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De queijos a obras de arte

PESQUiSa

Sob a luz do espectrômetro, departamento de Química da UFJF desenvolve projetos que 
beneficiam diversos setores. No caso da ciência forense, por exemplo, as análises têm sido 
uma alternativa promissora para detecção de fraudes em documentos
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De queijos a obras de arte, o universo de 

materiais pesquisados pelo Núcleo de 

Espectroscopia e Estrutura Molecular 

da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

demonstra a competência dos integrantes do 

Departamento de Química nesta área. Dentre 

as centenas de artigos e outras publicações do 

grupo, destacam-se as análises produzidas por 

meio da espectroscopia Raman. A técnica, uma 

das possíveis para se estudar a interação entre 

radiação eletromagnética e matéria, tornou-

se especialidade do professor Luiz Fernando 

Cappa de Oliveira, fazendo da Federal de Juiz 

de Fora uma referência neste campo.

A espectroscopia Raman não é novidade. 

Foi descoberta no final da década de 1920, 

pelo indiano C. V. Raman, que ganhou o 

prêmio Nobel de Física pelo feito, e também 

observada por outros pesquisadores da época. 

Sua principal característica é possibilitar o 

espalhamento de luz a partir da incidência 

de um feixe monocromático de radiação 

eletromagnética (como um laser) sobre 

qualquer matéria, orgânica ou inorgânica. 

Parte da luz dispersada apresentará frequência 

exatamente igual à incidida, não gerando 

informação relevante. 

Já outra parte, terá sua frequência alterada em 

razão da interação provocada. Essa alteração, 

conhecida como espalhamento inelástico 

ou efeito Raman, permite obter informações 

sobre a composição química e estrutural 

daquela matéria posta sob análise.

O entendimento sobre a organização e 

arquitetura molecular de uma dada composição 

de matéria tem sido fundamental para os 

avanços da química moderna e, de acordo com 

o professor Cappa, a utilização da metodologia 

vem crescendo em todo mundo. “Não estamos 

PESQUiSa

Trabalho dos pesquisadores (da 
esquerda para a direita) Rodrigo 
Sthephani, Luiz Fernando Cappa, 
Lenize Maia e Nelson de Souza. 
torna a UFJF referência na área
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“Considero importante esse tipo de trabalho, 

porque mostra de maneira mais compreensível 

para a sociedade o valor do que fazemos.” 

Curadores, colecionadores e museus recorrem 

à técnica antes de fazer uma restauração para 

determinar com precisão as tintas e outros 

materiais utilizados na obra, permitindo, 

dessa forma, que os traços dos autores sejam 

fielmente respeitados. Conforme Cappa, os 

museus mais importantes do mundo possuem 

hoje avançados laboratórios. “Podemos 

dizer que muita pesquisa é feita antes do 

anúncio de uma descoberta como aconteceu 

recentemente no caso da Mona Lisa do Museu 

do Prado, na Espanha.” A nova Mona Lisa, 

encontrada nos depósitos do Museu do Prado, 

foi feita muito provavelmente por um dos 

alunos de Da Vinci enquanto ele pintava sua 

obra prima, exposta no Museu do Louvre, na 

França.

Do fundo do mar

A chegada da pós-doutoranda Lenize 

Fernandes Maia à UFJF trouxe ao Núcleo 

de Espectroscopia e Estrutura Molecular a 

oportunidade de explorar uma nova linha 

de pesquisa. Com formação em Ecologia 

Química Marinha pela University of California 

(Estados Unidos), Lenize iniciou em Juiz de 

Fora estudos sobre organismos marinhos 

da costa brasileira. Seus trabalhos adotam 

a espectroscopia Raman como ferramenta 

complementar na identificação de substâncias 

químicas presentes em corais.

querendo reinventar a roda, mas esta é uma 

forma mais rápida e simples de descobrir, 

por exemplo, qual é o tempo adequado de 

prateleira para um queijo parmesão.” Isso 

porque o espectrômetro mostra com exatidão 

as diferenças entre a composição química do 

produto fresco e do vencido.

Outra grande vantagem da técnica é a 

conservação da amostra, pois, em muitas 

outras, é preciso diluí-la ou pulverizá-la. Em 

outras palavras, a técnica é não-destrutível. 

Isso faz com que seja extensa a aplicabilidade 

da espectroscopia Raman, o que, por outro 

lado, não significa a solução de todos os 

problemas do mundo científico. “Para cada 

trabalho publicado, existem inúmeros outros 

sem sucesso.”

Os 21 alunos, entre pós-doutorandos, 

doutorandos, mestrandos e bolsistas de 

iniciação científica, orientados pelo professor, 

têm contribuído no desenvolvimento de 

pesquisas nos mais diversos campos. O 

ex-aluno de iniciação científica e agora 

doutorando, Rodrigo Stephani, estreitou as 

relações mantidas pelo laboratório de Cappa 

com a empresa do ramo alimentício Gemacom 

Tech. Gerente técnico da companhia, ele 

tem a sorte de conciliar o interesse pela vida 

acadêmica com o trabalho. Uma parte de sua 

tese envolve a produção e a caracterização 

de proteínas lácteas em pó provenientes 

do soro de leite, ainda não fabricadas no 

país. “Atualmente, o Brasil importa estes 

produtos e já existe um grande movimento 

no sentido de desenvolvermos tecnologia 

nacional para a produção local. Para isso, a 

caracterização do produto é  fundamental, e 

“Entendemos que uma das 
funções da pesquisa é dar 
suporte ao desenvolvimento 
econômico. Estamos 
antecipando essa tendência 
e trabalhando para uma 
pesquisa aplicada, porém, 
com embasamento científico”

(Rodrigo Stephani - doutorando em Química)

as técnicas espectroscópicas, como Raman 

e Infravermelho, estão mostrando grande 

potencial, pois fornecem informações valiosas 

sobre os produtos.” 

Stephani ressalta que o sucesso das pesquisas 

realizadas entre a empresa e o Departamento 

de Química possibilitou levar esse modelo de 

parceria para outras instituições, entre elas, a 

Universidade Federal de Viçosa (UFV), e, ainda, 

para outros departamentos da própria UFJF. 

Ele também mantém trabalhos em conjunto 

com o professor do Departamento de Nutrição, 

Paulo Henrique Fonseca da Silva. “Entendemos 

que uma das funções da pesquisa é esta, dar 

suporte ao desenvolvimento econômico. 

Estamos antecipando essa tendência e 

trabalhando para uma pesquisa aplicada, 

porém, com embasamento científico.”

Luz sobre a arte

Mas há muito mais do que produtos lácteos 

no laboratório de Cappa. Têm sido objeto de 

seus estudos: documentos, drogas ilícitas, 

pinturas, esculturas, móveis, produtos naturais, 

alimentos e matérias de origem marinha. No 

caso da ciência forense, as análises têm sido 

uma alternativa promissora para detecção 

de fraudes em documentos. Os resultados 

da espectroscopia mostram as diferenças 

na qualidade e na quantidade das tintas 

utilizadas para a impressão de uma carteira 

de motorista, por exemplo. As demandas que 

chegam ao laboratório são muitas vezes dos 

próprios pares - ou seja, pesquisadores, não 

necessariamente da área de Química, que 

precisam dos dados para prosseguirem com 

suas investigações -, de instituições ou mesmo 

de empresas e pessoas físicas. 

O fato de a amostra poder ser de qualquer 

tamanho e permanecer intacta durante o uso 

de espectrômetro beneficia bastante as artes. 

Hoje, o local de referência para essas pesquisas 

é o Laboratório de Espectroscopia Molecular 

da Universidade de São Paulo (USP), o que, 

entretanto, não tem impedido Cappa de atuar 

nesse ramo. O professor desenvolve trabalho 

em parceria com outros pesquisadores sobre 

peças do acervo do Museu de Arte de Stuttgart, 

na Alemanha. No início de sua carreira na UFJF, 

na década de 1990, foi solicitado a analisar um 

quadro de Portinari, identificando os tipos de 

tintas usados pelo pintor e também em uma 

restauração até então desconhecida na obra. 

“Considero importante esse 
tipo de trabalho (análise 
de obra de arte), porque 
mostra de maneira mais 
compreensível para a 
sociedade o valor do que 
fazemos”

(luiz Fernando Cappa de Oliveira - 
coordenador da Pós-Graduação em Química/
UFJF)

PESQUiSa
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espectroscópico de metano, é porque existe 

uma grande possibilidade de termos material 

orgânico fossilizado naquela região”, ressalta 

Cappa. Os resultados desta pesquisa são 

usados pelas empresas petrolíferas como um 

indicativo indireto da presença de petróleo 

abaixo da camada de rocha, na direção da 

perfuração do poço.

Química Supramolecular 

O Núcleo de Espectroscopia e Estrutura 

Molecular é composto ainda pelos doutores 

Antônio Carlos Sant’Ana, Alexandre Cuin, 

Renata Diniz, Maurício Antônio Pereira da Silva, 

Hélio Ferreira dos Santos e Flávia Cavalieri 

Machado, todos professores do Departamento 

de Química. Outras formas de interação 

entre radiação e matéria, além da Raman, 

são utilizadas por eles, como no caso da 

difração de raios X. Esta metodologia tem sido 

aplicada especialmente em projetos ligados à 

Química Supramolecular - linha de pesquisa de 

destaque no meio científico e relacionada ao 

entendimento da estrutura de sólidos.

Os raios X podem ser usados para se obter 

informações sobre a distribuição dos átomos 

Luiz Fernando Cappa de Oliveira

Doutor em Físico-Química pela Universidade de São Paulo (USP); estágio de pós-doutorado na Universidade de Bradford (Reino Unido); 
especialista em Espectroscopia Molecular, tendo sido convidado, em agosto de 2012, como palestrante da 23ª Conferência Internacional de 
Espectroscopia Raman, na Índia; professor associado da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Química da UFJF (conceito 5 pela Capes). 

luiz.oliveira@ufjf.edu.br

http://lattes.cnpq.br/1912197785087128

MAIS

Lenize explica que mudanças climáticas, como 

o aquecimento das águas oceânicas, e infecções 

por fungos e bactérias estão causando a 

expulsão das zooxantelas, microorganismos 

unicelulares que vivem nos recifes de corais e 

são responsáveis pela sua nutrição por meio da 

fotossíntese. A consequência da expulsão das 

zooxantelas é o branqueamento e a morte dos 

corais.

Analisando a espécie brasileira Phyllogorgia 

dilatata, ela conseguiu, junto a Cappa, 

resultados que corroboram dados da literatura 

sobre outra espécie: a Gorgonia ventalina, 

localizada nos recifes do Caribe. Esse coral 

parece ter desenvolvido um mecanismo de 

proteção contra o espalhamento de infecções 

por meio da produção de pigmentos arroxeados 

em torno da região danificada, fazendo da 

espectroscopia Raman a metodologia ideal 

para sua identificação.

Mas não é só esta a vantagem no uso da técnica 

em organismos marinhos. Segundo Lenize, a 

caracterização de substâncias in situ, ou seja, 

na própria amostra, sem precisar separar os 

componentes, elimina etapas de extração, 

purificação e isolamento de substâncias já 

conhecidas. “Isso gera economia de material de 

laboratório, tempo de investigação e utilização 

de outros instrumentos analíticos.”

Do fundo do mar também chegam amostras 

para outro projeto de Cappa. A Petrobras 

solicita ao seu laboratório, que trabalha em 

cooperação com o Centro de Tecnologia 

Mineral, no Rio de Janeiro, a identificação da 

presença de metano em inclusões fluidas 

aquosas de rochas. A inclusão fluida é 

uma cavidade na rocha que possui solução 

aquosa contendo sal, principalmente cloreto 

de sódio, e uma bolha de gás preso durante 

seu processo de formação. “Conhecer as 

características de tais inclusões significa obter 

informações sobre a gênese da região de onde 

se extraiu a amostra. Se por acaso temos sinal 

em um sólido cristalino. Associados a outras 

metodologias, evidenciam, ainda, as interações 

entre moléculas e dentro delas. Na vida 

cotidiana, a cristalização do açúcar dentro 

de um pote é um exemplo de interação entre 

moléculas.

Com a Química Supramolecular, portanto, 

é possível conhecer como as moléculas se 

ligam formando novas estruturas. Entender 

mais a fundo esses mecanismos faz com 

que o pesquisador seja capaz de criar novos 

materiais, como pretendem Antônio Carlos 

Sant’Ana e Gustavo Andrade. Eles desenvolvem 

estudos com sistemas metálicos estruturados 

numa escala nanométrica, ou seja, da grandeza 

de um milionésimo de milímetro.

Em outro exemplo, o aluno de doutorado de 

Cappa, Nelson Luis Gonçalves Dias de Souza, 

está combinando polímeros orgânicos e 

inorgânicos para criação de um sistema que 

permite o controle das doses de determinado 

medicamento dentro do organismo. O projeto 

desenvolve-se em parceria com a Embrapa 

e sua aplicação será em bovinos. A ideia é 

fazer com que a digestão dos ruminantes seja 

auxiliada pela substância liberada aos poucos 

através da cápsula criada pelo doutorando. A 

cápsula de cerca de 5 cm de diâmetro será 

colocada no cocho e misturada junto ao sal 

usado para alimentar os animais. Como não 

existe no mercado material semelhante, os 

pesquisadores estudam a possibilidade de 

patentear o produto. Essa não seria a primeira 

das inovações geradas no departamento. 

Cappa e Maurício Silva, especialista na área 

de materiais vítreos, criaram em temperatura 

ambiente um novo tipo de vidro com potenciais 

usos tecnológicos, e já registraram sua patente.

PESQUiSa

Em cooperação com o 
Centro de Tecnologia 
Mineral, no Rio de 
Janeiro, o Departamento 
de Química da UFJF 
realiza estudos, para a 
Petrobras, para identificar 
a presença de metano em 
inclusões fluidas aquosas 
de rochas


