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Resumo: 

Documentos XML possuem algumas características que os tornam um formato de dados 
que pode ser utilizado em diferentes cenários de aplicação, em diferentes domínios e com 
diferentes propósitos. Existem cenários onde o usuário quer comparar versões 
consecutivas ou revisões (LEON, 2000), para compreender a evolução de documentos 
XML, como por exemplo, em um cenário de cadastro de funcionários. Cenários como este 
motivam um diff entre duas revisões. Já em um cenário de um projeto de desenvolvimento 
de software, desenvolvedores podem trabalhar em conjunto, em partes diferentes do 
projeto ou em uma parte comum e utilizar uma ferramenta de controle de versão. Como o 
cenário é de uma equipe trabalhando em conjunto é possível que haja edição em paralelo. 
Além disso, o cenário de cadastro de funcionários também pode abrigar situação 
semelhante, onde dois usuários obtêm a mesma versão do documento XML e executam 
modificações em paralelo, o que resulta em duas variantes deste documento (LEON, 
2000). Em algum momento, para os dois cenários, dentre os vários existentes, será 
necessário compreender o que foi modificado, ou seja, efetuar o diff entre variantes, que é 
o foco deste projeto. Na literatura este problema já vem sendo estudado há algum tempo e 
algumas abordagens que contribuem para a evolução de documentos XML vem sendo 
propostas. Tais abordagens têm seu foco no diff sintático. Sendo assim, no cenário do 
exemplo de cadastro de funcionários, essas abordagens conseguem detectar, por 
exemplo, que o valor do salário de um funcionário mudou, mas não apresentam a razão ou 
significado desta mudança como é a proposta deste projeto. Diante disso, o objetivo deste 
trabalho é estabelecer uma forma para gerenciar a evolução de variantes de documentos 
XML. Para tanto, o formato dos documentos será considerado e um processo mais 
preciso e controlado de diff entre variantes de documentos XML será conduzido, levando 
em consideração o significado (intenção) da mudança. A proposta é apresentar como 
resultado o diff  semântico entre variantes de documentos XML, retomando o cenário de 
usuários que trabalham em paralelo sob uma mesma versão base do documento XML. 
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Resumo: 

A contribuição dada aqui é propor e avaliar uma arquitetura conceitual para gerenciar 
simulações interativas e multiusuárias, onde o comportamento simulado é modelado pelos 
usuários e não por desenvolvedores de software. O desafio é gerenciar os dados e 
metadados da simulação, de forma a oferecer para diferentes usuários, um nível 
apropriado de visão e controle da simulação. A ferramenta de treinamento proposta aqui é 
também conhecida como Jogos de Empresas e tem papel relevante no treinamento 
gerencial. O tempo de simulação é controlado, construindo uma escala de tempo fictícia 
para a sucessão dos eventos de relevância. O participante de tal simulação interativa atua 
executando ações previstas no modelo, que são relacionadas ao seu papel no mundo real. 
Esse trabalho é restrito a Sistemas Dinâmicos que podem ser modelados por sistemas de 
Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs). Métodos numéricos conhecidos, como por 
exemplo Euler e RK4, são usados em ferramentas computacionais para resolver EDOs. 
Construir um ambiente de simulação computacional interativa consiste em construir uma 
implementação computacional de um método de resolução de EDOs, aplicada a um 
sistema que modele matematicamente as relações entre os conceitos envolvidos no 
domínio em questão. O trabalho apresenta uma implementação Web/Java [5] da 
arquitetura proposta, juntamente com considerações técnicas que dimensionam a 
complexidade de seu desenvolvimento, como por exemplo, a validação sintática e 
semântica dos modelos e questões de escalabilidade em função do número de usuários. A 
persistência dos dados de simulação e um protocolo de aplicação também são 
apresentados. A implementação possibilitou exercícios práticos para avaliar as 
possibilidades de treinamento viabilizadas pela arquitetura. Por exemplo, o uso de modelos 
definidos por usuários permite a definição de estratégias gerenciais automatizadas, que 
podem participar do treinamento de forma competitiva. A possibilidade de filtrar as 
informações sobre as relações algébricas definidas no modelo também proporciona 
cenários diferenciados no campo pedagógico.
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Resumo: 

Este artigo relata experiências relacionadas à área de expressão gráfica e prototipagem 
virtual em andamento em cursos de engenharia mecânica e engenharia de produção em 
uma universidade pública no Brasil. Tais experiências se dão em torno de pesquisas 
acerca do desenvolvimento de habilidades de raciocínio espacial e objetivam processos de 
ensino e aprendizagem mais eficazes em detrimento da simples capacitação nos 
protocolos e padrões do desenho técnico tradicional. Um dos principais argumentos 
apresentados é a indissociabilidade entre conteúdos de representação gráfica e a prática 
de projeto. Essa vinculação entre áreas intrinsicamente relacionadas nem sempre é 
identificada nas estruturas curriculares dos cursos de engenharia, arquitetura e design. Por 
outro lado, o desenvolvimento de sistemas CAD e mais recentemente da modelagem 
paramétrica tridimensional, além da inclusão de tópicos de projeto nos conteúdos das 
disciplinas de expressão gráfica, representam um grande desafio na adequação de um 
conteúdo cada vez mais complexo com uma carga horária cada vez mais restrita. A partir 
deste contexto, o trabalho apresenta as experiências em desenvolvimento e discute alguns 
resultados preliminares. 
Algumas observações podem ser feitas a partir das experiências descritas neste trabalho. 
Em primeiro lugar verifica-se que o uso de esboços executados à mão livre se configura 
como uma ferramenta eficaz tanto no desenvolvimento das habilidades de visualização 
espacial, quanto nos processos de ensino e aprendizagem dos conteúdos básicos de 
modelagem tridimensional, confirmando os argumentos encontrados na literatura e na 
prática tradicional. No contexto específico das disciplinas avaliadas, verifica-se a 
necessidade de um aprimoramento do material impresso e dos modelos tridimensionais 
físicos. Os modelos em uso atualmente são antigos e precisam ser restaurados. 
Em segundo lugar, verifica-se também a necessidade de reestruturação do conjunto de 
disciplinas de Representação Gráfica do departamento. A distribuição desequilibrada dos 
conteúdos e horas/aula pode ser melhorada, abrindo espaço para uma exploração mais 
profunda da modelagem paramétrica.
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Resumo: 

A modelagem estatística, que muitas das vezes são tarefas independentes, pode ter um 
alto custo computacional. Logo seu estudo pode ser um pouco demorado dependendo do 
quanto será exigido da máquina. Uma solução para esse problema é a utilização de 
técnicas de computação em paralelo. Usar vários núcleos ao invés de um, diminui 
consideravelmente o tempo de resposta de um trabalho. Assim, vemos que a 
paralelização do código ajuda o programador a ter a resposta de seu código com maior 
rapidez, podendo ser uma grande arma para a eficiência da resposta. 
O R (R Development Core Team, 2012) é um conjunto integrado de ferramentas 
computacionais que permitem a manipulação e análise de dados, o cálculo numérico e a 
produção de gráficos. Nosso objetivo é o estudo de métodos computacionais que otimizem 
o custo computacional dos algoritmos de estimação dos modelos normais assimétricos, 
utilizando pacotes disponibilizados no software R, como os pacotes: snow, parallel, 
doparallel, foreach, dosnow, entre outros disponíveis. Esses métodos serão aplicados em 
sistemas operacionais Windows e Linux. 
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Resumo: 

O coeficiente qui-quadrado, proposto inicialmente por Pearson em 1900 para testar 
independência entre duas variáveis categóricas, tornou-se uma das mais utilizadas 
estatísticas não apenas no contexto da avaliação da independência, mas também em 
diferentes interpretações, tais como a de homogeneidade entre proporções e de 
representação geométrica agregada de tabelas de contingência multidimensionais, dentre 
outras.  No entanto, passados mais de cem anos desde sua proposição, interpretações 
errôneas são bastante usuais e vários mitos continuam sendo perpetuados quanto à sua 
utilização e limitações. No projeto de IC iniciamos por estudo teórico do coeficiente qui-
quadrado, suas onze representações algébricas e as cinco grandes categorias para sua 
interpretação, a saber: a) independência em uma distribuição bivariada; b) medidas 
resumo de associações categoria-a-categoria; c) definição da dispersão de dados em 
modelos para tabelas de contingência bivariadas; d) representação geométrica conjunta de 
variáveis indicadoras e também e) especificidades de tabelas de contingência de quatro 
dimensões.  Paralelamente, foram escolhidos exemplos com dados simulados e dados 
reais para ilustrar cada uma das onze situações estudadas.  Foram então identificados os 
pacotes na plataforma livre R que permitem o cálculo e interpretação do coeficiente em 
cada situação.  Foram também desenvolvidos scripts para cada situação, de forma a 
tornar mais facilmente utilizáveis os respectivos pacotes.  A título de ilustração para a 
utilização do coeficiente qui-quadrado foram utilizados dados reais da última consulta à 
comunidade acadêmica para indicação de Reitor e Vice-Reitor da UFJF, realizada em 
2014.  Todo o material produzido está disponibilizado no site do Laboratório de 
Informações Geo-referenciadas – LINGE, do Departamento de Estatística 
(http://www.ufjf.br/linge), onde o projeto foi desenvolvido.  Através de tais estratégias 
espera-se uma maior compreensão sobre o coeficiente qui-quadrado, assim como uma 
divulgação da forma correta de utilização e interpretação do mesmo.
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Resumo: 

Normalmente, assume-se o mesmo modelo para todo o conjunto de dados, mas este não 
é sempre o caso. Em contraste, o modelo pode mudar depois de um ponto específico, que 
pode ou não ser conhecido. Em geral, este ponto é desconhecido. Na literatura estatística, 
este ponto é conhecido como ponto de mudança. O problema de ponto de mudança surgiu 
inicialmente em controle de qualidade e antes da introdução da hipótese de ponto de 
mudança associada aos modelos, pesquisadores enfrentavam dificuldades em 
estabelecer modelos para alguns conjuntos de dados. O problema de ponto de mudança 
tem sido um tema de interesse na literatura estatística, principalmente porque pode ser 
encontrado em muitos disciplinas como economia, finanças, medicina, psicologia, 
geologia, química, literatura, e assim por diante, e até mesmo em nossas vidas diárias. A 
importância dos pontos de mudança pode ser notada a partir do grande número de artigos 
publicados em vários periódicos e anais. A maioria dos trabalhos considera diferentes tipos 
de pontos de mudança na média, na variância ou na média e na variância 
simultaneamente, no contexto de normalidade dos dados. Neste trabalho, propomos 
estudar o problema de ponto de mudança no contexto de assimetria, especificamente no 
modelo skew-normal. Desenvolvemos um algoritmo EM simples para inferência por 
máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo skew-normal com ponto de mudança. 
O critério de informação de Schwarz foi utilizado para localizar o ponto de mudança nos 
parâmetros do modelo skew-normal. O método desenvolvido foi aplicado a dados reais e 
artificiais, e o ponto de mudança foi detectado com sucesso.
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Resumo:

Nanomateriais  de carbono possuem propriedades físico-químicas  que os  torna interessantes
para aplicações tecnológicas, que vão desde a construção de nanocircuitos ao desenvolvimento
de compósitos com propriedades mecânicas melhoradas. Os nanomateriais de carbono possuem
hibridização sp2.  Sua configuração básica  é  o grafeno,  que consiste numa monocamada de
átomos em uma rede hexagonal. O grafeno possui  transporte elétrico balístico e módulo de
Young elevado,  de 1  Terapascal.  É  maleável,  transparente  (transmitância  de  mais  de 95%),
quimicamente estável e pode ser convertido em semicondutor através de dopagem. Essas e
outras propriedades são interessantes para aplicações tecnológicas, tais como FETs (field effect
transistors),  eletrodos  transparentes  e  flexíveis  para  LEDs,  carga  para  modificação  de
propriedades  de  polímeros  em compósitos,  dentre  outros.  Nanotubos  de  carbono  (NTs)  são
folhas de grafeno enroladas e suas propriedades dependem bastante de sua geometria.  NTs
possuem características ópticas que possibilitam seu uso para emissores de campo bastante
eficientes  e  o  caráter  metálico  ou  semicondutor  dos  NTs  os  tornam  candidatos  para
miniaturização  de  circuitos  tanto  como  elementos  de  transporte  ou  como  elementos  ativos
(transistores). Nanotubos também são usados em compósitos misturados a polímeros ou mesmo
cimento.  De certa forma,  os  nanotubos modificam as propriedades mecânicas e ópticas das
matrizes  nos  quais  são  adicionados.   Neste  trabalho,  usamos  o  método  CVD  para  obter
nanotubos  de  carbono  de  paredes  simples  e  múltiplas,  além  de  grafeno  monocamada  e
bicamada rodados, com o intuito de estudar suas propriedades físicas básicas e posteriormente
utilizá-los na contrução de dispositivos optoeletrônicos. 
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Resumo: 

Vidros são materiais que tem despertado grande interesse nos últimos anos visto que 
constituem, na sua maioria, elemento principal em dispositivos para a ótica. 
Recentemente, com a evolução das comunicações por meio de dispositivos óticos os 
esforços têm se concentrado no estudo de novos materiais a partir de vidros modificados, 
procurando-se otimizar as propriedades já estabelecidas.
As possíveis aplicações envolvem a manufatura de prismas lentes, filtros, etc. Recentes 
aplicações sugerem a utilização do vidro como matéria prima para a construção de lasers 
ou guias de onda . Embora as principais aplicações envolvam o campo da óptica outras 
importantes aplicações também são encontradas em outros campos.
Alguns vidros apresentam o fenômeno de chaveamento elétrico que permitem sua 
utilização em dispositivos elétricos, outros, porem são utilizados como materiais sujeitos a 
tensões, utilizados em dispositivos de segurança para a prevenção de acidentes, que 
permitam a fragmentação controlada do vidro.
Vidros com nanopartículas apresentam propriedades ópticas específicas que dependem 
da morfologia, tamanho médio, distribuição e concentração das nanopartículas bem como 
sua interação com a matriz vítrea.
São materiais metaestáveis que cristalizam no caso da aplicação de um tratamento 
térmico que forneça uma potência suficiente para superar a barreira de cristalização. 
Entretanto, devido à grande inércia térmica de um forno elétrico, a
temperatura do tratamento não é suficientemente estável e maleável para controlar 
adequadamente o crescimento dos nanocristais, sendo impossível aumentar e diminuir a 
temperatura do forno tão rapidamente quanto necessário.
Transições que envolvam trocas de calor, bem como a entalpia do sistema, podem ser 
obtidas por meio da técnica de analise térmica diferencial, tendo um grande papel 
tecnológico no processamento do material.
Assim, o controle da nucleação e crescimento adequado para a formação de um grande 
número de nanopartículas com tamanhos apropriados para a melhora das propriedades 
ópticas não lineares, por via de tratamento térmico veio a constituir um grande problema.
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Resumo: 

Em 2004 quando o cientista russo K. Novoselove ganhou o Nobel de física com seus 

estudos sobre o grafeno, o estudo do material veio a ser ainda mais explorado pelas 
acadêmicas. Com grande ânimo a comunidade cientifica vem realizando estudos com 

grafeno, um material que é obtido a partir do carbono, o diferencial desse material está em 

suas excelentes propriedades ópticas, mecânicas e eletrônicas. Suas aplicações são 

encontradas em eletrônica orgânica, criação de eletrodos de baterias, telas táteis, células 

fotovoltaicas, dispositivos de eletrônica digital e fabricação de filmes finos.

Neste trabalho propõe-se um método de se obter o grafeno por meio da técnica de 

crescimento de filmes finos conhecida como “sputtering”. A qual consiste no 

“bombardeamos” de um alvo de carbono pirolítico, a fim de se produzir filmes contínuos e 

em grandes áreas. A seleção do alvo foi feita visando escolher um material cujo os átomos 

de carbono já apresentassem hibridização sp2 e que sua estrutura apresente menos 

irregularidades e defeitos em suas camadas comparadas ao carbono comum.
A deposição do material foi feita, sobre um substrato de cobre em uma atmosfera de 

Argônio. Os foram crescidos e posteriormente tratados termicamente a 1050 ºC. Após o 

tratamento térmico foi realizada a transferência dos filmes para substratos de Si/SiO2.

Com os filmes transferidos foi realizada a caracterização do filme por espectroscopia 

Ramman, cujo onde foi analisada a disposição das bandas D, G e G' a quais caracterizam 

a estrutura de grafeno. Em conclusão pode se dizer que temos uma técnica viável e 

promissora de obtenção de grafeno a partir do sputtering.

Agradecemos o apoio financeiro do CNPq, INEO, CAPES e FAPEMIG.
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Desenvolvimento de instrumentação para o ensino de física usando plasmas e descargas 
elétricas
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HERNANDES(COLABORADOR); GIOVANA TREVISAN NOGUEIRA (COLABORADORA)

O projeto focou-se na construção de um protótipo de uma maquina de solda por 
arco elétrico utilizando eletrodo revestido. Utiliza-se um transformador abaixador, pois 
necessita-se de uma corrente bem alta no secundário desse transformador. E essa 
corrente alta que proporciona o arco elétrico. A temperatura no arco elétrico é muito 
elevada, causando a fusão da peça e do eletrodo revestido, com isso há a formação da 
poça de solda.

Existem vários tipos de eletrodos revestidos, eles são classificados de acordo 
com o material que se deseja soldar, a corrente e tensão necessária para cada tipo de 
material, seu diâmetro e posição de soldagem. O revestimento do eletrodo (que é 
composto de materiais orgânicos e/ou minerais) queima durante a soldagem, formando 
uma nuvem de gases que protege a poça de solda contra os gases do ambiente em 
volta.

A posição do eletrodo durante a soldagem também é importante para uma solda 
mais limpa, sem imperfeições. E cada eletrodo possui um código de acordo com a 
AWS(Sociedade Americana de Solda), e esse código nos da informações do eletrodo, 
como posição para soldagem, corrente, resistência e revestimento. Por dentro do 
eletrodo, sem seu revestimento, existe a alma metálica. Durante o projeto tínhamos 
dificuldades para medir a corrente no secundário do transformador. Então decidimos 
construir uma bobina de Rogowski, que facilitaria isso.

A bobina de Rogowski é em formato de toróide, com um enrolamento 
uniformemente distribuído em um núcleo de material não magnético. Para se medir a 
corrente, colocasse a bobina em volta do condutor que se quer a corrente. O campo 
magnético alternado produzido pela corrente no condutor induz uma tensão nos 
terminais da bobina que é proporcional a taxa de variação da corrente no condutor. 
Montando um circuito integrador na saída da bobina de Rogowski, conseguimos obter o 
valor da corrente.

Transformadores Solda eletrodo revestido Bobina de Rogowski
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Resumo: 

O projeto consistiu na introdução às técnicas espectroscópicas, para análise de materiais
luminescentes, os quais tem diversas aplicações como dispositivos óticos. Como
exemplos podem ser citados displays RGB, LEDs e lasers. Neste projeto focamos em
amostras vítreas dopadas com íons terras raras, e foram feitas medidas de absorção 
UVVisível,
no infravermelho próximo e também no infravermelho médio. Os vidros são de
composição à base de óxidos, de forma que possuem boa estabilidade mecânica em
comparação com outros vidros. Codopagens com mais de um íon terra rara e também
com nanopartículas foram realizadas, na expectativa de aumentar a emissão dos íons
luminescentes. Sabe-se que processos de transferência de energia entre nanopartículas e
íons terras raras podem amplificar a emissão por fatores que podem chegar até 10.
Outro parâmetro relevante para otimizar a emissão de luz foi também a concentração
dos dopantes.
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Resumo: 

O PEDOT:PSS (Poly(3,4-ethylenedioxythiophene):Polystyrene sulfonate) é um sal 

macromolecular que vem sendo usado na Eletrônica Orgânica como um substituto do ITO 

(Indium tin oxide) na camada condutora em OLEDs (Organic Light Emitting Diodes). O ITO 
é obtido a partir de materiais caros e escassos, além de possuir baixa flexibilidade e um 

alto índice de refração, o que limita seu uso em dispositivos flexíveis.

Para obter filmes finos de PEDOT:PSS que possuam baixa resistividade e alta 
transmitância dentro do espectro visível, os filmes foram produzidos por spincoating e 

depois secos a altas temperaturas em hotplate. A velocidade de rotação e temperatura de 

secagem foram variadas paras se determinar os melhores parâmetros para a produção de 

filmes otimizados. Para isso, os filmes foram caracterizados para se determinar: sua 
espessura, absorbância e transmitância (Espectrofotometria Ultravioleta – Vísivel), 

resistência de folha e resistividade (Medidas de Efeito Hall). Ainda, para melhor 

entendimento da estrutura molecular do PEDOT:PSS, foram realizadas medidas de 
espectroscopia RAMAN.
Assim, serão apresentados as propriedades e características dos filmes produzidos.

Os autores gostariam de agradecer à CNPq, INEO, CAPES e FAPEMIG.
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Resumo: 

A espectroscopia óptica consiste no estudo da interação da radiação, na  faixa do 
ultravioleta (UV), visível (Vis) e infravermelho, com a matéria (sólido, líquido ou gás), 
para a caracterização de materiais. Em particular, vidros dopados com íons terras-
raras que é o tema de estudo deste trabalho. Para íons terras-raras trivalentes sabe-se 
que os elétrons da camada 4f sofrem uma forte blindagem pelos elétrons das camadas 
externas 5s e 5p. Esta blindagem faz com que os terras-raras não sintam 
significativamente a influência do campo cristalino presente no interior das matrizes 
vítreas nos quais estão inseridos. Assim estes estados de energia apresentam o 
mesmo  caráter atômico em diferentes ambientes químicos. Além disso, os íons terras-
raras possuem um grande número de níveis de energia que podem proporcionar 
emissões de radiação eletromagnética que cobre a faixa espectral desde o 
infravermelho até o ultravioleta.Para fazer medições de absorção nas regiões do 
ultravioleta e visível foi utilizado o espectrofotômetro  UV-2550 (250 nm a 700 nm) da 
Shimadzu. Para medições no infravermelho  (800 nm a 2400 nm), foi utilizado um 
espectrofotômetro MPA FT-NIR da Bruker, com resolução de 4 cm-1 e 32 varreduras 
por amostra. Utilizando um laser semicondutor com emissão em 532nm e potência 
de saída de 1W e outro laser semicondutor com emissão em 808nm e potência de 
saída de 1,3W. Foram feitas 3 medições em pontos aleatórios de cada uma das 
amostras. O feixe do laser é modulado por um chopper com frequência em 200 Hz para 
medições na região do infravermelho. As amostras são vidros PZABP com composição 
(60P2O5 . 15ZnO . 5Al2O3 . 10BaO . 10PbO (mol %)) e PZABP + [1Te + 2Yb2O3 + 
xEu2O3] onde x = 0; 1; 2; 3; 4; 5. As análises espectrais mostram que a presença do 
Eu3+ e de micro e nano cristais de ZnTe aumentaram a emissão do Yb3+ , quando 
excitados com 532 nm. A matriz PZABP se mostrou uma matriz adequada para ser 
utilizada como matriz hospedeira já que ela é bastante transparente dentro da região de 
interesse.
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Resumo: 

O Visual Studio é um conjunto de ferramentas para construir aplicações para diversas 
plataformas, começando de aplicações desktop. Ele inclui três dos compiladores mais 
populares: Visual Basic, Visual C/C++ e Visual  C#. Além dos compiladores, o Visual 
Studio conta com uma ampla  biblioteca de ferramentas de programação, possui 
facilidades tais como editor de texto integrado com o compilador, ajuda interativa e 
ferramentas de depuração e identificação de erros no código. Utilizou-se para criação 
de um programa, o Microsoft Visual Basic, que apresenta um pacote para 
desenvolvimento de aplicações visuais. Objetivo principal de uma primeira parte do 
projeto é fazer um programa a partir de um circuito baseado no sistema arduíno para 
medição de temperatura em função do tempo. Este programa foi incorporado na 
montagem experimental de medida de capacidade térmica onde pode-se determinar a 
capacidade térmica específica de materiais através de levantamento de curvas de 
aquecimento e resfriamento de amostras através de luz de um laser de estado sólido de 
potência de 532 nm. Numa segunda parte dese projeto foi utilizado a técnica de 
fotoluminescência resolvida no tempo (TCSPC - time correlated single photon counting) 
para o estudo de diferentes marcas de leite em pó para determinação de diferenças 
espectrais enrte as mesmas. O equipamento utiliza a luz gerada por uma lâmpada de 
gás hidrogênio e a emissão colhida por detectores ultra-rápidos na escala de 
nanosegundos. Pastilhas de leite em pó foram realizadas via prensa de 10 toneladas.
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Resumo: 

Valores precisos de seções de choque das interações elétron-molécula são cada vez mais 
solicitados em modelagem de sistemas físicos, como por exemplo, em estudos de ignição 
de motores veiculares. Isso tem gerado uma maior necessidade de se conhecer valores 
experimentais precisos e abrangentes de interações elétron-molécula. Medidas tais como 
seções de choque total, seções de choque elásticas, seções de choque inelásticas, 
seções de choque de ionização e de excitações eletrônicas e vibracionais são necessários 
para a entrada em programas de modelagem. A ionização de álcoois simples por impacto 
de elétrons, tais como metanol e etanol, tem atraído a atenção devido a sua aplicação 
importante como combustível alternativo aos combustíveis fósseis. Neste sentido, a 
compreensão da interação de elétrons com o metanol e o etanol é essencial para se 
propor novas tecnologias, ou mesmo, otimizar aquelas já empregadas. Apesar da 
simplicidade do metanol e etanol, existe um pequeno número de seções de choque de 
ionização total (TICS) experimentais relatadas na literatura [1-3]. Além disso, a ionização 
das moléculas por impacto de elétrons gera um conjunto de cátions, assim como radicais 
e espécies neutras e suas de choque de ionização parcial (PICSs) fornecendo as 
contribuições relativas de cada cátion para a TICS. O conhecimento das PICS pode-se 
elucidar quantitativamente os processos de fragmentação que ocorrem após a ionização 
por impacto de elétrons da molécula inicial. Neste trabalho, foram medidas as PICSs para 
vários cátions gerados na ionização do metanol e etanol por impacto de elétrons, para as 
energias de impacto cobrindo a região de 10 eV a 100 eV . Os resultados das PICSs foram 
coletadas com um espectrômetro de massa de quadrupolo que faz a seleção dos cátions 
em função de sua razão carga-massa, não revelando, entretanto, a estrutura do íon. Para 
algumas massas de cátion, a dissociação por ionização pode seguir uma série de canais 
alternativos, assim fornecendo diferentes fragmentos de íons, radicais e moléculas 
neutras. 
Suporte financeiro: CNPq/CsF, FAPEMIG, FINEP e UFJF
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Resumo:

Neste trabalho apresentamos alguns resultados das simulação de dinamica molecular de
nanoestruturas de cobalto em formato de fios.

 A estrutura inicial dos fios foi configurada para uma estrutura cristalina HCP(100)(do inglês
Hexagonal  Closed  Packet).  As  velocidades  iniciais  foram  definidas  de  forma  aleatória  e
utilizamos o método de renormalização de velocidades para ajustar as velocidades a aquela
correspondente a uma dada temperatura T de interesse.

 As forças entre as particulas foram obtidas do negativo do gradiente do potencial de Gupta
dado por,

U=∑
i=1

N

(U r (i)+U d (i)) U r(i)=ξ∑
j≠i

exp[−p (rij /r 0−1)]

U r(i)=ζ√∑
j≠i

exp[−2q(r ij /r0−1)] .

Uma vez que se obtém as forcas, as acelerações são obtidas a partir da Segunda L�ei de

Newton,  F⃗i=mi a⃗ i ,  e  assim  as  equações de  movimento  a⃗i=
d v⃗ i

dt
e  v⃗ i=

d r⃗i

dt
são

integradas no tempo para cada particula utilizando o método de Runge-Kutta de quarta ordem,
obtendo assim a evolução temporal das particulas.

Nosso  código  computacional  utilizado  foi  construído  por  nós  na  linguagem  fortran90.
Utilizando este código realizamos simulações variando o volume inicial dos nanofios.

Partimos de uma temperatura na qual a estrutura se mantinha solida ate uma temperatura
em que a estrutura fundia. Com essa metodologia obtemos a energia total do sistema como

função da temperatura e a partir da definição de calor especifico, C=
dU
dT

, obtemos o calor

especifico como função da temperatura para nanofios de cobalto. 
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Resumo: 

Desde o final dos anos 90 e início dos anos 2000, a geração de espectros cobrindo uma 
oitava óptica tem sido de grande importância na área da metrologia, para o 
desenvolvimento dos chamados "pentes de frequências ópticas" sistemas. Os primeiros 
sistemas de pente de frequência utilizavam um laser de Ti: safira de femtossegundos com 
algumas dezenas nm de largura espectral que era alargado por uma fibra 
microestruturada. No início de 2000 começaram a surgir lasers de femtossegundos  de 
Ti:safira capazes de emitir um espectro que cobria uma oitava sem o uso de qualquer 
externo à sua cavidade óptica. Em alguns casos, este alargamento espectral acontece 
com um cuidadoso controle da dispersão intracavidade. Em outros casos, uma dispersão 
negativa, sem oscilação é necessário na parte central do espectro. Nós ainda podemos 
encontrar lasers com uma dispersão intracavidade ligeiramente negativa com oscilações 
em todo o espectro, atingindo valores positivos perto do centro da banda de absorção de 
cristal. Muitos estudos teóricos têm sido feito para compreender a geração supercontínuo 
em fibras ópticas. No entanto, pouco se tem discutido sobre a geração de espectros de 
uma oitava óptica diretamente por esses lasers.

Neste trabalho, nós apresentaremos o desenvolvimento de um laser de 
femtosegundo Ti:safira com uma taxa de repetição escalável (500 MHz a 2 GHz) que será 
utilizado para estudar os processos de geração desse alargamento óptico. Sua dispersão 
intra-cavidade pode ser alterada entre uma dispersão total próxima de zero ou até -60 fs2. 
Nós também introduzimos um controlador de temperatura ativo para o cristal de Ti:Safira 
que nos permite controlar a concorrência entre efeitos não lineares, como a lente Kerr e 
automodulação de fase e efeitos lente térmica. Em uma configuração inesperada, com 
dispersão intra cavidade positiva e com o cristal  de Ti:safira a uma temperatura de 40 oC, 
Este laser e apresentou um espectro em regime pulsado com 20 nm de largura.  Com um 
controle de temperatura ativa, mantendo o cristal a 27 oC, sua largura espectral alcançou 
138 nm.
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Resumo: 

DESENVOLVIMENTO DE NANOCOMPOSITOS LUMINESCENTES PARA APLICAÇÕES 
ÓPTICAS.                                                                                                                            
Esse projeto consiste na familiarização com técnicas de espectroscopia óptica, 
particularmente a TCSPC (Time Correlated Single Photon Counting), a qual permite a 
medida dos tempos de  vida  de  materiais  fluorescentes,  na  escala  de  nano  e  pico 
segundos. Além disso, será necessária a ambientação com o uso de lasers e outras 
fontes de luz como lâmpadas.  Foram feitos testes da técnica com amostras sólidas  já 
conhecidas  e  caracterizadas,  para posteriormente  realizar medidas  em  vidros  
dopados com  íons  terras  raras  com  nanopartículas  metálicas  e  semicondutoras.  Os 
vidros dopados com íons terras-raras tem propriedades ópticas bastante interessantes. 
Quando dopadas com érbio, visa-se uma amplificação óptica em torno de 1550 nm, pois 
nesse comprimento de onda  ele  tem menos  perdas  em  fibras  ópticas,  o  que  o  faz  
objeto  de grande  atração  para  telecomunicações.  Além disso, os íons terras-raras não 
recebem interferência do meio hospedeiro devido a uma fraca blindagem da camada 
óptica (4f e 5d), o que adiciona mais uma importante característica para a escolha deste 
íon. O objetivo é verificar e quantificar os processos de transferência de energia entre os 
íons terras raras e as nanopartículas.
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Resumo: 

Na presente iniciação científica, estudamos inicialmente alguns tópicos básicos da 
cosmologia moderna. Podemos destacar entre eles: a lei de Hubble, que mostra como as 
galáxias se afastam da Terra, com uma velocidade proporcional à distância entre as 
mesmas e a Terra; o tempo de Hubble, que mede a idade do Universo; e o início do 
Universo a partir da singularidade chamada Big Bang, a qual teria criado a matéria, a 
radiação e o espaço-tempo.
A fim de analisar a geometria do Universo e a forma como este se expande, utilizou-se a 
definição de Esfera de Hubble, a Segunda Lei de Newton, a Lei de Conservação da Energia 
e a Primeira Lei da Termodinâmica, o que levou à obtenção da Equação de Friedmann. 
Em posse desta última, a aplicamos ao caso Big Rip, o qual consiste na concepção de 
que o Universo é permeado por uma energia escura. Acredita-se que essa densidade de 
energia escura aumenta infinitamente, tornando o fator de escala também infinito em um 
intervalo de tempo finito, culminando em um afastamento de todas as partículas e levando 
a um fim do Universo.
Calculamos a densidade do fluido fantasma (ρ), que neste caso vai representar a energia 
escura, em função do fator de escala através da substituição da equação de estado deste 
fluido (p = wρ, w<-1) na Equação de Conservação da Energia. Substituindo essa 
densidade na Equação de Friedmann, analisamos o tempo decorrido desde a 
singularidade inicial até o Big Rip, para os casos de um Universo fechado, aberto ou plano.
Uma análise dos resultados levou à conclusão de que, para os casos de um Universo 
aberto ou fechado, à medida que a energia do fluido ou o módulo de w aumentam, o tempo 
para que a singularidade seja alcançada diminui. Já para o caso de um Universo plano, ao 
aumentar a energia do fluido, diminui o tempo para se alcançar a singularidade. Entretanto, 
ao aumentar o módulo de w, o tempo levado para alcançar o Big Rip também aumenta. 
Além disso, é possível observar que a singularidade é mais rapidamente alcançada para o 
caso de um Universo aberto, seguido pelo caso de um Universo plano e, por último, para o 
caso de um Universo fechado, para uma análise feita com as mesmas condições iniciais, 
e os mesmos valores de w e da energia do fluido.
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Resumo: 

O presente projeto tem inicio no estudo introdutório de algumas teorias importantes para 
descrição do Universo, tais como, a relatividade restrita e a cosmologia. Em cosmologia, 
estudamos principalmente, as equações de Friedmann. Com base nessas equações e 
utilizando o Princípio Cosmológico, estudamos o comportamento do Universo durante sua 
expansão acelerada. Essa análise foi feita para dois modelos diferentes do Universo. No 
primeiro, o que faz a expansão ocorrer de modo acelerada é a chamada Constante 
Cosmológica (Λ), que nesse caso deve ser positiva. No segundo, a expansão ocorre 
aceleradamente devido a presença do Gás de Chaplygin. Ambos os modelos foram 
analisados em suas épocas dominadas por radiação e por poeira, separadamente. Além 
disso, também foram estudados em suas três curvaturas possíveis (aberto, plano e 
fechado). O estudo foi feito através da análise dos fatores de escala (a(t)), para cada 
modelo, os quais foram obtidos como soluções das equações de Friedmann apropriadas. 
Essas soluções e gráficos de a(t) como função do tempo (t) foram obtidos utilizando o 
software MapleSoft©. Para a construção desses gráficos variamos os valores de Λ e da 
energia do fluido (c), e também das variáveis A e B, relacionadas com o Gás de Chaplygin. 
As conclusões se tornam visíveis ao compararmos os gráficos entre si, e analisarmos a 
velocidade de expansão do Universo em vários momentos.
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MIGRAÇÃO DE EMARANHAMENTO QUÂNTICO NO ESPAÇO DE HILBERT

 
Autores: 

RAFAEL DA SILVA TELLES DA CUNHA ( BOLSISTA-BIC); IVAN FERREIRA DOS 
SANTOS (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

A luz emitida por certos cristais não-lineares, iluminados com luz coerente (laser), possui 
uma interessante propriedade conhecida pelo nome "emaranhamento quântico". Essa luz 
é basicamente constituída de pares de fótons, comumente chamados "fótons gêmeos".  
Após a propagação destes fótons,  seu emanranhamento parece desaparecer, pois não é 
mais perceptível na detecção convencional. Está bem estabelecido na literatura o que 
realmente acontece: o emaranhamento quântico não desaparece; ele simplesmente migra 
da amplitude (de detecção) para as fases do campo. Como essas fases não são 
facilmente detectáveis, daí a falsa impressão mencionada. Os métodos uados para 
detectar variações espaciais de fase, são comunmente conhecidos como métodos de 
"formação de imagem de objetos de fase";  podendo esse objeto ser o próprio o campo (na 
ausência de um objeto real).  Esses métodos são largamente usados no contexto da 
optica clássica  (para detectar micro-objetos transparentes),  e na última decada tem sido 
adaptados para o contexto da óptica quântica. O mais antigo, e bem conhecido, de todos 
eles, é o método de Zernike, que foi revisado neste trabalho. Desde Zernike, vários outros 
métodos apareceram e, atualmente existe um método que  tem se mostrado bastante 
promissor devido à sua simplicidade e utilidade em se tratando de aplicações em imagens 
de micrrooganismos: o método da desfocalização. Este consiste basicamente em 
desfocalizar ligeiramente a lente objetiva de um microscópio e isto nos permite ver 
variações espaciais de fase do campo no plano do objeto. Neste trabalho nós extendemos 
essas ideias para o regime da optica quântica, analisando númericamente a formação de 
imagem de um objeto de fase muito simples: uma "quina de fase", iluminada por pares de 
fótons gêmeos. Os resultados numéricos sugerem fortemente que podemos obter uma 
imagem com melhor resolução do que aquela obtida usando o mesmo método com luz 
clássica. Esses resultados númericos ainda carecem de verificação experimental (que 
está sendo providenciada). Uma vez experimentalmente comprovada, a eficacia deste 
método pode ser  usada  como uma ferramenta poderosa na detecção do emaranhamento 
perdido (nas amplitudes) e agora escondido nas fases.
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Resumo: 

O objetivo deste trabalho foi utilizar o rejeito de fibras de vidro gerado no processo de 
fabricação de fibras ópticas bem como esferas produzidas durante o processo simples de 
fusão de vidros especiais, como reforço na produção de compósitos que serão usados na 
construção civil na forma de reforço estrutural. Para tanto, diferentes composições foram 
preparadas e analisadas através de ensaios mecânicos de tração e impacto em corpos de 
prova padronizados. Foi feita a caracterização dos diversos materiais constituintes desse 
compósito, em suas várias formulações e os modelos mais utilizados no 
dimensionamento das estruturas constituintes parcial, ou totalmente, da fibra de vidro 
dispersa em matrizes poliméricas ou cimentícias. Além disso, buscam-se soluções 
correntes no Brasil e no mundo em construção civil, assim como soluções alternativas de 
novos materiais. Essa pesquisa permitiu ampliar a compreensão sobre o tema visando 
fornecer informações que possam ser úteis a outros pesquisadores que trabalham na área 
de materiais. Os vidros impregnados de nanocristais foram preparados seguindo as 
seguintes etapas: Fusão da mistura, homogeneização de óxidos, recozimento, polimento, 
tratamento térmico com e sem aplicação de campos externos. Sabe-se que a nucleação e 
o crescimento são influenciados por uma variedade de campos externos, tais como luz 
UV, laser, campo elétrico e campo magnético. Assim foi possível complementar o 
processo de tratamento térmico com a aplicação de um campo convenientemente 
escolhido para ajudar a controlar o crescimento das nanoestruturas. Nesse projeto foram 
avaliadas as conseqüências da aplicação desses campos auxiliares no controle do 
processo de nucleação. Outras técnicas foram incorporadas ao projeto de acordo com a 
necessidade de caracterização ou obtenção de novos parâmetros. A importância desse 
estudo pode ser justificada pela aplicabilidade da técnica, visto que ela pode ser uma 
ferramenta valiosa, especialmente na área de nanotecnologia.
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BELL( ORIENTADOR) 

 
Resumo: 

Esse projeto consiste na familiarização com técnicas de espectroscopia óptica,
particularmente a TCSPC (Time Correlated Single Photon Counting), a qual permite a
medida dos tempos de vida de materiais fluorescentes, na escala de nano e pico
segundos. Além disso, será necessária a ambientação com o uso de lasers e outras 
fontes
de luz como lâmpadas. Foram feitos testes da técnica com amostras sólidas já
conhecidas e caracterizadas, para posteriormente realizar medidas em vidros dopados
com íons terras raras com nanopartículas metálicas e semicondutoras. Os vidros
dopados com íons terras-raras tem propriedades ópticas bastante interessantes. Quando
dopadas com érbio, visa-se uma amplificação óptica em torno de 1550 nm, pois nesse
comprimento de onda ele tem menos perdas em fibras ópticas, o que o faz objeto de
grande atração para telecomunicações. Além disso os terras-raras não recebem
interferência do meio hospedeiro devido a uma fraca blindagem da camada óptica (4f e
5d), o que adiciona mais uma importante característica para a escolha deste íon.
O objetivo é verificar e quantificar os processos de transferência de energia entre os íons
terras raras e as nanopartículas.

 
Palavras-chave: 

, ,  



           
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Exatas e da Terra 

Título do Projeto:  
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BELL( ORIENTADOR) 

 
Resumo: 

O projeto consistiu na introdução às técnicas espectroscópicas, para análise de
nanofluidos, os quais tem diversas aplicações como dispositivos optoeletrônicos e
térmicos. Neste projeto focamos na caracterização térmica de alguns nanofluidos e
principalmente no desenvolvimento de metodologias que permitissem utilizar as
técnicas já disponíveis para o uso de fluidos. Assim, por exemplo, foi adaptada a técnica
de relaxação térmica, a qual permite determinar o produto do calor específico e
densidade, adaptando novos sensores de temperatura. Também foi adaptada a técnica de
lente térmica, a qual fornece a difusividade térmica. Verificamos que a presença de
nanopartículas em suspensão pode alterar os parâmetros térmicos por fatores que podem
chegar até 100. A combinação do uso da lente térmica com a medida do calor específico
também permitiu a obtenção da condutividade térmica destes sistemas.
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FÍSICA DE COLISÕES ATÔMICAS: CIÊNCIA BÁSICA E APLICAÇÕES

 
Autores: 

MARCELO GOMES DA SILVA (PROBIC FAPEMIG), FABIO ZAPPA (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

A física atômica e molecular não só constitui um dos alicerces no qual se fundou a ciência 
moderna, como também fornece técnicas e instrumentação para diversas outras ciências 
e tecnologias. Em particular, o estudo das colisões entre elétrons, átomos e moléculas, 
constituiu uma ferramenta essencial no desenvolvimento desse conhecimento, e apesar 
do longo tempo de existência, ainda apresenta surpreendente vitalidade como área de 
pesquisa básica. Boa parte da longevidade da área de colisões atômicas certamente se 
deve à possibilidade de aplicações ou à necessidade de dados para outras ciências, como 
a astrofísica. Mas o que talvez seja mais interessante é o fato de que mesmo com a 
capacidade computacional disponível atualmente, poucos processos possam ser 
modelados completamente “ab initio”, necessitando aproximações cuja validade deve ser 
comprovada experimentalmente. Nosso laboratório está sendo concebido para realizar 
experimentos de colisões atômicas, buscando oportunidades de pesquisa de ponta e 
inéditas no País. Parte do equipamento existente no laboratório corresponde a uma doação 
do Dr. Shah, de Belfast. Atualmente, graças ao financiamento obtido de diversas fontes, 
estamos construindo o restante do equipamento para realizar experimentos de colisões 
íon-molécula visando a obtenção de seções de choque de troca de carga do projétil em 
coincidência com a geração de íons moleculares do alvo.
Os estudantes de Iniciação científica envolvidos neste projeto estão essencialmente 
realizando o desenho e construção dos componentes de vácuo do sistema, do sistema de 
automação e controle das bombas e de seus respectivos sistemas de refrigeração.
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FÍSICA DE COLISÕES ATÔMICAS: CIÊNCIA BÁSICA E APLICAÇÕES

 
Autores: 

CAROLINA DETONI LEÃO (PIBIC), LUIZ AUGUSTO ZILLMANN DA SILVA (BIC), FABIO 
ZAPPA (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

A física atômica e molecular não só constitui um dos alicerces no qual se fundou a ciência 
moderna, como também fornece técnicas e instrumentação para diversas outras ciências 
e tecnologias. Em particular, o estudo das colisões entre elétrons, átomos e moléculas, 
constituiu uma ferramenta essencial no desenvolvimento desse conhecimento, e apesar 
do longo tempo de existência, ainda apresenta surpreendente vitalidade como área de 
pesquisa básica. Boa parte da longevidade da área de colisões atômicas certamente se 
deve à possibilidade de aplicações ou à necessidade de dados para outras ciências, como 
a astrofísica. Mas o que talvez seja mais interessante é o fato de que mesmo com a 
capacidade computacional disponível atualmente, poucos processos possam ser 
modelados completamente “ab initio”, necessitando aproximações cuja validade deve ser 
comprovada experimentalmente. Nosso laboratório está sendo concebido para realizar 
experimentos de colisões atômicas, buscando oportunidades de pesquisa de ponta e 
inéditas no País. Parte do equipamento existente no laboratório corresponde a uma doação 
do Dr. Shah, de Belfast. Atualmente, graças ao financiamento obtido de diversas fontes, 
estamos construindo o restante do equipamento para realizar experimentos de colisões 
íon-molécula visando a obtenção de seções de choque de troca de carga do projétil em 
coincidência com a geração de íons moleculares do alvo.
Os estudantes de Iniciação científica envolvidos neste projeto estão essencialmente 
realizando o desenho e construção dos componentes de vácuo do sistema, do sistema de 
automação e controle das bombas e de seus respectivos sistemas de refrigeração.
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Autores: 

YAGO PEREIRA DOS ANJOS SANTOS (II APOIO A GRUPOS); MARIA JOSÉ 
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(ORIENTADOR); 

 
Resumo: 

Análise espectroscópica por FTIR foi realizada para detectar mudanças em grupos 
funcionais em amostras de sorgo tratadas quimicamente para auxílio na produção de 
etanol de segunda geração. As amostras de sorgo foram caracterizadas no 
infravermelho por meio da confecção de pastilhas de brometo de potássio (KBr) de grau 
espectroscópico. O KBr foi colocado em uma mufla a 500 ºC durante 6 horas e, depois, 
permaneceu em estufa a temperatura de 140 ºC durante 72 horas devido a sua elevada 
higroscopicidade. Foi realizada a medida das massas de KBr e da amostra 
separadamente em uma balança. As amostras foram passadas através de uma peneira 
para de análise granulométrica com uma abertura de 125 μm para evitar dispersão da 
radiação infravermelha e variações na linha de base. Em seguida, foram feitas pastilhas 
misturando 300 mg de KBr junto a 3 mg de amostra. A mistura é  realizada em um 
almofariz de ágata afim de tornar a pastilha homogênea e, utilizando uma prensa 
hidráulica, foi compactada a uma pressão de 10 Kgf.cm-2 durante 3 minutos. O 
procedimento para a obtenção das pastilhas resulta a formação  de um disco com 13 
mm de diâmetro e aproximadamente 2 mm de espessura. Por meio do uso de um 
suporte próprio para a realização de medidas de transmitância utilizando as pastilhas, 
são obtidos os espectros. Os espectros de sorgo foram registrados em um 
espectrômetro VERTEX 70 da BRUKER (Figura 6) na faixa de 4000 a 400 cm-1 com 
resolução de 4 cm-1 e 72 scans por amostra. Espectros Raman também foram 
realizados via microRaman (T64000 Horiba) usando a linha de laser de 488 nm do laser 
de argônio, grade de 1800 g/mm com uma objetiva de 50x.
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Resumo: 

Este projeto compreende a utilização da espectroscopia de lente térmica aplicada em 
sistemas vítreos dopados com terras raras e nanopartículas semicondutoras. Nesta 
técnica um laser de excitação de forma gaussiana modula o índice de refração do 
material em função de sua intensidade devido a dependência entre intensidade da 
radiação laser e variação de temperatura do material. Como o índice de refração é 
função da variação de temperatura temos a modulação do primeiro. Um segundo laser 
chamado laser de prova é utlizado para verificar a alteração do índice de refração. Esta 
alteração produz um meio tipo lente que pode ser convergente ou divergente. A partir da 
análise do feixe se obtém a difusividade térmica do material e também a taxa de 
variação do caminho óptico com a temperatura.
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Resumo: 

Este projeto esta dividido em três subprojetos para cada aluno. No primeiro a 
adulteração de combustíveis por adição de substâncias permitidas acima das 
quantidades pré-estabelecidas é uma prática comum no Brasil, cabe à Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP) proteger os interesses dos 
consumidores quanto a preço, qualidade e oferta de produtos, bem como especificar a 
qualidade dos derivados de petróleo, gás natural e seus derivados e do 
biocombustíveis. O plano deste trabalho é utilizar as amostras de etanol carburante 
hidratado pararealizar medições das propriedades físicas de elevação capilar, índice de 
refração,viscosidade cinemática, espectroscopia no ultravioleta visível (UV-VIS) e 
espectroscopia no infravermelho próximo (NIR). Obter resultados confiáveis através da 
análise estatística de comparação entre as amostras de etanol e uma amostra padrão 
com a porcentagem de 95% em etanol, valor dentro da faixa determinada pela ANP 
através do Regulamento Técnico ANP no3/2011.
Numa segunda parte deste projeto foram realizadas medidas de absorção de UV-Vis, 
FT-Nir e medidas de fotoluminescência em vidros dopados com terras raras para 
verificar a eficiência de emissão assim como entender os processos de emissão. 
Numa terceira parte,  serão apresentados resultados com base na utilização da técnica 
óptica de espectroscopia Raman para caracterizar o processo de fragmentação do 
bagaço do sorgo, visando à produção de etanol celulósico e sua otimização. As 
amostras foram divididas como se segue: a) sorgo in natura; b) Celulignina, c) Polpa 
celulósica e d) hidrolisado enzimático. Em (a), as amostras não sofrem nenhum 
tratamento químico. Em (b), o sorgo sofreu hidrólise ácida com ácido sulfúrico para 
romper a estrutura lignocelulósica e para remover o conteúdo de hemicelulose. Na 
etapa (c), o sorgo sofreu hidrrólise alcalina com peróxido de hidrogênio para remover o 
maior conteúdo possível de lignina. E em (d), a hidrólise é catalisada por um complexo 
de enzimas. A espectroscopia Raman foi utilizada para identificar grupos funcionais das 
três principais frações que constituem a parede celular do sorgo.
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Resumo: 

A bacia do rio Doce e sua problemática supra-regional envolvem recursos hídricos, 
minerais e de proteção  ambiental.  Dentre  os  principais  problemas  ambientais  dessa  
bacia,  relatados  na literatura acadêmica e nos relatórios técnicos dos órgãos do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, destacam-se a poluição orgânica das 
águas, a contaminação dos recursos hídricos  por  metais  e  elementos  tóxicos,  a  
remoção  da  cobertura  vegetal  original,  a  ocupação não-planejada  do  espaço  e  a  
erosão  acelerada  das  encostas  com  consequente  aumento  da turbidez das águas. 
Secundariamente  são relatados processos de escorregamentos de encosta, inundações  
nas  áreas  urbanas,  degradação  de  nascentes  e  eutrofização  de  lagoas. O objetivo 
central do projeto é fomentar uma regionalização transtemporal da bacia hidrográfica do rio 
Doce com as características do seu quadro natural. Considerando as intensas 
modificações do espaço, sobretudo nas últimas décadas, a retroprojeção cartográfica será 
buscada a partir da compilação de informações presentes e pretéritas de dois elementos 
essenciais na compreensão da alteração da paisagem: vegetação e água. A metodologia 
foi inspirada na concepção geossistêmica e ecogeográfica, que preconiza a integração 
sintética de variáveis ambientais na compreensão da complexidade ambiental de uma 
região. Foram selecionadas variáveis referentes à área desmatada, às violações da 
qualidade da água para coliformes termotolerantes e turbidez e à deficiência no 
saneamento básico. A integração dos dados em um mapa-síntese foi inspirada na 
fragilidade dos ambientes naturais e antropizados, consistindo na organização dos dados 
geoespaciais e na manipulação dos mesmos (via álgebra de soma ponderada) no 
software ArcGis 10.1®. Os resultados foram apresentados cartograficamente por unidade 
de análise em uma escala entre 0 e 100, onde quando maior o índice, maiores as 
pressões sobre os recursos naturais.
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 Resumo: 
Os estudos sobre a climatologia urbana devem ser observados, sobretudo, nas cidades contemporâneas, que em função do rápido adensamento urbano, tem influenciado de maneira intensa na condição térmica das cidades. O presente trabalho busca estabelecer a relação entre os diferentes usos do solo e sua interferência na temperatura, na zona Oeste da cidade de Juiz de Fora-MG, sendo a região de estudo afetada pelo avanço urbano dos últimos anos. As medidas de temperatura média do ar utilizadas foram obtidas na estação meteorológica fixa, localizada na mesma região do estudo e pertencente ao 5° Distrito de Meteorologia. Os dados correspondem uma série de 40 anos, entre 1973 e 2013, no qual, sendo utilizados os valores de temperatura média diária, temperatura mínima e máxima do ar. Para estes dados, foram aplicados a análise de regressão simples, a fim de verificar o comportamento da temperatura do ar ao longo do período analisado. Os resultados obtidos demonstram que, com relação a temperatura média diária e temperatura mínima do ar, houve uma baixa correlação entre o tempo cronológico e os dados históricos de temperatura na linha de tendência. Porém, quando analisado os valores de temperatura máxima do ar, notou-se no seu gráfico de tendência uma tênue elevação ao longo da série histórica. Após essa comparação, foi observado que o crescimento urbano junto com alterações no uso do solo sinaliza para uma possível alteração futura na temperatura do ar da região oeste de Juiz de Fora, uma vez que o aumento e adensamento das construções, bem como no número de veículos promovem uma diminuição das áreas de vegetação, alterando assim as taxas de albedo, emissividade, permeabilização e impermeabilização do solo e massa construída. Conclui-se que a intensa urbanização que leva a alteração nos modos de uso e ocupação do solo deve ser levada em consideração no planejamento e gestão urbana, já que o avanço excessivo pode influenciar em um aumento da temperatura do ar, prejudicando a qualidade de vida das pessoas que residem na região.

 Palavras-chave: 
clima urbano , uso do solo , cidade média  



           
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Sociais Aplicadas 

Título do Projeto:  
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Autores: 

LUCAS PINHEIRO DE PAULA( BIC-UFJF); RICARDO DA SILVA ROCHA (BIC-UFJF); 
VICTOR ALMEIDA BIANCARD(BIC-UFJF); GERALDO CÉSAR ROCHA (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Diante do crescimento urbano ocorrido nas últimas décadas no Brasil, tornou-se comum à 
busca do homem por uma maior interação com o meio ambiente. Muitas vezes essa 
interação se faz através de caminhadas em trilhas. Entretanto, tais caminhos devem ser 
avaliados de forma que apresente segurança. Nessa perspectiva, a Trilha do Tostão que 
se situa no Morro do Cristo, região central da área urbana de Juiz de Fora - MG, é um local 
que poderia ser utilizado para caminhadas e passeios ecológicos. O objetivo geral deste 
trabalho é confeccionar e entregar aos setores públicos responsáveis um projeto de 
viabilização de uma trilha interpretativa naquele local. Como objetivo específico se enxerga 
a real possibilidade da readequação legislativa da área tombada junto ao SNUC (Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação), o que daria segurança de um texto com base 
legal mais atualizada. Também se questiona uma melhor utilização do espaço da antiga 
Clínica São Domingos, que hoje se encontra abandonada. Avaliou-se a capacidade de 
carga que a trilha suporta, baseado em CIFUENTES (1992), no qual se chegou a uma 
média de 116 pessoas que poderiam utilizar a trilha diariamente. Realizou-se também uma 
avaliação utilizando o método VIM (Visitor Impact Management), com cálculo posterior do 
Percentual Aceitável de Impacto o que tornou possível chegar aos principais riscos da 
trilha, como rolamentos de blocos e quedas de galhos, e assim pensar em soluções de 
manejo. Entretanto para a área ser viabilizada para tal atividade, necessita de melhorias, a 
fim de reduzir o risco de possíveis acidentes. Dentre as melhorias necessárias citam-se: a 
drenagem do terreno, construção de diques de contenção, a implantação de degraus em 
aclive acentuado, entre outros. Reforça-se a cobrança aos setores públicos de um maior 
cuidado com o que ainda resta de área preservada devido às incessantes investidas da 
urbanização que avança cada vez mais em direção à encosta do Morro do Cristo.
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FORA, MG: MOVIMENTOS DE MASSA

 
Autores: 

PRISCILA MARINHO FONTAINHA( BIC-UFJF); RAFAELA TEIXEIRA DE PAULA(BIC-UFJF); 
GERALDO CÉSAR ROCHA (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Este trabalho apresenta uma análise preliminar do cruzamento entre os mapas de risco a 
movimentos de massa já produzidos pelo Núcleo de Pesquisa em Zoneamento e Risco 
Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora, MG, com dados obtidos sobre o tema 
nos principais jornais diários da cidade de Juiz de Fora, a saber, Tribuna de Minas e Diário 
Regional. Com esses dados foi criado um banco digital de dados sobre esses eventos, 
estabelecendo uma linha do tempo com a ocorrência e magnitude de movimentos de 
massa.  As informações obtidas na mídia são referentes aos anos de 2000 a 2014, durante 
os períodos mais chuvosos, ou seja, os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. O 
fator antrópico agravante é a ocupação desordenada dessas áreas geologicamente 
desfavoráveis e susceptíveis aos processos de escorregamentos principalmente de 
encostas, que sem o devido cuidado e planejamento pelo aparato público, associadas a 
intensas chuvas de verão tem causado perdas humanas e prejuízos materiais 
incalculáveis. Como se trata de pesquisa em andamento,serão apresentados os dados 
obtidos até o momento.
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CONTRIBUIÇÃO DO FLUXO DE MESO-ESCALA NOS EVENTOS DE CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO EM JUIZ DE FORA

 Autores: 
VERÔNICA SAKARAGUI (INICIAÇÃO CIENTIFICA: PROGRAMA BIC); CÁSSIA DE CASTRO MARTINS FERREIRA (ORIENTADORA)

 Resumo: 
Preocupado com o rápido crescimento das áreas urbanas e as consequentes modificações na qualidade ambiental, causando mudanças no clima local e microclimas inseridos nas cidades, o presente trabalho procura relacionar o sítio urbano da cidade, com suas características climáticas, com o processo de dispersão e concentração da poluição. Com a implantação de uma rede de monitoramento da qualidade do ar em Juiz de Fora – MG, os dados detectam uma forte influência da configuração do espaço urbano e das atividades desenvolvidas que influenciam na concentração de partículas inaláveis (MP-10). As fontes poluidoras, basicamente veículos automotores, a direção e a velocidade do vento, associados ao adensamento urbano em fundo de vale. A pluviosidade total em Juiz de Fora no ano de 2014 foi de 1.625,3mm, número próximo à normal climatológica, 1.536mm. A estabilidade do tempo foi um fator que influenciou na retenção dos poluentes próximos aos locais de origem, pois de acordo com o cruzamento das análises das cartas sinóticas e quantidade de chuva. Os dados apresentados indicam, que a menor concentração de partículas coincide com os ventos do quadrante sul e de baixa velocidade. Por outro lado, as maiores concentrações ocorrem à noite, com ventos do quadrante norte e ventos fracos (próximo à calmaria). Observa-se, também que os horários de pico no tráfego urbano, apresentam as maiores concentrações de partículas. Detectou-se uma variação na concentração do material particulado com a sazonalidade, no qual no período do inverno favorece a concentração de poluentes e no período de verão as condições atmosféricas são mais propícias para a dissipação dos poluentes. De acordo com a análise dos dados obtidos pelo Departamento de Química - UFJF, os componentes químicos nocivos à saúde encontrados nas águas não são valores preocupantes, mas com a crescente emissão de gases poluentes em Juiz de Fora, a verticalização e adensamento demográfico da cidade e a implantação de novas indústrias são fatores que demandam maior atenção para que a saúde e bem-estar da população juiz-forana seja mantida.
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INTERAÇÃO ENTRE ÁGUAS SUPERFICIAIS, SUBTERRÂNEAS E METEÓRICAS NA 
DINÂMICA DE NASCENTES

 
Autores: 

MATEUS CAMPOS DE PAULA OLIVEIRA (Bolsista ENXOVAL- 2014/2015); MIGUEL 
FERNANDES FELIPPE (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

A ciência geográfica pouco se tem preocupado com as nascentes, abnegando esse 
objeto. No que tange à geomorfologia, as nascentes normalmente são vistas como os 
pontos iniciais de drenagem dos canais superficiais, ficando, muitas vezes, ocultas em 
trabalhos que investigam as cabeceiras de drenagem. Toda essa problemática está 
intimamente ligada à fundamental importância ambiental (natural e social) das nascentes. 
Contudo, os questionamentos que se postam nesse projeto são baseados na 
característica inerente às nascentes de promover a interação de água meteórica, 
subterrânea e superficial no processo de exfiltração. Isso gera certa complexidade de 
compreensão, uma vez que as águas das nascentes encontram-se na superfície, mas 
possuem heranças da taxa de mistura entre água meteórica e subterrânea logo após a 
exfiltração. Interpretar essa interação espaço-temporalmente é uma tarefa inédita. O 
objetivo principal do projeto é o de interpretar como ocorre a interação entre águas 
subterrâneas, superficiais e meteóricas e como estas influenciam a dinâmica sazonal das 
nascentes. A metodologia consistiu no monitoramento mensal da vazão, a partir do 
método de mensuração direta em medidores graduados, e da condutividade elétrica das 
águas das nascentes, em condutivímetro de bancada. Os resultados obtidos remetem à 
heterogeneidade presente nas nascentes. Não foi reconhecido qualquer padrão nas 
respostas das vazões e EC para a precipitação. Assim, reafirma-se as conclusões de 
pesquisas anteriores que afirmam a complexidade de elementos que engendram a 
dinâmica hidrológica e gemorfológica do sistema nascentes. 
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MAPEAMENTO CLIMÁTICO, PADRÕES, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E SUAS CORRELAÇÕES ASSOCIADAS A UM ZONEAMENTO DE CONFORTO TÉRMICO AMBIENTAL PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG.

 Autores: 
THAMIRES DE SOUZA FERREIRA (BOLSISTA-PIBIC-AF); CÁSSIA CASTRO MARTINS FERREIRA (ORIENTADOR). 

 Resumo: 
O principal objetivo da pesquisa foi realizar um mapeamento climático e conforto térmico para a região noroeste e central da área urbana de Juiz de Fora-MG. As duas regiões possuem uma geometria diferenciada. Sendo a área central caracterizada por uma maior verticalização das unidades construídas, maior circulação de veículos, e a região Noroeste possuir residências com no máximo três pavimentos e prevalecer unidades residenciais. A metodologia foi dividida nas seguintes etapas: análise bibliográfica, trabalho de campo para medições de temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade e direção do vento, através da estação meteorológica portátil, além da elaboração de mapas utilizando a técnica de geoprocessamento. Foram elaborados mapas de localização dos pontos de controle, um mapa de tipos de uso do solo e conforto térmico e topográfico. Após o levantamento dos dados e elaboração dos mapas, foi possível executar a análise das diferenças térmicas existentes dentro da área de estudo, evidenciando a influência do sítio urbano, do tipo de uso e ocupação da terra e a resposta climática. Como resultados pode-se destacar que as temperaturas registradas na região Noroeste variam de 22,7°C a 34°C, sendo que a região urbana Jardim Natal foi a que apresentou os menores valores. No ponto de coleta do Jardim Natal, os valores de temperatura variaram de 22,7° C(Min.) a 32,6°C(Máx.), sendo a amplitude térmica diária de 9,9°C. Na região urbana Industrial a temperatura do ar variou de 23,5°C(Min.) a 34°C(Max.), equivalendo a uma amplitude térmica diária de 10,5°C. E na região Central, estima-se temperaturas mais elevadas, isso devido ao uso e ocupação do solo. Os resultados mostram que as diferenças no sítio urbano e uso do solo, são importantes na caracterização de um microclima urbano.

 Palavras-chave: 
clima urbano , campos térmicos , Conforto térmico  



           
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Escolher um item.  

Título do Projeto:  
MAPEAMENTO DO RELEVO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS DA MANTIQUEIRA 

MERIDIONAL: ANÁLISE COMPARATIVA EM CARTOGRAFIA GEOMORFOLÓGICA

 
Autores: 

CARLOS ANTHONY HEIDER MARTINS(X ENXOVAL¿- 2014/2015)
ROBERTO MARQUES NETO (QRIENTADOR)

 
Resumo: 

O presente projeto de pesquisa visou o aperfeiçoamento de técnicas de cartografia 
geomorfológica mediante aplicação em bacias hidrográficas contidas no ramo meridional 
da Serra da Mantiqueira. Falta na cultura geomorfológica brasileira uma formalização 
metodológica para o mapeamento do relevo que seja capaz de contemplar elementos 
morfológicos, morfométricos, morfodinâmicos, morfoestruturais e morfocronológicos no 
mesmo documento cartográfico, sendo que, em muitos casos, a natureza da área de 
estudo e as informações de base disponíveis se fazem limitantes para a representação de 
um atributo em detrimento de outro.
Foi possível concluir que o sistema metodológico propugnado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) se mostrou o mais adequado na elaboração de documentos 
cartográficos resolutos e úteis para o planejamento. A mescla caracterizada pelo uso de 
polígonos fechados associada à representação em símbolos é capaz de especializar os 
compartimentos geomorfológicos existentes e representar sobre os mesmos aspectos 
das geoformas pelo uso de símbolos, realçando aspectos morfodinâmicos, estruturais e 
cronológicos. Admite também adaptações, quase sempre necessárias no sentido de 
adequar a metodologia às especificidades da área de estudo.
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MORFOMETRIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO PEIXE: IDENTIFICAÇÃO DE 
PADRÕES E SINGULARIDADES

 
Autores: 

LETICIA DE OLIVEIRA CORRÊA (BIC); ISABELA BELMIRA SANTOS GIAROLA (BIC); 
MIGUEL FERNANDES FELIPPE (ORIENTADOR); 

 
Resumo: 

A bacia hidrográfica do rio do Peixe, na Zona da Mata Mineira, possui um padrão 
geomorfológico sensivelmente heterogêneo. Se por um lado apresenta relevos 
condicionados por expressivos lineamentos estruturais e controle litológico em sua porção 
sudoeste-nordeste, traz padrões fluviais meandrantes em extensas planícies aluviais 
intervaladas por rupturas de declive em sua baixa porção. Pesquisas anteriores mostram 
que há uma espacialidade bem definida dos parâmetros morfométricos na bacia. Enquanto 
na porção sul, as sub-bacias possuem correspondência entre seus aspectos, no extremo 
sul e norte, há uma nítida mudança no padrão geométrico das formas de relevo. Esses 
resultados podem ser investigados com mais parcimônia, para bacias de terceira e 
segunda ordem, criando uma série de mapas tematizados por parâmetros morfométricos 
na bacia do peixe. A espacialidade dessas respostas podem fornecer importantes pistas 
sobre sua evolução e possibilitar um mapeamento geomorfométrico. Assim, o objetivo 
principal do projeto é interpretar padrões e singularidades entre os aspectos morfométricos 
das sub-bacias que compõem a bacia hidrográfica do rio do Peixe. As estratégias 
metodológicas propostas para esta pesquisa perpassaram quatro etapas 
complementares: i) aplicação de técnicas de cartografia digital; ii) seleção e cálculo de 
parâmetros morfométricos; iii) interpretação geomorfológica dos resultados obtidos; iv) 
interpretação estatística através da análise de componentes principais. Os resultados 
foram apresentados em uma série de mapas temáticos que atestam a heterogeneidade 
das respostas morfológicas das unidades estudadas em relação os processos 
morfodinâmicos preponderantes da Serra da Mantiqueira. Todavia, após as interpretações 
geomorfológicas e estatísticas, foi possível zonear padrões e singularidades do relevo 
dentro da bacia do Peixe.
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MORFOMETRIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO PEIXE: IDENTIFICAÇÃO DE 
PADRÕES E SINGULARIDADES

 
Autores: 

LETICIA DE OLIVEIRA CORRÊA (BIC); ISABELA BELMIRA SANTOS GIAROLA (BIC); 
MIGUEL FERNANDES FELIPPE (ORIENTADOR); 

 
Resumo: 

A bacia hidrográfica do rio do Peixe, na Zona da Mata Mineira, possui um padrão 
geomorfológico sensivelmente heterogêneo. Se por um lado apresenta relevos 
condicionados por expressivos lineamentos estruturais e controle litológico em sua porção 
sudoeste-nordeste, traz padrões fluviais meandrantes em extensas planícies aluviais 
intervaladas por rupturas de declive em sua baixa porção. Pesquisas anteriores mostram 
que há uma espacialidade bem definida dos parâmetros morfométricos na bacia. Enquanto 
na porção sul, as sub-bacias possuem correspondência entre seus aspectos, no extremo 
sul e norte, há uma nítida mudança no padrão geométrico das formas de relevo. Esses 
resultados podem ser investigados com mais parcimônia, para bacias de terceira e 
segunda ordem, criando uma série de mapas tematizados por parâmetros morfométricos 
na bacia do peixe. A espacialidade dessas respostas podem fornecer importantes pistas 
sobre sua evolução e possibilitar um mapeamento geomorfométrico. Assim, o objetivo 
principal do projeto é interpretar padrões e singularidades entre os aspectos morfométricos 
das sub-bacias que compõem a bacia hidrográfica do rio do Peixe. As estratégias 
metodológicas propostas para esta pesquisa perpassaram quatro etapas 
complementares: i) aplicação de técnicas de cartografia digital; ii) seleção e cálculo de 
parâmetros morfométricos; iii) interpretação geomorfológica dos resultados obtidos; iv) 
interpretação estatística através da análise de componentes principais. Os resultados 
foram apresentados em uma série de mapas temáticos que atestam a heterogeneidade 
das respostas morfológicas das unidades estudadas em relação os processos 
morfodinâmicos preponderantes da Serra da Mantiqueira. Todavia, após as interpretações 
geomorfológicas e estatísticas, foi possível zonear padrões e singularidades do relevo 
dentro da bacia do Peixe.
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Autores: 

ANGÉLICA DE PAULA ANDRADE(XXIII PIBIC - XXVII BIC); JULIANA ALVES MOREIRA(XXIII 
PIBIC - XXVII BIC); THAIANE CAMPOS MOURA (XXIII PIBIC - XXVII BIC); 
ROBERTO MARQUES NETO (QRIENTADOR)

 
Resumo: 

O presente projeto de pesquisa teve como objetivo empreender investigação acerca do 
papel da neotectônica na dinâmica e evolução do relevo no maciço do Caparaó (MG/ES) 
por meio de procedimentos de análise estrutural e interpretação morfotectônica, quais 
sejam: mensuração de índices geomórficos (perfil longitudinal dos principais canais 
fluviais; Índice Declividade x Extensão do canal; Fator Assimetria de Bacias de Drenagem; 
Fator de Simetria Topográfica Transversal; Índice de Sinuosidade da Escarpa 
Montanhosa), extração de lineamentos do relevo e da drenagem, mapeamento dos 
padrões de drenagem e das feições morfotectônicas.
Os resultados apontaram forte controle estrutural na gênese e evolução morfológica do 
maciço do Caparaó, com influências de uma tectônica ressurgente e ativa visualizável no 
forte encaixamento da drenagem, nas constantes rupturas no perfil longitudinal dos canais 
fluviais, nos processos de migração lateral de drenagens regionais com formação de 
faixas de meandros abandonados, na sobrelevação de Gleissolos e consequentes 
modificações na hidrologia dos perfis, na presença de afloramentos rochosos em terraços 
aluviais, entre outra evidências.
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COHOMOLOGIA DE VARIEDADES FLAG REAIS

 
Autores: 

RODRIGO BITTENCOURT PIGOZZO (XXIII PIBIC - XXVII BI); LONARDO RABELO 
(ORIENTADOR).

 
Resumo: 

Este trabalho consiste na classificação geométrica das transformações de Mobius no 
plano complexo. As funções de Mobius desempenham um papel fundamental no estudo 
das funções conformes no campo da análise complexa. Esta classificação se divide em 
quatro tipos: elipticas, parabólicas, loxodrômicas e hiperbólicas. Isto foi feito através de 
duas abordagens distintas. Inicialmente, estudamos o grupo formado pelas 
transformações de Mobius e obtemos a classificação em termos das classes de 
conjugação no grupo. Uma outra maneira de classificar se dá associando a cada 
transfomação de Mobius uma transformação linear num determinado espaço de 
coordenadas homogêneas. A classificação foi obtida estudando-se os autovalores destas 
transformações lineares. Finalmente, através da projeção esterográfica, estudamos o 
comportamento de cada tipo de transformação na esfera de Riemmann obtendo assim 
uma descrição geométrica muito interessante a respeito destas classes. 
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CURVAS ALGÉBRICAS PLANAS

 
Autores: 

LUIZ AFONSO GLATZL JÚNIOR (XXVII BIC); FREDERICO SERCIO FEITOSA 
(ORIENTADOR)

 
Resumo: 

“a primeira é sempre tão restrita à consideração de figuras, que não se chega ao 
entendimento sem muito fatigar a imaginação; já na última, está-se de tal forma subjugado 
a certas regras e a tantos símbolos, que resulta uma arte confusa e obscura a embaraçar 
a mente, ao invés de uma ciência a cultivá-la.”

Após enunciar este veredito, Descartes propôs-se a tomar o melhor da Geometria e da 
Álgebra, corrigindo os defeitos de uma pelas virtudes da outra. Nascia a Geometria 
Analítica Clássica. Dela são sucedâneas a Geometria Diferencial e a Geometria Algébrica.
Apesar da origem comum, é claro o desequilíbrio verificado nos currículos atuais quanto ao 
tratamento dispensado aos aspectos introdutórios dessas duas disciplinas. O estudante é 
devidamente apresentado ao triedro de Frenet, torção, curvatura,..., mas se passa a 
distância do plano projetivo e curvas algébricas.
Pretende-se que este projeto seja uma iniciação à Geometria Algébrica, através do estudo 
de curvas algébricas. O ponto de partida são as curvas planas usualmente estudadas na 
geometria elementar, tais como retas, cônicas, concóides, etc... A partir daí passaremos a 
investigar os elementos básicos necessários ao desenvolvimento da área estudada. 
Vamos considerar o problema da interseção entre curvas e suas multiplicidades. Vamos 
introduzir um novo ambiente, o espaço projetivo, e definir neste as curvas algébricas 
projetivas. Alguns exemplos importantes de curvas serão estudados como as curvas 
racionais e as cúbicas não singulares.
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Texto do resumo.

Um sistema dinâmico é uma função f : V → V definida num conjunto não vazio V . 
A dinâmica é vista como sendo a iteração dessa função. Assim, se começamos
com x (que corresponde ao instante zero), depois ele es ará em f (x) (instante 1),tt
depois em f (f (x)) instante 2 e assim sucessivamente.
Usaremos a seguinte convenção:

f 0 (x) := x, f 1 (x) := f (x), f n (x) := f (f n-1 (x)) n ≥ 1.∀
O que se pretende estudar  é a evolução no tempo de um ponto x, ou seja,
x, f (x), f 2 (x), f 3 (x), .... Esse conjunto é conhecido como  órbita do ponto x.
Um dos objetivos da teoria  é saber se essa órbita tem algum limite, ou, se não
tem, ao menos descrever seus pontos de acumulação.
A estrutura do conjunto V e a natureza de f variam bastante.
Neste trabalho, assumimos que V é um espaço vetorial e f uma transformação
linear, e determinamos a dinâmica de f através de seus autovalores.

Transformação Linear Autovalores Pontos periódicos
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Resumo: 

Os sistemas dinâmicos associados tanto a campos de vetores contínuos quanto a 
campos de vetores descontínuos tem origem de forma natural em áreas como Física, 
Engenharia, Biologia, bem como outras ciências, e seu estudo tem sido cada vez mais de 
interesse dessas áreas. A dinâmica unidimensional, objeto do presente trabalho, é um 
assunto de grande interesse e ao mesmo tempo moderno que tem origem em grandes 
matemáticos como Poincaré, Fatou e Julia. Frequentemente ela é utilizada como 
ferramenta para o estudo de dimensões maiores via transformações de Poincaré. Serão 
apresentamos algumas propriedades desta dinâmica, bem como um exemplo de caos, 
que surge de um sistema dinâmico extremamente simples, dado pela família quadrática.
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O objetivo desse trabalho é estudar algumas propriedades de grupos de matrizes. Esses 
grupos são exemplos centrais de grupos de Lie, já que boa parte das técnicas usadas aqui 
são, também, utilizadas na teoria geral de grupos de Lie. O trabalho é baseado, 
principalmente, nas referências [1] e [2].
O conjunto Gl(n, K), formado por todas as matrizes inversíveis com n linhas e n colunas e 
com entradas em K, satisfaz os axiomas de grupo, em relação a multiplicação de matrizes 
e é chamado grupo linear geral. Aqui, K denota o corpo dos reais ou dos complexos, ou o 
conjunto dos quatérnios. Consideramos os subconjuntos, do grupo linear geral, formados 
por todas as matrizes que preservam o produto interno canônico em Kn. Esses 
subconjuntos são, na verdade, subgrupos de Gl(n, K) e são chamados grupo ortogonal, 
grupo unitário e grupo simplético, nos casos em que K é o conjunto dos reais, dos 
complexos ou dos quatérnios, respectivamente. Notemos que variando n e K obtemos 
diversos grupos de matrizes.
Como esses grupos são definidos de maneiras diferentes, uma pergunta natural que 
surge, nesse contexto, é a seguinte: quais desses grupos são isomorfos? Essa questão 
se insere no problema de classificação de grupos de matrizes, é muito frequente, em 
Matemática, quando se define uma nova estrutura e, em geral, é um problema difícil de ser 
resolvido. Nesse sentido, começamos estudando alguns invariantes, que são propriedades 
preservadas por isomorfismos. Os principais invariantes que consideramos são: 
dimensão, centro e posto. Isto significa, por exemplo, que se dois grupos de matrizes têm 
dimensões distintas então eles não são isomorfos.
Para determinarmos esses invariantes, precisamos desenvolver alguns conceitos, tais 
como, espaço tangente, exponencial e logaritmo de matrizes, subgrupos a um parâmetro, 
conexidade por caminhos, toro maximal, grupo de Weyl, etc.
Por fim, a questão do isomorfismo, entre os principais grupos definidos, é solucionada e, 
por meio deste estudo, novas questões podem ser levantadas encaminhando-nos para 
estudos posteriores.
Referências
[1] A. Baker. Matrix Groups: An Introduction to Lie Group Theory. London: Springer-Verlag, 
2012.

Grupos de matrizes Grupos de Lie Grupo de Weyl
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Resumo: 

Uma curva algébrica é uma variedade algébrica de dimensão um, isto é, o conjunto dos 
zeros de um polinômio F com coeficientes em um corpo K (infinito ou não). Essa teoria 
foi bastante desenvolvida no século XIX, a partir de exemplos particulares como 
seções de cônicas sobre o corpo dos Complexos. No entanto, o interesse pela teoria 
das curvas algébricas, em especial as planas, ainda é grande, dado que a mesma tem 
aplicações diversas na teoria de corpos de funções, na teoria de códigos, dentre 
outras. 

Nesse trabalho, apresentamos algumas propriedades das curvas algébricas planas 
afins e projetivas definidas sobre corpos infinitos. Em especial, estudamos a interseção 
de duas curvas tendo como resultado principal o Teorema de Bézout: : Se F, G são 
curvas planas projetivas sem componente em comum então o número de pontos na 
interseção Fn G, contados com a multiplicidade, é igual ao produto dos graus de F e G. 
Para isso, apresentamos ainda a construção do plano projetivo sobre um corpo inifinito. 
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Resumo: 

A Epidemiologia é uma importante área de pesquisa da Biomatemática, e é onde 
pesquisadores vêm obtendo importantes informações sobre a dinâmica de diversas doenças, 
em muitos casos, utilizando modelos matemáticos baseados em sistemas de equações 
diferenciais. A importância deste tipo de pesquisa fica evidente quando o hospedeiro é o ser 
humano. Uma das mais importantes preocupações sobre qualquer tipo de doença infecciosa é 
a sua habilidade de invadir uma população. Neste trabalho abordamos um dos conceitos 
fundamentais em Epidemiologia o Número de Reprodutibilidade Basal, R0, que tem por 
finalidade descrever se uma doença infecciosa tem ou não essa habilidade para invadir uma 
população. E baseados no trabalho Reproduction numbers and sub-threshold endemic 
equilibria for compartmental models of disease transmission de Driessche, P. van den e 
Watmough, J., de 2005 [1], apresentamos um método para obter o R0, para uma classe de 
sistemas de equações diferenciais. A ideia se baseia em que muitos modelos epidemiológicos 
têm um equilíbrio livre de doença (ELD) no qual a população permanece sem a doença [1], e 
nestes modelos usualmente podemos determinar R0, tal que, se R0<1 então o ELD é 
assintoticamente estável, e a doença não consegue invadir a população, mas se R0>1 então o 
ELD é instável e a invasão é sempre possível. E aplicamos o método descrito para um modelo 
EIST para a tuberculose, onde uma população fixa, N, é subdividida em quatro compartimentos 
de indivíduos: E expostos, I infectados, S suscetíveis e T tratados. Para este modelo EIST 
consideramos que os S e T entram no compartimento de expostos com taxas β1S/N e β2T/N, 
respectivamente, que os E progridem para I a uma taxa v, que todos os recém nascidos são S 
e que todos os indivíduos morrem com taxa d > 0. As taxas de tratamento são r1 para E e r2 
para I. Entretanto, consideramos que apenas uma fração q do tratamento dos I é bem 
sucedida. Os indivíduos em que tratamento falha são reintroduzidos ao compartimento dos I 
com taxa p=1-q.  

Referência:  



 
[1] Driessche, P. van den e Watmough, J., Reproduction numbers and sub-threshold endemic 
equilibria for compartmental models of disease transmission, Mathematical Biosciences, Vol. 
180, pag. 29-48, 2005. 
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Texto do resumo.

Os números complexos surgiram no século 16, motivados pelo interesse em se
calcular soluções de equações polinomiais. Por um longo tempo, eles não foram
considerados como números legítimos, mas existentes apenas na imaginação humana.
O passo decisivo no sentido de formalizar o conceito de número complexo 
foi a representação geométrica desses números como pontos do
plano. O primeiro matemático a ter uma visão clara de tal representação e explorá-
la em suas investigações foi Gauss, conforme fica claro, embora de modo implícito, em
sua dissertação escrita em 1797.Todavia, Gauss expôs ao público suas idéias a esse
respeito de modo explícito apenas em 1831, com o propósito de introduzir os “inteiros
Gaussianos”. O corpo dos números complexos C foi finalmente definido de modo
rigoroso por Hamilton em 1837.
Neste trabalho é definimos de modo rigoroso os números complexos
e apresentamos suas propriedades aritméticas básicas, consideramos
também o problema de extração de raízes de números complexos e introduzimos
os conceitos de exponencial e de logaritmo para números complexos, fazendo uma
comparação com os números reais.

Números Complexos Funções complexas Plano Complexo
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Resumo: 

A geometria Euclidiana foi a primeira geometria que se conheceu. Euclides, seu criador, 
expôs cinco postulados. Porém o quinto postulado não era tão claro quanto os outros. 
Assim, alguns estudiosos tentaram prová-lo se baseando nos quatro primeiros, enquanto 
outros tentaram negá-lo; assim surgiram outras interpretações para o quinto postulado. 
Uma interpretação muito utilizada deste postulado foi feita por John Playfair, que diz o 
seguinte: “por um ponto fora de uma reta pode-se traçar uma única reta paralela à reta 
dada.” Após alguns estudos chegaram-se a conclusão de que existiam outras geometrias 
a partir da negação do quinto postulado. A geometria hiperbólica foi publicada de maneira 
independentee quase simultânea por Lobatschewsky e Bolyai, em 1829 e 1832 
respectivamente. A partir disso podemos nos perguntar se os outros postulados de 
Euclides são válidos na geometria hiperbólica e como seria o quinto postulado na 
geometria hiperbólica.
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Resumo: 

O projeto foi desenvolvido para se estudar as características de espaços vetoriais com 
produto interno (de dimensão finita e infinita), bem como os tipos de transformações 
lineares definidas em tais espaços. A teoria de espaços com produto interno possui muitas 
características em comum com o espaço Euclideano. Em um espaço com produto 
interno, faz sentido falar, por exemplo, em “comprimento” de um vetor, em “vetores 
ortogonais” e em “ângulo” (como fazemos em R2 e R3 usando produto escalar usual). 
Espaços com produto interno são exemplos de espaços normados. Os chamados 
espaços de Hilbert são espaços normados completos, cuja norma provém de um produto 
interno. Os espaços de Hilbert são de extrema importância no estudo de aplicações 
lineares e não lineares em Análise Funcional, como as Aplicações de Hilbert-Schmidt e as 
Classes de Schatten. Trabalhamos com relação entre ortogonalidade e independência 
linear, bases ortonormais e o Processo de Ortogonalização de Gram-Schmidt, 
complemento ortogonal, somas diretas e projeção ortogonal. Em seguida, trabalhamos a 
relação entre produto interno e norma e a definição de espaços de Hilbert.  Aproveitamos 
para estudar desigualdades importantes, como as desigualdades de Schwarz, triangular e 
a de Bessel, bem como exemplos interessantes, como o espaço de sequências l2. 
Trabalhamos com transformações lineares especiais definidas em tais espaços. 
Começamos com os funcionais lineares sobre espaços com produto interno de dimensão 
finita. Eles são casos especiais de transformações lineares e possuem uma forma bem 
interessante: podem ser vistos como o produto interno por um vetor fixo no espaço. A partir 
daí, estudamos os operadores adjuntos de operadores lineares, cuja existência é 
demonstrada usando o resultado já obtido sobre a “forma” dos funcionais lineares. 
Trabalhamos também com os chamados operadores auto-adjuntos (coincidem com seus 
adjuntos), com operadores positivos (caso especial de operadores auto-adjuntos) e 
operadores normais (comutam com seus adjuntos). O interesse neste operador reside em 
um resultado interessante: um operador normal sobre um espaço complexo com produto 
interno fornece ao espaço em questão uma base ortonormal formada por vetores 
característicos. 
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Resumo: 

A organocatálise, por definição, consiste em um processo no qual moléculas orgânicas, de 
baixo peso molecular, catalisam reações orgânicas, sem necessitar da presença de 
qualquer traço de metal. Em especial, em síntese assimétrica, essa forma de catálise se 
apresenta como uma poderosa ferramenta para a preparação de substâncias complexas 
de forma seletiva. O interesse pela organocatálise deve-se principalmente a algumas 
vantagens, tais como a toxicidade, a simplicidade e o baixo custo dos catalisadores de 
origem natural ou sintética. Além disso, as condições de reação são mais brandas quando 
comparadas a outros tipos de catálise, pois na maioria dos casos não requer o uso de 
atmosfera inerte, condições anidras e aquecimento ou resfriamento do meio reacional. 
Neste projeto de pesquisas propõe-se a síntese estereosseletiva de aminoácidos, 
contendo em sua estrutura dois centros estereogênicos consecutivos, sendo um deles 
quaternário. A metodologia adotada para realizar tal processo consiste em uma reação 
estereosseletiva de Michael entre uma enona e um heterociclo azalactônico. Para mediar 
esse processo, serão utilizados organocatalisadores quirais, desenvolvidos a partir do 
conceito de ácido de Brønsted. Os produtos obtidos desse processo são extremamente 
importantes em síntese orgânica, como por exemplo, no uso como auxiliares quirais e no 
setor biológico, sendo reconhecidos como esqueletos amplamente utilizados no 
tratamento de diversas patologias.

Neste trabalho foram preparados diversos adutos de Michael em bons rendimentos 
e alto controle da estereoquímica relativa pela aplicação de um Ácido de Bronsted Quiral 
derivado de carboidrato. O artigo científico referente aos resultados alcançados neste 
projeto foi submetido para publicação em revista especializada da área.
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Resumo: 

Em química supramolecular muitos estudos a cerca das propriedades e interações 
intermoleculares de diferentes drogas vêm sendo desenvolvidos a fim de se obter maior 
compreensão destes compostos. A isoniazida (INH) é um fármaco utilizado no tratamento 
da tuberculose, com estrutura cristalina já descrita na literatura [1,2], que pode apresentar 
diferentes modos de interação de hidrogênio e também diferentes conformações 
dependendo do ambiente químico ao qual está presente. A versatilidade deste composto o 
torna interessante e motiva estudos a cerca dos fatores que podem influenciar seus 
modos de interação e sua conformação. Neste trabalho objetivou-se obter um composto 
de coordenação contendo a isoniazida, o ácido 1,4-benzenodicarboxílico e o íon metálico 
Zn2+ e estudar suas propriedades. A estrutura cristalina obtida por difração de raios X [3] 
do composto obtido indicou a formação de um complexo metálico onde apenas o ligante 
isoniazida coordenou-se ao sítio metálico e o ânion 1,4-benzenodicarboxilato encontra-se 
na rede para neutralizar o complexo catiônico formado. O sitio metálico encontra-se 
coordenado de forma octaédrica distorcida e o cristal medido apresentou geminação não 
meroédrica contendo dois componentes sendo que 44,3 % das reflexões pertencentes a 
um componente, 37,7 % ao segundo componente, 17,8 % estão sobrepostas nos dois 
domínios e 0,2 % não foram indexadas. Os parâmetros estatísticos (R = 0,0634; wR = 
0,1925 e S = 1,034) indicam que o modelo utilizado é adequado para o composto obtido. 
Ligações de hidrogênio são as principais responsáveis pelo empacotamento cristalino, 
gerando um arranjo tridimensional. 
 1Jensen, L.H. J. Am. Chem. Soc. 1954, 76, 4663.
2 Bhat, T.N.; Singh, T.P.; Vijayan, M. Acta Cryst. B, 1974, 30, 2921.
3 de Almeida, F. B.; Silva, F. H.; de Abreu, H. A.; Diniz, R. J. Coord. Chem. 2015, 68, 1282.
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Resumo: 

A hipertensão arterial é uma doença de alta prevalência que afeta milhões de pessoas no 
mundo todo. A sua origem tem relação com o estreitamento das artérias, fazendo com que 
o coração tenha dificuldade de bombear o sangue para dentro das mesmas. O tratamento 
da hipertensão arterial pode ser feito de forma medicamentosa. Dentre os principais 
fármacos utilizados destacam-se a classe dos inibidores da enzima conversora de 
angiotensina (ECA). Tais fármacos interagem com o íon Zn2+ presente no sítio ativo da 
enzima inibindo-a e, dessa forma, mantendo o controle da pressão arterial. O objetivo 
deste trabalho foi atribuir e caracterizar através da espectroscopia na região do 
infravermelho e Raman os principais modos vibracionais da forma ativa do fármaco inibidor 
da enzima ECA enalapril, o íon enalaprilato. Para a obtenção do íon enalaprilato, foi 
realizada uma reação de hidrólise alcalina sob refluxo e agitação em meio metanólico 
envolvendo o fármaco maleato de enalapril e hidróxido de potássio na relação 
estequiométrica de 1:8. O produto da hidrólise foi denominado HIDROME que foi 
caracterizado por espectroscopia vibracional na região do infravermelho e Raman e por 
análise elementar de carbono, hidrogênio e nitrogênio. A partir da análise dos espectros foi 
possível perceber que, para o composto HIDROME, houve o desaparecimento das bandas 
referentes ao íon maleato ν(CO)maleato e ao grupo éster do composto enalapril ν(CO)
éster. Isso levou a suspeita de que o íon maleato não estivesse presente no composto 
formado e que o grupo éster do composto enalapril pudesse ter sido hidrolisado. Além 
disso, algumas bandas características do composto enalapril, tais como, ν(CH)ar, νa(CH2) 
e νs(CH2) puderam ser observadas. Os espectros revelaram ainda a presença de duas 
bandas de ligantes carboxilato que foram atribuídas aos estiramentos simétrico e anti-
simétrico do grupo carboxilato. O cálculo do CHN baseou-se na a presença de um íon 
enalaprilato, quatro íons K+ e dois íons hidroxila, o que garante a neutralidade do composto 
formado. Os dados espectroscópicos e de CHN indicam, possivelmente, que o fármaco 
maleato de enalapril possa ter sido hidrolisado e, consequentemente, a sua forma ativa, o 
íon enalaprilato, foi obtida.

 
Palavras-chave: 

hipertensão arterial , enalapril , complexos de zinco  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Exatas e da Terra 

Título do Projeto:  

D E T E R M IN AÇ ÃO  D E  ÁC ID O S  F E N Ó L IC O S  E M  F R U T AS  T R O P IC AIS  P O R  H P L C  C O M  

D E T E C Ç ÃO  S IM U L T ÂN E A N O  U V E  E L E T R O Q U ÍM IC A (H O M E M AD E )

 
Autores: 

T AMYR E S  F O U R AU X O L IVE IR A S AL L E S  (B O L S IS T A B IC ); MAR C O S  R O D R IG U E S  

F AC H IN I C E R Q U E IR A (C O L AB O R AD O R ); R E N AT O  C AMAR G O  MAT O S  

(C O L AB O R AD O R ); MAR IA AU XIL IAD O R A C O S T A MAT O S  (O R IE N T AD O R A); 

 
Resumo: 

O  c o n s u m o  d e  a lim e n to s  s a u d á ve is  fru ta s , le g u m e s , h o r ta liç a s  te m  s e  to rn a d o  c a d a  ve z  

m a is  fre q u e n te  e  u m  d o s  m o tivo s , é  q u e  a lg u n s  p o s s u e m  c o m p o s to s  fe n ó lic o s , o s  q u a is  

p o s s u e m  p ro p r ie d a d e  a n tio x id a n te . C o m p o s to s  fe n ó lic o s  s ã o  p ro d u z id o s  n o  m e ta b o lis m o  

s e c u n d á r io  d e  ve g e ta is  e  a p re s e n ta m  c o m o  fu n ç ã o  d e  d e fe s a , o  c o n tra  a ta q u e  d e  p ra g a s . 

E m  s e re s  h u m a n o s  e  e m  a n im a is  p o d e -s e  o b s e rva r  a  p ro p r ie d a d e  a n tio x id a n te  d e s s e s  

c o m p o s to s . D e n tre  o s  c o m p o s to s  fe n ó lic o s  p o d e -s e  c ita r  a in d a  u m a  c la s s e  c o n h e c id a  

c o m o  á c id o s  fe n ó lic o s . O  B ra s il é  u m  g ra n d e  p ro d u to r  d e  fru ta s  tro p ic a is , s u b tro p ic a is  e  

te m p e ra d a s , d e v id o  a  s u a  e x te n s ã o  te r r ito r ia l, c o n d iç õ e s  c lim á tic a s  e  d e  s o lo . As s im  o  p a ís  

s e  d e s ta c a  p e la  p ro d u ç ã o  d e  fru ta s  n a tiva s  o u  e xó tic a s . A  c ro m a to g ra fia  líq u id a  d e  a lta  

e fic iê n c ia  (H P L C ) re a liz a  s e p a ra ç õ e s  e  a n á lis e s  q u a n tita tiva s  d e  d ive rs a s  s u b s tâ n c ia s  

p re s e n te s  e m  vá r io s  tip o s  d e  a m o s tra s , e m  p o u c o  te m p o , c o m  a lta  re s o lu ç ã o , 

d e te c ta b ilid a d e  e  e fic á c ia . D e n tro  d e s te  c o n te x to , a c o p la r  u m  d e te c to r  e le tro q u ím ic o  a o  

H P L C  é  va n ta jo s o , p o is  p e rm ite  q u a n tific a r  e s p é c ie s  c o m  b a ixo  lim ite  d e  d e te c ç ã o  e  

ta m b é m  c o m p o s to s  q u e  n ã o  a b s o rve m  n a  re g iã o  d o  U V o u  V is , já  q u e  e s te s  c o m p o s to s  

p o d e m  s e r  e le tro a tivo s  e  c o n s e q u e n te m e n te  p o d e m  s e r  d e te rm in a d o s  a tra vé s  d e  té c n ic a s  

e le tro a n a lític a s . A  d e te c ç ã o  a m p e ro m é tr ic a  p u ls a d a  (P AD ) c o n s is te  n a  a p lic a ç ã o  d e  p u ls o s  

d e  p o te n c ia is  a o  e le tro d o  d e  tra b a lh o  s e q u e n c ia lm e n te  e m  fu n ç ã o  d o  te m p o . U m  d a s  

va n ta g e n s  d o  P AD  s o b re  a  a m p e ro m e tr ia  c o n ve n c io n a l é  a  c o n s ta n te  lim p e z a  d a  s u p e r fíc ie  

d o  e le tro d o , o  q u e  m in im iz a  c o n ta m in a ç õ e s , a u m e n to  d e  s e n s ib ilid a d e  e  d e te c ç ã o  

s im u ltâ n e a . E s te  tra b a lh o  te ve  c o m o  o b je tivo  d e s e n vo lve r  u m  m é to d o  d e  a n á lis e  p a ra  

d e te rm in a ç ã o  d e  á c id o s  fe n ó lic o s  p o r  H P L C  c o m  d e te c ç ã o  s im u ltâ n e a  n o s  d e te c to re s  U V-

V IS  (c o m e rc ia l)  e  e le tro q u ím ic o  (h o m e m a d e )  e m  a m o s tra s  d e  fru ta s  d o  c e rra d o  b ra s ile iro . 

F o ra m  o tim iz a d a s  a  c o m p o s iç ã o  d a  fa s e  m ó ve l e  d e m a is  p a râ m e tro s  p a ra  a n á lis e  n o  

H P L C  c o m  d e te c ç ã o  s im u ltâ n e a  n o s  d e te c to re s  U V e  n o  d e te c to r  e le tro q u ím ic o  

h o m e m a d e  a c o p la d o  a o  H P L C  p a ra  o s  á c id o s  p -c u m á r ic o  e  fe rú lic o . O  p la n e ja m e n to  d e  

e xp e r im e n to s  fo i e m p re g a d o  p a ra  o tim iz a r  o  m é to d o  d e  e x tra ç ã o  d o s  á c id o s  fe n ó lic o s  n a s  

a m o s tra s  d e  fru ta s  u tiliz a n d o  b a n h o  u ltra s s ô n ic o .
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Resumo:  

Compostos que contém prata têm sido utilizados como agentes antissépticos desde o início do 

século XIX. Os complexos de Ag(I) com ligantes O- ou N-doadores geralmente são muito ativos 

contra bactérias, fungos e leveduras. Em contraste, os complexos que contém, exclusivamente, 

ligações Ag-P não apresentam atividade biológica. A alta atividade de compostos que contém 

Ag(I)-O ou Ag(I)N-doadores é atribuída às fracas ligações Ag(I)-O e Ag(I)-N, que são facilmente 

substituídas por ligações de moléculas S-doadoras presentes no corpo humano. As bases de Schiff 

se caracterizam pelo grupo azometileno RC=N- e, portanto, as bases de Schiff são ligantes N-

doadores, podendo formar complexos Ag-N. No presente trabalho, foi obtida uma base de Schiff a 

partir da reação do etilenodiamina com cinalmadeido, na proporção de 1:2. A base de Schiff 

obtida foi nomeada como EnCinn e também a base de Schiff, que foi nomeada como FenCinn, foi 

obtida a partir da reação da o-fenildiamina com o cinamaldeído, na proporção de 1:2. Ambas as 

bases foram caracterizadas por análise elementar(CNH) e por espectroscopia IV, Raman e RMN (de 
1H e de 13C). O complexo de EnCinn com o ion Ag(I) foi obtido através da reação direta, em meio 

metanólico, do ligante EnCinn com o nitrato de prata, na proporcao 1:1. A proporção de 1:2 de 

ligante:metal também foi testada, porém, o complexo obtido seguiu a proporção 1:1. O complexo 

nomeado AgEnCinn foi caracterizado por espectroscopias IV, Raman e RMN (de 1H e de 13C) e por 

análises elementar (CNH) e Térmica (TG/DTA). O complexo envolvendo Ag(I) e FenCinn nao foi 

obtido, mesmo variando-se a proporção dos reagentes, pH e solventes. Em todos os casos, houve 

redução dos ions de prata(I) para prata metálica. 
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ALEXANDRE CUIN (ORIENTADOR); 

Resumo:  

A reação de Knoevenagel é um tipo de condensação em que aldeídos ou cetonas são 

tranformados em derivados de etileno [1]. A Condensação de Knoevenagel é um método 

conveniente para a sintesede compostos α,β -insaturados e que é útil para várias transformações 

sintéticas, especialmente na síntese de produtos bioativos e sintético. Aqui , relatamos a estrutura 

cristalina do 3-[(2E)-3- fenilprop-2-en-1-ilideno]- pentano-2 ,4-diona, ou simplesmente nomeado 

como sendo CinnAcac. No caso so CinnAcac, duas moléculas independentes são encontradas na 

célula unitária. Os dois grupos carbonilo presentes em cada molécula são torcidos por 52,6° numa 

única molécula e 55,86° na outra. Os átomos de oxigênio O22 e O11 também têm distorção entre 

130 e 121° , respectivamente. As moléculas adjacentes são ligados por interacções hidrogenio 

entre átomo de oxigenio dos grupos carbonilico com átomos de hidrogenio de grupos insaturados 

-metilo e cloreto de metileno em uma cadeia ao longo do eixo b. O composto foi obtido reagindo-

se 10,3 mL ( 0,1 mol) de acetilacetone em a 13,3 mL de cinamaldeído (0,1 mol). A mistura ficou 

sob agitação e banho de gelo. Após 2h , apenas uma gota de pirrolidine foi adicionada à solução. 

A solucao final ficou sob agitação à temperatura ambiente (20-25 ° C) durante 10 minutos. A 

solução amarela foi mantida sob refrigeracao durante 2 dias. A solução foi lavada três vezes com 

uma mistura de 10 mL de solução aquosa de HCl (1,0 mol.L-1 ) e 10 mL de CH2Cl2. A fracao 

aquosa foi descartada e a fase orgânica foi concentrada dando um resíduo que foi purificado por 

cromatografia em coluna utilizando-se n-hexano e acetato de etila como eluente (95:5). Os cristais 

amarelos foram obtidos por meio de evaporação lenta do solvente. Ponto de fusão: 105-107,5 ° C. 

[1] Jonathan Clayden , Nick Greeves , Stuart Warren e Peter Wothers , Organic Chemistry, Ed. 
Oxord , 2001 
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Resumo: 

A análise química de glicose em amostras de méis tem como principal função identificar 
possíveis adulterações provenientes da adição de sacarose, que após hidrólise, aumenta o 
conteúdo de glicose no mesmo. Neste trabalho propomos a construção e aplicação de um 
microdispositivo enzimático para a quantificação de glicose em amostras de mel. O 
método analítico é baseado na oxidação biocatalítica da glicose em H2O2 e ácido 
glucônico por meio da enzima glucose oxidase (GOx). A eficiência do microdispositivo foi 
avaliada por detecção amperométrica (+0,60 V) do H2O2 produzido. GOx foi 
eficientemente imobilizada sobre microcanais poliméricos de poli(metilmetacrilato) 
(PMMA). A imobilização foi feita por meio de inicial funcionalização do PMMA com 
polietilenoimina (PEI) e, em seguida, pela passagem de uma solução de glutaraldeído e 
GOx. O primeiro processo foi realizado por meio de banho ultrassônico por 20 min, a 70ºC, 
em uma solução 5% m/m de PEI em dimetilsulfóxido. O segundo processo foi feito 
passando pelo microdispositivo uma solução contendo 100 U de GOx e 0,1% (v/v) de 
glutaraldeído em tampão fosfato 0,10 mol L-1 (pH 7,0) durante 1 hora. As medidas 
amperométricas foram realizadas usando um sistema FIA com uma bomba peristáltica, 
um potenciostato da μ-Autolab type III e uma microcélula eletroquímica em PMMA 
desenvolvida e construída no laboratório, na qual foram usados como eletrodos de trabalho 
platina (200µm), de referência Ag/AgCl(sat) (lab-made) e auxiliar de platina (800µm). A 
avaliação da maior bioconversão do dispositivo foi feito por meio de um estudo de vazão, 
com valor ótimo em 125 µL min-1. Uma alça de injeção de 30 μL foi utilizada para todos os 
estudos. Neste trabalho avaliou-se a repetibilidade (R.S.D. < 5 % para n=3), linearidade e 
sensibilidade do método. A curva analítica mostrou proporcionalidade entre ioxidação e 
Cglicose para sucessivas injeções do analito na faixa de 100 μmol L-1 a 2,00 mmol L-1, 
com uma equação linear i(A) = 1,97e-9 (±1,06 e-9) + 1,91x10-7(±5,74 e-9) Cglicose (mmol 
L-1), um coeficiente de correlação de 0,994 e limites de detecção e quantificação de 5,78 e 
17,3 μg g-1, respectivamente. As concentrações de glicose nas amostras de mel variaram 
de 113,1 a 231,1 mg g-1.
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Resumo: 

O efeito SERS (Surface-Enhanced Raman Scattering) é um efeito de intensificação do 
sinal Raman de adsorbatos por meio de superfície de nanopartículas de Ag, Au ou 
Cu(conhecidos como metais de cunhagem). Esse aumento é bastante significativo 
(10.000 a 1.000.000 vezes) quando espécies são adsorvidas numa superfície metálica. No 
trabalho da bolsista Michelly, com o intuito de se estudar a intensificação do sinal 
Raman(SERS) para nanoestruturas protegidas,o trabalho presente tem como estudo 
principal a espectroscopia SHINERS(shell-isolated nanoparticle Raman ressonance). Para 
camadas ultrafinas a perda de sinal Raman não é tão significativa em comparação às 
vantagens que essas nanoestruturas apresentam como apresentar propriedades elétricas 
interessantes. O aumento da espessura da camada diminui a  intensidade do sinal Raman 
e, por isso, um dos objetivos deste trabalho é o recobrimento das NP`s com uma camada 
de espessura capaz de estabilizar as nanoestruturas e que ainda possamos visualizar o 
efeito SERS com bom desempenho. As Ag@SiO2 , Au@SiO2 sintetizadas neste trabalho 
foram caracterizadas por espectroscopia LSPR, possuindo bandas de absorção no UV-
Visível, devido à ressonância de plasmon de superfície.A localização das bandas no 
espectro eletromagnético,como suas formas, nos dá informações sobre tamanho das 
nanopartículas e espessuras das camadas devido ao deslocamento da banda do plasmon. 
Tanto as Ag@SiO2 quanto as Au@SiO2 ,foram caracterizadas por microscopia eletrônica 
de varredura,e por espectroscopia SHINERS. No trabalho do bolsista Hudson foram 
estudados azocorantes. Azo-compostos são compostos aromáticos que apresentam um 
ou mais grupos azo (-N=N-) em sua estrutura. Os azo-compostos que conferem cor são 
denominados azo-corantes. Azo-corantes mais estáveis possuem dois ou mais grupos 
arilas, pois a deslocalização de elétrons aumenta a estabilidade do grupo azo. Nesse 
trabalho, estudamos a adsorção dos azo-corantes Sudan1, Sudan2 e Sudan Red G em 
nanopartículas de prata através da técnica SERS, em meios neutro e ácido. O objetivo 
desse trabalho foi obter mais informações sobre o equilíbrio tautomérico azo-hidrazo dos 
três corantes citados.
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Resumo: 

A c re s c e n te  d e m a n d a  p o r  u m a  m a tr iz  e n e rg é tic a  s u s te n tá ve l e  n e c e s s id a d e  d a  d im in u iç ã o  

d a  d e p e n d ê n c ia  d e  c o m b u s tíve is  fó s s e is  fa z e m  d a  e n e rg ia  p ro d u z id a  a  p a r tir  d e  b io m a s s a  

u m a  o p ç ã o  d e  d e s ta q u e . O  c a p im  e le fa n te  é  c o n s id e ra d o  u m a  a lte rn a tiva  p o te n c ia l 

s u s te n tá ve l. O  u s o  d e  c a p im  e le fa n te  c o m o  fo n te  d e  b io m a s s a  p a ra  a  p ro d u ç ã o  d e  e n e rg ia  

n e c e s s ita  d e  d e s e n vo lv im e n to  d e  g e n ó tip o s  e s p e c ífic o s  p a ra  e s s e  u s o , c o m  

c a ra c te r ís tic a s  d ive rs a s  d a q u e la s  tra d ic io n a lm e n te  c o n te m p la d a s  p a ra  a lim e n ta ç ã o  a n im a l. 

A  a n á lis e  d e  á c id o s  fe n ó lic o s  e  c a rb o id ra to s  n e u tro s  e s tru tu ra is  c o n s titu i u m a  im p o r ta n te  

fe r ra m e n ta  p a ra  a  a va lia ç ã o  d o  g ra u  d e  c o n d e n s a ç ã o  d a  lig n in a  n a  p a re d e  c e lu la r  e  

e s ta b e le c e r  d e s ta  m a n e ira  g ra u  d e  a p ro ve ita m e n to  n o  p ro c e s s o  d e  p ro d u ç ã o  d e  b io m a s s a  

p a ra  a  p ro d u ç ã o  d e  b io e n e rg ia . O  á c id o  p -c u m á r ic o  e  o  á c id o  fe rú lic o  e s tã o  

in tr in s e c a m e n te  e n vo lv id o s  n o  p ro c e s s o  d e  a s s o c ia ç ã o  d a  lig n in a . O s  c a rb o id ra to s  

c o n s titu in te s  d a  p a re d e  c e lu la r  s ã o  im p o r ta n te s  p a ra  a s s o c ia ç ã o  d o s  á c id o s  fe n ó lic o s  

p re c u rs o re s  d a  lig n in a . A  a n á lis e  d e s te s  c o m p o s to s  e m  g e n ó tip o s  d e  c a p im  e le fa n te  te m  

c o m  o b je tivo  b u s c a r  p a râ m e tro s  q u e  p o s s a m  a u x ilia r  n a  s e le ç ã o  d e  g e n ó tip o s , q u e  

c o n d u z a m  m a io r  e fic iê n c ia  e  p ro d u ç ã o  d e  b io m a s s a . A  d ive rs id a d e  d e  c o m p o s to s  n e s ta s  

m a tr iz e s  e m  d ife re n te s  n íve is  d e  c o n c e n tra ç ã o  re q u e r  té c n ic a s  a n a lític a s  s e p a ra tiva s  

e fic ie n te s  e  s e n s íve is . O  o b je tivo  fo i a va lia r  o s  g e n ó tip o s  d e  c a p im  e le fa n te  e m  re la ç ã o  à s  

c a ra c te r ís tic a s  d e  in te re s s e , q u e  p o s s a m  a u x ilia r  e s tu d o s  p a ra  re a liz a r  o  m e lh o ra m e n to . 

P a ra  d e te rm in a ç ã o  d o s  á c id o s  fe n ó lic o s  p re c u rs o re s  d a  lig n in a  (á c id o  fe rú lic o  e  á c id o  p -

c u m á r ic o )  fo i e m p re g a d o  u m  m é to d o  p o r  H P L C  d e s e n vo lv id o  p e lo  g ru p o  d e  p e s q u is a 1 . O  

m é to d o  p a ra  a  d e te rm in a ç ã o  d a  g lic o s e , x ilo s e  e  a ra b in o s e  p o r  H P L C  e m p re g a d o , ta m b é m  

fo i p re v ia m e n te  d e s e n vo lv id o  p e lo  g ru p o 2 . O s  e xp e r im e n to s  fo ra m  c o n d u z id o s  n o  C a m p o  

E xp e r im e n ta l Jo s é  H e n r iq u e  B ru s c h i, E m b ra p a  G a d o  d e  L e ite , C o ro n e l P a c h e c o , M G . O  

d e lin e a m e n to  e xp e r im e n ta l u tiliz a d o  fo i o  d e  b lo c o s  a o  a c a s o , c o m  d u a s  re p e tiç õ e s  p o r  

tra ta m e n to . As  d e te rm in a ç õ e s  d e  P M V, P M S  e  d ig e s tib ililid a d e  ta m b é m  fo ra m  re a liz a d a s  

n a  E m b ra p a  G a d o  d e  L e ite .1 S a n to s , M .D .R . e t a l., AJAC , 2 0 1 1 , 2 , 3 4 4 -3 5 , 2 D o rn e lla s , R .M . 

2 0 0 9 , D is s e r ta ç ã o  m e s tra d o  P P G Q -U F JF .
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Resumo: 

O mel detém características bactericidas e antifúngicas, com propriedades cicatrizantes. 
O efeito antibacteriano do mel está associado a fatores “não-peróxidos” e a um fator ligado 
à presença de peróxido de hidrogênio. O H2O2 é gerado pela oxidação da glicose pela 
glucose-oxidase encontrada nas glândulas hipofaríngeas das abelhas. Neste trabalho 
propomos a construção e aplicação de microdispositivos enzimáticos para a determinação 
eletroquímica de peróxido de hidrogênio em amostras de mel. O método analítico é 
baseado na oxidação seletiva do H2O2 usando um microdispositivo enzimático. Nesse 
trabalho o material polimérico utilizado como base para o desenvolvimento dos 
microcanais foi o poli(metilmetacrilato). A catalase foi imobilizada passando pelo 
microdispositivo uma solução contendo 200 U mL-1 da enzima e 0,1% (v/v)  de 
glutaraldeído em tampão fosfato 0,10 mol L-1 (pH 7,0) trocando esta solução por meio de 
fluxo à cada 20 min, durante 1 hora. A eficiência do microdispositivo foi avaliada por 
detecção amperométrica (+ 0,60 V) do peróxido de hidrogênio presente na amostra de mel. 
As medidas amperométricas foram realizadas usando um sistema FIA com uma bomba 
peristáltica, um potenciostato da μ-Autolab type III e uma microcélula eletroquímica em 
PTFE desenvolvida e construída no laboratório, na qual foram usados como eletrodos: de 
trabalho platina, de referência Ag/AgCl(sat) e auxiliar de platina. Vazão, loop de 
amostragem, potencial de oxidação e composição do eletrólito suporte foram parâmetros 
estudados na otimização do procedimento analítico. Obtiveram-se as seguintes condições 
ideais para a execução das análises: 100 µL min-1, 30 μL, + 0,60 V e tampão fosfato (pH 
7,0), respectivamente. Neste trabalho avaliou-se a repetibilidade (R.S.D. < 5 % para n=3), 
linearidade e sensibilidade do método. A curva analítica mostrou proporcionalidade entre 
ioxidação e CH2O2 para sucessivas injeções do analito na faixa de 40 μmol L-1 a 2,1 
mmol L-1, com uma equação linear i(A) = 3,94x10-9 + 2,18x10-7xCH2O2 (mol L-1), um 
coeficiente de correlação de 0,99996 e limites de detecção e quantificação de 3,18 e 10,60 
μg g-1, respectivamente. As concentrações de peróxido nas amostras de mel variaram de 
10,73 a 46,42 μg g-1. 
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Resumo: 

A água é um bem precioso para a humanidade e a sua contaminação ao longo dos anos é 
crescente. Com o aumento da industrialização e urbanização, a exigência de remoção de 
pequenas quantidades de poluentes tóxicos no nível de mgL-1 ou g L-1  de efluentes 
industriais e águas subterrâneas contaminadas é cada vez mais significativa. O ácido 
salicílico e seus derivados são muitas vezes utilizados na indústria (farmacêutica, 
cosmética) e como conservante de alimentos. Devido ao uso freqüente é regularmente 
detectado em águas de águas residuais e superficiais. Desta forma, no projeto realizado 
foram avaliados estudos de degradação de ácido salicílico (AS) na concentração de 2 
mgL-1 por espectrometria de absorção molecular na região do ultravioleta/visível (UV-Vis) e 
por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Assim, uma solução contendo AS foi 
submetida à ação de luz ultravioleta associada com ZnO e TiO2, constituindo os sistemas 
ZnO/UV e TiO2/UV, na presença e na ausência dos ânions inorgânicos NO3- (presentes 
em águas superficiais e subterrâneas) uma vez que os íons nitrato geram 
fotoquimicamente íons nitrito, podendo influenciar na degradação de ácido salicílico pela 
captura de radicais hidroxila do meio reacional. Os experimentos de degradação de AS 
foram conduzidos em duplicata e em pH=3. Utilizou-se 100 mL de uma solução aquosa 
contendo 2000 mgL-1 de AS. Os experimentos foram realizados em água deionizada e em 
água mineral e o monitoramento da degradação de AS foi realizado pela retirada de 
alíquotas das soluções submetidas aos POAs propostos nos intervalos de 0, 10, 20, 30, 
40, 50 e 60 minutos. Com os resultados obtidos, observou-se a eficiência dos processos 
oxidativos avançados utilizando os sistemas TiO2/UV e ZnO/UV, na presença e na 
ausência dos ânions inorgânicos NO3-,  para promover a degradação de ácido salicílico 
em uma solução contendo uma concentração inicial de 2,0 mgL-1 do mesmo. Além disso, 
os experimentos realizados apresentaram boa reprodutibilidade entre os resultados obtidos 
em duplicata. Os métodos de degradação de AS realizados nesse projeto, poderiam, 
portanto, ser uma nova possibilidade de remoção do ácido salicílico como contaminante do 
meio ambiente.
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Texto do resumo.

Foram realizadas sínteses de nanopartículas de ouro estabilizadas por 
citrato de sódio em suspensões coloidais aquosas, posteriormente

Depositadas sobre lâmina de vidro silanizado.
As nanoestruturas metálicas destes filmes finos foram caracterizadas

por espectroscopia de extinção na região do 
ultravioleta-visível-infravermelho próximo (UV-VIS-NIR) e 

Utilizadas para a obtenção dos espectros Raman intensificados por
superfície (surface enhanced Raman scattering – SERS) de adsorbatos

moleculares. Sobre estas nanoestruturas foram estudadas 
as moléculas de eriocromocianina R (EriR) e 

4-dimetilaminoazobenzol (DAAB).
Foram obtidos os espectros SERS destes adsorbatos e 

a partir das variações observadas nos padrões espectrais foi proposta a 
formação de complexos de superfícies. 

Foram realizadas tentivas de reaproveitamento destes substratos 
pela limpeza da superfície com boroidreto e álcool isopropílico após o uso.

As moléculas de DAAB foram removidas e o espectro SERS foi obtido 
em uma segunda tentiva. As moléculas de EriR se mostraram mais 

difíceis de desorver com o mesmo tratamento.

Filmes finos de ouro Espectroscopia SERS Nanoestruturas plasmônicas



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Exatas e da Terra 

Título do Projeto:  

ESTUDO DE PROCESSOS CATALÍTICOS ENVOLVENDO METALOENZIMAS 
CONTENDO SÍTIOS ATIVOS METÁLICOS DINUCLEARES

 
Autores: 

DANIELA TAVARES MACIEL (XXIII PIBIC - XXVII BIC); NATHÁLIA MAGALHÃES PAIXÃO 
(XXIII PIBIC - XXVII BIC); LUIZ ANTONIO SODRE COSTA (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Transporte, ativação e metabolismo do oxigênio molecular são processos muito 
importantes na maioria dos organismos vivos e diversas vezes são realizados por 
metaloproteínas contendo ferro ou cobre. Catecol oxidase (CO), também conhecida como 
orto-difenol-oxidase, é uma metaloproteína de cobre que catalisa a oxidação de catecóis 
para o-quinonas. Este trabalho avalia, através de cálculos com a Teoria do Funcional de 
Densidade (DFT), algumas etapas do ciclo catalítico experimentalmente proposto pelo 
grupo de pesquisa LABSO-BIO da PUC-RJ, através de um modelo mimético da CO. A 
estrutura em que cada átomo de cobre está coordenado a um átomo de oxigênio não foi 
obtida, pois o primeiro átomo de oxigênio se coordenava em ponte aos dois átomos de 
cobre, impedindo que o segundo coordenasse. O perfil energético obtido para a etapa onde 
átomo de cobre está coordenado ao primeiro átomo de oxigênio do catecol e consequente 
perda do próton mostra que esta última apresenta maior valor de energia. Para a reação de 
transferência de próton foi obtido uma estrutura para o estado de transição, caracterizado 
por um valor de frequência imaginária de -851,9i cm-1, porém ainda não foram obtidos os 
valores de barreria de energia para essa etapa.
Sabe-se que a quimioterapia é um dos principais tipos de tratamento de câncer e utiliza 
compostos, tanto orgânicos, quanto metálicos, com o objetivo de induzir a apoptose 
celular. Devido ao potencial anticancerígeno da cisplatina e seus efeitos colaterais, a busca 
de novas drogas com base de metais alternativos tem sido uma importante área de 
interesse. Entre os vários metais que atualmente estão sendo estudados por 
apresentarem atividade anticancerígena, o rutênio ocupa uma posição de destaque. Dessa 
forma, foram realizados cálculos de otimização de geometria e frequências harmônicas 
utilizando-se da DFT, para os complexos de rutênio (II), ligado a um átomo de cloro, a 
chalcona e p-cimeno, variando os grupos doadores e retiradores de elétrons ligados à 
chalcona na posição p-dirigente: Cl2, Br, CH3, NH2, NO2, COOH, CF3, CN, OCH3 e OH. 
O desvio quadrático médio (RMSD) foi calculado para todas as estruturas em comparação 
com os dados experimentais, apresentando valores satisfatórios.
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Resumo: 

A resistência celular desenvolvida por alguns tumores contra drogas como a cisplatina e
carboplatina levaram a um crescente interesse pelo desenvolvimento de novos composto
apresentem diferente mecanismo de ação. Nesse contexto, surgiram os complexos de 
ouro que podem inibinir a enzima tiorredoxina redutase (TrxR), que participa do balanço 
redox intracelular e é super expressa em células tumorais. A inibição da TrxR leva a um 
excesso de espécies oxigênio reativas (ROS) ocasionando a morte celular.  
Neste trabalho testamos quatro novos complexos de ouro(I) com ligantes derivados do 
adamantano e fosfinas (Figura 1) em três linhagens de células tumorais (B16-F10, CT26, 
4T1) e uma não tumoral (BHK-21) para determinar a citotoxicidade e seletividade dos 
compostos. Avaliamos capacidade de inibição da TrxR através do ensaio de redução do 
DTNB. As estruturas dos compostos foram propostas com base em dados de análise 
elementar, espectroscopia IV e Raman, RMN de da difração de raios X por monocristal 
para os ligantes e o complexo 1.O teste de inibição da TrxR compostos foram capazes de 
inibir parcialmente a enzima na concentração testada (5 µM) E a atividade citotóxica dos 
compostos foi avaliada em comparação com a Cisplatina e a Auranofina através do teste 
MTT 
Conclusões
Os complexos com etilfosfina ativos que seus análogos com fenilfosfina sendo que o 
complexo 4 alcançou porcentagem de inibição da TrxR igual a da Auranofina. Complexos 
foram mais citotóxicos que seus ligantes livres, o que indica que a complexação com ouro
favoreceu a atividade e também seletivos que a cisplatina, sendo que o complexo 4
apresentou resultados de seletividade da Auranofina, sendo o mais promissor entre os
compostos sintetizados.
Agradecimentos
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2 Rubbiani, R.; et al.. Med. Chem. Commun
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Resumo: 

O sucesso clínico da cisplatina na terapia do câncer tem motivado a busca por novos 
compostos de coordenação com potencial terapêutico. Neste cenário, os complexos de 
ouro, principalmente Au(I), têm sido considerados promissores, sendo a auranofina o 
principal representante. Diferente dos complexos de platina, cujo principal alvo molecular é 
o DNA, os complexos de ouro interagem principalmente com enzimas contendo resíduos 
como cisteína (Cys) e selenocisteína (Sec). Dentre os vários alvos moleculares 
disponíveis no meio biológico, a enzima tioredoxina redutase (TrxR) tem sido amplamente 
investigada e utilizada como referência para o desenho de novos complexos de Au(I). O 
projeto atual tem como proposta desenvolver um estudo amplo da estrutura da TrxR e sua 
interação com complexos de Au(I). Duas linhas de ação foram inicialmente implementadas 
no âmbito desse edital de IC, relacionadas à dinâmica molecular da enzima TrxR e 
reações de Cys e Sec com complexos de Au(I) contendo ligantes N-heterocíclicos. Os 
resultados parciais são relevantes e demonstram aspectos moleculares importantes para 
a compreensão do modo de ação de complexos de Au(I) e inibição enzimática. 
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Resumo: 

Atualmente, a profissão docente apresenta-se em um momento de desvalorização, e por 
isso não tem atraído os jovens para a licenciatura. Apesar dos esforços do governo federal 
para implementar medidas que aumente o número de vagas nos cursos de formação 
inicial de professores, é possível perceber que essas não são totalmente preenchidas, 
principalmente quando é oferecido o bacharelado, como outra modalidade. Sendo assim, 
este trabalho tem como objetivo apontar os elementos que motivaram os ingressantes a 
optarem pela licenciatura em Química e o interesse desses estudantes em prosseguir na 
profissão docente, especialmente na educação básica, após a conclusão da graduação. 
Os dados, obtidos através de questionário e analisados qualitativamente, mostram que a 
escolha pela licenciatura ainda não é decisiva, já que muitos licenciandos ingressaram na 
universidade com a intenção de ser bacharéis, visando a transferência de modalidade na 
primeira oportunidade que surgir. Isto pode estar relacionado ao fato de que os 
licenciandos não tiveram esclarecimentos necessários sobre o curso de Química e 
também pelo professor da disciplina no Ensino Médio não ter despertado o interesse e 
motivação para a aprendizagem dos conteúdos químicos.
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Resumo: 

Radicais livres são moléculas reativas fisiologicamente decorrentes durante o 
metabolismo aeróbico celular. Seus possíveis efeitos nocivos para a saúde humana têm 
levantado uma preocupação crescente nos últimos anos. Eles reagem rapidamente com 
outros compostos, por vezes, causando reações em cadeia. As alterações bioquímicas 
resultantes implicam numa lista cada vez maior de doenças humanas, tais como doenças 
cardiovasculares, envelhecimento, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, diabetes e 
cancer. Antioxidantes são compostos que inibem ou retardam o processo de oxidação, 
bloqueando a iniciação ou propagação de reações de oxidação em cadeia. 
Fisiologicamente os antioxidantes mais importantes incluem o tocoferol (vitamina E), o 
retinol (vitamina A), ácido ascórbico (vitamina C), glutationa, cisteína e ácido úrico.
A maioria dos estudos na literatura para a detecção eletroquímica de antioxidantes está 
focada na indústria de alimentos enquanto que na área biológica relativamente apenas 
alguns artigos podem ser encontrados. O objetivo deste trabalho é apresentar um método 
para a detecção eletroanalítica de diferentes oxidantes através de reações utilizando 
mediadores. Um desses mediadores é o catecol que quando oxidado eletroquimicamente 
gera um grupo quinona que pode reagir com tióis através de uma reação de adição de 
Michael e/ou reação eletrocatalítica. Por isso, nesse projeto pretende-se explorar uma lista 
de diferentes mediadores tais como paracetamol, 4-aminofenol, 4-amino-2,6-diclorofenol, 
4-amino-2,6-difenilfenol, entre outros compostos. Para tanto, experimentos voltamétricos 
serão executados com o intuito de investigar o comportamento eletroquímico de cada um 
desses mediadores na ausência e na presença dos diferentes oxidantes utilizando 
diferentes eletrodos de carbono (carbono vítreo, pasta de carbono). 
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Resumo: 

O composto (FIL09) foi isolado na forma de monocristais vermelhos; utilizando-se da
combinação da 1,10-fenantrolina, ácido adípico e acetato de cobalto em meio aquoso 
contendo dimetilformamida (DMF). O produto desta reação foi analisado por 
espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV) e do visível (UV-vis) de 
espalhamento Raman, análise elementar (CHM) e difração de raios X por monocristais 
(DRXM). Os espectros de UV-vis revelam a presença dos anéis piridínicos do ligante (fen) 
no (FIL09). A partir dos espectros foi possível propor uma tentativa de atribuição dos 
principais modos vibracionais para o composto (FIL09). Para tanto, atribuiu-se duas 
bandas relacionadas aos estiramentos simétricos dos grupos carboxilatos em 1308 e 1422 
cm-1 e dois antissimétricos em 1625 e 1514 cm-1, o que indica a possível coordenação do 
(adp) ao sítio metálico, uma vez que estas bandas apresentam-se deslocadas em relação 
ao sal do ácido (adp). Pode-se atribuir também, as bandas referentes aos estiramentos 
CC e CN referentes ao ligante (fen) em 1407, 1460 e 1560 cm-1, também deslocadas para 
maiores números de onda em relação ao ligante livre, sendo um indício da coordenação do 
ligante (fen) ao sítio metálico. Como existem dois valores de  delta para este composto, 
317 e 92 cm-1 que comparados ao do sal do (adp) indicam dois modos de coordenação 
sendo eles monodentado e bidentado quelato. A análise da difração de raios X por 
monocristais revelou ainda que o ligante (fen) se coordena de modo quelato e também a 
natureza polimérica do (FIL09) que trata-se de um polímero 1-D na forma de onda. Foi 
possível observar a convergência de todas as análises espectroscópicas e estruturais 
para um polímero de coordenação 1-D, contendo dois ligantes mistos coordenados ao 
centro metálico. Novas sínteses com planejamento de aumentar a dimensionalidade da 
rede estão em andamento, com intuito de se obter uma MOF.

 
Palavras-chave: 
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Área: Escolher um item. 

Título do Projeto:  

REDES POLIMÉRICAS POROSAS PARA A UTILIZAÇÃO NO ENCAPSULAMENTO DE 
FÁRMACOS.

 
Autores: 

ROSÉLIA ÍVES FERNANDES ROSA (X ENXOVAL¿- 2014/2015); CHARLANE CIMINI 
CORREA (ORIENTADOR); LEONÃ DA SILVA FLÔRES (COLABORADOR); 

 
Resumo: 

O objetivo deste trabalho foi o de sintetizar MOFs com ligantes mistos, N- e O- doadores, 
utilizando alguns cátions metálicos da primeira série de transição como conectores de 
rede. Foram obtidas as redes de coordenação CoPDC2D e ZnPDC2D, que são 
isoestruturas as quais se estendem bi-dimensionalmente. Essas formam laços com 16-
circuitos (circuitos mais curtos que contemplam 16 átomos), e incluem apenas o ligante 
2,5-piridinodicarboxilato 2,5-pdc e os cátions (Co2+ e Zn2+) na coordenação. Algumas 
diferenças entre as sínteses aqui reportadas e aquelas publicadas são mostradas. Este 
trabalho também reporta brevemente o estudo topológico dessas redes bidimensionais. 
Todavia, foi obtida uma nova rede de coordenação ZnPDC1D, envolvendo a formação de 
laço (circuitos mais curtos de átomos), os quais se estendem unidimensionalmente, e 
envolvem os cátions Zn2+ e o ligante 2,5-pdc. Além disso, foi reportada uma série de 
novos complexos CuPDC0D, MnPDC0D, CuPDC0Dq e CuPDC0Dr, aniônicos, 
envolvendo apenas o ligante 2,5-pdc e os íons Cu2+ e Mn2+. Estes sistemas formam 
monômeros, MnPDC0D e CuPDC0Dr, ou dímeros oxo-metalatos, CuPDC0D e 
CuPDC0Dq, e contemplam cátions etilenodimina na rede cristalina, formando complexos 
metálicos (no caso do CuPDC0Dq. Finalmente, faz-se uma discussão sobre os ligantes 
nitrogenados 1,2-bis(2-piridil)etilenediamina 2-bpen e 1,2-bis(4-piridil)etilenediamina 4-bpen, 
que foram sintetizados, porém não foi observada a coordenação destes em nenhum dos 
sistemas aqui reportados. Tal fato foi atribuído à hidrólise dos ligantes nitrogenados (Bases 
de Schiff) e, portanto, foi proposto um mecanismo para essa hidrólise nos sistemas 
obtidos. A estrutura cristalina do ligante 2-bpen, ainda não reportada na literatura, foi 
discutida.

 
Palavras-chave: 
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TÍTULO DO PROJETO CADASTRADO NA PROPESQ

SÍNTESE DE FILMES FINOS NANOESTRUTURADOS DE OURO PARA 
ESTUDOS DA ADSORÇÃO MOLECULAR POR ESPECTROSCOPIAS VIBRACIONAIS

NOME DO BOLSISTA 1 ( NOME DO PROGRAMA); NOME DO BOLSISTA 2 (NOME DO 
PROGRAMA); NOME DO COLABORADOR 1 (COLABORADOR); NOME DO 
RESPONSÁVEL PELO PROJETO (ORIENTADOR)

ANA CAROLINA MOREIRA DE ALMEIDA (XXIII PIBIC - XXVII BI); 
FRANCIELY RUFINO DE ALMEIDA LIMA (XXIII PIBIC - XXVII BI); 

BRUNO GUUILHERME DA FONSECA (COLABORADOR); 
ANTONIO CARLOS SANT ANA (ORIENTADOR);  

Texto do resumo.

Foram realizadas sínteses de nanopartículas de ouro estabilizadas por 
citrato de sódio e nanopartículas de prata dopadas com cobre

e crescidas por reações redox boroidreto/peróxido de hidrogênio
 em suspensões coloidais aquosas. 

Estas nanoestruturas metálicas foram caracterizadas
por espectroscopia de extinção na região do 

ultravioleta-visível-infravermelho próximo (UV-VIS-NIR) e por microscopia 
eletrônica de varredura. Sobre estas nanoestruturas foram adsorvidas 

as moléculas: cristal violeta, mercaptopiridina e mercaptoetanol. 
Foram obtidos os espectros Raman intensificados por superfície 

destes adsorbatos  e a partir da interpretação destes dados foram 
caracterizadas as geometrias de adsorção, os sítios de interação

 com a superfície e a estabilidade molecular.
As interações foram também caracterizadas pelas variações observadas 

nos espectros UV-VIS-NIR nas transições associadas às moléculas do 
adsorbato e ao plasmon de superfície das nanopartículas. 

Nanopartículas de ouro Espectroscopia SERS Efeitos de superfície
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TÍTULO DO PROJETO CADASTRADO NA PROPESQ

SÍNTESE DE FILMES FINOS NANOESTRUTURADOS DE PRATA PARA ESTUDOS DA
 ADSORÇÃO MOLECULAR POR ESPECTROSCOPIAS VIBRACIONAIS

NOME DO BOLSISTA 1 ( NOME DO PROGRAMA); NOME DO BOLSISTA 2 (NOME DO 
PROGRAMA); NOME DO COLABORADOR 1 (COLABORADOR); NOME DO 
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TAILINE MARA FREIRE DUTRA (XXIII PIBIC - XXVII BI); 

 ALINE LUCIANO FILGUEIRAS (COLABORADOR); 
ANTONIO CARLOS SANT ANA (ORIENTADOR); 

Texto do resumo.

Foram realizadas sínteses de nanopartículas de prata estabilizadas por 
poliálcool vinílico (PVA) em suspensões coloidais aquosas. 

Estas nanoestruturas de prata foram caracterizadas
por espectroscopia de extinção na região do 

ultravioleta-visível-infravermelho próximo (UV-VIS-NIR) e por microscopia 
eletrônica de varredura. Sobre estas nanoestruturas foram adsorvidas 
biomoléculas: os antimicrobianos tinidazol, metronidazol e azitreonam 

e a proteína Lisozima. 
Foram obtidos os espectros Raman intensificados por superfície 

destes adsorbatos  e a partir da interpretação destes dados foram 
caracterizadas as geometrias de adsorção, os sítios de interação

 com a superfície e a estabilidade molecular.
As interações foram também caracterizadas pelas variações observadas 

nos espectrosUV-VIS-NIR nas transições associadas às moléculas do 
adsorbato e ao plasmon de superfície das nanopartículas. 

Foram estudados os efeitos do PVA na adsorção destes compostos 
ao comparar, Pelas mesmas técnicas, os padrões espectrais obtidos 

quando na ausência do polimero.

Nanopartículas de prata Espectroscopia SERS Adsorção
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Área: Ciências Exatas e da Terra 

Título do Projeto:  

SÍNTESE E AVALIAÇÃO BIOLÓGICA DE BASES DE MANNICH DERIVADAS DA 
PIRAZINAMIDA

 
Autores: 

JULIANA VICINI FLORENTINO (BOLSISTA-BIC); TAYRINE SILVA FERNANDES 
(BOLSISTA-BIC); FÁBIO DE SOUZA FERNANDES (COLABORADOR); MARA RUBIA 
COSTA COURI (ORIENTADOR) 

 
Resumo: 

A tuberculose é uma doença infecciosa grave, causada pelo Mycobacterium tuberculosis. 
A parede celular é um alvo potencial das drogas antitubercular devido a sua baixa 
permeabilidade e resistências a vários agentes terapêuticos. Atualmente pesquisas 
buscam novos métodos para facilitar a penetração de fármacos na parede celular do 
bacilo, interrompendo sua síntese. A pirazinamida é um importante fármaco utilizado 
contra a tuberculose. A principal ação desse fármaco é a eliminação de bacilos dormentes, 
que são responsáveis pelo surgimento de cepas resistentes aos fármacos utilizados, um 
dos grandes problemas na terapia utilizada para o tratamento da tuberculose. A piperazina 
é uma diamina cíclica que apresenta atividades anticonvulsiva, antioxidante, antimalárica, 
antimicrobiana e citotóxica. Nos últimos anos a indústria farmacêutica tem investido 
maciçamente em pesquisa para desenvolvimento de novas drogas. O planejamento 
racional de moléculas a partir de um protótipo de fármaco pode ser feito a partir de vários 
métodos de modificação estrutural visando à geração de um composto com propriedades 
farmacodinâmicas e farmacocinéticas otimizadas. Um importante exemplo destes 
métodos está na hibridização molecular, que constituiu na junção de grupos 
farmacofóricos de substâncias bioativas de forma a produzir uma substância híbrida que 
também pode ser chama de uma pró-droga. Ao ser metabolizado pelo organismo, uma 
pró-droga gera outras substâncias responsáveis pela atividade biológica. Nesse contexto, 
nesse projeto planejados, preparados e caracterizados compostos derivados da 
pirazinamida acoplados a derivados da piperazina via reação de Mannich. Os produtos 
finais foram testados quanto às suas ações antituberculostáticos e antibiofilme. 

 
Palavras-chave: 
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Área: Ciências Exatas e da Terra 1.06.02.00-3 

Projeto: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE COMPLEXOS METALICOS COM BASES DE 

SCHIFF A PARTIR DO 1,2-FENILDIAMINA E O-VANILINA 

Autores:  JÉSSICA OTHONI FERNANDES MORAES (PROBIC - 2014/2015); ALEXANDRE CUIN 

(ORIENTADOR); 

Resumo:  

Os compostos contendo íons metálicos têm sido extensivamente utilizados em Medicina no 

combate a diversas enfermidades. Particularmente, os complexos contendo os íons VO2+ (vanadil) 

têm demonstrado serem compostos mimetizadores da insulina. Muitos destes compostos são 

obtidos através de compostos orgânicos N- e O- doadores. As bases de Schiff podem ser moléculas 

orgânicas do tipo N- e O- doador, e, portanto, pode se coordenar aos íons metálicos de vanádio 

para formar novos complexos inorgânicos e, estes novos compostos podem exibir propriedades 

biológicas contra células tumorais, ou serem ativos contra a M.tuberculosis – micoorganismo 

causador da Tuberculose, ou serem mimetizadores da insulina. Inicialmente, este trabalho tinha 

como objetivo a síntese da base de Schiff obtida através da reação entre o-fenildiamina com o o-

vanilina e seus respectivos complexos de VO2+, Ag+, Zn2+ e entre outros metais da primeira série de 

transição. No entanto, durante a execução do projeto, foram sintetizados e caracterizados 3 bases 

de Schiff, obtidas a partir do o-fenildiamina com os derivados da vanilina: vanilina, o-vanilina e 

isso-vanilina, assim como foram obtidas, também, as bases de Schiff a partir do etilenodiamina 

com os três derivados vanilina. Os respectivos complexos de VO2+ com estas 6 bases de Schiff 

também foram obtidos e estão em fase de caracterização. Na atual apresentação será expostos os 

métodos de sínteses das bases de Schiff e de seus respectivos complexos, bem como a 

caracterização das bases de Schiff. 
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Área: Ciências Exatas e da Terra 

Título do Projeto:  

SÍNTESE E ESTUDO DE PROPRIEDADES DE POLÍMEROS DE COORDENAÇÃO

 
Autores: 

RENATA DE CASTRO AGLIO (XXIII PIBIC - XXVII BI); RENATA DINIZ (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Nos últimos anos tem-se assistido a um aumento exponencial na investigação direcionada 
para a construção de novos polímeros de coordenação. Estes são estruturas cristalinas 
constituídas por um centro metálico e um ligante orgânico, que se estendem infinitamente, 
formando uma macro-estrutura (BATTEN et al., 2013).
O objetivo deste projeto foi sintetizar e estudar a estrutura dos polímeros formados pelos 
compostos: ácido 4-sulfobenzóico e ácido 5-sulfoisoftálico com metais de transição e 
lantanídeos.
Na síntese do composto Nd5SIS, 1,0 mmol do ácido 5-sulfoisoftálico foi dissolvido em 10 
mL de água e deixado em agitação por 15 minutos a 70°C. Em seguida preparou-se uma 
solução de 0,5 mmol de acetato de neodímio em 10 mL de água que foi adicionada a 
solução inicial. Após um período foi observado à formação de um precipitado que foi filtrado 
e secado à temperatura ambiente. A caracterização foi realizada por espectroscopia 
vibracional na região do infravermelho e espalhamento Raman.
As atribuições espectroscópicas estão de acordo com dados experimentais encontrados 
por Liu (2005) e Wang (2002). Pela análise dos espectros do composto Nd5SIS pode-se 
inferir que o ligante se coordena tanto pelo grupo sulfonato quanto pelo grupo carboxílico ao 
centro metálico.

BATTEN, S. R.; CHAMPNESS, N. R.; CHEN, X. M.; GARCIA; M. J.; KITAGAWA, S.; 
ÖHRSTRÖM, L.; O’KEEFFE, M.; SUH, M. P.; REEDIJK, J. Terminology of metal–organic 
frameworks and coordination polymers (IUPAC Recommendations 2013). Pure and Applied 
Chemistry, v. 85, n. 8, p. 1715-1724, 2013.
LIU, Q. Y.;XU, L. Novel Structure Evolution of Lanthanide–SIP Coordination Polymers 
(NaH2SIP = 5-Sulfoisophthalic Acid Monosodium Salt) from a 1D Chain to a 3D Network as 
a Consequence of the Lanthanide Contraction Effect. European Journal of Inorganic 
Chemistry, v. 2005, n. 17, p. 3458–3466, 2005.
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Área: Ciências Exatas e da Terra 

Título do Projeto:  

SÍNTESE E PREPARAÇÃO DE NANOMATERIAIS HÍBRIDOS DE POLÍMEROS 
ORGÂNICOS E NANOPARTÍCULAS METÁLICAS

 
Autores: 

ALVARO CESAR CAGNIN BARRA (XXIII PIBIC - XXVII BI); BEATRIZ ROCHA DE MORAES 
(XXIII PIBIC - XXVII BI); LUIZ EDUARDO KRASS DOS SANTOS (XXIII PIBIC - XXVII BI); 
CELLY MIEKO SHINOHARA IZUMI (ORIENTADOR);

 
Resumo: 

O objetivo do presente trabalho foi a obtenção de NPs (nanopartículas) de Ag com 
tamanho e forma controlados por um método de síntese envolvendo N,N - 
dimetilformamida (DMF), polivinilpirrolidona (PVP) e AgNO3. A caracterização das NPs de 
Ag foi realizada por UV-VIS e microscopia eletrônica de transmissão (TEM). As imagens 
TEM mostraram que as NPs obtidas após 95 min são nanoplacas triangulares com 
tamanho médio de 52 nm. As NPs obtidas são estáveis em DMF, água, etanol e 
clorofórmio. Com o objetivo de produzir coloides com menor distribuição de tamanhos, 
utilizou-se a centrifugação com velocidades de rotação entre 14000 a 2000 rpm. Através 
dos dados de UV-VIS e TEM, nota-se que a centrifugação pode ser utilizada para obter 
nanopartículas com distribuição de tamanho mais estreita.
 
O MEH-PPV, poli [2-metóxi-5-(2-etil-hexiloxi)-1,4-fenilenovinileno], é um polímero condutor 
com propriedades foto e eletroluminescentes que tem despertado grande interesse para 
aplicações em dispositivos ópticos. As propriedades ópticas do MEH-PPV dependem da 
temperatura e o processamento deste polímero envolve tratamentos térmicos, portanto, o 
entendimento do efeito da temperatura na estrutura deste polímero é um ponto chave para 
sua aplicação. Neste trabalho, investigou-se o efeito da temperatura na estrutura do MEH-
PPV através da espectroscopia Raman e no infravermelho.Com o objetivo de monitorar o 
efeito da temperatura no MEH-PPV, foram registrados espectros Raman (λ0 = 785 nm) em 
um intervalo de temperatura de -125 à 275 ºC utilizando um acessório de temperatura 
Linkam FTIR600. Através da espectroscopia Raman foi possível investigar o efeito da 
temperatura na estrutura do polímero MEH-PPV. O comprimento de conjugação no MEH-
PPV aumenta com a diminuição da temperatura. Durante a decomposição térmica há 
distorção da estrutura planar do grupo vinileno e oxidação do polímero.

 
Palavras-chave: 
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Título do Projeto:  
ESTUDO DA INTERAÇÃO DO ÂNION TETRACLOROCADMATO COM ALGUNS 

AMINOÁCIDOS

 
Autores: 

GIOVANA DE ALMEIDA PIMENTEL ( BIC-UFJF); BÁRBARA L. ALMEIDA (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

O cádmio é um metal tóxico e seu mecanismo de ação ainda é desconhecido, portanto o 
estudo dos complexos metálicos com ligantes biológicos é muito importante. Os 
complexos de cádmio têm se mostrado interessantes do ponto de vista estrutural devido a 
habilidade do Cd(II) em de modificar o número de coordenação e a geometria na formação 
dos complexos. Dessa forma torna-se interessante estudar a interação entre o 
tetraclorocadmato e bioligantes. A esfera de coordenação do Cd(II) é mais flexível do que a 
de cátions da primeira série de transição, e o Cd(II) apresenta o raio iônico maior. Essas 
características aumentam a possibilidade de formação de espécies diferentes. Por esta 
razão o Cd(II) torna-se um bom objeto para estudo de interações biomoleculares. Um 
grande esforço tem sido feito por químicos inorgânicos, para preparar modelos biológicos 
que mimetizam as funções, as propriedades espectrais e a estrutura do sítio metálico das 
metalobiomoléculas. Este trabalho descreve a síntese de quatro complexos envolvendo o 
íon [CdCl4]2- e os aminoácidos glicina, prolina, ácido aspártico e ácido glutâmico. Todos 
foram sintetizados, porém somente o complexo com glicina permitiu a caracterização, 
uma vez que os demais se encontram em processo de secagem. A síntese foi feita a partir 
dos cloridratos dos aminoácidos e do sal CdCl2. nas razões estequiométricas de 1:2, em 
meio aquoso, sob agitação por 3 horas, a 60°C, sem ajuste de pH, sendo concentradas 
até a obtenção dos complexos na forma de um pó, seguida da formação de um cristal. O 
complexo obtido foi caracterizado por  espectrometria de IV, analise termogravimétrica,  
absorção atômica e ponto de fusão. Pode-se observar no espectro de IV que as bandas de 
NH3+ estão deslocadas para uma região de mais alta frequência devido à presença do 
ânion tetraclorocadmato. As curvas de TGA junto com os resultados de absorção atômica  
sugerem que a fórmula mínima do composto é: (Gli)2[CdCl4]. Os resultados estão de 
acordo com a proposta 1:2 (ligante/metal) e indicam que o aminoácido interage com o íon 
[CdCl4]2- através das aminas protonada da glicina. O cristal foi encaminhado para difração 
de Raio X. Os demais complexos ainda se encontram em solução.

 
Palavras-chave: 
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Área: Ciências Exatas e da Terra 

Projeto: A FOTOGRAFIA COMO ELEMENTO DIDÁTICO / PEDAGÓGICO NO ENSINO DE 
QUÍMICA 

Autores: JULIANA DE ALMEIDA  ( BIC-UFJF); ERIKA LEITE (COLABORADOR); BÁRBARA L. 
ALMEIDA (ORIENTADOR) 

Resumo: A sociedade nos dia de hoje está caracterizada pelo uso de tecnologias e imagens. O 
desenvolvimento de metodologias que utilizam a fotografia em sala de aula, facilitando a 
contextualização do conteúdo e retirando o estudante da condição de expectador passivo, poderia 
permitir uma aprendizagem significativa e participativa, em que se considera a cultura do indivíduo 
e da sociedade na qual está inserido. Neste sentido, utilizar a fotografia como recurso tecnológico 
pode contribuir de forma significativa para a assimilação dos conteúdos que são transmitidos 
através de aulas, palestras, apresentações de trabalhos científicos. O objetivo deste trabalho é 
desenvolver uma estratégia para o uso da fotografia como recurso didático/pedagógico no 
processo de ensino e aprendizagem do conteúdo de química. Esse trabalho foi desenvolvido com 
todas as turmas do ensino médio, da E.E. Dilermando Costa e Cruz, em Juiz de Fora - MG. Foi 
realizado um levantamento e escolha de conteúdos curriculares de química em que o uso da 
fotografia em sala de aula poderia ser interessante. Decidiu-se por aulas expositivas tradicionais 
com duração de 50 minutos. Após a abordagem do conteúdo em sala de aula, o professor 
solicitou que o aluno fizesse fotografias relacionadas com o tema estudado. A seguir as fotografias 
deveriam ser enviadas para  uma apresentação oral pelos alunos, que teve seu áudio registrado, 
para posterior avaliação. Ao final das apresentações foram aplicados questionários pesquisa de 
opinião, para avaliar o trabalho. Além disso, também foram consideradas as observações da 
professora. Os conteúdos abordados para o 1° ano:  matéria,  transformações físicas,  
transformações químicas  tabela periódica. Para o 2° ano: Estequiometria e funções orgânicas. E 
para o 3°ano: eletroquímica e funções orgânicas. Através das observações percebeu-se que a o 
uso da fotografia despertou forte interesse entre os alunos, especialmente devido ao seu caráter 
motivador e lúdico. Além disso, essa atividade pode ser uma estratégia eficiente para a 
observação de problemas reais e para a contextualização dos conceitos que normalmente são 
vistos isolados da experiência diária dos alunos. Além de contextualizar exercitar, motivar e avaliar 
os alunos. 
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Área:Ciências Exatas e da Terra 

Título do Projeto:  
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Resumo: 

A organocatálise, por definição, consiste em um processo no qual moléculas orgânicas, de 
baixo peso molecular, catalisam reações orgânicas, sem necessitar da presença de 
qualquer traço de metal. Em especial, em síntese assimétrica, essa forma de catálise se 
apresenta como uma poderosa ferramenta para a preparação de substâncias complexas 
de forma seletiva. O interesse pela organocatálise deve-se principalmente a algumas 
vantagens, tais como a toxicidade, a simplicidade e o baixo custo dos catalisadores de 
origem natural ou sintética. Além disso, as condições de reação são mais brandas quando 
comparadas a outros tipos de catálise, pois na maioria dos casos não requer o uso de 
atmosfera inerte, condições anidras e aquecimento ou resfriamento do meio reacional. 
Neste projeto de pesquisas propõe-se a síntese estereosseletiva de aminoácidos, 
contendo em sua estrutura dois centros estereogênicos consecutivos, sendo um deles 
quaternário. A metodologia adotada para realizar tal processo consiste em uma reação 
estereosseletiva de Michael entre uma enona e um heterociclo azalactônico. Para mediar 
esse processo, serão utilizados organocatalisadores quirais, desenvolvidos a partir do 
conceito de ácido de Brønsted. Os produtos obtidos desse processo são extremamente 
importantes em síntese orgânica, como por exemplo, no uso como auxiliares quirais e no 
setor biológico, sendo reconhecidos como esqueletos amplamente utilizados no 
tratamento de diversas patologias.

Neste trabalho foram preparados diversos adutos de Michael em bons rendimentos 
e alto controle da estereoquímica relativa pela aplicação de Ácido Canforssulfônico (ACS) 
como organocatalisador. O artigo científico referente aos resultados alcançados neste 
projeto foi publicado no European Journal of Organic Chemistry, revista de alto prestígio na 
área.
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Resumo: 

A metodologia sintética deste trabalho se deu em duas etapas, onde na primeira obteve-se 
um complexo metálico entre um ligante (aromático ou alifático) e um íon metálico – bloco 
de construção - comprovada a coordenação, ou seja, a formação do bloco construtor 
segue-se para a segunda etapa em que adicionamos outro ligante com características 
diferentes do ligante já complexado ao metal, com intuito da coordenação desse outro 
ligante.
Para a obtenção dos complexos metálicos (blocos construtores) e/ou das MOFs ou PCs, 
vários mecanismos de síntese foram testados.
Para os compostos apresentados, realizaram-se várias técnicas de caracterização a fim 
de comprovar a formação dos blocos construtores e a eficiências nas pós-sínteses, sendo 
elas: as espectroscopias vibracionais na região do infravermelho e de espalhamento 
Raman, determinação do ponto de fusão, análise elementar (CHN), análise 
termogavimétrica (TG) e difração de raios X por monocristais e policristais.
Houve a formação de dois blocos construtores utilizando como ligante o ácido 
dihidroxitereftálico (DHX), logo, verificou-se que o solvente utilizado em ambas as sínteses 
entrou na esfera de coordenação, sendo eles os solventes dimetilformamida (DMF) e o 
grupo SO3 do dimetilsulfóxido (DMSO). A difração de raios X por monocristal foi realizada 
e a estrutura cristalina desses blocos foi determinada.
Para o bloco construtor formado pelo ligante 2,5-piridinodicarboxílico(CoPDCDMF) houve a 
tentativa do aumento da dimensionalidade da rede polimérica 1D formada, através de uma 
pós-síntese envolvendo este bloco construtor e o ligante adípico. Neste caso, como o 
produto obtido [Co2(PDC)(H2O)(ADP)DMF] é policristalino, a difração de raios X por 
policristais nos revelou que o produto final não se trata do produto de partida 
(CoPDCDMF), confirmando que trata-se de uma nova fase. Pelos difratogramas 
sobrepostos observam-se picos presentes em ambos os compostos que não são 
coincidentes. Tentativas de recristalização da amostra estão sendo realizadas. Dados de 
análise elementar nos indicam o aumento da dimensionalidade da rede com a 
coordenação do ácido adípico ao sítio metálico substituindo as águas de coordenação, 
numa proporção de 2Co:2PDC:H2O:ADP:DMF. 
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Nanopartículas de Au e Ag protegidas quimicamente como substratos para 
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Resumo: 

A metodologia SHINERS (Shell-Isolated nanoparticles enhanced Raman spectroscopy)  
surgiu com a finalidade de aumentar a estabilidade de nanopartículas utilizadas como 
substratos (1). O recobrimento das nanopartículas com óxidos com baixa reatividade evita 
a agregação e previne a interação do metal com o adsorbato .
Além da intensificação Raman as nanopartículas recobertas com óxidos podem ser 
substratos ideais para intensificação da fluorescência , a essa técnica denomina-se 
SHINEF (Shell-isolated nanoparticles enhanced fluorescence) (2). 
Recobrir nanopartículas de ouro com camadas ultrafinas de óxido de manganês  de 
diferentes espessuras.
A síntese de nanpartículas de ouro foi realizada de acordo com a metodologia descrita por 
Frens, após isso as nanopartículas foram recobertas com óxido de manganês, para cada 
espessura foi utilizado diferentes volumes de permanganato de potássio e oxalato de 
sódio, e o pH dessa solução foi ajustado antes para aproximadamente 9,5.
A caracterização foi feita utilizando UV-vis e microscopia eletrônica de varredura.
Para o SHINERS e o SHINEF foi utilizado a molécula-prova IR-820, e linha laser em 633 
nm e 785 nm , respectivamente. 
O recobrimento de nanopartículas de ouro com óxido de manganês confere maior 
estabilidade temporal. O recobrimento foi efetivo sendo comprovado por microscopia 
eletrônica de transmissão por varredura. Além disso foi possível obter espectros SERS 
com boa intensidade.
(1) Li.F.J.; et al. Nature. 2010, 464,392
(2) Guerrero. A.R.; Aroca.R.F.;  Angew.Chem. Int. Ed. 2011, 50, 665.
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Resumo: 

Nanopartículas de metais com propriedades plasmônicas, como Ag, Au e Cu, podem ter a 
posição da ressonância do plasmon de superfície localizado (LSPR) controlada através da 
variação de tamanho e forma. Essa variação pode ser feita através de processos de 
síntese úmida das nanopartículas. Além do controle sobre a síntese é também possível 
controlar o processo de agregação das nanopartículas e deposição sobre substratos 
sólidos das nanopartículas [1]. O controle sobre as propriedades plasmônicas de 
nanopartículas através dos parâmetros citados acima permite também modular a 
intensidade do espalhamento Raman intensificado por superfície (SERS) e da 
fluorescência intensificada por superfície (SEF) [2]. O controle sobre a síntese, 
imobilização e agregação permite obter substratos com LSPR na região das diferentes 
linhas laser utilizadas para obter espectros SERS, além de permitir maximizar a 
intensidade do efeito SEF. Durante esse projeto, o bolsista contribuiu para a consolidação 
de uma linha de pesquisa sobre a síntese de nanopartículas de metais de cunhagem com 
tamanho e forma controlados por métodos químicos, e sobre a imobilização dessas 
nanopartículas em substratos sólidos para utilização como substratos para SERS e SEF 
de alto desempenho. Após a otimização dos processos de fabricação dos substratos, 
estes foram aplicados na detecção de traços de poluentes orgânicos (como compostos 
policícliclos aromáticos e corantes). O bolsista de iniciação científica se envolveu em todas 
as etapas do processo de pesquisa, desde o planejamento dos experimentos até a 
elaboração de textos para a divulgação dos resultados.                                                       
[1] M. Fan, G.F.S. Andrade, A.G. Brolo, Anal. Chim. Acta, 693 (2011) 7.
[2] A. Lee, G.F.S. Andrade, A. Ahmed, M.L. de Sousa, E. Tumarkin, K. Liu, R. Gordon. A.G. 
Brolo, E. Kumacheva, J. Am. Chem. Soc., 133 (2011) 7563.
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Resumo: 

Os nanorods de ouro (AuNRs) apresentam duas bandas LSPR, sendo uma atribuída à 
ressonância longitudinal e outra transversal ao eixo longo dos AuNRs.
O acoplamento LPRS induzido pela automontagem end-to-end (EE) desses AuNRs  
resulta na formação de uma estrutura periódica do campo elétrico local aumentado 
(chamada ‘hot spots’), entre as extremidades dos AuNRs contribuindo assim para 
intensificação do SERS. É possível conduzir a montagem EE-AuNRs utilizando como 
molécula ligante a cisteína [1], ácido mercaptobenzoico e ácido mercaptopropiônico devido 
a forte adsorção do grupo tiol terminal na faceta {110}, uma vez que estes AuNRs estão 
revestido por uma bicamada de CTAB na faceta {111}.  O ajuste do pH em torno de 2 é 
essencial para induzir a montagem desses AuNRs em virtude do aumento da força de 
interação eletrostática entre os grupos amino e carboxílico. Os espectros UV-Vis 
apresentou um deslocamento para maiores comprimento de onda em consequência ao 
forte acoplamento eletromagnético na superfície LSPRT.
Outra abordagem que vem sendo adotada em conciliação com este trabalho é a 
modificação química de AuNRs revestida por uma camada ultrafina de óxido de silício 
(AuNRs@SiO2, utilizando duas técnicas SHINERS (shell-isolated NP-enhanced Raman 
spectroscopy) [2] e SHINEF (Shell-isolated-NP enhanced fluorescence) [3].  Os espectros 
SHINERS tem apresentado um aumento da intensidade relativa com o decorrer do tempo 
de reação quando utilizou o IR-820 10-5M como molécula prova em consequência do 
deslocamento do máximo de absorção para menor comprimento de onda de excitação 
com  λo= 633 nm. Os espectros SHINEF do IR-820 10-5M tem exibido um aumento da 
intensidade de florescência conforme a espessura da camada de SiO2  tende a aumentar. 
Os resultados indicaram que a utilização de uma molécula ligante tem proporcionado a 
montagem end-to end AuNRs.
Os resultados indicaram que os AuNR@SiO2  são substratos promissores para SHINERS 
e SHINEF, com desempenho superior a nanoestruturas esféricas.
1 J. S. LIU  et al. Plasmonics, 2015, 10, , 117. 
2 B. Q. Zhang et al., J. Raman Spectrosc.,  2013, 44, 1120. 
3 A. R. Guerrero et al., Angew. Chem. Int. Ed, 2011, 50, 665. 
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Resumo: 

A busca por novos complexos de ouro representa uma alternativa para desenvolvimentos 
de novos fármacos que possam amenizar os problemas de resistência e efeitos colaterais 
que ocorrem nos tratamentos tradicionais para o câncer. 
Este trabalho teve como objetivo a síntese e a caracterização de complexos de ouro(I) 
com ligantes sulfurados e aminados derivados da 1,3,4-oxadiazol-2-tiona. Logo, a síntese 
empregou como matérias de partida os seguintes ácidos graxos comerciais: ácido 
octanóico, ácido decanóico, ácido dodecanóico, ácido tetradecanóico e ácido 
hexadecanóico. Os referidos ácidos graxos foram inicialmente submetidos a reação de 
esterificação catalisada por ácido sulfúrico em metanol sob refluxo por 24h levando a 
síntese dos ésteres metílicos correspondentes. Em seguida, as respectivas hidrazidas 
foram sintetizadas em 58-94% de rendimento por tratamento dos ésteres metílicos com 
hidrato de hidrazina em etanol a 0oC até atingir temperatura ambiente por 24h. Por fim, os 
ligantes contendo o núcleo 1,3,4-oxadiazol-2-tiona puderam ser sintetizados a partir de 
reação de ciclização entre as hidrazidas e dissulfeto de carbono em meio básico. A reação 
foi realizada em etanol sob refluxo por 24 horas, com posterior acidificação do meio 
reacional a partir de uma solução de HCl 1,0 mol.L-1 até atingir pH 6. A reação foi deixada 
na geladeira por 24 horas e o precipitado branco formado foi filtrado para obtenção dos 
ligantes em rendimentos que variaram entre 53-86%.
A etapa posterior é relativa a síntese dos complexos de ouro(I) lipofílicos derivados da 
1,3,4-oxadiazol-2-tiona. Os complexos de ouro(I) foram obtidos a partir da reação entre os 
ligantes descritos anteriormente e cloro(trifenilfosfina)ouro(I) ou cloro(trietilfosfina)ouro(I). 
Foi empregado na reação 1 equivalente de carbonato de potássio com objetivo de 
neutralizar o ácido formado durante a reação. Os complexos de ouro(I) foram obtidos em 
bons rendimentos de 53-94%. 
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Resumo: 

O presente trabalho apresenta a pesquisa em andamento sobre o ramal Juiz de Fora a 
Furtado de Campos, na Zona da Mata de Minas Gerais, da Estrada de Ferro Leopoldina. 
A Estrada de Ferro Leopoldina – EFL, inaugurada em março de 1872 para ligar a cidade 
de Porto Novo do Cunha, às margens do Rio Paraíba, à cidade de Leopoldina, na Zona 
da Mata mineira, tinha por objetivo alcançar Minas Gerais como prolongamento da 
Estrada de Ferro Dom Pedro II, que chegava a Porto Novo do Cunha vindo do Rio de 
Janeiro. Várias pequenas empresas ferroviárias que ligavam os trilhos da ferrovia a 
cidades próximas foram incorporadas pela Estrada de Ferro Leopoldina. O ramal Juiz de 
Fora a Furtado de Campos originou-se da fusão de duas dessas ferrovias: a Cia. 
Estrada de Ferro Juiz de Fora a Piau e a Cia. Estrada de Ferro Ramal de Rio Novo. O 
último trem saiu da estação de Juiz de Fora em janeiro de 1972 e, dois anos depois, o 
ramal foi suprimido pela RFFSA. Justifica-se o interesse pela linha compreendida entre 
Juiz de Fora e Furtado de Campos pelo fato de existirem poucos relatos e pesquisas 
sobre esse trecho que contribuiu fortemente para o desenvolvimento da região. 
A pesquisa faz parte de um grande projeto dividido em três etapas, a saber: fase 1: 
histórica – levantamento histórico, documental e bibliográfico da EFL, que vem sendo 
executado desde os meados de 2012. Além do levantamento histórico da ferrovia, 
busca-se analisar como a memória ferroviária foi e tem sido tratada na fase 2, que visa a 
identificação e caracterização dos edifícios e material rodante da ferrovia, material 
trabalhista, identificação das pessoas que trabalharam no ramal e confecção de um 
documentário filmográfico para contar essa história. Finalmente, a fase 3 visa a 
proposição de um projeto para reimplantação da ferrovia, no leito existente, de forma a 
atender a região no transporte de passageiros e cargas, inclusive, ao Aeroporto Regional 
da Zona da Mata. O projeto vem se desenvolvendo com a participação de alunos dos 
cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo, ligados ao NEST – Núcleo de 
Ergonomia, Sustentabilidade e Transportes da Faculdade de Engenharia da UFJF.
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