de destaque 
nas pesquisas de indústrias farmacêuticas 
internacionais por serem predominante de países 
em desenvolvimento. Nosso grupo de pesquisa 
desenvolveu uma série de substâncias azólicas 
contendo o sistema 1H-pirazol, que foram testados 
in vitro e in vivo contra as espécies de Leishmania 
amazonenses e apresentaram um perfil de atividade 
antileishmania.3 
Os oxadiazóis são anéis heterociclos de 5 membros 
que possuem um espectro de atuação que vai 
desde a química medicinal com atividade 
antifúngica, antibacteriana e antiviral a inseticidas e 
herbicidas.4,5  

Figura 1: Estrutura química do núcleo pirazólico e do 
1,3,4-oxadiazol  

Este trabalho tem como objetivo relatar a síntese de 
4 derivados pirazólicos do tipo 5-(1-aril-1H-pirazol-4-
il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-tionas para posterior 
avaliação do perfil de atividade antileishmania. 

Resultados e Discussão 

Os compostos 1-aril-pirazol-4-carboidrazidas (IVa-d) 
foram sintetizados seguindo a metodologia descrita 
pelo nosso grupo de pesquisa.3  
Os novos 5-(1-aril-1H-pirazol-4-il) -1,3,4-oxadiazol-
2(3H)-tionas foram sintetizados utilizando o 
dissulfeto de carbono, etanol e hidróxido de potássio 
a 70º C. 
A proposta mecanística consiste inicialmente em um 
ataque nucleofílico do nitrogênio da carboidrazida 
ao dissulfeto de carbono com posterior ataque do 
oxigênio carbonílico seguida de uma cicloadição do 
tipo [1,3]-dipolar6. 
Todos os compostos sintetizados (Figura 2) foram 
caracterizados por IV, RMN 1H e por ponto de fusão.    

Figura 2. Síntese dos novos derivados (Va-d) (i) = ácido 
2-ciano-3-etóxi-acrilato, etanol, acetato de sódio. (ii) = 
nitrito de t-butila, THF seco. (iii) = hidrazina 80%, etanol.  

Figura 3: Espectro de RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) do 5-

(4-cloro-fenil-1H-pirazol-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-tiona 

(Vb). 

Conclusões 

Neste trabalho foram sintetizadas 4 substâncias 5-
(1-aril-1H-pirazol-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H) tiona, 
dentre estas 2 inéditas (Vb e Vd) na literatura. A 
rota sintética escolhida apresentou rendimentos na 
faixa 54-84%. 
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Introdução 

Com o crescimento da população mundial e o 

consequente aumento da demanda por fontes de 

energia, intensificou-se a dinâmica do processo 

industrial. Isto implica na potencialização de uma 

série de problemas ambientais, sobretudo no que diz 

respeito ao aumento da emissão de gases estufa, 

como o dióxido de carbono (CO2), contribuindo para a 

existência do aquecimento global. Neste contexto, 

surge a necessidade de encontrar meios viáveis para 

realizar a captura deste gás que, em grande 

quantidade, é nocivo. Como alternativa, uma série de 

estudos está sendo realizada para verificar a 

eficiência de adsorventes aminofuncionalizados no 

processo de captura, uma vez que a molécula de CO2 

possui caráter ácido e grupos amino têm a 

capacidade de atuar como bases de Lewis [1] [2]. 

A quitosana é um derivado da quitina (Figura 1), que 

é um polímero encontrado na carapaça e 

exoesqueleto de crustáceos. A vertente sustentável 

deste estudo reside no fato de utilizar como ponto de 

partida uma biomassa, componente de baixo valor 

agregado, que se trata de um resíduo da indústria 

pesqueira e possui potencial adsorvente. 

Este polímero apresenta limitação no que tange a um 

parâmetro fundamental para adsorção: a área 

superficial. Com o intuito de promover um aumento 

neste parâmetro, foi feita uma impregnação com 

carbonato de potássio (K2CO3) com posterior 

calcinação, em temperaturas entre 500 e 800°C. 

Figura 1. Estruturas químicas da (a) Quitina e (b) 

Quitosana. 

Resultados e Discussão 

Verificou-se que o K2CO3 em elevadas temperaturas, 
devido a sua decomposição, produz compostos 
voláteis, possibilitando a formação de uma estrutura 
porosa, evidenciada através da análise de 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). De 
acordo com as análises texturais, o processo de 

carbonização propiciou o aumento da área superficial 
e a formação predominantemente de microporos. Tais 
características contribuem para a eficiência da 
fisissorção. Outro parâmetro avaliado foi a 
basicidade, medido pela titulação de Boehm, que diz 
respeito, mais especificamente à quimissorção. 
Observou-se drástica redução da basicidade nas 
amostras carbonizadas quando comparadas com a 
quitosana. Apesar disso, confirmou-se, através da 
análise de adsorção de CO2, que a basicidade é 
ainda um fator importante. Esta propriedade 
combinada com o aumento da área superficial, fator 
preponderante, conferiu ao material uma ótima 
performance como adsorvente de CO2 (Tabela 1). 

Tabela 1. Quantidades de CO2 adsorvida pela 
quitosana e amostras carbonizadas. 

Amostra Capacidade de adsorção 

(mmol.g-1) 

1 bar, 25 ºC 

CHIT 0,1 

CHIT-C-CO3-500-1 2,5 

CHIT-C-CO3-600-1 4,0 

CHIT-C-CO3-700-1 5,3 

CHIT-C-CO3-800-1 4,1 

 Conclusões 

O aumento da porosidade aliado à presença de sítios 
básicos na composição do carvão de quitosana 
credencia este material como um adsorvente com 
grande potencial para contribuir com a atenuação dos 
níveis de CO2 na atmosfera. 

 Agradecimentos 

Agências financiadoras: Shell, Capes e CNPq. 

____________________ 
[1] PARSHETTI, G. K.; CHOWDHURY, S.; BALASUBRAMANIAN, R. 

Biomass derived low-cost microporous adsorbents for efficient CO2 

capture. Fuel, v. 148, p. 246–254, 2015. 

[2] SNEDDON, G.; GANIN, A. Y.; YIU, H. H. P. Sustainable CO2 

Adsorbents Prepared by Coating Chitosan onto Mesoporous Silicas for 

Large-Scale Carbon Capture Technology. p. 249–258, 2015.  

[3] ZHAO, L. et al. Sustainable nitrogen-doped carbonaceous materials 

from biomass derivatives. Carbon, v. 48, n. 13, p. 3778–3787, 2010. 

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 374



Preparo e caracterização de catalisadores de óxido férrico suportado 

em sílica mesoporosa para produção de carbonatos orgânicos  

Kleber Avila Jendiroba1* (PG), Renata Jorge da Silva1 (PQ) e Claudio José de Araújo Mota1 (PQ). 

*kleber.jendi@gmail.com
1Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Tecnologia, Cidade Universitária. Rio de Janeiro – RJ. 

Palavras Chave: Fe2O3, MCM-41, CO2, carbonatos orgânicos. 

Introdução 

O dióxido de carbono (CO2) é um composto não 
tóxico, abundante e pode ser considerado como 
matéria prima barata. No entanto, devido à alta 
estabilidade termodinâmica da molécula de CO2, é 
pouco utilizado em aplicações a nível industrial, 
destacando-se a produção de ureia e derivados, 
ácido salicílico e bebidas.  
Nas rotas envolvendo catálise heterogênea e 
utilização de CO2 há avanços significativos na 
síntese de dimetil carbonato, carbonatos cíclicos e 
metanol.1 A aplicação de CO2 como insumo 
precursor na produção de carbonatos orgânicos tem 
sido uma alternativa promissora no âmbito da 
mitigação deste gás presente em elevadas 
concentrações na atmosfera terrestre. Além disso, 
no que se refere à produção de carbonatos 
orgânicos, o fosgênio tem sido substituído devido 
sua toxicidade e o CO2 pode ser uma excelente 
alternativa. Com isso, existe a busca por novos 
catalisadores capazes de promover maiores 
conversões nessas reações. 
Na busca por catalisadores heterogêneos que 
possam catalisar a reação de produção de 
carbonatos orgânicos, o ferro desperta interesse por 
ser um metal abundante, barato, possui baixa 
toxicidade e apresenta inúmeras aplicações por 
suas propriedades catalíticas.2  
Este trabalho visa preparar e caracterizar 
catalisadores a base de óxido de ferro impregnado 
em diferentes concentrações sobre sílica 
mesoporosa (MCM-41). Posteriormente esses 
catalisadores serão aplicados em reações para 
produção de carbonatos orgânicos.  

Resultados e Discussão 

Os catalisadores foram preparados por meio de 

impregnação úmida, onde, a sílica mesoporosa e 

uma solução de nitrato férrico em diferentes 

concentrações (5%, 10% e 15% - porcentagens 

mássicas) foram colocadas em balão de fundo 

redondo sob constante agitação por 20 horas. Em 

seguida, a mistura foi rotaevaporada e, por fim, o 

sólido final foi calcinado a 500 °C por 4 horas. 

Os catalisadores foram caracterizados por 

fisissorção de N2 (método BET), difração de raios X 

(DRX), fluorescência de raios X (FRX) e 

infravermelho (IV).  

Os resultados de caracterização textural são 

apresentados na tabela 1. 

Tabela 1. Caracterização textural dos catalisadores. 

Catalisador 
Área Superficial 

BET (m2/g) 

Volume de 

Poros (m3/g) 

MCM-41 992 0.84 

MCM-41-

5%Fe 
880 0.66 

MCM-41-

10%Fe 
793 0.54 

MCM-41-

15%Fe 
747 0.59 

As análises de DRX e IV foram realizadas a fim de 
confirmar se a metodologia de preparo da MCM-41, 
assim como a etapa de impregnação, foi 
satisfatória. Os resultados de DRX confirmam o 
perfil referente à estrutura da MCM-41, devido a 
presença de três picos específicos correspondentes 
aos seus planos, (100), (110) e (200). Também 
foram observadas sutis perdas de cristalinidade dos 
catalisadores após impregnação de óxido de ferro, 
evidenciadas pela redução dos picos citados 
anteriormente. Os resultados de IV mostram as 
bandas correspondentes as ligações de Si-O, Si-OH 
e Si-O-Si referentes à estrutura da MCM-41. 
A análise de FRX foi usada para confirmar se os 
valores teóricos de ferro impregnados condizem 
com os reais obtidos após impregnação. Tais 
resultados estão sendo analisados. 

Conclusões 

De acordo com os resultados de caracterização 

obtidos até o momento, podemos considerar que a 

metodologia empregada para o preparo dos 

catalisadores foi satisfatória. A atividade catalítica 

desses materiais para a produção de carbonatos 

orgânicos será avaliada posteriormente. 
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Introdução 
Com o crescente aumento da resistência microbiana
aos antibióticos vigentes, os compostos de origem
natural capazes de inibir o crescimento bacteriano
têm se mostrado cada vez mais importantes como
tratamento alternativo ou adjuvante¹. Dentre estes
encontram-se os monoterpenos, que são
metabólitos secundários de plantas, como o
citronelol, que é um álcool amplamente empregado
nas indústrias de alimentos, cosmética e
farmacêutica devido ao seu aroma e suas diferentes
atividades farmacológicas². Entretanto, sua baixa
lipoficilidade acaba por limitar sua interação com as
membranas biológicas, limitando seu potencial
antimicrobiano. Sendo assim o objetivo do presente
estudo é promover o aumento da lipoficilidade do
citronelol a partir de esterificação com ácido
mirístico catalisada por lipase, e posterior
rastreamento da atividade antibacteriana.

Metodologia 
A esterificação enzimática do citronelol foi
conduzida em triplicata, a razão molar 1:1
(citronelol:ácido mirístico) (100mM), peneira
molecular de 3 Å e 5 U.mL-1 de Novozym 435® em 4
mL de n-heptano, a 70°C e 150 rpm em shaker ou
em reator de micro-ondas com agitação do tipo
“high” e potência de 200 W. As conversões foram
analisadas por CG/EM. O produto final foi purificado
por cromatografia em camada delgada preparativa e
elucidado por 1H-RMN, 13C-RMN, HSQC, HMBC e
COSY. A atividade antibacteriana frente a diferentes
cepas bacterianas foi determinada por método de
difusão em ágar

Resultados e Discussão 
A partir dos dados de CG/EM determinou-se o
comportamento cinético da reação em shaker,
mostrada na Figura 1, onde em 6 h de reação foi
possível obter 98,7% de conversão em produto
esterificado. Em sistema de micro-ondas foi possível
obter 95,5% de conversão em éster em apenas 30
min de reação.
Após a purificação do sistema reacional por CCD
preparativa foi obtido o produto miristato de
citronelila (elucidado estruturalmente por RMN) com
grau de pureza de 95%.

Figura 1. Cinética de conversão de substratos em
miristato de citronelila em relação ao tempo
reacional.

Os resultados obtidos para a atividade 
antibacteriana do produto purificado são mostrados 
na Tabela 1, ressaltando a maior atividade do éster 
obtido quando comparado ao monoterpeno 
citronelol. 

Tabela 1. Atividade antibacteriana do citronelol e
seu éster.

Bactéria Diâmetro de halo (cm)

Citronelol Miristato de
citronelila

ATCC 12228 -
Staphylococcus epidermidis

0,9 2,2

ATCC 27853 –
Pseudomonas aeruginosa 

- 0,7

ATCC 33591 -
Staphylococcus aureus

- 1

ATCC 27844 -
Staphylococcus hominis

0,5 1,5

Conclusões 
Resultados de conversão superiores a 95% foram
obtidos para ambos os sistemas reacionais
testados. O éster, produzido com grau de pureza de
95%, apresentou bom potencial bioativo frente às
bactérias S. epidermidir, S. aureus, S. hominis e P.
aeruginosa em relação ao citronelol, mostrando-se
um promissor alvo de estudo como agente
antibacteriano.
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Introdução 

Durante a formação acadêmica, “um dos momentos 

mais delicados e cruciais, para alunos e, também, 

para professores”, é o que envolve a produção 

textual técnica(1). Cientes da importância das 

atividades de produção textual para o 

desenvolvimento das aptidões científicas um estudo 

sobre o estado da arte do uso da semente de graviola 

como inibidor de corrosão foi desenvolvido por 

alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito 

de seu estágio docente. Os mesmos fizeram um 

estudo qualitativo, bibliográfico e dialógico para 

mapear a viabilidade e aplicabilidade desse estudo. 

Resultados e Discussão 

A corrosão é um fenômeno natural e espontâneo 

onde metais sofrem deterioração ao reagirem com o 

ambiente em que estão expostos. Esse processo 

causa um impacto significativo sobre o 

desenvolvimento de um país e para proteger esses 

materiais têm sido usados inibidores de corrosão2. 

Um inibidor de corrosão é uma substância ou mistura 

de substâncias que, quando presente em 

concentrações adequadas, no meio corrosivo, reduz 

ou elimina a corrosão3. 

Devido aos riscos que podem ser causados pela 

toxidade dos inibidores, tornou-se necessário o uso 

de inibidores verdes. Estes inibidores são derivados 

de produtos naturais e podem ser descartados de 

forma ecologicamente correta2. Haja vista que já 

apresentam estudos sobre óleos naturais que foram 

testados como uma forma de impedir o desgaste, 

com esta ênfase, pensou-se no óleo da semente de 

graviola, por ser um fruto que apresenta seu cultivo 

em grande expansão. 

Em conformidade com o levantamento bibliográfico 

realizado, verificou-se que os inibidores verdes têm 

despertado interesse cientifico por se tratarem de 

fontes renováveis e de baixo custo. A maior parte 

destes inibidores consiste de misturas orgânicas, 

possuindo uma composição química satisfatória para 

inibição da corrosão de diferentes metais e ligas, em 

diferentes meios4. 

Em um estudo realizado empregando extrato de 

folhas de graviola como inibidor de corrosão de aço 

inoxidável, em ácido clorídrico em concentração 1 

mol.dm-3, foram avaliados parâmetros convencionais 

de perda de massa, polarização eletroquímica e 

impedância eletroquímica, os quais mostraram que 

houve a formação de uma camada protetora na 

superfície do aço inoxidável, demonstrando assim a 

eficiência na inibição5. 

Iroha e Chidiebere6, analisaram o efeito inibidor do 

extrato de folhas de graviola em aço carbono em 

meio ácido clorídrico de concentração 1 mol.dm-3. Os 

resultados mostraram que conforme aumentava a 

concentração, melhorava a eficiência do extrato 

como inibidor. 

Os inibidores verdes apresentam resultados 

excelentes em ambientes corrosivos de metais. 

Apesar de possuírem diversas vantagens devido a 

sua baixa toxicidade, esses inibidores possuem um 

limite de desempenho de acordo com a sua 

concentração, no meio em que está sendo estudado. 

Conclusões 

A realização da produção textual envolveu 

discussões com sujeitos de diferentes níveis de 

formação, permitindo uma vivência rica, e uma 

experiência concreta na redação de uma ampla 

revisão bibliográfica por parte dos envolvidos. Assim 

o presente trabalho apresenta os pontos mais

relevantes das constatações discentes sobre essa 

temática. É possível notar que ações pedagógicas 

que colocam os alunos em um papel protagonista 

favorece a autonomia discente durante o processo de 

formação profissional. 

____________________ 
1Daga, A. C.; Giorgi, A. V. e Bonfim, L. L. Work. Pap. Linguíst., 2009, 

10(1), 17. 
2Shehata, O. S., Lobna A. K. e Attia, A. Corr. Inhib., 2018): 121. 
3Gentil, V., Corrosão. 3a. ed., Rio de Janeiro, LTC-Livros Técnicos e 

Científicos S.A., 1996. 
4Felipe, M. B. M. C et al. Rev. Virtual Quím., 2013, 5(4), 746. 
5Vimala, J. R.; Rose, A. L.; Raja, S. Der. Chem. Sin., 2012, 3(3), 582. 
6Iroha, N. B.; Chidiebere, M. A. Intern. J. Mater. Chem., 2017, 7(3), 47. 

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 377



Prospecção química e avaliação citotóxica de Piper cernuum Vell. 

Rosiane F. N. Marinho1 (PG), Bianca R. P. Angrisani1 (IC), Thaíssa Q. Machado2 (PG), Arthur L. Macedo3 

(PG), Thatyana A. Vasconcelos1 (PQ), Davyson L. Moreira4 (PQ), Bruno K. Robbs2 (PQ), Alessandra L. 

Valverde1 (PQ). alessandra_valverde@yahoo.com 

1Instituto de Química, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil; 2Instituto de Saúde de Nova Friburgo, 

Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo, RJ; 3Laboratório de Produtos Naturais e Espectrometria de Massas, 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição – UFMS; 4Instituto de Tecnologia em Fármacos, Fundação 

Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

Palavras-chave: Anticâncer, LC-MS, Piper cernuum. 

Sessão temática: Atividades biológicas de produtos naturais: in vitro e in vivo 

Introdução 

O câncer de boca é o sétimo de tipo de câncer mais 

comum no Brasil. Para o biênio 2018-2019 são 

estimados 14.400 novos casos1. Mais de 90% 

malignidades orais são carcinomas de células 

escamosas (CCE)2. Atualmente, os 

quimioterapêuticos de origem natural têm tido um 

papel de destaque no tratamento do câncer e 

pesquisas com Piper spp. demonstraram que 

plantas dessa espécie produzem várias substâncias 

citotóxicas e antitumorais3. Portanto, o objetivo 

deste trabalho é avaliar o efeito citotóxico das 

frações de Piper cernuum Vell utilizando linhagens 

de carcinoma de células escamosas oral e 

fibroblastos e realizar análises química dos extratos 

e frações ativas. 

Resultados e Discussão 

O extrato bruto das folhas de P. cernuum obtido por 

meio da maceração estática com metanol reduziu 

significativamente a densidade celular da linhagem 

de CCEO9 nas concentrações de 1,5 e 25,0 μg/mL, 

apresentando CI50 de 106,3±0.06b μg/mL, enquanto 

a carboplatina (controle positivo) apresentou CI50 de 

225,3±0.09 μg/mL. A partição de diclorometano, 

preparada utilizando gradiente de polaridade, foi 

mais ativa (CI50≅47µg/mL) que todas as outras 

partições, apresentando citotoxicidade: causou a 

permeabilização 6,5 vezes mais células que o 

padrão, não causou hemólise e não foi altamente 

tóxico em ratos. A partição de diclorometano foi 

submetida à cromatografia líquida à vácuo utilizando 

um sistema de gradiente de solvente obtendo-se 17 

frações.As frações 9 (CI50=40,25 µg/mL) e 12 

(CI50=45,08 µg/mL) foram as mais ativas, com 

valores menores que o padrão (CI50=322,30 µg/mL) 

e frações 9, 10, 14 as mais seletivas com 2,67, 3,59 

e 31,78 de seletividade, respectivamente. Dez 

frações obtidas a partir das frações 9 e 14 também 

foram testadas, onde as frações 09-07 (CI50 = 74,71 

µg/mL) e 14-05 (CI50 = 162,6 µg/mL) foram as mais 

seletivas, apresentando seletividade de 2,03 e 2,53, 

respectivamente. A partir análise estatística foram 

obtidas correlações estatísticas significativas entre 

os metabólitos e a atividade citotóxica, no qual foi 

possível identificar 13 substâncias correlacionadas à 

atividade, com correlação acima de 70%. O extrato 

bruto, partições e frações foram analisadas por 

cromatografia líquida acoplada a espectrometria de 

massas (LC-ESI/-QqTof) utilizando coluna de fase 

inversa e gradiente exploratório 5-100% de 

H2O:ACN em 0,1 de ácido fórmico. Os dados foram 

analisados pela plataforma Metaboanalyst 3.0.. Os 

íons que se destacaram foram inferidos a tricostina, 

ácido 2,4,5-trimetoxicinâmico, 2’,4’,6’-

trimetoxidihidrochalcona, taiwandimerol A, 1-n-

dodecaniloxi resorcinol, 6(R)-(4’-oxopentil)-5,6-

dihidro-2H-piran-2-ona, 2-(3-metil-2-butenil)-3,4,5-

trimetoxifenol. Assim, a piperdardina, piperato de 

metila, (-)-kusunokinina e 3,4-

metilenodioxicinamaldeído, essas substâncias 

possuem atividade anticâncer descrita na literatura, 

tais como câncer de cólon, pulmão, mama e 

leucemia, respectivamente.  

Conclusões 

Após análises, podemos concluir que o extrato, 

partições e frações de P. cernuum foram ativas 

contra a linhagem celular de CCEO9, apresentou 

um significante efeito inibitório na viabilidade de 

CCEO9. A determinação das substâncias 

majoritárias presentes nas frações mais ativas e 

seletivas, assim como o caminho da morte celular 

estão em andamento. 
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Introdução 

Desde a descoberta das propriedades antitumorais 

da cisplatina na década 1960 que a busca por 

complexos de metais de transição com potencial 

biológico tem sido intensificada. Neste contexto, 

complexos de Au(III) vêm sendo apontados como 

promissores para a terapia do câncer, uma vez que o 

Au(III) é isoeletrônico a Pt(II) e, ademais, os 

complexos de Au(III) também apresentam geometria 

quadrática plana. Assim, nessa busca por novos 

complexos de Au, as reações de troca de ligantes, 

como por exemplo a troca de cloro por água, 

nomeada aquação, que é considerada a etapa 

necessária para ativação da droga quimicamente, 

são importantes descritores moleculares a serem 

avaliados teoricamente. 1,2 Deste modo, neste 

trabalho foi realizado um estudo completo e 

sistemático envolvendo nível de teoria, função de 

base e efeito do solvente na previsão da reatividade 

de complexos de Au(III) com potencial antitumoral. 

Resultados e Discussão 

O complexo [Au(dien-H)Cl]+ foi escolhido, 

inicialmente, como o sistema a ser estudado, devido 

a existência de dados experimentais de cinética da 

reação do complexo com a água e outros nucleófilos. 

A geometria do complexo foi otimizada e 

caracterizada como um ponto de mínimo na 

superfície de energia potencial (SEP). No estudo da 

reação do complexo com a água, o estado de 

transição (TS) foi proposto como uma bipirâmide 

trigonal distorcida e caracterizado pela existência de 

uma frequência imaginária, com o modo vibracional 

representando a quebra e a formação da ligação. Um 

cálculo de coordenada intrínseca de reação (IRC) foi 

utilizado para identificar os mínimos conectados ao 

estado de transição. Após, o intermediário 1 (I1) 

encontrado foi otimizado e caracterizado como ponto 

de mínimo na SEP. A energia livre de ativação da 

reação (Ga) foi calculada como ∆Ga = G(TS) −
G(I1).3 Foram testadas 31 distintas funções de base 

para o átomo de Au, 48 distintas funções de base 

para os átomos ligantes e 29 funcionais DFT. O efeito 

do solvente foi considerado usando a aproximação 

IEF-PCM e cavidade UFF. Todos os cálculos foram 

realizados usando o programa Gaussian 09 Revisão 

D.01. 

Figura 1. Valores calculados para o Ga calculados 
utilizando os 108 protocolos computacionais 
estudados. 

Foram observados desvios entre 0,43% e 40,27% em 
relação ao valor experimental. Pode-se destacar o 

Ga de 17,85 kcal mol-1 calculado no nível 
TPSSh/LANL2DZ/6-31+G(2d)/IEFPCM(UFF) que 
apresentou um desvio de 0,43% em relação ao valor 
experimental de 17,77 kcal mol-1 [1]. Posteriormente, 
os melhores protocolos computacionais serão 
aplicados no estudo de reações com diferentes 
complexos de Au e diferentes nucleófilos de forma a 
validar o protocolo proposto inicialmente. 

Conclusões 

O trabalho apresentou o desenvolvimento de um 

protocolo computacional para o estudo da reação de 

aquação do complexo de [Au(dien-H)Cl]+. A partir dos 

resultados obtidos o nível TPSSh/LANL2DZ/6-

31+G(2d)/IEFPCM(UFF) apresentou um desvio de 

apenas 0,4% em relação ao valor experimental, 

sendo uma ótima alternativa para o estudo da 

reatividade de complexos de Au(III) com potencial 

antitumoral.  

Agradecimentos 

Os autores agradecem o apoio aos órgãos de 

fomento CNPq, CAPES e FAPERJ. 

____________________ 
1Dos Santos, H. F.; Paschoal, D.; Burda, J. V. Chem. Phys. Lett. 2012, 

548, 64. 
2 Dos Santos, H. F.; Paschoal, D.; Burda, J. V. J. Phys. Chem. A 2012, 

116, 11015. 
3Paschoal, D. et al. J. Comput. Chem. 2012, 33, 2292. 

 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 379



Reaproveitamento de garrafas de politereftalato de etileno (PET), em 

vasos autoirrigável 

Ana Cláudia da S. Valentim1* (FM) 

1 SEEDUC Av. Prof. Pereira Reis, 119 - Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, 20220-901, Brasil 

Palavras Chave: Ensino de Química, Polímeros, Recurso Lúdico, Feira de Ciências.

Introdução 

Um método dinâmico que cativa a atenção
dos jovens alunos são os processos de
reaproveitamento e reutilização de “lixos” como 
matéria prima para confecção de novos produtos,
úteis e sustentáveis. Quando o professor faz sua
aula dinâmica de forma que cative o aluno, faz com
ele tenha um maior interesse pelo assunto e leve
isso para o dia-a-dia tornando-se um cidadão mais
responsável. Deste modo, entra em ação a
educação ambiental em forma de conscientização
para um reaproveitamento e reutilização dessas
matérias - garrafas PET - de forma natural (sem
reciclagem) e contínua com a introdução de feiras
de ciência no âmbito escolar. Acredita-se que seja a
escola o ambiente ideal para se trabalhar com
conceitos de educação ambiental, sobretudo com
relação à reciclagem e ao reproaveitamento que ao
contrario da reciclagem o material não entra em um
novo ciclo de produção. Visto a importância da
educação ambiental para o processo educativo
formativamente e transversalmente1.

O presente trabalho buscou reaproveitar
garrafa de refrigerante de politereftalato de etileno
(PET) na confecção de vasos autoirrigáveis. Os
alunos do 3º ano apresentaram esse trabalho na
feira de ciências, sendo um dos instrumentos
avaliativos do 3º bimestre. O resultado da media das
turmas foi comparado com os bimestres anteriores.

Resultados e Discussão 

O projeto foi desenvolvido na Escola
Estadual Professora Jeannette de S.C. Mannarino,
Metropolitana IV/ Rio de Janeiro-RJ, com duas
turmas do terceiro ano do ensino médio, composta
por 91 alunos no total (faixa etária de 16 a 18 anos).
A proposta de ensino foi dividida em três etapas: A
aula sobre o tema polímeros foi ministrada de forma
tradicional sobre o conteúdo polímeros e suas
aplicações durante duas semanas. Na terceira aula
foi demonstrada a estrutura orgânica do PET, suas
aplicações e uso em embalagens, e por ultimo a
problemática em relação ao descarte da garrafa no
meio ambiente e o tempo de sua degradação.
Nessa aula foi demonstrada como obter vasos
autoirrigaveis, através da reutilização de garrafas
PET, a realização da feira de ciência foi na semana
seguinte, sendo expostos os vasos

autoirrigáveis,além de oficinas explicando como se
obtém o vaso ( Figura 1).

Figura 1. Apresentação da Feira de ciências

A tabela 1 apresenta as medias bimestrais
das turmas 3004 e 3005, pode se observar que a
aulas lúdicas como as feiras de ciência foi um bom
instrumento avaliativo no terceiro bimestre,
contribuindo para a elevação da média das turmas.
O que afirma que esta estratégia contribui
positivamente para a aprendizagem do conteúdo.

Tabela 1: Médias bimestrais das turmas de 3º Ano
Média das 
Turmas 

Turma 3004 
(32 alunos) 

Turma 3005 
(26 alunos) 

1º Bimestre 6,99 7,73
2º Bimestre 7,09 8,15
3º Bimestre 8,08 9,03

Conclusões 

A feira de ciência foi um projeto de fácil
implementação nas diferentes turmas abordadas.
Os alunos foram receptivos para esta atividade, o
que acarretou grande participação destes.
Essa atividade consiste em um excelente recurso
didático para a construção do conhecimento, e
fundamentais na construção da cidadania
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Introdução 

Bactérias apresentam a capacidade de tornar-se 

resistente às moléculas antibióticas, não exibindo o 

mesmo comportamento quando tratadas com metais1,2. 

A prata apresenta mecanismos de interação com a 

membrana e o núcleo das células bacterianas, sendo 

capaz de causar danos irreparáveis à estrutura celular. 

Além disso, os processos redox desencadeados pela 

prata na interface da membrana favorecem a geração 

de espécies oxidativas reativas, danosas a estrutura da 

célula3,4,5. O avanço da nanotecnologia e a obtenção de 

metais suportados nos mais diversos suportes, 

impulsionou o desenvolvimento de materiais que 

apresentem eficácia na ação bactericida e baixa 

toxicidade aos seres humanos1,6.  

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi a síntese de 

uma resina polimérica como suporte para deposição de 

prata, sua caracterização e posterior avaliação da 

atividade biológica. A matriz polimérica foi obtida 

através de polimerização em suspensão utilizando os 

monômeros metacrilato de glicidila (GMA) e 

trimetacrilato de trimetilolpropano (TMPTMA), 

quimicamente modificada pela reação com dietilamina 

(DEA). A prata foi depositada na superfície do material 

utilizando-se etilenoglicol como agente redutor e 

solução aquosa de nitrato de prata (AgNO3) em três 

diferentes concentrações. A caracterização do material 

se deu através de microscopia óptica (MO), 

espectroscopia na região do infravermelho médio 

(4000-400 cm-1) (FTIR) e fluorescência de raios-X 

(XRF). 

Resultados e Discussão 

Na Figura 1 são apresentadas as micrografias de 

microscopia óptica e os espectros de infravermelho das 

resinas obtidas.  

Figura 1. Micrografias de microscopia óptica e espectro 

de infravermelho das resinas.  

A análise das imagens permite observar que as 

modificações químicas promovidas à resina base não

alteraram a morfologia esférica do material. Pode-se 

notar também uma alteração da coloração com o 

aumento da concentração de prata, onde a resina (A) 

possui a maior concentração e a (C), a menor.  

Os gráficos de Fluorescência de Raios-X (XRF), 

mostrados na Figura 2, confirmam a presença da prata 

para as resinas modificadas, corroborando com o 

aspecto apresentado na microscopia óptica. A resina 

GMA-TMPTMA-DEA-1 corresponde à micrografia da 

resina (A), a GMA-TMPTMA-DEA-2, à resina (B) e a 

GMA-TMPTMA-DEA-3, à resina (C). Na Figura 2B estão 

apresentados os valores da área da largura à meia 

altura dos picos. 

Figura 2. Espectros de XRF dos materiais obtidos. 

Conclusões 

Com base nos resultados obtidos, é possível confirmar 

a deposição de prata metálica na matriz polimérica, 

esperando-se resultados positivos na etapa de 

avaliação da atividade antimicrobiana. 
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Introdução 

        O oxigênio singlete (1O2) é uma das espécies 

reativas de oxigênio (EROs) com substancial 

atenção em áreas da biologia, medicina e química1. 

Essas espécies são geradas continuamente por 

organismos aeróbicos e reagem ativamente com 

biomoléculas. Em quantidades excessivas, o 1O2 

induz o estresse oxidativo e mostra efeitos 

cancerígenos e tóxicos devido à oxidação de 

lipídios, proteínas e ácidos nucléicos2. Um dos 

desafios no estudo das EROs é a sua detecção 

precisa, devido ao tempo de vida curto. Dentre as 

formas de detecção tem-se utilizado sondas 

fotoluminescentes, especificamente contendo 

antraceno, para a captura de 1O2 e formação de 

endoperóxidos3. 

Objetivos 

Sintetizar e estudar as propriedades fotofísicas e 

fotoquímicas do derivado de imidazol-antraceno 

inédito (Figura 1), além de realizar testes em 

células, a fim de aplicá-lo como sensor fluorescente 

para detecção de EROs. 

Resultados e Discussão 

        Ao final da síntese obteve-se bom rendimento 

(82%), enquanto que na caracterização observou-se 

o fenômeno do solvatocromismo (Figura 1). Na

tabela 1 encontra-se os principais dados fotofísicos. 

Tabela 1. Dados fotofísicos do derivado de imidazol. 

       Observou-se um deslocamento batocrômico do 

espectro de emissão de fluorescência à medida que 

aumentou-se a polaridade (constante dielétrica) dos 

solventes (Figura 1). 

         Verificou-se que ao introduzir uma molécula 

geradora de oxigênio singlete em solução junto à 

molécula sintetizada, ocorreu um decaimento da 

emissão de fluorescência característica do 

composto, atuando assim como sensor para 

detecção dessas espécies (Figura 2). 

Figura 1. Espectros da emissão de fluorescência em diferentes 

solventes (~106). 

Figura 2. Diferentes tempos de irradiação da solução de azul de 

metileno com o derivado de imidazol. 

Conclusões 

         Os resultados demonstram que a molécula 

apresenta grande potencial para atuar como sensor 

fluorescente na detecção da presença de 1O2, 

podendo auxiliar na identificação de estresse 

oxidativo em células, incluindo diagnóstico de 

doenças. 
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Introdução 

      Catalisadores bifuncionais baseados em tioureia mostraram-se eficientes na promoção de reações 
assimétricas. Neste trabalho propomos o desenvolvimento de uma metodologia assimétrica para fornecer 
uma biblioteca de adutos de Michael. 

Resultados e Discussão 

      A organocatálise continua sendo uma metodologia eficiente para sintetizar moléculas quirais em alta 

razão enantiomérica e diastereoisomérica. A L-tioprolina é uma L-prolina análoga em estrutura e 

aplicações em catálise assimétrica. O catalisador à base de tioureia e L-tioprolina 1 ativa o eletrófilo 2 

através da ligação de hidrogênio e o nucleófilo 3 via enamina. No entanto, neste trabalho, diferentes 

chalconas 2, frente a diferentes cetonas 3, serão utilizadas como aceitadoras de Michael para obtenção de 

adutos enriquecidos diastereo e enantiomericamente 4. Esses novos compostos enantiomericamente 

enriquecidos 4 têm potencial aplicação na química medicinal, principalmente contra a tuberculose. Em 

seguida, este trabalho visa desenvolver uma nova metodologia assimétrica para o fornecimento de adutos 

quirais de Michael através do uso de novos catalisadores à base de tiazolidina e benzoiltioureia. 

. 

Esquema 1 – Síntese de novo catalisador e aplicação em reação assimétrica de Michael. 

Conclusões 

      A metodologia para obtenção do catalisador quiral está sendo otimizada, buscando novas condições 
experimentais de catálise assimétrica. 
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Introdução 

A indústria têxtil é responsável pela geração de uma 

considerável carga de efluente. Sua característica 

principal é a presença de coloração, devido à 

incompleta fixação dos corantes durante o tingimento 

dos tecidos, resultando em efeitos tóxicos nos 

ambientes aquáticos, promovendo o seu desequilíbrio1. 

Logo, é crescente o interesse na evolução de 

tecnologias para o tratamento desses efluentes, 

sendo que a fotocatálise se destaca dentre os 

processos oxidativos avançados. Alguns Hidróxidos 

Duplos Lamelares (HDLs) têm sido testados como 

fotocatalisadores, apresentando bons resultados2. 

Portanto, o objetivo deste trabalho consistiu em 

sintetizar catalisadores utilizando métodos de 

sínteses de HDL, e avaliar o possível uso desses 

materiais como fotocatalisadores na degradação de 

corante têxtil reativo. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente, foram sintetizados catalisadores tendo 

como precursores sais de Fe, Al e Ti. 

Tabela 1. Catalisadores sintetizados. 
Nomenclatura Método Secagem 

Fe0,75Al0,25 (HU) 
Hidrólise de uréia 
(HU) 

100ºC / 1 h 

Fe0,75Al0,25 (PP) 
Co-precipitação 
(PP) 

100ºC / 1 h 

Fe0,75Al0,25 (PP2) 
Co-precipitação 
(PP) 

100ºC / 2 h 

Fe0,75Al0,25 (HUN) 
Hidrólise de uréia 
+ N2 (HUN) 

100ºC / 1 h 

Fe0,75Ti0,25 (PP) 
Co-precipitação 
(PP) 

100ºC / 1 h 

Fe0,75Ti0,25 (HUN) 
Hidrólise de uréia 
+ N2 (HUN) 

100ºC / 1 h 

A caracterização desses materiais foi realizada via 

Difração de Raios-X (DRX) e Microscopia Eletrônica 

de Varredura com Espectroscopia por Energia 

Dispersiva (MEV-EDS), as quais indicaram que a 

estrutura lamelar esperada não foi obtida, tratando-

se de uma mistura de óxidos. 

Os catalisadores foram empregados na 
fotodegradação de solução aquosa do corante 
Amarelo Reactron, sob luz visível. Também foi 
realizado teste com o catalisador comercial TiO2-
P25 para fins de comparação. Avaliou-se o 
potencial de degradação do corante através das 
técnicas de Espectrofotometria UV-Vis e análise de 
Carbono Orgânico Total (COT). 

Tabela 2. Resultados da degradação do corante via 
Espectrofotometria* e COT**. 

Dentre os catalisadores sintetizados, o que 
apresentou melhor resultado, quando comparado ao 
catalisador comercial, foi o Fe0,75Al0,25 (PP2), com 
uma porcentagem de descoloração próxima a 100% 
e uma porcentagem de remoção de C de cerca de 
74%, bem superior ao do TiO2 P-25, que mostrou-se 
pouco eficiente sob luz visível. Os demais 
catalisadores, com exceção do Fe0,75Ti0,25 (PP), 
também apresentaram bons resultados. 

Conclusões 

Através das metodologias de síntese empregadas, 

não foi possível obter catalisadores com estrutura 

do tipo hidrotalcita. Apesar disso, resultados 

satisfatórios foram alcançados em relação à 

degradação do corante reativo Amarelo Reactron 

com os óxidos mistos sintetizados. 
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Testes 
% Remoção 

de cor* 
% Remoção 

de C** 

Fotocatalítico 
(TiO2 P-25 + lâmpada) 

100 6,9 

Fotólise (lâmpada) 4,3 0 

Fe0,75Al0,25 (HU) 77,8 43,6 

Fe0,75Al0,25 (PP) 91,0 49,9 

Fe0,75Al0,25 (PP2) 92,2 73,9 

Fe0,75Al0,25 (HUN) 90,6 49,1 

Fe0,75Ti0,25 (PP) 0 0 

Fe0,75Ti0,25 (HUN) 81,0 45,0 
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Introdução 

A tuberculose é uma séria doença causada pelo
Mycobacterium tuberculosis, representando um dos
maiores desafios de saúde pública atuais em escala
global. Estimativas indicam que, em 2017, cerca de
6,4 milhões de novos casos da doença se
desenvolveram no mundo, sendo ela responsável
por cerca de 1,6 milhão de mortes.1 Assim, a busca
por novos fármacos que viabilizem o tratamento da
doença se mostra de grande importância.

Neste cenário, destaca-se o núcleo benzotiazólico
(Figura 1) como um importante heterociclo em
termos de atividade antimicrobiana.2 Além disso,
estruturas que seguem o padrão aril-NH-N=CH-aril
se mostram de grande relevância por estarem
presentes em moléculas que também mostraram
atividade antituberculose.2

Figura 1. Núcleo benzotiazólico

Deste modo, este trabalho visa sintetizar uma
série de derivados benzotiazólicos, visando
investigar as atividades contra M. tuberculosis

dessa classe de substâncias. Todos os derivados
benzotiazólicos serão avaliados in vitro em cepas
H37Rv ATCC 27294 do Mycobacterium

tuberculosis.

Resultados e Discussão 

Os derivados benzotiazólicos 3a-p foram obtidos
através de reações entre o 2-hidrazinobenzotiazol
(1) (1 eq.) e os benzaldeídos correspondentes (2a-

p) (1 eq.) em metanol. As reações foram mantidas
sob refluxo e tiveram duração de 15 minutos a 3
horas. Em todas as reações se observou a
formação de precipitados, que foram filtrados e
lavados com metanol gelado. Os derivados
benzotiazólicos foram obtidos na forma de sólido
com rendimentos entre 59 e 99%.

Esquema 1. Síntese das benzoidrazonas 3a-p.
As estruturas foram confirmadas por

Espectrometria de Massa e Espectroscopia de
Ressonância Magnética Nuclear de 1H e 13C.

Conclusões 

Os derivados benzotiazólicos foram sintetizados
por metodologia satisfatória com rendimentos
moderados a excelente. Todos os derivados
benzotiazólicos serão avaliados quanto à sua
propriedade antituberculose.
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Introdução 

Atualmente no Brasil, o vírus da Dengue (DENV) e
Zika (ZIKV) são os flavivírus de maior importância
em saúde pública e impacto na economia.  São
milhões de casos anualmente com centenas de
mortes.1 Esta situação aponta para a necessidade
de novas alternativas terapêuticas. Neste contexto
destacam-se os produtos naturais, especificamente
os da classe das flavanonas, como a pinocembrina
(1) (Figura 1), e as chalconas, que possuem
potentes atividades antivirais.2

Este trabalho tem como objetivo a síntese de
flavanonas e chalconas inéditas, estruturalmente
semelhantes a substância bioativa (1), contendo
substituintes arilas ou heteroaromáticos, ancorados
de maneira regiosseletiva no anel A.

Figura 1. Estruturas das novas substâncias (2-5).

Resultados e Discussão 

Os substituintes arilas foram inseridos na posição 5
da flavona dimetilada (6) empregando uma reação
regiosseletiva de ativação C-O catalisada por
rutênio (Ru),3 gerando os intermediários flavonas (7-
9) com bons rendimentos. Na sequencia reacional,
as flavonas (7) e (8) foram submetidas à uma
reação de redução catalisada por paládio (Pd) em
H2 (1 atm) e ultrassom gerando as flavanonas C-5
substituída (10) e (11) com rendimentos razoáveis
(Esquema 1).

Esquema 1. Síntese das flavanonas (10 e 11)

Na última etapa, através da abertura do anel
pirânico utilizando uma metodologia inédita

desenvolvida pelo nosso grupo, obtemos as
chalconas (12) e (13) com ótimos rendimentos
(Esquema 2).

Esquema 2. Síntese das novas chalconas (12-13).

Experimentos estão sendo realizados explorando a 
regiosseletividade do catalisador níquel (Ni),

4
 o qual

permite a inserção de substituíntes arilas de posição 
7 de (6) o qual permitirá acesso as flavanonas (15) 
e chalconas (16) (Esquema 3). 

Esquema 3. Síntese das novas substâncias (15-16).

A atividade antiviral das novas substâncias esta 
sendo realizada pelo grupo da Prof.ª Dra. Luciana 
Jesus da Costa do Departamento de Virologia da 
UFRJ.

Conclusões 

Através das reações de arilação seletiva catalisada
por Ru, redução e posterior abertura do anel
pirânico foi possível obter as flavanonas e
chalconas inéditas com rendimentos de razoáveis a
bons.
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Introdução 

A tuberculose (TB) continua a ser uma das mais 
prevalentes e uma das principais doenças com altas 
taxas de mortalidade resultando em 1,4 milhões de 
mortes, especialmente nos países em 
desenvolvimento. O surgimento de TB resistente à 
medicamentos (DR-TB), TB multirresistente (MDR-
TB, com apenas uma taxa de cura de 40-80%, 
resultaram em 48 milhões de mortes em 2015), TB 
extensivamente resistente a medicamentos (XDR-
TB) e os recém-casos de TB totalmente resistente a 
medicamentos (TDR), bem como a co-infecção com 
o HIV faz com que o problema grave no controle de
TB seja alarmante.[1] Devido à gravidade da 
situação, a OMS declarou a TB como uma 
emergência global na tentativa de aumentar a 
conscientização e a política pública. As pirrolo [2,1-
c] [1,4] benzodiazepinas (PBDs) são agentes de
ligação secundários de DNA baseados na família de 
ocorrência natural de antibióticos antitumorais 
antramicinas e a literatura cita tmbém como 
potentes agents tuberculostáticos.[2] A reutilização 
de produtos naturais bioativos existentes levam ao 
desenvolvimento de novos fármacos 
tuberculostáticos de ação rápida com novo 
mecanismo de ação para alcançar o controle efetivo 
da TB. Então, planejamos a síntese das moléculas 
com a arquitetura de produtos naturais e 
avaliaremos sua atividade contra o Mycobacterium 
tuberculosis.Por esses motivos, o presente trabalho 
visa a síntese de derivados inéditos 
benzodiazepínicos acoplados ao núcleo 1,2,3-
triazólico.  

Resultados e Discussão 

A síntese dos triazóis foi realizada segundo o 
esquema reacional apresentado no Esquema 1. 
Para obtenção dos triazóis foi-se necessário a 
obtenção do intermediário chave alcino (3), que foi 
sintetizado por uma sequência de 2 etapas 
reacionais. A primeira etapa consiste na formação 
do derivado pirrolobenzodiazepínico (2) em 70%. 
Em seguida, obteve-se o (3) em meio básico com o 
brometo de propargila. Este reagiu-se com 
diferentes azidas aromáticas, previamente 

sintetizadas no nosso grupo de pesquisa, aplicando 
o conceito da química “click” à reação de
cicloadição 1,3-dipolar, conhecida como reação de 
Huisgen. A reação se mostrou eficiente e os 
produtos (4) foram de fácil isolamento, sendo 
purificados por cromatografia em coluna para 
retirada do excesso de alcino utilizado nas reações.  

Esquema 1. Rota sintética empregada. 

Todos os compostos sintetizados foram 
caracterizados por espectrometria de RMN de 1H e 
de 13C e por espectroscopia na região do 
Infravermelho. 

Conclusões 

Todos os compostos foram obtidos com 
rendimentos satisfatórios e a rota sintética 
apresentou-se eficiente na preparação desses 
materiais. As substâncias serão enviadas para teste 
na Fiocruz. 
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Introdução 

A β-Lapachona (βLAP) é um composto natural1 

que possui potentes atividades antitumorais, 

antivirais e antitripossomais in vivo.2 Contudo, a 

solubilidade reduzida em água (0,038 mg/mL ou 

0,16 mM) prejudica a administração de βLAP em 

vias sistémicas em aplicações clínicas em seres 

humanos.3 O uso de ciclodextrinas (CD) para formar 

complexos de inclusão visando o aumento da 

solubilidade e biodisponibilidade de compostos 

orgânicos já é relatado.4 O objetivo deste trabalho 

foi avaliar a atividade tripanocida do βLAP, seu 

derivado nor-β-Lapachona (NβL) e os complexos de 

inclusão dessas moléculas (ICβLAP e ICNβL) em 

ciclodextrina visando aumentar a solubilidade 

aquosa. 

Resultados e Discussões 

Todas as análises demonstraram que houve 

complexação de naftoquinona com ciclodextrina. A 

associação de βLAP e NβL com 2-HPβ-CD foi 

avaliada pela variação do deslocamento químico de 

hidrogênio (Δδ) induzido pela inserção destes na 

cavidade interna da ciclodextrina (complexos 

ICβLAP e ICNβL). 

As diferenças de deslocamentos químico ao 

comparar os espectros de RMN-1H de βLAP versus 

ICβLAP e NβL versus ICNβL mostram valores 

alterados, indicando que a inclusão de βLAP na 

cavidade 2-HP-β-CD ocorre pelo anel pirano. O 

mesmo é observado para a molécula NβL, 

indicando que o anel furano de NβL está em contato 

com a cavidade da ciclodextrina. 

Após confirmação da formação dos complexos de 

inclusão, as atividades biológicas de βLAP, NβL, 

ICβLAP e ICNβL foram investigadas em ensaios 

tripanocidas com T. cruzi e estudos de 

citotoxicidade em macrófagos peritoneais de 

camundongos (Tabela 1). Os ensaios tripanocidas 

mostraram que os complexos de inclusão ICβLAP e 

ICNβL apresentaram maiores atividades biológicas 

(EC50) quando comparados com βLAP, NβL e 

controle (benzonidazol). Os efeitos citotóxicos 

contra células de mamíferos foram investigados 

usando macrófagos peritoneais de camundongos e 

indicaram que a inclusão de βLAP e NβL na 

ciclodextrina permitiu uma redução perceptível da 

toxicidade. Os valores de CC50 mostraram que

ICβLAP e ICNβL apresentaram citotoxicidade menor 

do que βLAP e NβL isolados. O NβL foi mais tóxico 

que o βLAP para macrófagos peritoneais, e a 

toxicidade para o 2-HP-β-CD foi observada apenas 

nas concentrações mais altas testadas. O índice de 

seletividade mostrou que o βLAP tem um valor de 

I.S. ligeiramente superior ao do benzonidazol. O 

complexo de inclusão ICβLAP tem um valor de S.I. 

aproximadamente 15 vezes maior que o βLAP e o 

ICNβL teve um valor de S.I. 90 vezes maior que o 

NβL. 

Tabela 1. Resultados do efeito tripanocida, toxicidade em 

células de mamíferos e valores do índice de seletividade 

para Benzonidazol, 2-HPβ-CD, βLAP, ICβLAP, NβL e 

ICNβL 

Conclusões 

Os resultados sugerem que os complexos βLAP e 

NβL com 2-HP-β-CD ocorrem pela inserção do anel 

pirano e furano, respectivamente, na ciclodextrina. 

Testes tripanocidas com cepa Y epimastigota 

mostraram que os complexos de inclusão 

apresentaram maiores atividades biológicas e 

menor citotoxicidade quando comparados ao βLAP 

e NβL. Assim, a complexação de βLAP e NβL com 

2-HP-β-CD aumenta a solubilidade do fármaco e a 

atividade biológica. 
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Substância 
EC50 (µM) 
Cepa Y 

CC50 (µM) 
macrófago 
peritoneal 

Índice de 
seletividade 
(I.S.) 

Benzonidazol 16,1 ± 2,6 150 ± 5,76 9,33 

2-HPβ-CD 191,7 ± 20,57 202,9 ± 20,57 1,05 

βLAP 2,1 ± 0,47 21,11 ± 3,47 10,05 

ICβLAP 0,711 ± 0,161 
109,6 ± 
11,161 

154,14 

NβL 6,312 ± 0,85 8,55 ± 1,02 1,35 

ICNβL 0,979 ± 0,215 94,77 ± 13,74 96,80 
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Introdução 

A busca por novos fármacos capazes de diminuir 

ou eliminar a taxa de morbidade, mortalidade e 

sofrimento dos pacientes acometidos pelas diversas 

doenças têm sido um dos principais focos da 

síntese orgânica associada à Química Medicinal. 

  A determinação dos alvos de estudo que levará a 

síntese de novas moléculas bioativas inicia-se pela 

sua relevância na literatura, como é o caso das 

naftoquinonas, das cumarinas e dos sistemas 1,2,3-

triazólicos, cujos estudos farmacológicos mostram 

variadas biodinamicidades e numerosas 

propriedades biológicas individuais.  

Com base nisso, o objetivo deste trabalho é obter 

novos híbridos naftoquinona-cumarina conectados 

por um espaçador 1,2,3-triazólico, buscando uma 

boa relação entre a estrutura e a atividade. Assim, 

pretende-se investigar como a junção de tais 

sistemas - naftoquinona, cumarina e 1,2,3-triazol - 

pode influenciar na atividade dessas novas 

moléculas, mais especificamente frente às células 

escamosas orais (OSCC). 

Resultados e Discussão 

Para a obtenção dos híbridos naftoquinônicos-

cumarínicos do tipo 5, inicialmente se fez 

necessário a síntese dos intermediários 3 e 4. Os 

intermediários clorados 2 foram obtidos reagindo-se 

a menadiona adequada 1 com diferentes aldeídos 

em presença de HCl gasoso, empregando ácido 

acético glacial. Os intermediários 2 foram reagidos 

com azida de sódio, empregando uma mistura 

água/etanol durante 30 minutos no ultrassom 

(Esquema 1). Para a obtenção da cumarina 

propargilada 4 reagiu-se a 4-hidróxi-cumarina 

comercial com brometo de propargila em meio 

básico e o produto foi obtido com 89 % de 

rendimento. Após a síntese dos intermediários-

chave 3 e 4, partiu-se para o acoplamento entre os 

dois núcleos. Os azido compostos 3 foram reagidos 

com a cumarina propargilada 4 através de uma 

cicloadição 1,3-dipolar catalisada por Cu(I) 

(Esquema 1). Todos os compostos do tipo 5 foram 

caracterizados por métodos físicos de análise - 

RMN de 1H e 13C-APT, IV e HRMS.  

Esquema 1: Síntese de híbridos naftoquinona-cumarina 

do tipo 6 

Os derivados do tipo 5 tiveram sua atividade 

biológica in vitro avaliada frente às células 

escamosas orais (OSCC) - câncer de boca. Os 

derivados 5a (R1=H e R=Ph) e 5b (R1=H e R=4-F-

Ph) foram os mais promissores com valores de IC50 

26,72 μM e 33,22 μM, respectivamente. Os 

compostos também foram seletivos (SI>2) para 

células tumorais. 

Conclusões 

Os compostos 5a e 5b exibiram expressiva 

atividade in vitro frente às células escamosas orais, 

além de elevada seletividade, o que sugere que 

estas substâncias são promissoras para o 

desenvolvimento de novos agentes antitumorais. 
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Introdução 

A esporotricose é um problema de saúde pública no 

Brasil que afeta animais domésticos, 

majoritariamente gatos. Os principais agentes 

causadores desta doença são as espécies de 

fungos Spororothrix brasiliensis, Sporothrix 

schenckii e Sporothrix globose, mas a ocorrência de 

S. brasiliensis é mais alta e responsável pelo 

aumento da incidência tanto em felinos quanto em 

humanos. Os agentes antifúngicos mais utilizados 

para o tratamento da esporotricose são iodeto de 

potássio e itraconazol, que apresentam alto custo e 

atividade moderada. Desta forma, a busca por 

novos agentes antifúngicos é altamente desejável. 

Neste contexto, as cumarinas tem se mostrado 

moléculas com amplo espectro de atividades 

biológicas, e tem sido cada vez mais investigadas 

para diferentes aplicações. Assim, o objetivo deste 

trabalho consiste na síntese e avaliação da 

atividade antifúngica in vitro de duas novas séries 

de cumarinas sintéticas frente aos fungos Sporothrix 

schenckii and Sporothrix brasiliensis. 

Resultados e Discussão 

A síntese dos derivados cumarínicos foi efetuada 

utilizando-se uma reação multicomponente entre a 

4-hidroxicumarina (1) em presença de um aldeído 

(salicilaldeído ou formaldeído) e do tiol apropriado 

(Esquema 1). Ocorre uma condensação de 

Knoevenagel entre 1 com o aldeído correspondente, 

formando inicialmente os intermediários orto-

quinona metides (o-QMs), que agem como 

aceptores de Michael na presença de tióis. A 

utilização de formaldeído resulta nos derivados 2. Já 

a utilização de salicilaldeído leva aos xantenos 

cumarínicos do tipo 3. 

A atividade inibitória dos compostos 2 e 3 foram 

avaliadas frente a Sporothrix spp. Os compostos 2b 

e 3i foram os mais ativos e inibiram fortemente a 

espécie S. schenckii.  

Conclusões 

Em resumo, os compostos 2b e 3i exibiram boa 

atividade antifúngica frente ao S. brasiliensis e S. 

schenckii, o que sugere que estas são estruturas 

importantes para o desenvolvimento de novos 

agentes antifúngicos. 
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Introdução 

O glifosato (figura 1) é o princípio ativo do
Roundup, um herbicida pós-emergente sistêmico,
não seletivo de maior sucesso comercial1. No
contexto da Química Inorgânica, sua relevância
reside na sua capacidade de se coordenar
fortemente a diferentes íons metálicos, fenômeno
relacionado ao seu comportamento bioquímico e
ambiental2. Devido a esta característica, é possível
encontrar na literatura uma ampla variedade de
complexos de diversos metais tendo o glifosato
como ligante. O presente trabalho por sua vez, tem
por objetivo estudar a complexação do glifosato
frente ao mercúrio divalente, aspecto que
permanece ainda pouco explorado, não tendo sido
reportado nenhum complexo com este metal até o
presente momento. Os complexos foram
sintetizados por uma rota direta e outra indireta,
ambas nas razões molares 1:1 e 2:1 M/L e solução
aquosa ácida. Na rota direta o glifosato reagiu com
HgO por 24 horas a 80°C e na rota indireta com
HgCO3 por 18 horas na mesma temperatura. Após
término da reação os sólidos brancos obtidos foram
isolados e caracterizados por espectroscopia no
infravermelho e RMN de estado sólido de 13C.

Resultados e Discussão 

Por meio da análise dos espectros de
infravermelho (IR) pode-se evidenciar a
complexação, uma vez que as bandas referentes
aos grupos carboxilato e fosfonato do glifosato livre
apresentaram grande descolamento quando
comparadas com as do glifosato associado ao
Hg(II). A tabela 1 a seguir apresenta a comparação
dos os principais modos vibracionais observados
para o glifosato livre e para o complexo de mercúrio.

Uma vez que as mesmas bandas foram
observadas para todos os compostos, optou-se por
apresentar um único resultado, a exceção da
condição equimolar a partir HgO.

Tabela 1. Vibrações representativas no IR (cm-1) da
molécula de glifosato e seus possíveis complexos
de mercúrio(II).

Atribuição Glifosato (cm
-1

) Complexo 

ν(C=O) 1713, 1430 1435
ν(COO-)as 1730 1601
ν(COO-)s 1421 1408
ν(P=O) 1269 1261
ν(PO3)as 1087, 1149 1109

O deslocamento químico para campo baixo
observado na comparação dos espectros de 13C
CP-MAS do complexo de Hg-gli e glifosato livre
pode ser atribuído ao fato que a densidade
eletrônica foi redirecionada para ligação O-Hg,
deixando a ligação C-O com menor densidade
eletrônica, desblindando o núcleo de carbono
carboxílico.

Figura 2: Comparação dos espectros de RMN
de 13C do glifosato livre e Hg-gli a 8 kHz de rotação.

Conclusões 

Apenas a reação direta na proporção 1:1, se
mostrou adequada. A coordenação possivelmente
se dá pelos oxigênios dos grupos carboxilato e
fosfonato e o grupo amino permanece protonado.
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Figure 1: Estrutura do glifosato
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perfil eletrostático e a predição de possíveis alvos 

moleculares. 
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Introdução 

A análise térmica abrange um grupo de 
técnicas, através das quais uma propriedade física 
de uma substância e ou de seus produtos de reação 
é medida em função da temperatura, enquanto a 
substância é submetida a uma programação 
controlada de temperatura1.  

A Termogravimetria (TG) é uma técnica na 
qual a massa de uma substância é medida em função 
da temperatura, enquanto a substância é submetida 
a uma programação controlada de temperatura1. Já 
a Calorimetria exploratória diferencial (DSC, do 
inglês Differential Scanning Calorimetry) é uma 
técnica na qual se mede a diferença de energia 
fornecida à substância e a um material de referência, 
em função da temperatura, enquanto a substância e 
o material são submetidos a uma programação
controlada de temperatura1. 

Este trabalho foi elaborado a partir de 
pesquisas discentes feitas com objetivo de verificar 
características associadas à utilização das técnicas 
de TG e DSC. Analisou-se a importância da 
aplicação dessas técnicas para o meio científico e 
algumas de suas aplicações práticas e teóricas. 

Resultados e Discussão 

A TG, tem por objetivo possibilitar que se 
estabeleça a faixa de temperatura em que se começa 
a decompor um determinado material, assim como 
para seguir a projeção de reações de desidratação, 
oxidação decomposição, etc2. Esta técnica é feita em 
um aparelho específico cujos principais 
componentes são: uma balança analítica, cadinhos 
de material inerte, termopares (sensores de 
temperatura), forno e um sistema de corrente de 
gás2. A medição é feita através de um processo no 
qual se coloca o analito no cadinho, acoplando o 
mesmo em um suporte ligado a balança que se 
localiza dentro do forno2. Em seguida, provoca-se 
uma mudança de temperatura de maneira pré-
estabelecida, o que faz com que a balança forneça 
dados referentes a massa da amostra em função do 
tempo2. Neste processo, o sistema de gás atua 
provocando a retirada das partículas do analito que 
se volatilizaram, a fim de que não volte a fazer parte 
do analito dentro no cadinho2. Com isso, a balança é 

capaz de medir a diferença de massa em função do 
tempo2. 

A técnica de DSC é utilizada para se obter 
valores experimentais de temperaturas 
características (fusão, cristalização, transições 
polimórficas, reações, transição vítrea) e calor 
específico de determinadas substâncias3. A DSC tem 
um extrema importância e aplicabilidade em 
indústrias farmacêuticas na área de controle de 
qualidade3. Alguns exemplos dessa aplicabilidade 
são análises térmicas feitas a fim de avaliar a 
estabilidade e decomposição térmica de 
determinados fármacos, determinar umidade, 
determinar grau de pureza, a faixa de fusão, 
caracterizar polimorfos, estudar complexos de 
inclusão e, por fim, estudar compatibilidade de 
fármaco/excipiente3. 

A DSC ocorre com a passagem de um fluxo 
de calor em um analito e em um material padrão (de 
valores de interesse conhecidos)2. Feito isso, 
utilizando um calorímetro diferencial, é feita a 
medição do calor de transição dos respectivos 
materiais2. Como consequência das medições 
obtidas, é possível analisar as variações entálpicas 
exotérmicas e/ou endotérmicas de alguns 
fenômenos químicos e físicos e, as variações 
entrópicas de segunda ordem2. 

Conclusões 

A partir desse trabalho verificou-se que a TG e a DSC 
possibilitam analisar algumas das principais 
características térmicas de uma variada gama de 
materiais. Isso evidencia a importância dessas 
técnicas no meio científico e educacional, 
contribuindo assim, para que se atinja consideráveis 
avanços teóricos e experimentais e para que ocorra 
uma formação mais ampla dáqueles envolvidos em 
projetos que utilizam essas técnicas. 
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Introdução 

A ciência forense é permeada por diversos temas 

transversais que podem ser trabalhados no Ensino 

Básico por uma perspectiva investigativa e 

experimental. O ensino investigativo é uma 

metodologia que busca promover o protagonismo 

do aluno em sala de aula, podendo contribuir para 

que estes tornem-se mais autônomos e cidadãos 

críticos perante as questões cotidianas¹. Assim, 

uma situação-problema, por exemplo, é capaz de 

estimular a criatividade, o raciocínio lógico, maior 

envolvimento e entendimento dos conteúdos 

abordados². Seguindo essa linha, este trabalho 

propõe e avalia uma atividade de Química com a 

temática perícia criminal, realizada com alunos do 3º 

ano do Ensino Médio de uma escola pública do Rio 

de Janeiro. 

Metodologia 

Os 20 alunos, separados em grupos, foram 
mediados durante toda atividade. Inicialmente foi 
feita a leitura da história fictícia intitulada “As 
tragédias da família Ortega”, cujo enredo gira em 
torno de uma família abastada, composta por um 
casal e seus quatro filhos. O clímax ocorre quando o 
pai é assassinado – ou comete um suicídio. Em 
sequência, durante as investigações, seu filho 
adotivo é encontrado também em risco de morte 
após ingerir vinho, oriundo da vinícola de sua 
família, que possuía um pó branco no fundo do 
recipiente. Nesse momento, todos tornam-se 
suspeitos e, para a investigação, são feitas as 
coletas de alguns materiais encontrados em ambas 
as cenas. A partir disso, o aluno é convidado a 
desvendar o caso através de experimentos que 
possam averiguar quais personagens estavam com 
materiais em comum aos encontrados nas cenas 
em julgamento; se há discordância entre as análises 
e os depoimentos; e concluir quem e por que matou 
o personagem. As análises solicitadas envolveram a
identificação qualitativa de alguns materiais, bem 
como a tipagem sanguínea dos irmãos. Para isso, 
cada grupo recebeu um roteiro experimental de 
cada análise, uma tabela para anotações dos 
resultados e, por fim, realizaram um relatório 
desvendando o caso. Os conteúdos químicos foram 
abordados através dos experimentos de ensaio de 
chamas – para detectar os cátions presentes na 
pólvora fictícia e na calda bordalesa; ensaio de 
fenóis – para análise dos comprimidos; e de 

tipagem sanguínea. A avaliação da atividade foi 
realizada a partir da análise dos relatórios dos
estudantes. 

Resultados e discussões 

Observou-se que os alunos se envolveram com a 

história e foram criativos em suas argumentações. 

Embora em alguns casos tenham sido utilizadas 

palavras como “acho”, “acredito” e “talvez”, a 

maioria das justificativas se deram com base nas 

evidências experimentais que foram discutidas entre 

os grupos. Isso pode ser percebido no trecho a 

seguir: “pode ter sido Jorge [que matou José], pois 

ele tinha pólvora e paracetamol, acho que a Cláudia 

ajudou por já ter mentido sobre o tipo sanguíneo. 

Talvez a Cláudia tenha sabotado o Jorge para 

incriminá-lo ou os dois estão envolvidos”. Contudo, 

notou-se também algumas argumentações 

baseadas no grau de envolvimento do aluno com a 

história, sem respaldo experimental/teórico sobre o 

que estava sendo discutido, como no seguinte 

trecho “José cometeu suicídio porque foi traído”. É 

importante ressaltar que a atividade contribuiu para 

grande socialização entre os alunos e estimulou a 

criatividade para a descrição dos fatos 

evidenciados. Entretanto, a dificuldade com a 

escrita é um caso comum entre os alunos. Isto é, 

apesar de ser notória a participação e engajamento 

destes na atividade experimental e na expressão 

oral, existe uma dificuldade em organizar o 

pensamento e transformá-lo em texto escrito. 

Considerações finais 

A atividade permitiu a experimentação sobre os 

conteúdos que haviam sido abordados nas aulas 

regulares dos estudantes, articulando química e 

biologia através das análises qualitativas, 

contribuindo para a incorporação do conhecimento 

científico no discurso oral e escrito, algo 

fundamental na construção cidadã através da 

alfabetização científica. 
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Introdução 

Um dos desafios do ensino das ciências naturais a 

estudantes do ensino fundamental/médio, é 

evidenciar que todos os materiais contemporâneos 

derivam de exaustiva investigação científica. Nesse 

contexto, a abordagem de conteúdos de Química 

Orgânica a partir do estudo dos polímeros é capaz 

de conectar diretamente os conteúdos didáticos 

com materiais ubíquos no cotidiano do aprendiz.  

Em linha com a aplicação didática de novas 

tecnologias, o uso da realidade aumentada emerge 

como uma alternativa eficaz na visualização 

tridimensional de estruturas e processos(1).  

Neste trabalho ferramentas de modelagem 

molecular e de realidade aumentada foram 

utilizadas para criar uma estratégia didática para o 

ensino do conteúdo de polímeros à jovens e adultos 

do CEJA/Nova Friburgo. 

Metodologia 

Alunos participantes: Foram selecionadas os 

alunos participantes do curso de ensino e jovens e 

adultos do CEJA/Nova Friburgo, no semestre letivo 

de 2019/1. Seleção de moléculas: Foram 

selecionados polímeros e monômeros que 

compunham  o material didático dos alunos e que 

representassem materiais ubiquamente presentes 

no cotidiano. Desta forma, foram selecionados: 

Polietileno (PE), Policloreto de vinila (PVC), 

Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno (PP) e  

Poliestireno (PS). Modelagem 3D: A geometria de 

equilíbrio de  monômeros e polímeros foi calculada 

através de algoritmos de mecânica molecular - 

campo de força CHARMM - implementados no 

software ACD/ChemSkecth. Em seguida, foram 

produzidos vídeos com o software SkecthUp 2017. 

Realidade aumentada: A realidade aumentada foi 

criada com o software Flaras.  

Todos os softwares utilizados possuem 

licenciamento gratuito, com excessão do SkecthUp 

2017. 

Resultados e Discussão 

A combinação de programas gratuitos de 

modelagem molecular, de edição de vídeo e de 

realidade aumentada mostrou-se eficiente para 

gerar instrumentos didáticos úteis ao ensino da 

química de polímeros. Observou-se, a partir dos 

depoimentos dos alunos, que a utilização de 

modelos virtuais tridimensionais auxiliou na 

compreensão dos conteúdos abordados, sobretudo 

na relação espacial dos carbonos sp2 dos 

monômeros e sp3 dos polímeros (Figura 1B).   

Figura 1. Comparação entre o modelo

bidimensional da apostila (A) e tridimensional, 

criado neste trabalho (B).  

Considerações Finais 

O relato dos alunos revela que a utilização de 

modelos moleculares virtuais de realidade 

aumentada é um fator motivador do estudo da 

química de polímeros. Adicionalmente, a 

metodologia possui grande potencial de difusão, 

uma vez que utiliza softwares gratuitos. 
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