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Resumo: 

Modelos paramétricos têm sido uma das principais ferramentas estatísticas para 
exploração e estimação em bases de dados. Porém, esta formulação nem sempre se 
ajusta a casos onde não é possível prever uma tendência linear. Por este motivo, são 
introduzidos os modelos semi-paramétricos, nos quais é possível estimar a relação 
paramétrica e a relação não-paramétrica através de uma curva suave. Os erros de 
modelos em análise muitas vezes são supostos normais simétricos, mas esta não é a 
realidade em todos os casos. Faremos então uma nova suposição acerca dos erros, 
tratando-os como normais assimétricos. A validade do modelo é comprovada através da 
comparação entre modelos normal e normal assimétrico utilizando um conjunto de dados 
reais. As análises foram realizadas no software R utilizando o pacote GAMLSS. 
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Resumo: 

A fim de verificar os impactos gerados pelo Programa Bolsa Família (PBF), programa de 
transferência direta de renda, criado pelo governo brasileiro em 2003, foi realizada a 
Avaliação de Impacto do Bolsa Família - AIBF. A avaliação consistiu em um estudo 
longitudinal, de amostragem complexa, que contrastava famílias beneficiárias e não 
beneficiárias do programa. A coleta de dados foi realizada em duas rodadas (2005 e 2009) 
e três grupos de observação foram definidos: beneficiários do PBF (Tratamento); 
registrados em outros programas sociais do governo, mas não beneficiários do PBF 
(Controle 1); e não registrados em nenhum programa social (Controle 2). O principal 
objetivo deste trabalho é avaliar a eficácia do PBF em relação à aspectos da saúde, 
analisando dados coletados nas duas rodadas de pesquisa AIBF e utilizando o método 
econométrico de diferenças em diferenças. Dois tipos de variáveis dependentes foram 
analisadas neste trabalho: dicotômicas, analisadas por meio de modelos de regressão 
logística; e contínuas, ajustadas utilizando modelos de regressão linear. As variáveis 
explicativas consideradas foram as seguintes: o grupo de observação no qual pertencia o 
indivíduo, o tempo; e a interação entre as duas variáveis mencionadas. Algumas das 
variáveis dependentes analisadas têm mostrado diferenças significativas, tanto entre os 
grupos, quanto ao longo do tempo; para o termo de interação, sugere possíveis impactos 
positivos sobre a saúde dos beneficiários do PBF.
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Resumo: 

Dentre as formas de tratamento e cura do câncer, a quimioterapia é a mais eficiente, 
principalmente em processos metastáticos. Os quimioterápicos para o câncer engloba 
uma fatia considerável do mercado da indústria farmacêutica. Segundo dados publicados 
em 2005, os produtos relacionados à oncologia geraram receitas da ordem de 37 bilhões 
de dólares no mundo/ano, correspondendo a 10% de todo mercado da indústria 
farmacêutica na época. Entretanto, apesar do avanço da doença com o crescimento da 
população mundial e a motivação financeira, o número de moléculas aprovadas pela 
agência americana FDA ainda é insuficiente na quantidade e eficiência do tratamento, 
mantendo ativa essa linha de pesquisa e desenvolvimento. O câncer é um conjunto de 
doenças caracterizadas pela resposta anormal à apoptose, portanto, agentes 
quimioterápicos são pensados como moléculas capazes de induzir rotas de apoptose. O 
mecanismo molecular dessas rotas é complexo, sendo o DNA frequentemente alvo das 
drogas anticâncer classificadas como agentes alquilantes, dentre elas, a cisplatina e seus 
derivados. Nos últimos dez anos uma quantidade significativa de evidências tem se 
acumulado demonstrando ação citotóxica de alguns compostos por mecanismos 
independentes do DNA. Nessa nova rota de investigação, inibidores moleculares da TrxR, 
uma flavoenzima responsável pela manutenção do estado redox da célula, têm sido 
considerados como agentes potenciais para a quimioterapia do câncer. Dentro do amplo 
conjunto de potenciais inibidadores da TrxR, complexos de Au(I) têm recebido maior 
ênfase em função da eficácia da molécula auranofina, principal representante desta família. 
O objetivo geral do projeto é contribuir na elucidação dos processos de inibição de TrxR, 
fornecendo bases moleculares para o desenho e síntese de novos complexos de Au 
inibidores de TrxR com potencial para a quimioterapia do câncer. Particularmente, os 
bolsista de IC estão envolvidos com a avaliação cinética e termodinâmica de processos de 
troca de ligantes em complexos de coordenação de Au. Os principais resultados foram 
publicados recentemente (M. A. Vieira, et al., J. Phys. Chem. A 2016, 120, 2250- 2259). 
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Resumo: 

As drogas a base de platina são ainda os agentes mais eficientes no tratamento do câncer. 
Entretanto, estes agentes quimioterápicos, atuam de forma não específica, lesando tanto 
células doentes quanto sadias, particularmente as células de crescimento rápido, como as 
gastrointestinais, capilares e do sistema imunológico, além de atacar proteínas e outras 
biomoléculas que garantem a atividade metabólica de forma normalizada. Isso reflete na 
maior parte dos efeitos colaterais. Na tentativa de encontrar possíveis soluções para os 
efeitos colaterais dos fármacos usuais, pesquisadores têm levado em consideração a 
inclusão de agentes antitumorais em moléculas hospedeiras com a finalidade de proteger 
as drogas de reações paralelas que podem levar a sua desativação antes mesmo de 
atingir o alvo, no caso o DNA, além de liberá-las lentamente dentro do organismo levando a 
um maior rendimento de sua ação. Dentre estas moléculas hospedeiras, os nanotubos de 
carbono e os nanocones de carbono têm sido alvo de pesquisas recentes. Algumas 
vantagens fazem destes sistemas promissores para o armazenamento e transporte de 
drogas: são química e mecanicamente estáveis, suas toxicidades são dependentes de 
suas propriedades de superfície, biodurabilidade e produção que podem ser modificadas 
para a concepção de materiais mais seguros e menos citotóxicos. Os sistemas de 
armazenamento e liberação controlada de fármacos formados por nanoestruturas de 
carbono é uma área bastante atraente e ainda carece de estudos mais aprofundados e 
específicos ao nível molecular. Neste sentido, a combinação de metodologias teóricas 
pode contribuir potencialmente para o entendimento da natureza de interação que garante 
a formação destes sistemas e as implicações biológicas dessas interações. O objetivo 
geral deste projeto é explorar metodologias teóricas, através de cálculos ab initio, DFT e 
simulação de dinâmica molecular (DM) para avaliar a interação das drogas antitumorais  
com nanotubos e nanocones de carbono. Os estudos com os materiais de carbono ainda 
não foram iniciados, porém o bolsista se envolveu com o estudo e aplicação da técnica de 
DM, essencial para a execução das principais etapas do projeto.     
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Resumo: 

O acumulo de informação e a rapidez com que dados são gerados têm sido um dos 
maiores desafios para profissionais da área computacional. Atualmente, o 
desenvolvimento de técnicas no tratamento e no processamento de tais dados não 
conseguem acompanhar seu crescimento, tornando o termo Big Data algo cada vez mais 
comum para profissionais da área. A estatística mostra-se uma grande aliada, uma vez 
que a modelagem dos dados e a condensação das informações de interesse podem ser 
realizadas com mais facilidade devido a sua vastidão de modelos e de técnicas bem 
definidas. Nesse sentido, o presente trabalho apresenta um estudo sobre paralelismo 
computacional - um dos métodos mais eficazes no processamento de grandes bases de 
dados - aplicado ao modelo de regressão linear múltipla (MRLM). Assim, soluções no 
tratamento de matrizes e na obtenção dos estimadores para o parâmetro do modelo são 
obtidas com o emprego de técnicas computacionais em ambiente paralelo. Além disso, 
foram realizados estudos de simulação e comparações de tempos, utilizando o software 
livre R Core Team (2015).
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Resumo: 

O presente trabalho busca analisar dados de desempenho dos alunos da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF) devido aos altos índices de retenção dos alunos na 
universidade, principalmente nos cursos da área de exatas. Pesquisas já foram realizadas 
para avaliar a retenção e evasão no curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Exatas 
da UFJF (Ciribelli, 2015) onde através de pesquisas, análises de dados, entrevistas, 
buscou avaliar o desempenho acadêmico e com isso propor medidas para a melhoria do 
desempenho desses alunos para a possível diminuição da retenção e evasão dos 
mesmos. No entanto, pesquisas para avaliar o desempenho de todos os alunos da UFJF 
ainda não haviam sido realizadas, que é o objetivo principal deste trabalho. A análise feita 
nesse trabalho foca em estudar o desempenho dos alunos nas disciplinas dos cursos da 
UFJF, verificando o índice de rendimento nas disciplinas que cursam, especialmente nas 
disciplinas ofertadas pelo Instituto de Ciências Exatas. Isto é feito utilizando o Índice de 
Rendimento Acadêmico (IRA).A primeira parte da análise foi direcionada somente para os 
alunos ingressantes no curso de Ciências Exatas, a partir do ano de 2009 a 2015. 
Possuíamos uma planilha com mais de 300 mil linhas com dados referentes a todos os 
alunos da UFJF, no decorrer do período do ano de 2009 a 2015, com as seguintes 
variáveis: Matrícula do Aluno, Disciplinas cursadas por eles no decorrer do período de 2009 
a 2015, Situação ao final da conclusão da disciplina (Aprovado, Reprovado por Nota, 
Reprovado por Frequência, Trancado e Dispensado). O objetivo era obter uma média de 
períodos que os alunos necessitam para ser aprovados em determinadas disciplinas. A 
segunda parte da análise foi realizada utilizando outro banco de dados, com cerca de 200 
mil linhas, com as seguintes variáveis: CPF do aluno, Semestre, Índice de Rendimento 
Acadêmico (IRA), Matricula do aluno. O objetivo foi obter uma média dos IRAs por 
semestre para os 50 cursos que a UFJF oferece. Estes resultados ajudam a modelar os 
perfis dos alunos de cada curso, seus desempenhos em disciplinas obrigatórias para seus 
cursos, e com isso conseguir levantar questionamentos sobre os altos índices de 
retenção. 
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Resumo: 

Redes  de coordenação  são compostos que se estendem , através de entidades de 
coordenação repetindo , em uma dimensão , mas com ligações cruzadas entre duas ou 
mais cadeias individuais, ou pode ser  um composto de coordenação que estende-se 
através da repetição de entidades de coordenação em duas ou três dimensões. Estas 
redes vêm despertando o interesse da comunidade científica, pois são materiais que, em 
virtude das propriedades físicas e químicas que agregam tais como porosidade, 
resistência a altas temperaturas e robustez resultam em variadas aplicações sendo estas: 
adsorção de gases, transporte de fármacos, luminescência, dentre outras.O que confere a 
aplicabilidade destas redes é a presença de insaturações nos ligantes ou mesmo nos 
centros metálicos. O projeto tem como objetivo sintetizar pelo menos uma nova rede 
polimérica porosa, a partir de  ligantes carboxilatos e nitrogenados, respectivamente, ácido 
tereftálico (TFT) (formalmente determinado pela IUPAC como  para-dicarboxil benzeno) e 
1,2-bis(4-piridil-metilamino)etano (BPEN); e utilizando íons da primeira série de transição. 
Bem como caracterizar os produtos obtidos por meio das análises de ponto de 
fusão,termogravimétrica,elementar, espectroscopia vibracional por espalhamento Raman, 
espectroscopia vibracional na região do infravermelho e difração de raios X por 
monocristais ou por policristais. Foram produzidos quatro complexos que foram 
sintetizados por meio das metodologias de agitação e aquecimento, síntese em 
condioções solvotérmicas, difusão lenta de solventes e síntese mecanoquímica As 
caracterizações que foram  realizadas até o momento convergem para a formação de 
quatro complexos metálicos. Sendo dois deles envolvendo apenas um dos ligantes 
escolhidos, o TFT e os respectivos íons Co(II) e Ni(II). O  terceiro complexo propõe-se que  
ambos os ligantes estão coordenados ao íon Zn(II). E  o quarto complexo foi  envolve 
apenas o ligante BPEN e o íon Mn(II). Uma vez que verificadas as insaturações nos 
centros metálicos e/ou nos ligantes pretende-se incorporar a estes complexos obtidos  
outros íons metálicos (síntese heterobimetálica) ou outros ligantes afim de gerar um 
aumento da dimensionalidade.
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Resumo: 

O composto AND02 foi obtido por meio de difusão lenta. A partir dos resultados obtidos na 
difração de raios X por monocristal (DRXM) pode-se observar que o composto trata-se de 
uma mistura de cristais os quais ainda não foram completamente refinados para inferir sua 
possível estrutura cristalina. O composto AND05 foi obtido por meio de síntese de difusão 
lenta. Tentativas com outras vias de sínteses como solvotérmica, por exemplo, não 
geraram um produto cristalino, pois, o mesmo evaporou por completo ou em certas 
ocasiões obteve-se apenas o ligante. A partir dos resultados obtidos na difração de raios X 
por monocristal (DRXM) pode-se identificar que o produto obtido já tem seu arranjo 
cristalino reportado na literatura. A partir de resultados obtidos na difração de raios X por 
monocristal (DRXM) e pesquisas realizadas referentes ao projeto17 pôde-se observar que 
o composto AND06 se trata de um monocristal o qual não têm seu arranjo cristalino 
reportado na literatura apesar de existir um cristal contendo os mesmos reagentes, porém, 
os parâmetros cristalográficos são completamente diferentes. Concluindo que se trata de 
um polimorfo tendo características diferenciadas como arranjo cristalino, célula unitária, 
empacotamento dentre outras que ainda estão sendo analisadas como distância de 
ligação por exemplo. De acordo com o trabalho realizado, foram sintetizados oito ligantes 
nitrogenados. Dentre eles: 4-bpen, 4-bpen reduzido, 2-bpen, 2-bpen reduzido, Ligantes I, I’, 
II e II’. Entretanto, reportou-se a caracterização, por  meio de espectroscopia vibracional na 
região do infravermelho e de espalhamento Raman,  apenas dos ligantes 4 e 2-bpen, 4-
bpen reduzido, ligantes I, II e II’.
Em relação às análises para  os ligantes I, II e II’, observamos  a presença de bandas 
características de Bases de Schiff; o que nos permitiu inferir a formação dos mesmos.  
Ademais, a partir da análise do ligante 2-bpen concluiu-se, através da medida de difração 
de raios X por monocristal, que sua estrutura cristalina é inédita; e na caracterização do 
ligante 4-bpen reduzido foi comprovada que a reação de redução não foi bem sucedida.
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Resumo: 

O composto AND02 foi obtido por meio de difusão lenta. A partir dos resultados obtidos na 
difração de raios X por monocristal (DRXM) pode-se observar que o composto trata-se de 
uma mistura de cristais os quais ainda não foram completamente refinados para inferir sua 
possível estrutura cristalina. O composto AND05 foi obtido por meio de síntese de difusão 
lenta. Tentativas com outras vias de sínteses como solvotérmica, por exemplo, não 
geraram um produto cristalino, pois, o mesmo evaporou por completo ou em certas 
ocasiões obteve-se apenas o ligante. A partir dos resultados obtidos na difração de raios X 
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reportado na literatura apesar de existir um cristal contendo os mesmos reagentes, porém, 
os parâmetros cristalográficos são completamente diferentes. Concluindo que se trata de 
um polimorfo tendo características diferenciadas como arranjo cristalino, célula unitária, 
empacotamento dentre outras que ainda estão sendo analisadas como distância de 
ligação por exemplo. De acordo com o trabalho realizado, foram sintetizados oito ligantes 
nitrogenados. Dentre eles: 4-bpen, 4-bpen reduzido, 2-bpen, 2-bpen reduzido, Ligantes I, I’, 
II e II’. Entretanto, reportou-se a caracterização, por  meio de espectroscopia vibracional na 
região do infravermelho e de espalhamento Raman,  apenas dos ligantes 4 e 2-bpen, 4-
bpen reduzido, ligantes I, II e II’.
Em relação às análises para  os ligantes I, II e II’, observamos  a presença de bandas 
características de Bases de Schiff; o que nos permitiu inferir a formação dos mesmos.  
Ademais, a partir da análise do ligante 2-bpen concluiu-se, através da medida de difração 
de raios X por monocristal, que sua estrutura cristalina é inédita; e na caracterização do 
ligante 4-bpen reduzido foi comprovada que a reação de redução não foi bem sucedida.
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Resumo: 

Os materiais porosos compartilham da notável propriedade de possuírem cavidades de 
tamanhos específicos, com vazios em potencial, estando regularmente arranjados e 
dispostos entre um conjunto de átomos. Compostos de coordenação são compostos que 
contém uma unidade de coordenação, ou seja, um átomo central, geralmente um metal, 
rodeado por átomos ou moléculas, sendo estes chamados de ligantes em que a estrutura 
é composta de múltipla repetição de unidades monoméricas como polímeros de 
coordenação são compostos poliméricos, sendo assim, o termo polímero de coordenação 
foi uma terminologia aprovada pela IUPAC para definir cadeias unidimensionais, enquanto 
a terminologia MOF restringe-se a compostos 2D e 3D que as diferencia dos polímeros de 
coordenação são a elevada estabilidade térmica, porosidade permanente e robustez em 
suas redes, o uso de ligantes mistos N- e O- doadores tem sido amplamente empregados 
em tais sínteses. O objetivo do trabalho a ser desenvolvido é obter redes poliméricas 
porosas, sintetizar e caracterizar redes poliméricas com íons metálicos da primeira série 
de transição, mais especificamente Mn(II), Co(II), Cu(II), Ni(II) e Zn(II) com ânios 
carboxilatos alifáticos e aromático e ligantes nitrogendaos determinar as estruturas dos 
polímeros e investigar a formação de estruturas auto-organizadas de diferentes topologias; 
Investigar propriedades físicas e químicas e possíveis aplicações dos materiais 
produzidos. Foram produzidos vário compostos de coordenação que foram sintetizados 
por meio de metododologias de difusão lenta dos solventes empregados na solubilização 
dos reagentes como por meio de aquecimento em estufa. As caracterizações utilizadas 
até o momento indicam que os produtos contém ambos os ligantes coordenados ao centro 
metálico, para um temos os ligantes ácido glutárico e ácido isonicotínico coordenados ao 
cátion cobalto(II), para o segundo temos ácido glutárico e 1,10-fenantrolina coordenados ao 
cátion cobalto(II), sendo que o segundo composto apresenta estrutura tridimensional, que 
se estende através dos ligantes carboxilatos onde através de testes de absorção e outros 
testes de aplicação verificaremos a sua potencial aplicabilidade e caracterizarmos como 
MOF. O presente trabalho
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REDES POLIMÉRICAS POROSAS: DAS SÍNTESES ÀS APLICAÇÕES

 
Autores: 

MARCOS GUILHERME DE JESUS PARREIRA (PROBIC); CHARLANE CIMINI CORREA 
(ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Atualmente, o estudo da química de coordenação tem atraído o interesse, devido à 
potencial aplicação de novos compostos em óptica, eletrônica, catálise e materiais micro 
porosos. Baseado nesses princípios e em alguns trabalhos reportados na literatura 
propõe-se a obtenção de cinco novos compostos de coordenação 
(MAR01,MAR03,MAR04), formados a partir do ácido azeláico (AZL), (MAR02 e MAR09) 
formados a partir do ácido glutárico (GLU) com ligante nitrogenado 1,3 – Bis(4-piridil)
propano (BPP) com os íons metálicos de Co2+, Ni2+ e Cu2+ e posteriormente, a 
verificação de suas aplicações. Os compostos em estudo foram obtidos em forma de pó 
cristalino por meio da metodologia de difusão lenta de solventes e por síntese de 
hidro/solvotérmica. As técnicas de caracterização utilizadas foram espectroscopia de 
absorção na região do infravermelho, espalhamento raman e difração de raios – X por 
policristais. Os resultados obtidos confirmam a formação de dois compostos denominados 
MAR01 e MAR03, MAR02 e MAR09 (sendo estes isoestruturais, Segundo dos 
diftatogramas obtidos, que revelam a mesmo perfil cristalino) e, fatores como contra íon 
pouco influenciam no produto final. Os dados espectroscópicos inferem que ambos os 
ligantes estão coordenados aos centros metálicos. Como perspectivas futuras, pretende-
se obter maiores informações estruturais por outras técnicas, tais como RMN 
(Ressonância magnética nuclear) e difração de raios -  X por monocristal (caso esses 
compostos sejam obtidos por técnicas de cristalização/recristalização.
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APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA VIDROS ESPECIAIS DOPADOS COM 
NANOPARTÍCULAS METÁLICAS E ÍONS TERRAS: MEIO ATIVO PARA LASERS DE 

ESTADO SÓLIDO E SUBSTRATO PARA FILMES FINOS

 
Autores: 

FREDERICO GIRAR KNOP(BIC/UFJF); VICTOR ROCHA DA SILVA(FAPEMIG); 
ANDERSON RODRIGUES TEIXEIRA; DIOGO RÚBIO SANT'ANNA DAS DORES(CAPES); 
VICTOR HUGO DE OLIVEIRA; ZÉLIA MARIA DA COSTA LUDWIG(ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Elementos de Terras-Raras tem sido estudados em diferentes áreas da ciência devido às 
suas excelentes propriedades espectroscópicas e magnéticas com possível aplicação na 
construção de diferentes dispositivos ópticos e elétricos. Neste trabalho, estudam-se as 
propriedades ópticas do íon de érbio inserido em uma matriz vítrea de vidro fosfato 
sintetizados pelo método de fusão, através das técnicas de absorção óptica e 
fotoluminescência. O íon Er3+ foi escolhido como dopante, pois este possui um esquema 
de níveis de energia bastante simplificado quando comparado com os demais íons de 
Terras-Raras que o torna muito atrativo para construção de dispositivos ópticos de alta 
eficiência quântica. O aumento da temperatura de tratamento térmico assim como o 
aumento da concentração do íon na matriz leva a um deslocamento do gap óptico da 
matriz para regiões de maiores energias. Este deslocamento pode estar associado ao 
processo de nanocristalização da matriz vítrea.  A redução do tempo de vida radiativo dos 
estados excitados do íon, em função do aumento da concentração do íon na matriz, foi 
relacionada com processos de transferência de energia com a variação da concentração 
dos íons de TR. Agradecimentos: FAPEMIG, CAPES, CNPQ, UFJF.
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Resumo: 

A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O ITO POR MATERIAIS MAIS BARATOS E QUE 
COMPORTEM ENGENHARIAS FLEXÍVEIS ABRIU UM NOVO CAMPO DE PESQUISA EM 
FILMES FINOS PARA SEREM USADOS COMO ELETRODOS EM ELETRÔNICA 
ORGÂNICA. GRAFENOS MONO OU MULTICAMADAS TÊM SIDO ESTUDADOS COMO 
BASES PARA TAIS FILMES, POIS POSSUEM CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-FÍSICAS – 
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA E TRANSPARÊNCIA – QUE PERMITEM A CONSTRUÇÃO 
DE ELETRODOS DE BOA QUALIDADE. NESSE TRABALHO, GRAFENOS MONO E 
MULTICAMADAS CRESCIDOS PELO MÉTODO CVD FORAM USADOS COMO 
ELETRODOS TRANSPARENTES PARA CONSTRUÇÃO DE LEDS ORGÂNICOS. 
DURANTE AS SÍTESES DE GRAFENO, OS PARÂMETROS DE CRESCIMENTO – 
TEMPERATURA, CONCENTRAÇÃO DE CH4, E TEMPO DE CRESCIMENTO – FORAM 
VARIADOS A FIM DE SE OBTER UM FILME MONOCAMADA E SEM DEFEITOS. AS 
AMOSTRAS FORAM CARACTERIZADAS POR ESPECTROSCOPIA RAMAN, E SUAS 
PROPRIEDADES ELÉTRICAS MEDIDAS POR UMA MONTAGEM HALL.
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INTERDISCIPLINARIDADE - UM NOVO SABER?

 
Autores: 
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AFONSO (ORIENTADORA).

 
Resumo: 

A interdisciplinaridade é uma das recomendações do Ministério da Educação, sendo um 
dos eixos presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nas Diretrizes de Formação 
de Professores para a Educação Básica. Ela busca a dinamização das aulas, de modo a 
melhorar a educação do país. Entretanto, ainda não existe consenso na definição, nem 
mesmo como se desenvolve a prática docente nessa perspectiva. Sendo assim, esta 
pesquisa procurou investigar a concepção dos cinco licenciandos em Química do último 
ano de curso da UFJF sobre interdisciplinaridade, assim como a importância atribuída a ela 
na formação dos estudantes dos níveis médio e superior. Através de entrevistas 
semiestruturadas, compostas por sete questões principais, obtivemos os dados para 
análise. As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas. A partir das transcrições, 
elaboramos categorias. Através dos resultados, podemos perceber que a 
interdisciplinaridade ainda não é totalmente compreendida. Quatro dos entrevistados, 
quando questionados sobre a definição de interdisciplinaridade, deram respostas que 
convergiram, ou seja, para eles é um meio de duas ou mais disciplinas interagirem, a partir 
de um tema central. Dessa forma, não há compartimentalização do conhecimento, sendo 
possível de ser trabalhada por um único professor. Já o quinto participante, definiu a 
interdisciplinaridade como uma forma de aproximação entre o aluno e o professor, 
permitindo um contato mais próximo entre eles, pois o docente se torna um modelo de 
referência – tanto positivo, quanto negativo – sendo capaz de gerar um interesse maior no 
estudante para com a disciplina.  Essas concepções foram adquiridas, a partir das 
disciplinas já cursadas durante a licenciatura em Química e da leitura de artigos da revista 
Química Nova na Escola. Durante as entrevistas, ficou explícita a necessidade de 
ferramentas para dinamizar o ensino e que a interdisciplinaridade pode ser um ótimo e 
importante recurso para tal, já que poderá despertar maior interesse por parte do aluno, 
pelos conteúdos programáticos do currículo escolar, especialmente da Química. Portanto, 
o tema deve ser ainda mais trabalhado nos cursos de formação inicial de professores.
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MATEMÁTICA, EDUCAÇÃO FINANCEIRA E TOMADA DE DECISÃO

 
Autores: 

CAROLINA CHIPANA HUAMANÍ (PIBIC/CNPq); MARCO AURÉLIO KISTEMANN JR. 
(ORIENTADOR)

 
Resumo: 

A Matemática, em geral, ainda é estudada de forma bastante básica e mecânica no ensino
fundamental, médio e superior brasileiro. Nota-se ainda um distanciamento relevante entre
a teoria matemática e o uso de tópicos de Matemática para resolução de problemas da
vida cotidiana, nos mais variados contextos sócio-econômicos. Por fim, entendemos que a
Matemática deve estar inter-relacionada com a temática da Educação Financeira, por
meio de projetos empreendidos nas escolas, ser ensinada por meio de situações- 
problema,na medida em que, desde cedo, alfabetizemos matematicamente nossos 
aprendizes, promovendo em cada um deles a literacia econômica, desenvolvendo
competências de análise de situações de cunho financeiro-econômicas com a utilização
de conteúdos presentes na Matemática.Nesse projeto objetivou-se  (i) Estudar conteúdos 
de Matemática e suas potencialidades para tomada de decisão;
(ii) Promover por meio do estudo de conteúdos da Matemática o desenvolvimento do
senso crítico e da literacia financeiro-econômica;
(iii)Contribuir na formação de recursos humanos capacitados matematicamente, por
meio de orientações e práticas de iniciação científica;
(iv)Apresentar resultados e materiais de cunho financeiro-econômico para a leitura de
situações financeiras e tomadas de decisão. Como principal resultado destacamos um 
esforço para o aprimoramento do conhecimento de Matemática como instrumento para 
tomada de decisão.
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(ORIENTADOR); 

 
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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ESTUDO DA DINÂMICA DE PAREDES DE DOMÍNIO EM NANOFIOS MAGNÉTICOS E DA 
FORMAÇÃO DE SKYRMIONS EM NANODISCOS MAGNÉTICOS

 
Autores: 

 GUILHERME TOLEDO FILGUEIRAS (BOLSISTA PIBIC); SIDINEY DE ANDRADE 
LEONEL (ORIENTADOR) 

 
Resumo: 

O progresso da nanotecnologia está permitindo a fabricação de amostras magnéticas com 
dimensões na escala nanométrica. Estas amostras magnéticas na forma de cilindro, 
disco, prisma ou fios são fabricados com materiais magnéticos tais como Cobalto e liga de 
Permalloy (Ni81Fe19). Estes materiais ferromagnéticos modelados nas três dimensões 
espaciais em escala nanométrica apresentam propriedades interessantes, tanto do ponto 
de vista fundamental quanto do ponto de vista de aplicação tecnológica. Mais 
recentemente, nanofios de Permalloy vêm sendo muito estudados. O comportamento das 
paredes de domínio (DWS) em nanofios magnéticos ferro-planares é atualmente um tema 
de grande interesse tecnológico devido à sua proposta de aplicação em memória 
magnética e tecnologias de lógica. A possibilidade do uso de DWS para estas aplicações 
vem do fato delas se comportarem como partículas, o que lhes permitem serem 
transportados por redes de nanofios de uma maneira semelhante àquela em que carga é 
transportada em dispositivos de microeletrônica convencional. Aprofundar o estudo sobre a 
dinâmica das paredes de domínio em escala nano é um avanço não só para a tecnologia, 
como também no campo da Física Básica. Apresentamos um estudo preliminar do 
comportamento dinâmico de DWS em nonofios na presença de impurezas magnéticas, 
usando basicamente simulações de dinâmica de spins.
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O CONJUNTO DOS NÚMEROS REAIS: UM CORPO ORDENADO COMPLETO

 
Autores: 
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(ORIENTADORA).

 
Resumo: 

O projeto consiste em estudar propriedades do conjunto dos números reais, bem como 
alguns de seus processos de construção. O projeto visa o estudo das características do 
conjunto dos números reais; corpo ordenado completo. Ser corpo é um conceito algébrico; 
significa, de forma resumida, que as operações de adição e multiplicação satisfazem 
algumas propriedades, como comutatividade, associatividade, existência de elementos 
neutros das duas operações, existência de simétrico aditivo e inverso multiplicativo. Ser 
ordenado significa que é possível definir uma ordem no conjunto, o que nos possibilita 
comparar dois reais x,y dizendo, por exemplo, x<y. Ser completo nos diz que todo 
subconjunto não vazio do conjunto dos reais limitado superiormente possui supremo. Este 
conceito (de supremo) é muito usado nos cursos de análise. A construção dos números 
reais, de forma cuidadosa e bem fundamentada, foi feita no século XIX. Antes da 
construção formal, os números irracionais já eram trabalhados, mas sem se saber seu 
significado preciso. Richard Dedekind (matemático alemão, 1831-1916), quando dava 
aulas de cálculo, percebeu a falta de fundamentação adequada para o conjunto dos 
números reais. Dedekind observou a separação do conjunto dos números racionais em 
classes, sem que entre uma classe e outra existisse um elemento separador. Com isso, 
ele teve a ideia de caracterizar os irracionais, processo que conhecemos como “Cortes de 
Dedekind” e que foi estudado no projeto. O método de Dedekind parte do pressuposto de 
que já estamos de posse do conjunto dos números racionais e suas propriedades. Outra 
construção apresentada no trabalho é a que utiliza “Sequências de Cauchy”. Nessa 
construção, as classes de equivalência dessas sequências de números racionais são 
identificadas com os números reais; para tal construção, é necessário também que se 
conheça a teoria de sequências de números racionais e suas propriedades. 
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PADRÕES DE OCUPAÇÃO DO SOLO E OS MICROCLIMAS URBANOS: CORRELAÇÕES E PROPOSTASDE INDICADORES AMBIENTAIS PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG

 Autores: 
Camila de Moraes Gomes Tavares (PIBIC)  Cássia de Castro Martins Ferreira (Orientadora)

 Resumo: 
A cidade de Juiz de Fora localizada no estado de Minas Gerais, região Sudeste do Brasil, sofreu e ainda sofre forte influência antrópica que promove modificações e consequências socioambientais. O crescimento urbano da cidade é historicamente marcado por interesses políticos, econômicos e ideológicos de uma elite regional que se preocupava em normatizar o espaço urbano (CORDOVIL, 2013), crescimento esse que, a partir das décadas de 70 e 80 é intensificado pelo processo de industrialização da cidade que é também resultado do contexto em que todo o país se inseria e, nas últimas décadas pela crescente atuação do setor imobiliário juiz-forano. Um aspecto necessário a ser analisado, no que diz respeito ao diagnóstico dessas modificações socioambientais diz respeito ao clima urbano que é consequente da modificação do espaço urbano, e que pode interferir nas condições de vida da população urbana. O objetivo do trabalho foi caracterizar corredores de vento no centro da cidade de Juiz de Fora, relacionando dados de direção e velocidade do vento com a forma, geometria, configuração e ordenamento das vias. Para isso foram feitos trabalhos de campo que permitiu registrar a direção e velocidade do vento nas principais vias urbanas da área central da cidade, no qual foram utilizadas 4 estações meteorológicas automáticas Senza Fill  WMR928NX. A partir daí foram feitas a tabulação dos dados meteorológicos, mapeamento das variáveis do ambiente construído e realização das comparações necessárias para identificação de corredores de vento. A partir do levantamento dos dados de vento e da geometria urbana da cidade, verificou-se uma relação direta entre a direção do vento e a direção principal das vias, principalmente aquelas com menor largura e que apresentavam altas edificações na sua borda. As vias mais largas e com altas edificações, também foi constatada a configuração de um corredor de vento, porém com menor intensidade. Concluindo que a rugosidade urbana, propiciada pela sua estrutura e ordenamento, alteram a configuração dos ventos (velocidade e direção) e consequentemente podem criar condições de conforto/desconforto térmico distintos.
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Resumo: 

A apreensão utilitarista dos recursos hídricos, principalmente nos centros urbanos e 
econômicos, tem promovido intensas pressões sobre a água doce, tanto em quantidade, 
quanto em qualidade. Devido a isso, se faz cada vez mais necessário o uso de práticas de 
gestão que visem a proteção dos hidrossistemas. Assim, o estudo das nascentes é de 
grande relevância, pois é através destas que ocorre a passagem da água subterrânea para 
a superfície dando origem a uma fonte de água de acúmulo, represa ou cursos d’ água, 
ribeirões e rios. Este estudo tem por objetivo principal interpretar a relação entre a 
precipitação e a vazão de oito nascentes situadas no campus da UFJF em Juiz de Fora – 
MG. Considera-se como os fatores geoecológicos, como a vegetação e o relevo, podem 
influenciar dinâmica dessas nascentes, refletindo assim, em diferentes comportamentos 
durante o ano hidrológico de 2015/2016. Tais interpretações são de grande valia na busca 
da compreensão de como as intervenções humanas na paisagem promovem a 
degradação e até mesmo a destruição das nascentes. Foi realizado o mapeamento da 
rede de drenagem do campus, seguido da seleção de nascentes adequadas ao estudo. A 
metodologia de coleta de dados consistiu no monitoramento direto das vazões das 
nascentes em três periodicidades distintas (mensal, semanal e diária), no período de 
setembro de 2015 a junho de 2016, resultando em uma coletânea de dados multiescalares 
inédita na literatura. Concomitantemente, foi acompanhada a pluviometria local, a partir dos 
dados da Estação Climatológica da UFJF. Os dados foram tratatos estatisticamente a 
partir de softwares computacionais, gerando parâmetros de estatística descritiva e 
análises gráficas comparativas. Os resultados atestam que as nascentes situadas no 
Campus da UFJF possuem alto grau de influência antrópica. Após a realização do 
monitoramento, foi constatado que mesmo estando próximas umas às outras e possuindo 
características hidrogeomorfológicas similares, as nascentes do campus apresentam 
comportamentos hidrológicos diversos. Portanto, pode-se identificar quais nascentes são 
mais vulneráveis a desaparecerem caso as ações degradantes não cessem, informação 
de primeira importância para a gestão ambiental do campus.
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 Resumo: 
Em Juiz de Fora observou-se um rápido crescimento populacional a partir da segunda metade do século passado. Em 1950 a cidade tinha cerca de 127 mil habitantes, já em 2010 a população ultrapassava os 500 mil, com isso a mancha urbana também se alterou passando de 19 km² em 1950 para 129 km² em 2010. Assim, o objetivo desse trabalho foi analisar o crescimento urbano da cidade de Juiz de Fora-MG e observar possíveis alterações na temperatura do ar, fazendo uso de uma série de dados, pertencentes ao laboratório de Climatologia da UFJF, no período de 1915 a 2015. Analisando os dados de temperatura do ar no período entre 1915 a 1971, quando a estação esteve funcionando na região central da cidade, ou seja, onde as alterações no espaço estavam se materializando, a temperatura média do ar se comportou quando analisada na linha de tendência, com uma leve tendência de aumento. A partir de 1972 quando a estação mudou de local, passando a coletar os dados no campus da UFJF, e assim ela passou a operar a 280 m acima do local anterior, o que levou a uma alteração no comportamento dos dados na série analisada. Quando analisado o período de 1972-2015, na linha de tendência a temperatura do ar continuou com uma inclinação positiva, porém menor que a registrada anteriormente. Buscando, ainda, observar a diferença térmica existente entre o campus da UFJF (estação principal) e o centro da cidade (estação localizada no CAVE) atualmente, tendo uma diferença altimétrica de 280 metros, além das condições do entorno, sob o ponto de vista da diferença na densidade de urbanização, impermeabilização, fluxos de pessoas e automóveis. Analisando as duas estações por 20 dias, foi detectado que em todos os horários a estação do centro da cidade registrou temperaturas do ar mais elevadas. Concluindo, destaca-se que o processo de urbanização cria um clima urbano, no qual a temperatura do ar é um dos elementos mais impactados em função da constante troca, absorção, reflexão de energia entre os materiais construtivos e a radiação solar, gerando diferenças na temperatura do ar sobre a cidade. 
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Resumo: 

O interesse no estudo da colisão de elétrons de baixa energia sobre molécula teve um 
aumento significativo na última década, visto crescente  número de artigos publicados na 
literatura.  Por exemplo, a colisão de elétrons com energia inferior ao limiar de ionização, 
são importantes nos danos celulares e em outros processos, que envolvem fragmentação 
molecular, devido a captura eletrônica dissociativa (Dissociate Electron Attachment - DEA). 
Com o objetivo de colocar o Brasil no seleto grupo de países que podem realizar 
experimentalmente estes estudos, que envolvem elétrons de baixas energias, o 
Laboratório de Física Atômica e Molecular da UFJF desenvolveu um novo equipamento de 
medidas de Seção de Choque Total (SCT), que estuda a colisão de elétrons por átomos 
ou moléculas, cobrindo a faixa de energia de 2 a 500 eV. Os  conhecimentos  adquiridos 
neste laboratório  no desenvolvimento de um aparelho anterior, que cobre a faixa de 
energia 60-500 eV, permitiu  enfrentar este desafio de desenvolver este novo aparelho. O 
novo aparelho apresenta duas câmaras de vácuo, cobertas por 5 camadas de  mu-metal,  
bombeadas por duas bombas turbo moleculares. A primeira bombeia o canhão de elétrons 
e a outra a região de espalhamento e o analisador, evitando alterações nas características 
de emissão de elétrons, quando o gás de moléculas estudados é introduzido na célula de 
espalhamento. A SCT absoluta para  uma energia de impacto fixa, é obtida utilizando a 
conhecida Técnica de Transmissão Linear, através da medição da intensidade do feixe de 
elétrons transmitido, sem gás e com  gás,  inserido na célula de espalhamento, aplicando-
se a lei de Beer-Lambert. Os resultados de SCT produzidos por este aparelho 
demonstram que  atingimos seu excelente desempenho, conforme comparações com 
dados da literatura para os alvos N2, Ar, He e propanol na região de energia de 50 a 500eV.
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Resumo: 

Os N-metil derivados da xantina, cafeína (1,3,7-trimetilxantina), teofilina (1,3-dimetilxantina) 
e teobromina (3,7-dimetilxantina), causam diversos efeitos fisiológicos, estimulando o 
sistema nervoso central, diurese e secreção de ácido gástrico. Tanto a teobromina, a 
cafeína, quanto a teofilina são vaso dilatadores e estão associados a doenças do coração, 
mal funcionamento dos rins e carcinógenos. Tais substancias estão presentes em bebidas 
à base de cola, chás, remédios e nas sementes de cacau e cupuaçu e consequentemente 
em chocolates a base destes. Assim, no presente trabalho é proposto um método de 
análise química para quantificar tais substancias em amostras de chocolate. 
Primeiramente pesou-se 250 mg de amostra e em seguida realizou o processo de 
extração usando hexano, após este processo a solução foi levada a banho ultrassônico 
durante 5 min, a 50ºC, centrifugou por 10min a 2000 rpm, o processo descrito foi realizado 
três vezes descartando o hexano. O sólido resultante foi submetido a atmosfera de 
nitrogênio para secura, adicionou uma solução de acetona e água 70:30 (v/v) usando 
seringa e filtro de membrana de PTFE de 0,45μm, o resíduo foi filtrado e diluído em balão 
volumétrico de 10,00 mL. As medidas eletroquímicas foram realizadas em um béquer de 5 
mL, usando como eletrólito suporte uma solução tampão BR 0,04 mol/L. As medidas 
voltamétricas foram realizadas em um potenciostato da μ-Autolab type III, sem qualquer 
etapa de pré-tratamento, as medidas foram realizadas aplicando-se um potencial entre +
1,5 a +1,6V para a cafeína e teobromina e um potencial entre +1,0 a +1,1V para a teofilina, 
usando-se como eletrodos: de trabalho, carbono vítreo, de referência, Ag/AgCl (sat) (lab-
made) e auxiliar de platina.
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Resumo: 

Desde que se tomou conhecimento da expansão acelerada do universo, muitas hipóteses 
surgiram para tentar explicá-la. Uma das mais aceitas é que o responsável por essa 
expansão seja a energia escura (73% da composição do universo) que, por sua vez, tem 
como importante candidato a este posto o fluido fantasma. Acredita-se que o fluido 
fantasma possui densidade de energia negativa, ou seja, aumenta, ainda que com a 
expansão do universo, dominando qualquer outra forma de energia. Sendo assim, o fator 
de escala se torna infinito em um intervalo de tempo finito. Isto levaria a um afastamento de 
todas as partículas, levando ao fim do universo. A este fim do universo singular damos o 
nome de Big Rip. 
Em nosso trabalho iremos fazer análises quanto ao comportamento do fator de escala 
num universo composto pelo fluido fantasma. Essas análises foram feitas variando 
parâmetros relacionados com o próprio fluido fantasma (α), a energia do fluido (c) e, 
também, a curvatura do universo (k). As conclusões se tornam visíveis ao compararmos 
os gráficos entre si, e analisarmos o tempo necessário para que cada universo atinja a 
singularidade Big Rip. 
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DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE PLASMAS DE INTERESSE TECNOLÓGICO 

ETTORE PUREZA LEONEL BIGI DE AQUINO (BOLSISTA-BIC); MATHEUS RIBEIRO 
DAMASCENO (BOLSISTA-BIC); JULIO AKASHI HERNANDES (ORIENTADOR) 

O projeto em questão teve por objetivo desenvolver um circuito eletrônico capaz de gerar 
pulsos de amplitude de tensão superiores a 1kV com tempo de subida de até 10 

nanosegundos. Pulsos dessa natureza, quando aplicados a um eletrodo, podem ser 
capazes de gerar um tipo especifico de plasma, denominado DBD ou plasma de descarga 

de barreira dielétrica (sigla em inglês). 
Plasmas dessa natureza, por serem caracterizados como frios - próximos à temperatura 

ambiente - encontram vasta aplicação tecnológica, sendo úteis em áreas como a de 
processamento de materiais (fabricação de películas muito finas com até poucos átomos 

de espessura), biomédica (tratamento tecidos orgânicos), agricultura (processos de 
germinação), química (descontaminação) e meio ambiente (eliminação de poluentes 

atmosféricos ou em meio aquoso). 
A abordagem principal investigou topologias de circuitos eletrônicos com transistores 

operando em modo avalanche, utilizados então para acionar um MOSFET com tensão de 
bloqueio superior a 800V. Esses circuitos são usualmente chamados de drivers, já que 

destinam-se à gerar sinais de acionamento da chave semicondutora principal (o 
MOSFET). É importante ressaltar também que apesar da alta tensão utilizada, geradores 
de plasma dessa natureza apresentam consumo de energia elétrica extremamente baixo, 

uma vez que a corrente drenada durante os pulsos é praticamente nula. 

Plasma DBD Circuit driver 
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Resumo: 

A pesquisa aqui apresentada assumiu por objetivo levar a efeito um estudo acerca de 
aspectos inerentes à evolução do relevo na bacia do rio Paraibuna (MG) a partir de uma 
investigação integrada de aspectos morfoestruturais e morfotectônicos, partindo da 
premissa que a região encontra-se submetida a esforços deformacionais neotectônicos 
vinculados a uma tectônica ressurgente e francamente ativa durante o Holoceno. Os 
procedimentos metodológicos se pautaram na aplicação de dados geomorfométricos, 
quais sejam: Índice Declividade x Extensão do Canal (RDE); Fator de Assimetria de 
Bacias de Drenagem (FABD); Fator de Simetria Topográfica Transversal (FSTT); Índice 
Sinuosidade da Escarpa Montanhosa (Smf); confecção do perfil longitudinal do canal 
fluvial principal; mensuração e geração de um mapa de superfícies de base. 
Sicronicamente foi realizada a compartimentação geomorfológica da bacia, a 
compilação de sua base geológica e a extração dos lineamentos estruturais do relevo e 
da drenagem e subsequente geração de um mapa de densidade de lineamentos. 
Doravante, os dados foram integrados no estabelecimento de uma proposta de 
compartimentação morfoestrutural para a área de estudo. Os resultados mostraram 
que, em grande medida, a bacia do rio Paraibuna apresenta heranças de estruturas 
antigas dadas por morros alinhados e baixas cristas, além do próprio gráben do rio 
Paraibuna provavelmente vinculado à primeira reativação que acometeu a Plataforma 
Brasileira após o rifte continental do sudeste brasileiro. A tais estruturas se sobrepõem 
feições morfotectônicas, expressas por anomalias de drenagem, capturas fluviais, 
afloramentos rochosos na base de vertentes, migração lateral de canais, shutter ridges 
bem marcadas na drenagem, entre outras evidências morfológicas, sinalizando um 
controle tectônico explícito na evolução do relevo local e regional.
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ESTUDO DA CINÉTICA QUÍMICA DA FOTORRESINA NEGATIVA SU – 8 QUANDO 

EXPOSTA À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA, UTILIZANDO A TÉCNICA DE 

DESSORÇÃO E IONIZAÇÃO A LASER ACOPLADA À ESPECTROMETRIA DE MASSA 

POR TEMPO DE VÔO DE ALTA RESOLUÇÃO. 
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Sinopse.  As fotorresinas são empregadas na fabricação de micro dispositivos eletrônicos, mecânicos e 

eletromecânicos. No estudo da cinética química das fotorresinas têm sido utilizadas técnicas interferométricas 

para medir o parâmetro de Dill C, que está associado ao coeficiente de absorção óptica destes materiais. Este 

trabalho relata o uso de uma técnica não óptica, a de Dessorção e Ionização à Laser Acoplada à Espectrometria 

de Massa por Tempo de Voo de Alta Resolução (LDI–TOF MS), empregada pela primeira vez, para medir o 

parâmetro de Dill C de fotorresinas. Para a fotorresina negativa SU-8 o pretendemos encontrar o valor fornecido 

pela literatura. 

Materiais fotossensíveis são materiais que 

sofrem alterações físico-químicas quando expostos 

à luz de comprimento de onda apropriado. A gama 

de aplicações para estes materiais é enorme, entre 

elas a fotolitografia, utilizada na fabricação de 

materiais ópticos tais como cristais fotônicos, guias 

de onda e componentes ópticos difrativos e também 

em micromecânica e em sistemas micro-

eletromecânicos. Para avaliar o potencial de um 

material para uma dada aplicação é necessário 

entender os mecanismos fotossensíveis envolvidos 

no processo da interação com a radiação 

ultravioleta [1]. 

As fotorresinas negativas são materiais que, após 

sofrerem exposição à luz UV, tornam-se insolúveis 

em determinadas soluções. Esta propriedade faz 

com que estes materiais sejam muito úteis como 

máscaras em dispositivos semicondutores. No 

entanto, seu uso ficou limitado na indústria de 

semicondutores por dificuldades de atingir padrões 

de alta resolução. Porém, estas dificuldades foram 

superadas com o aparecimento das fotorresinas 

quimicamente amplificadas. As fotorresinas 

amplificadas quimicamente são baseadas na adição 

de um sal "ônio" que se transforma num ácido forte 

por meio da fotólise. Este fotoácido catalisa a 

polimerização que ocorre somente após um 

tratamento térmico [2]. 

Neste trabalho, utiliza-se a técnica de Ionização 

e Dessorção a Laser – LDI para estudar as 

mudanças estruturais e moleculares das fotorresina 

negativa SU-8 devido à exposição a uma radiação 

ultravioleta, e também a taxa em que estas 

alterações ocorrem, isto é, a cinética química dessas 

fotorresinas, que é definida pelo parâmetro Dill C. 

Os resultados mostram que a técnica de ionização e 

dessorção a laser é capaz de identificar as 

modificações moleculares nas fotorresinas como foi 

investigado anteriormente pelo nosso grupo para a 

fotorresina positiva AZ-1518 [3]. 

O gráfico mostrado na figura abaixo é o da curva de 

absorção da fotorresina SU-8, obtido por técnicas 

ópticas, do qual se obtém o parâmetro de Dill C 
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Resumo: 

Esse projeto foi uma continuação direta do ano anterior, que foi iniciado com o estudo de 
programação básica para Android, em linguagem Java. Aspectos como desenho em tela, 
funções para captura de eventos do touchscreen, início e término de atividades no Android 
foram aprendidos. Após, como introdução ao tema do projeto, foi estudado o jogo GoMap, 
trabalho desenvolvido por Vitor Freitas e Souza, que consiste num jogo competitivo para 
Android, inspirado no Go. No jogo, o dispositivo utiliza algoritmos de busca competitiva para 
efetuar jogadas contra o usuário. Os algoritmos, bem como a implementação completa do 
jogo foram estudados, a fim de aprofundar os estudos de programação para Android. 
Foram feitos testes de desempenho, e algumas tentativas de aumentar a profundidade das 
buscas, sem prejudicar o desempenho e fluidez do jogo. Alguns recursos também foram 
implementados para aprimorar a experiência do jogo, como animações, pré-visualização 
da jogada e redesign dos scores. Após os estudos com o GoMap, decidiu-se criar um jogo 
com buscas de caminhos, também usadas em inteligência artificial. O jogo pensado 
consiste em percorrer um labirinto, enquanto “inimigos” tentam alcançar o jogador usando 
as buscas. Foram implementadas as buscas em largura, em profundidade, gulosa, 
ordenada, e A*. Cada busca apresenta um comportamento diferente, gerando caminhos 
distintos, diferentes tempos de execução e número de estados expandidos. Em tela são 
mostrados os caminhos encontrados para cada inimigo, e são atualizados a cada 
movimento do jogador. Essas informações, quando comparadas, mostram que os 
algoritmos que usam heurística (buscas A* e gulosa) apresentam melhor desempenho em 
relação aos algoritmos de busca exaustiva (profundidade, largura e ordenada). Outros 
testes foram realizados, como o número de inimigos que a aplicação suporta sem 
apresentar travamentos. Ainda, houve o estudo de criação de fases para o jogo (level 
design) usando técnicas de programação genética. Esse estudo ainda está sendo feito, 
com a intenção de utilizar métodos de meta-heurísticas populacionais para gerar labirintos 
para o jogo, de forma a equilibrar a dificuldades do jogo com a diversão do usuário.
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Resumo: 

Sabendo que os íons prata são facilmente reduzidos, que a complexa matriz das fibras de 
paina poderia conter componentes com capacidade para reduzi-los formando 
nanopartículas (NPs) e que a luz do sol poderia ser um bom catalisador para essa reação, 
este trabalho teve como objetivo a síntese de NPs de prata usando as fibras de paina 
(Ceiba Speciosa ou Chorisia Speciosa) e seus componentes, como protetores superficiais 
e agentes redutores e também a análise dessas fibras antes e depois do processo de 
síntese através de espectroscopia Raman.

As sínteses foram feitas mergulhando e comprimindo as fibras celulósicas (paina 
ou algodão) em soluções de nitrato de prata de diferentes concentrações e expondo o 
sistema à luz do sol. A solução na qual as fibras ficaram imersas e a água usada para 
lavar as fibras após a síntese foram analisadas por espectroscopia na região do UV-Visível 
para observar a formação de nanopartículas. Da dispersão na qual foi observada a banda 
que indicava a formação de maior quantidade de NPs, foi feita microscopia eletrônica de 
varredura que indicou a formação de NPs com grande dispersão de tamanho e forma, 
corroborando com a banda larga obtida com a espectroscopia UV-VIS. A espectroscopia 
Raman das fibras, permitiu observar a alteração na estrutura das fibras antes e depois de 
passarem pelo processo de síntese das NPs. De todos os resultados dessa parte do 
trabalho, os mais interessantes foram os espectros que apresentaram bandas agudas que 
indicam a possível presença de nanoestruturas de carbono que de algum modo se 
formaram no processo.

Este trabalho demonstra a possibilidade do uso de fibras celulósicas e seus 
componentes para a síntese e estabilização de nanopartículas, a caracterização dessas e 
a alteração na estrutura das fibras após o processo de síntese. O estudo sobre a estrutura 
que deu origem às bandas das possíveis nanoestruturas de carbono precisa ser 
aprofundado.
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Resumo: 

plasmon de superfície localizado (LSPR). Os AuNRs apresentam duas bandas LSPR, 
atribuídas à ressonância longitudinal ou transversal ao eixo longo dos AuNRs.
Neste trabalho reporta-se a modificação química de AuNRs com uma camada ultrafina de 
dióxido de silício (AuNRs@SiO2) e de dióxido de manganês (AuNRs@MnO2). Esses 
substratos foram aplicados em: SHINERS (shell-isolated NP-enhanced Raman 
spectroscopy) [2] e SHINEF (Shell-isolated NP-enhanced fluorescence) [3].
Os espectros no UV-VIS dos AuNRs@SiO2 apresentaram deslocamento da banda LSPR 
transversal para menores comprimento de onda com o avanço da reação. Esse 
deslocamento é devido à substituição da camada CTAB por uma camada ultrafina de 
SiO2, que inicialmente possui uma espessura inferior à de CTAB. Para os espectros UV-
VIS do AuNRs@MnO2 inicialmente observou-se um deslocamento para menores 
comprimento de onda. O aumento da concentração de KMnO4, ou seja, o aumento da 
espessura de MnO2 no meio reacional ocasionou um deslocamento da banda LSPR 
transversal para maiores comprimentos de onda.
Os espectros SHINERS apresentaram aumento da intensidade relativa com o tempo de 
reação para AuNRs@SiO2 quando utilizou o corante IR-820 como molécula prova; esse 
aumento pode ter sido causo pelo deslocamento do máximo de absorção da banda LSPR 
para menor comprimento de onda de excitação com  λ0= 633 nm. 
Os espectros SHINEF do IR-820 com excitação no λ0= 785 nm exibiram aumento da 
intensidade de florescência com o aumento da espessura da camada de SiO2 e MnO2. 
Um indicativo do recobrimento foi comprovado pelo aumento da intensidade de 
fluorescência, ou seja, SHINEF.
Os AuNRs@SiO2 e os AuNRs@MnO2 mostraram-se bons substratos para SHINERS e 
SHINEF, com desempenho superior a nanoestruturas esféricas.

[1] B. Nikoobakht et al., Chem. Mater, 2003, 15, 1957.
[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: 

Desde o final da década de 90 e início dos anos 2000, lasers de Ti:safira pulsados de 
femtossegundos têm sido de grande importância na área de metrologia, para o 
desenvolvimento dos sistemas chamados de "pentes de frequências ópticos". O 
surgimento desses pentes de frequência ópticos permitiram a realização de medidas de 
frequências ópticas com precisão de até uma parte em 1014 e o surgimento dos relógios 
atômicos ópticos, mais estáveis que os relógios atômicos de césio, utilizados atualmente 
para marcar o horário oficial brasileiro.
Lasers de Ti:safira também são bastante utilizados em oscilação contínua (CW) devido à 
sua excelente estabilidade em comprimento de onda e geração de modo transversal 
gaussiano. Com um projeto de cavidade adequado, este laser pode oscilar em frequência 
única com largura de linha de poucos MHz, sendo bastante adequado para uso em óptica 
quântica e em diversas técnicas de espectroscopia.
Recentemente, desenvolvemos no laboratório de lasers e Aplicações do Departamento de 
Física do ICE/UFJF a parte óptica de um laser de Ti-safira de femtossegundos com 
dispersão intracavidade ajustável. Dependendo de sua dispersão intracavidade, ele é 
capaz de produzir um espectro estreito (30 nm de largura) ou um espectro largo (500 nm 
de largura). Para que este laser seja adequado para uso em metrologia de precisão, 
desenvolvemos neste trabalho a eletrônica de controle ativa de frequência e temperatura 
deste laser para eliminar ruídos oriundos de flutuação de temperatura, na rede elétrica, 
vibração mecânica e flutuações do laser de bombeamento no laser de femtossegundos. 
Entre os itens produzidos estão um controlador de cerâmica pzt, que permite alterações 
no tamanho da cavidade óptica da ordem de micrometros e também um controlador de 
temperatura para o cristal deste laser, utilizando o sistema de controle PLL.
O laser a ser desenvolvido neste projeto, será utilizado para implementar um sistema de 
pente de frequência na UFJF para uso em espectroscopia de alta precisão, sistema de 
metrologia de tempo e frequência, óptica não linear e óptica quântica.
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Resumo: 

Na presente iniciação científica, estudamos inicialmente alguns tópicos e conceitos 
fundamentais das Teorias da Relatividade Especial e da Relatividade Geral, tais como: 
transformações de Lorentz e suas propriedades, o espaço-tempo, linhas de mundo, o 
princípio da causalidade, o princípio de Mach e o da correspondência e alguns tópicos em 
geometria diferencial (transporte paralelo, geodésicas, tensor de curvatura, etc.).            
Em seguida, foram estudados conceitos cosmológicos importantes, tais como: o princípio 
cosmológico, que é fundamental para os estudos da área pois postula que o Universo 
apresenta os mesmos aspectos em todos os pontos, também vimos o postulado de Weyl 
que fomentou a ideia da matéria do universo se comportando como um fluído perfeito. 
Esse último e bastante relevante para a pesquisa porque tratamos, mais tarde, do 
comportamento de um fluído perfeito, específico, o Gás de Chaplygin. Este gás exótico 
teoricamente explicaria a expansão acelerada do Universo além de ser um candidato a 
Energia Escura, que seria uma forma hipotética de energia distribuída no espaço e 
responsável pela aceleração da expansão universal. Uma das características da Energia 
Escura seria a pressão negativa, algo comum também ao Gás de Chaplygin. Usando as 
equações de Einstein para um espaço-tempo cosmológico, obtivemos as equações de 
Friedmann para o Gás de Chaplygin para os três tipos básicos de geometria das seções 
espaciais dos modelos de universo, ou seja, abertas, fechadas e planas. Ao fazermos os 
cálculos, variamos as constantes originadas da equação de estado do gás e, por fim, 
analisamos os gráficos obtidos, da evolução do fator de escala com o tempo, para 
compreendermos o comportamento do universo em cada caso. Com essa análise, 
concluímos que o fator de escala aumenta numa taxa ligeiramente diferente para as 
diferentes geometrias universais estudas. Além disso, o fator de escala só vai para infinito 
em um tempo infinito. Ou seja, não ocorre nenhuma singularidade Big Rip no caso de um 
Gás de Chaplygin ser o fluído perfeito.
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Resumo: 

Antioxidantes são moléculas capazes de impedir o dano oxidativo causado por radicais 
livres que são umas das principais causas de disfunção celular. Um mediador químico é 
de grande utilidade em diversas análises, pois estes ajudam na detecção e na 
quantificação de diversos antioxidantes presentes no meio biológico. Este trabalho teve 
como escopo avaliar o comportamento eletroquímico de um antioxidante na presença de 
um mediador. Uma das formas de fazer este estudo é mediante a utilização da técnica de 
voltametria cíclica, verificando o comportamento destes em diversas situações 
experimentais.
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Resumo: 

A glutationa é o tiol celular mais comum e o mais abundante peptídeo de baixo peso 
molecular presente nas células. No corpo humano, as propriedades antioxidantes da 
glutationa são bem reconhecidas]. A glutationa atua como antioxidante, participando da 
desintoxicação de xenobióticos e no metabolismo de numerosos compostos celulares. 
Mudanças nas concentrações de glutationa em nível celular foram mediadas e são 
associadas a doenças tais como doenças cardiovasculares, envelhecimento, doença de 
Parkinson, doença de Alzheimer, diabetes e câncer. Atualmente, o método mais popular de 
detecção de glutationa é baseado na cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) devido 
a sua alta sensibilidade e seletividade. Entretanto, os métodos baseados em CLAE 
possuem algumas desvantagens tais como: a resposta não é rápida, precisa de preparo 
de amostras, alto custo e o manuseio não é tão simples. Métodos eletroquímicos também 
podem ser citados usando eletrodos modificados e mediadores. Um dos mediadores mais 
usados é o catecol. Duas reações possíveis podem ocorrer entre o grupo quinona gerado 
eletroquimicamente, através da oxidação do catecol, e a molécula contendo tiol: reação de 
adição de Michael e/ou reação eletrocatalítica. O objetivo desse trabalho foi explorar a 
possibilidade de utilizar outros mediadores capazes de reagir com a glutationa através da 
reação de adição de Michael e/ou reação eletrocatalítica.

 
Palavras-chave: 

glutationa , eletroanalítica , mediador  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Exatas e da Terra 

Título do Projeto:  

ANÁLISES MORFOMÉTRICA E HEMODINÂMICA DE MODELOS DETALHADOS DE 
REDES VASCULARES

 
Autores: 

EMERSON JOAREZ DA SILVA (BOLSISTA-BIC); JEFFERSON DO NASCIMENTO AMARÁ 
(BOLSISTA-BIC); RAFAEL ALVES BONFIM DE QUEIROZ (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

A construção de modelos detalhados de redes vasculares é mandatória para representar 
as estruturas geométrica e topológica dos vasos ao nível da circulação periférica. A 
caracterização adequada da arquitetura destas redes  é necessária para estudar o efeito 
dos leitos periféricos na hemodinâmica do sistema arterial humano. Em síntese, a 
construção de modelos de árvores arteriais pode ser obtida empregando algoritmos 
baseados em leis fractais ou que seguem princípios de otimização. Em particular, neste 
trabalho realizam-se análises morfométrica e hemodinâmica de modelos de árvores 
arteriais construídos no contexto do método CCO (Constrained Constructive Optimization). 
Este método permite construir modelos de árvores arteriais baseados na minimização do 
volume intravascular total e cujas bifurcações satisfazem uma lei de potência derivada de 
sistemas biológicos. Em se tratando da análise morfométrica dos modelos de árvores 
arteriais, foram realizados neste trabalho comparações entre estes modelos com árvores 
arteriais coronarianas reais de dois corações humanos obtidas via a técnica de corrosão 
vascular. Por outro lado, uma análise hemodinâmica dos modelos de árvores arteriais  foi 
contemplada calculando ao longo dos modelos tais medidas: pressão, fluxo e tensão de 
cisalhamento da parede do vaso. Os resultados obtidos nestas análises demonstram que 
é possível construir modelos de árvores arteriais que reproduzem satisfatoriamente 
propriedades morfométrica e hemodinâmica de árvores arteriais coronarianas reais. 
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Resumo: 

O trabalho foi realizado em duas frentes pelos dois estudantes, discutidos a seguir.
(1) A Espectroscopia Raman amplificada por superfície frequentemente abreviada na 
literatura para SERS é uma técnica sensitiva de superfície que resulta na ampliação do 
espalhamento Raman por adsorção de moléculas sobre superfícies metálicas rugosas de 
Ag, Au ou Cu.
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. Eles possuem um comportamento tautomérico azo-hidrazo.
O objetivo do presente trabalho foi obter mais informações sobre o comportamento 
tautomérico dos azo-corantes Sudan1, Sudan2 e Sudan Red G, em meio ácido e em meio 
neutro através da adsorção dos mesmos em nanopartículas de prata (AgNP), na região 
espectral 633 nm, utilizando a técnica SERS  e também utilizados cálculos 
computacionais para atribuição das bandas. Verificou-se que a forma azo predomina na 
superfície das AgNP em meio ácido. Por outro lado, os resultados em meio neutro não 
foram conclusivos. Os resultados computacionais poderão auxiliar nas conclusões a ser 
obtidas nos próximos passos.
(2) A metodologia SHINERS surgiu com a finalidade de aumentar a estabilidade de 
nanopartículas metálicas para o SERS. A síntese de nanopartículas de ouro foi realizada 
de acordo com a metodologia descrita por Frens; após isso a preparação, o pH da 
suspensão coloidal foi ajustado antes para 9,5 e as nanopartículas foram recobertas com 
óxido de manganês., pPara cada espessura foi utilizadao um diferentes volumes 
característico de soluções de KMnO4 e Na2C2O4, e o pH dessa solução foi ajustado antes 
para aproximadamente 9,5. A caracterização foi feita utilizando UV-vis 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. 
Verificamos que 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 SHINERS com boa intensidade e um ótimo fator de intensificação para o 
SHINEF. 
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Resumo: 

A descoberta de que o consumo de alimentos ricos em ácidos graxos ômega 3 (AG-ω3) e 
com baixos níveis de colesterol reduz de forma significativa as doenças cardíacas, 
ocasionou uma nítida alteração nos hábitos alimentares, levando os consumidores a 
preferir as carnes brancas, proporcionando o aumento do consumo de peixes e derivados. 
Um número muito grande de espécies marinhas e de água doce são comercializados 
enlatados, dentre eles destacam-se o atum, a sardinha e o salmão. 
A evolução das embalagens é destaque no ramo dos alimentos. A ampla utilização de 
embalagens metálicas no acondicionamento de produtos alimentícios deve-se as suas 
características de impermeabilidade, hermeticidade, baixo peso, facilidade de moldagem e 
resistências mecânicas e térmicas. Em contrapartida, o monitoramento destas 
embalagens é necessário a fim de verificar possíveis interações dos materiais que 
compõem as embalagens e os alimentos acondicionados nas mesmas. Estas interações 
podem resultar em contaminação e reações toxicológicas nocivas aos consumidores.
Neste contexto, o presente projeto visou determinar a composição de AG-ω3 em peixes 
enlatados (atum, salmão e sardinha) por eletroforese capilar (EC), bem como verificar se 
existe alguma migração de elementos presentes nestas embalagens metálicas para o 
conteúdo. 
Através das análises feitas por espectrometria atômica nos líquidos de cobertura dos 
peixes enlatados, foi possível quantificar possíveis contaminantes metálicos (As, Cd e Pb) 
como também outros metais (Fe, Al, Mn Cr, Cu e Zn). Os valores determinados se 
encontram dentro dos limites máximos permitidos pela legislação e, portanto, o consumo 
dos peixes enlatados analisados não trás nenhum risco à saúde dos consumidores, 
considerando os metais quantificados.
Através das análises por EC, foi possível determinar a composição dos principais AG-ω3 
presentes nestas amostras. A sardinha em óleo é a que apresentou um maior percentual 
total de AG-ω3 (80,72%) e a sardinha em molho de tomate a que apresentou menor 
percentual (22,99%), ficando abaixo do salmão (36,31%) e atum (49,89%). Pode-se 
concluir que os peixes enlatados, principalmente a sardinha em óleo, são boas fontes de 
ω3.
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Resumo: 

relatamos nossa experiência com indução anestésica e exploração da cavidade abdominal 
de ratos e inoculação de células tumorais no fígado destes e acompanhamento do 
desenvolvimento. O objetivo desta pesquisa é, no futuro, utilizar a radiação de micro ondas 
para reduzir tumores em fígados de ratos. Assim, o primeiro passo é entender a indução 
anestésico. Assim, foram desenvolvidos vários setup nesta linha de raciocínio como, por 
exemplo, a construção de uma mesa cirúrgica com iluminação e aquecimento suficiente 
para a realização de uma boa cirurgia. Também foi desenvolvido um sistema de controle 
de sevoflurano e oxigênio.
Com a construção destes equipamentos foi possível a realização da tricotomia do abdome 
do animal, chegando a exposição do lobo lateral  E do fígado. O próximo passo foi induzir 
tumor e para isto se utilizou a linhagem de célula tumorais HEP g2.  A inoculação é com 
agulha 27G e são implantadas na região subcapsular com concentração inicial é de  106 
células. A histologia será realizada para conhecer características da tumoração 
(dimensões, características morfo-fisiológicas, agressividade, disseminação e viabilidade). 
A eutanásia é realizada por exsangüinação total sob anestesia com xilazina e ketamina. 
Chuleio simples do peritônio e aponeurose em conjunto e sutura da pele separadamente 
com vicryl 4.0.
Apesar do trabalho ainda estar em andamento, a técnica por nós desenvolvida se mostrou 
eficiente e os ratos acompanhados se mostram em BEG e sem sinais de disseminação 
metastática. Esperamos realizar os estudos histológicos do fígado dos animais em breve 
afim de avaliarmos o resultado da utilização das células e iniciar outros estudos 
relacionados. Estes estudos  permitem iniciar o uso de radiação de micro ondas com a 
finalidade de reduzir  tumor em fígados de ratos. A radiação de micro ondas será 
concentradas nas regiões do tumor e são capazes de gerar aquecimento na ordem de 
milissegundos. Este curto tempo permite evitar a propagação do calor para as regiões do 
fígado sadio. Talvez este técnica seja mais eficiente que a técnica atual que utiliza  RF 
(Radio Frequência).
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Resumo: 

O presenta trabalho apresenta duas frentes exploradas pelos dois bolsistas desse projeto. 
(1) Em estudos envolvendo o desenvolvimento de biossensores e diagnósticos de 
doenças, são utilizadas nanopartículas de metais de cunhagem, geralmente prata, ouro e 
cobre, devido à sua biocompatibilidade e baixa toxicidade. O efeito SERS tem sido utilizado 
para investigação de diversas classes de moléculas. No presente trabalho estudou-se, 
primeiramente, o efeito de agentes agregantes (etanol e KCl)  em nanoesferas de ouro na 
ausência e na presença do biopolímero quitosana, um agente de estabilização. A quitosana 
provou-se ser um excelente agente de estabilização, promovendo uma proteção superficial 
nas nanoesferas. A interação do ácido 4-mercaptobenzoico (4MBA) com nanopartículas de 
ouro também foi avaliada neste trabalho. Através da comparação dos espectros Raman 
normal e SERS, verificou-se que o 4MBA interage com as nanopartículas de ouro através 
do enxofre do grupo tiol. Realizou-se ainda um estudo do efeito da concentração de íons 
hidrônio na interação desta molécula com a superfície de ouro. Foi verificado que o 
aumento no pH levou a uma menor interação do 4MBA com as nanoesferas de ouro.
(2) O método conhecido como "Layer by Layer" (LbL) é altamente versátil para o 
construção de camadas controladas de vários tipos de materiais e substâncias com a 
deposição alternada de espécies com cargas opostas. Foram estudados diferentes 
parâmetros de deposição dos filmes alternados de quitosana e AuNP, como tempo de 
imersão e número de processos. Foi observado que com a adição de camadas a 
intensidade da banda aumenta, indicando uma maior adsorção de AuNPs. Por outro lado 
ocorre o surgimento de um ombro, que indica agregação das AuNPs. Comparando os 
espectros das lâminas para a quinta camada, foi observado que a lâmina com imersão por 
10 min é a que possui maior intensidade de extinção, comprovando a maior adsorção das 
AuNPs para tempos maiores. Esses substratos foram utilizados como substratos SERS, 
com a molécula prova  Azul do nilo. Observou-se que os substratos possuem atividade 
SERS, porém ainda necessita otimização para maior homogeneidade e intensidade. O 
substrato com 10 minutos apresentou maior intensidade SERS.
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Resumo: 

Impactos ambientais negativos estão aumentando com o passar dos anos, e um dos 
motivos para tal aumento é o crescimento excessivo na emissão de resíduos domésticos 
e industriais que, quando não são tratados de forma adequada, representam um risco ao 
meio ambiente. Como exemplo tem-se as indústrias têxteis, que produzem grande volume 
de efluentes compostos de matéria orgânica.Uma classe de corantes de grande produção 
industrial é a dos azocorantes, que são compostos orgânicos aromáticos, com um ou 
mais grupo azo (-N=N-) em sua estrutura. Azo corantes, além de serem cancerígenos, 
apresentam certa resistência à biodegradação. Dentro desse contexto, uma das técnicas 
mais eficaz e viável para degradação de contaminantes orgânicos, como corantes têxteis 
é a Fotocatálise Heterogênea.
A Fotocatálise Heterogênea se baseia na ativação de um semicondutor, como o ZnO, por 
luz solar ou artificial. Um semicondutor se caracteriza por conter uma banda de valência 
(BV) e uma banda de condução (BC), com uma separação energética conhecida como 
“band gap”. Quando há incidência de fótons com energia maior ou igual à do band gap 
ocorre promoção de elétrons da BV para BC, gerando uma lacuna h+ na banda de 
valência. Os radicais hidroxilas que são gerados em solução através dessa lacuna, são 
produtos altamente reativos com alta capacidade de decompor compostos orgânicos. Os 
semicondutores são ativados de maneira eficaz na região do ultravioleta, porém, no visível 
esse processo de ativação é mais lento. Devido a isso, utilizamos nanopartículas de Ag, 
que apresentam o fenômeno de ressonância de plasmon de superfície localizado (LSPR), 
para que o processo de fotodegradação aconteça com irradiação no visível. A presença de 
nanopartículas de Ag no semicondutor é capaz de intensificar o processo de formação do 
radical hidroxila, possibilitando um processo de fotocatálise intensificada por plasmons.
No presente projeto foram sintetizados catalisadores plasmônicos, do tipo Ag/ZnO, que 
foram caracterizados por UV-vis, microscopias eletrônicas, além da aplicação dos 
catalisadores no processo de fotodegradação no visível, utilizando lâmpada incandescente 
e/ou de LED, do corante têxtil Reactive Black 5, que pertence a classe dos azocorantes.
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Resumo: 

De acordo com análise do INCA é inquestionável que o câncer é um problema de saúde 
pública, especialmente entre os países em desenvolvimento, onde é esperado que, nas 
próximas décadas, o impacto do câncer na população corresponda a 80% dos mais de 20 
milhões de casos novos estimados para 2025. Em vista que a quimioterapia é um dos 
principais tratamentos anticancerígenos e descoberta das propriedades antitumorais do 
cis-diaminodicloroplatina (II), a busca de novas drogas com base metais alternativos tem 
sido uma importante área de interesse para os pesquisadores. Entre os vários metais que 
atualmente estão sendo estudados por sua atividade anticancerígena, o rutênio ocupa uma 
posição de destaque.
O presente trabalho tem o objetivo de dar continuidade no estudo teórico de possíveis 
propriedades antitumorais dos complexos de rutênio (II) com grupos chalconas e cimeno. 
Este estudo é realizado através de cálculos teóricos de otimização de geometria e 
frequência harmônica nos complexos de rutênio (II) descritos anteriormente. Utilizando-se 
da teoria do funcional de densidade (DFT), com funcional híbrido B3LYP e as funções de 
bases 6-31+G(d), para átomos não metálicos, e DP-DZP, específica para o átomo de 
rutênio, implementados no Gaussian09. Os resultados obtidos até o momento  
apresentam os dados estruturais de todos os complexos estudados, caraterísticos pelas 
distâncias de ligações em torno de 2,000 Å e os ângulos semelhantes. Também o estado 
de transição de um dos complexos foi obtido para a reação da saída do cloro e a entrada 
da água, que foi caracterizada por uma única frequência imaginária (121.95i cm-1). Para 
elucidar o caminho de reação da troca de ligantes foi realizado cálculo de IRC a partir do 
TS obtido, da estrutura inicial e da estrutura final da reação e são caracterizadas pelas 
distâncias de ligações Ru-Cl 2,376 Å; 2,372 Å e Ru-OH2 2,777 Å; 2,747 Å, 
respectivamente. Um cálculo de scan na superfície de energia superficial da estrutura, na 
qual o átomo cloro e a molécula de água entorno da coordenação do átomo de rutênio foi 
ajustada a uma distância de ligação no valor de 1,70 Å e os demais átomos foram fixados, 
o ponto de menor energia foi encontrado.
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Resumo: 

As equações de Newton na Dinâmica Molecular são utilizadas para descrever o 
comportamento dinâmico (temporal) do sistema e, com isso, obter uma descrição 
atomística concisa do modelo criado. Para realizar uma simulação, porém, é necessário 
parametrizar o sistema, ou seja, determinar, principalmente, os valores das constantes de 
força de ligação e de ângulo e os parâmetros de van der Waals entre os átomos quando 
necessário. Este trabalho teve como objetivo desenvolver protocolos de parametrização 
de um complexo de rutênio e analisar sua interação com um fragmento de DNA. A 
obtenção dos parâmetros do rutênio foi feita segundo protocolo descrito por Seminario, 
implementado em três programas escritos em linguagem FORTRAN90 para obtenção das 
constantes de ligação e por meio do software VFFDT para constantes de força angular. O 
software Gaussian09 foi utilizado para obtenção da matriz Hessiana, a qual contém as 
constantes que foram equacionadas e então implementadas no software de dinâmica 
Amber 12. 
As constantes de força foram obtidas e avaliadas no complexo. Uma vez que os 
parâmetros para carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio já são comumente 
empregados, somente os valores para o metal foram utilizados. As ligações Metal-Ligante 
mostram pouca flutuação, entretanto a conformação do complexo ainda não está estável, 
requerendo melhor refinamento principalmente angular. Tal fator é consequência da não 
diferenciação do Amber12 sobre os diversos átomos aromáticos de um dos ligantes, 
indicados como Ca, sendo necessário testar  os valores de constante para cada situação. 
Na presença do fragmento de DNA, as interações eletrostáticas esperadas são evidentes 
entre metal-água e e metal-fosfatos, mas o tempo de dinâmica ainda é curto e não 
conclusivo.

 
Palavras-chave: 

Dinâmica Molecular , Complexos de Ru , Parametrização  



Área: 

Título do Projeto: 
Dinâmica Linear Catótica, uma extensão

Autores:
LUCAS VENTURA CARVALHO DE ARAUJO, BIC/UFJF
MARCUS TÚLIO GOMES LEITE, BIC/UFJF
ORIENTADOR: ANA TÉRCIA MONTEIRO OLIVEIRA

Resumo:
O Projeto foi contemplado com duas bolsas de iniciação científica. A fim de
aproveitar a bagagem de conhecimentos de cada bolsista dividimos a pesquisa
em dois tópicos distintos.

O Bolsista 1, Lucas Ventura Carvalho de Araujo, apresentará as propriedades
que  geram  um  sistema  dinâmico  caótico  e  o  aparecimento  deste
comportamento em um sistema dinâmico simples, porém interessante, dado
pela família quadrática Qc(x) = x2 + c.

O  Bolsista  2,  Marcus  Túlio  Gomes  Leite,  tratará  sobre  o  conceito  e
propriedades de corpos não arquimedianos e, em particular, a construção do
não arquimediano Corpo dos Números P-ádicos, sendo esse um cenário rico
para estudar novos sistemas dinâmicos.
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Resumo: 

Rede Bayesiana (RB) é uma estrutura que apresenta relações probabilísticas e permite 
estabelecer inferência estatística entre um conjunto de variáveis. Ela é um modelo gráfico 
que codifica relações probabilísticas entre as variáveis de interesse. Além disso, as RB's 
fornecem uma abordagem intuitiva para tratar as relações causais e as influências 
externas.
Por outro lado o conceito de incerteza é central na gestão de risco em projetos, sendo que 
há diferentes aspectos de incerteza associados com os distintos processos de 
gerenciamento de projetos (custo, cronograma, qualidade). Em geral, para estimar os 
resultados de um projeto, tenta-se prever seu custo e seu prazo final. A dificuldade desta 
análise, sobretudo no caso de projetos complexos, é que há uma série de incertezas sobre 
os atributos de custo e de prazo das atividades do projeto. Há vários trabalhos 
relacionados com a modelagem da incerteza e causalidade na elaboração de 
cronogramas de projeto, em que é utilizado uma abordagem por meio de RB.
Esse trabalho apresenta a aplicação de RB's na incorporação de incertezas na elaboração 
de cronogramas de projetos, através de sua integração com o PERT-CPM, que é a 
abordagem usual de modelagem de projetos. Dentre outros benefícios, as RB's 
quantificam explicitamente as incertezas do projeto e modelam as relações entre as 
variáveis. O procedimento é aplicado em um caso real de análise de risco de projeto, em 
que busca-se predizer sua data de conclusão caracterizando completamente sua 
incerteza.
Os autores agradecem à FAPEMIG e ao CNPq o apoio financeiro concedido ao projeto.
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Resumo: 

No mundo atual, as grandes empresas lançam novos produtos a todo o momento em 
busca de venderem mais, e, consequentemente, aumentarem os lucros. Assim elas 
utilizam do marketing para estudar os processos de escolha dos consumidores e 
compreender seus trade-offs.  Um método que auxilia na percepção da preferência do 
consumidor é a Conjoint Analysis (CA), que é tradicionalmente utilizada em administração, 
tendo sido utilizada em milhares de projetos de pesquisa de marketing aplicada. Ela é 
empregada com sucesso para abordar diversas tipos de decisões de marketing. Nesse 
trabalho, implementamos a metodologia de CA para explorar e avaliar a preferência do 
consumidor relacionada a produto. Essas relações também foram analisadas utilizando-se 
de modelo de regressão logística ordinal. As metodologias foram comparadas em 
aplicação a produto utilizado por estudantes da UFJF.  
Os autores agradecem à FAPEMIG e ao CNPq o apoio financeiro concedido ao Projeto. 
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Resumo: 

Uma das formas de se alcançar esse efeito é explorando o fato de que as células tumorais 
apresentam uma região com baixa concentração de oxigênio, denominada região de 
hipóxia, nessa região a redução de compostos químicos é facilitada. O alvo da análise 
desse trabalho consiste em fornecer a um complexo de cobalto (CoBEPA-NO2) que foi 
extensivamente estudado de forma experimental, um complemento teórico através de 
cálculos ab initio que permitirão a determinação de propriedades termodinâmicas do seu 
mecanismo reacional além de dados sobre a estrutura eletrônica dos complexos. Um dos 
objetivos principais foi de validar a utilização do método HF-3c na otimização da estrutura 
de complexos de coordenação e comparar os resultados com métodos de alto custo 
computacional. Apesar dos resultados obtidos contribuírem significativamente para o 
entendimento do mecanismo de reação é necessário ainda obter as estruturas dos 
estados de transição da reação de forma a obter um entendimento completo do processo. 
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. 
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Resumo: 

Os complexos de Rutênio têm se mostrado promissores para o tratamento do câncer, 
uma vez que suas características são notáveis, como: baixa toxicidade; uma interação 
mais efetiva com o DNA; apresentar diferentes estereoquímicas e modos de ação com 
baixa resistência. Além disso, os complexos que possuem o ligante nitrosil ganham 
destaque por suas características estruturais e reatividade fotoquímica, e ainda, o ligante 
nitrosil sofre redução e posteriormente é liberado na célula doente, alterando as funções 
biológicas e levando a morte celular. Tendo como base o esquema sugerido por TFOUNI, 
foram construídos os modelos dos complexos de Rutênio e a partir da DFT foram 
realizados cálculos de otimização de geometrias, frequências harmônicas e orbitais 
moleculares de cada etapa, sendo utilizados os funcionais B3LYP com o grupo de funções 
de base 6-31+G(d,p) para descrever os átomos de C, N, O e H e o pseudopotencial 
LANL2DZ para o átomo de Ru, e ainda, todos os cálculos também foram realizados em 
fase aquosa seguindo o modelo de single point. Além disso, também foram realizados 
cálculos utilizando a teoria AIM para prever características estruturais dos complexos. Por 
fim, o estudo foi direcionado para a busca de um estado de transição, sendo realizados 
cálculos de TS, QST2 e QST3 com o mesmo grupo de funções de base utilizado na 
otimização. A teoria AIM juntamente com os orbitais moleculares, permitiram um estudo 
mais detalhado da estrutura eletrônica de todos os complexos, gerando bons resultados 
sobre a densidade eletrônica e estrutura de Lewis, e ainda, os resultados alcançaram uma 
boa concordância com a teoria DFT. Para as estruturas propostas do estado de transição, 
as distâncias dos ligantes e o ângulo entre eles foram sendo alterados de forma mínima, 
desde uma proximidade maior com o metal até uma distância na qual não havia ligação 
química e a partir dessas estruturas foram realizados cálculos frequência e 
posteriormente de otimização. Em todos os resultados, foi possível ver claramente o 
movimento assimétrico de troca de ligantes, mas em nenhum caso foi obtido sucesso ao 
otimizar a estrutura.
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Resumo: 

Controle estatístico do processo (CEP) é uma poderosa coleção de ferramentas de 
resolução de problemas que são importantes para se alcançar a estabilidade do processo. 
Das ferramentas do CEP, o controle de Shewhart é provavelmente a mais utilizada. Muitas 
características de qualidade não são medidas em uma escala contínua ou mesmo em 
uma escala quantitativa. Nesses casos, se ela possuir ou não certos atributos, julga-se 
cada unidade do produto como conforme ou não-conforme. Os gráficos de controle para 
tais características de qualidade são denominados gráficos de controle para atributos. 
Dentre esses, o gráfico de controle np monitora o número de itens defeituosos na amostra. 
Um fator importante no uso do gráfico de controle é seu planejamento, ou seja, a seleção 
do tamanho da amostra, dos limites de controle e da frequência da amostragem. Os 
critérios estatísticos para esse planejamento estão fundamentalmente associados à 
probabilidade de falso alarme e ao poder de o gráfico identificar alterações na fração de 
não conformidade do processo produtivo.
É utilizada uma abordagem por algoritmo genético para a busca dos valores ótimos dos 
parâmetros de planejamento que minimiza a taxa de alarme falso e maximiza o poder do 
gráfico para perceber alterações na proporção de itens defeituosos produzidos. O 
procedimento é ilustrado por um exemplo numérico.
Os autores agradecem à FAPEMIG e ao CNPq o apoio financeiro concedido ao projeto.
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 Resumo: 
O modelo de Heisenberg clássico, que pode ser definido como uma extensão do modelo de Ising para uma variação livre do spin no R3, em que os efeitos quânticos são aproximados, e em combinação com  o  método  de  Monte  Carlo,  possibilita o estudo probabilístico da magnetização de algum material. Nesse trabalho foi desenvolvido um software que visa simular estruturas a partir do sorteio aleatório de sítios atômicos, possibilitando o cálculo das energias associadas ao modelo de Heisenberg para os spins iniciais e os spins gerados através de flips. A escolha de um estado final se dá para aquele de menor energia, levando o sistema ao equilíbrio termodinâmico para uma dada temperatura. Iremos utilizar o software para análise e obtenção das propriedades de equilíbrio de diversas geometrias, determinando aquelas que são mais apropriadas do que as usadas atualmente, nos mais diversos dispositivos, como por exemplo, de armazenamento de dados.
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ESTUDO ESTRUTURAL DE ÓXIDO DE GRAFENO E OUTROS ORGÂNICOS VIA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

 Autores: 
João Paulo Costa Silva (BOLSISTA BIC); João Paulo Almeida de Mendonça (COLABORADOR); Georgia Maria Amaral Junqueira (COLABORADOR); Fernando Sato (ORIENTADOR)

 Resumo: 
O estudo do Óxido de Grafeno (GO) e de outros compostos orgânicos relacionados tem apresentado resultados promissores  para aplicações em eletrônica devido às excelentes propriedades destes materiais. A utilização de softwares para entender o comportamento estrutural  e a intereção molecular, através de otimizações e dinâmicas,  são ferramentas eficazes no que diz respeito a confiabilidade e custo-beneficio. Visando esta  demanda de dispositivos em nanoeletronica orgânica, propomos um modelo de oscilador baseado em uma estrutura simples constituída de três folhas de grafeno molecular, na qual a folha central tem liberdade para oscilar. Via métodos clássicos de dinâmica, estudamos o comportamento de sistemas formados a partir de folhas de grafeno de cinco tamanhos diferentes a temperaturas de 75K e 300K. Obtivemos resultados que indicam que tais osciladores apresentam frequências características de 200GHz a 400GHz. Estes valores são de grande interesse para nanotecnologia (como em clocks para uso em nanoeletrônica e nanorobótica) e metrologia (como para produção de frequências de referencia para medidas via interferometria.
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Resumo: 

Os hábitos e o estilo de vida da humanidade mudaram drasticamente ao longo dos anos, 
principalmente na alta ingestão de gorduras prejudiciais à saúde, gorduras trans e 
saturadas, e no baixo gasto energético. Esse conjunto começou a interferir na 
homeostasia corporal, incidindo diretamente em doenças, como a obesidade (GOTTLIEB; 
DA CRUZ; BODANESE, 2008). Com o passar dos anos houve o desencadeamento de um 
distúrbio, a chamada Síndrome Metabólica (SM), que provoca alterações no metabolismo 
de glicídios e lipídios, frequentemente associado a problemas cardiovasculares, como a 
hipertensão arterial (HA). (LAUDA; MARIATH; GRILLO, 2011). Essa síndrome é 
caracterizada pela predisposição genética, alterações no padrão alimentar e a falta de 
exercícios físicos. Com a expectativa de encontrar meios de reduzir a HA em obesos 
diagnosticados com SM, foi realizado um estudo utilizando espirolactona nos indivíduos 
com excesso de peso, avaliando o bloqueio receptor mineralocorticoide sobre o 
comportamento pressórico, através do monitoramento da pressão arterial e de parâmetros 
metabólicos, inflamatórios e renais. O processo foi possível com amostras de plasmas de 
29 indivíduos diagnosticados com SM. Aos resultados obtidos estão incluídos a redução da 
pressão arterial e um aumento do colesterol HDL (EZEQUIEL, D. G. et al., 2013).
Como a SM está relacionada com o metabolismo lipídico, o estudo dos ácidos graxos (AG) 
presentes no plasma desses pacientes pode auxiliar no entendimento do mecanismo de 
ação da espirolactona. Desta forma, o presente trabalho analisou o perfil dos AG nas 
amostras de soro sanguíneo dos pacientes do estudo citado, utilizando a técnica de 
cromatografia a gás com detecção por ionização em chama (GC-FID). Foram feitos 
estudos e uma otimização do preparo de amostras, utilizando amostras de plasma 
humano de pacientes não presentes no estudo citado, sendo escolhido o preparo mais 
vantajoso de acordo com os cromatogramas obtidos.

O trabalho ainda não pôde ser concluído pois houve a constatação de danos no 
sistema nobreak do equipamento de GC-FID e será retomado assim que o problema for 
resolvido.
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AUGUSTO LEAL OLIVEIRA (ORIENTADOR).

 
Resumo: 

Com exceção da energia hidroelétrica e nuclear, a maioria das fontes para produção de
energia são provenientes de fontes não renováveis como petróleo, gás natural e carvão. 
Essas fontes são limitadas e seu esgotamento é certo e num futuro não muito distante. 
Este fato, além do aumento no consumo e apelos ambientais, gerou uma busca 
incessante por alternativas para substituição dos combustíveis fósseis por fontes 
renováveis e menos poluidoras. Atualmente, o uso de óleos vegetais, submetidos a reação 
de transesterificação, tem sido uma alternativa na substituição de combustíveis derivados 
de petróleo, além de ser uma fonte de grande impacto econômico e social.
A transesterificação mostra-se como uma opção para melhorar o desempenho dos óleos
vegetais como combustíveis, sendo um processo simples, cujo produto denominado de 
biodiesel, terá características similares ao óleo diesel obtido do petróleo. A produção de 
ácidos graxos livres (AGL), no produto final, se dá através da hidrólise dos ésteres por 
lipase ou umidade e pode ser acelerada por luz e calor. Portanto, o aumento de AGL é um 
indicador da presença de água no combustível, o que pode causar corrosão em alguns 
dispositivos dos tanques de armazenamento e motores. Um elevado valor de acidez indica 
que a produção de biodiesel não foi efetuada da melhor forma ou então que o produto final 
degradou-se por oxidação e, poderá causar corrosão de materiais nos tanques de 
armazenamento e em motores. Diante deste contexto, a proposta deste trabalho foi a 
otimização de metodologia alternativa, por CE, com detecção direta por UV, para a 
determinação dos teores de acidez livre, em diferentes amostras de biodiesel. A 
determinação da acidez livre foi realizada através de AGL insaturados majoritários 
presentes nas amostras, e comparada ao método oficial de análise, a fim de comprovar 
que o método, por CE, pode ser utilizado como alternativa para tal determinação.
Considerando que 0,80 mg/g de KOH corresponde a 3% de ácido oleico pode-se comparar 
os resultados obtidos por titualção potenciométrica e CE. Os resultados obtidos para a 
amostra de biodiesel provinda de óleo de milho foram 9,00 x 10-3% em CE e 7,93 x 10-3% 
por titulação potenciométrica.
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(ORIENTADORA)

 
Resumo: 

As curvas elípticas são um tópico de crescente interesse na matemática principalmente 
por seu grande leque de aplicações, por exemplo: foram usadas na demonstração do 
último teorema de Fermat;  são empregadas em criptografia e chave pública e privada; 
podem ser usadas na fatoração de números inteiros. Nesse trabalho, apresentamos uma 
introdução a teoria dos Corpos Finitos, utilizados para definir as curvas elípticas usadas na 
criptografia proposta na década de 1980, pelos pesquisadores Koblitz e Miller 
(separadamente). A ideia é, em vez de usar produto de números primos, usar operações 
com pontos de uma certa curva elíptica pré-determinada. Desde então, técnicas desse tipo 
de criptografia vem sendo estudadas por matemáticos e engenheiros de computação no 
mundo todo. E, embora ainda não seja uma técnica totalmente dominada, em 2005, a 
agência nacional de segurança dos Estados Unidos recomendou que as indústrias 
comecem a migrar seus sistemas de segurança de informação para aqueles com 
criptografia de curvas elípticas.
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RIBEIRO (ORIENTADORA)

 
Resumo: 

No currículo da graduação em Matemática na UFJF, está presente a disciplina Introdução à 
Teoria dos Números (MAT143), cujo objetivo é apresentar diversas propriedades dos 
números inteiros e aplicações das mesmas. Um dos temas abordados é a teoria de 
Equações Diofantinas Lineares, uma equação polinomial linear que permite a duas ou 
mais variáveis assumirem apenas valores inteiros. O interesse por tais equações é antigo 
na matemática, tendo seu início relatado por volta do século III. O caso linear em duas 
variáveis é completamente estudado no curso MAT143, onde são apresentados resultados 
definitivos sobre a existência de soluções inteiras para uma equação ax+by=c, onde a,b,c 
são inteiros, bem como sobre o número de soluções de uma dada tal equação. Porém, 
poderiam ser consideradas, por exemplo, equações do tipo ax n̂+by n̂=cz n̂, onde a,b,c 
são inteiros e n é um natural maior do que 1. Para tais equações não existem resultados 
gerais definitivos sobre a existência ou não de soluções.  São conhecidos, no entanto, 
resultados para alguns casos. Por exemplo, se a=b=c=1, temos o famoso último Teorema 
de Fermat: não existem soluções não triviais para x n̂+y n̂=z n̂ com n maior ou igual a 3, 
que foi proposto no século 17 e provado no século 20. Existem ainda resultados muito 
bons do caso de equações Diofantinas quadráticas, como por exemplo a resultados sobre 
Triplas Pitagóricas (isto é, que satisfazem x 2̂+y 2̂=z 2̂), números que são somas de dois 
quadrados (isto é, que satisfazem x 2̂+y 2̂=z) e equações do tipo x 2̂-Ay 2̂=x. Nesse 
trabalho, apresentaremos, em especial, alguns resultados sobre triplas pitagóricas, 
incluindo a contagem de quantidade de triplas primitivas e não primitivas com um dos 
termos fixo. 
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Resumo: 

Resumo 1: (Título: A Integral de Riemann Generalizada.) O objeto principal deste estudo é 
a definição de integral formulada e estudada por Jaroslav Kurzweil e Ralph Henstock, 
conhecida como integral de Henstock-Kurzweil, integral de calibre ou integral de Riemann 
generalizada. Como o último nome sugere, esta é definida de maneira muito semelhante a 
integral de Riemann estudada nos cursos de cálculo integral e análise, mas com uma 
generalização no seu conceito que lhe dá uma validade sobre uma classe extensa de 
funções. De fato, pode-se mostrar que mesmo a integral de Lebesgue é abrangida por 
essa nova definição. Apresentaremos ainda os teoremas fundamentais do cálculo para 
esta integral e teoremas de convergência.                                                                                 
Resumo 2: (Título: Teorema de existência e unicidade de solução para equações 
dinâmicas em escalas temporais.) Nesta iniciação científica, estudamos a teoria de 
escalas temporais que é uma teoria recente da década de 80 que foi desenvolvida por 
Stefan Hilger em sua tese de doutorado. O objetivo desta teoria é produzir o cálculo que 
unifica a análise discreta e contínua podendo unificar outros casos e isto dependerá da 
escala temporal escolhida.
A ideia central é obter resultados para uma equação dinâmica, como as equações 
diferenciais ou equações às diferenças, onde suas soluções são funções desconhecidas 
cujo o domínio é chamado de escala temporal. Uma escala temporal é um subconjunto 
fechado e não-vazio dos números reais. Apresentaremos as bases da teoria de escalas 
temporais com o objetivo final de apresentar um teorema de existência e unicidade de 
solução para equações dinâmicas em escalas temporais não lineares através do teorema 
do ponto fixo de Banach.
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Resumo: 

Nos últimos anos houve um aumento significativo nas pesquisas relacionadas à química 
de redes metalo-orgânicas, estruturas supramoleculares constituídas de íons metálicos 
coordenados com ligantes orgânicos que se estendem indefinidamente por meio da 
coordenação metal-ligante, podendo-se obter cadeias unidimensionais, e redes bi ou 
tridimensionais. O motivo desse crescente interesse pela área é devido às várias 
aplicações das MOFs em estudos de luminescência, catálise, adsorção e separação 
seletiva de gases, propriedades magnéticas, entre outras. No desenvolvimento desse 
trabalho utilizou-se metais trivalentes da série lantanídica como Eu(III) e Tb(III) para a 
obtenção dos compostos. Os complexos envolvendo lantanídios são conhecidos pelas 
estreitas e intensas linhas de emissão após a excitação com luz ultravioleta devido à 
transferência de energia intramolecular dos ligantes coordenados ao íon luminescente 
central. Os ligantes escolhidos são bons candidatos para transferir energia absorvida, 
potencializando assim as propriedades fotoluminescentes dos complexos obtidos. Fez-se 
o uso de ligantes carboxilatos como os ácidos 2,5-tiofenodicarboxilico (2,5-H2TDC) e 
hidrocinâmico (Hcin), e de ligantes nitrogenados como a 1,3-bis(4-piridil)propano (BPP), 
1,10-fenantrolina (phen), 2,2’-piridina (2,2’-BIPY) e4,4’-piridina (4,4’-BIPY) visto que estes 
podem atuar como ligantes espaçadores entre os elementos dos blocos d e f. Foram 
sintetizados quatro (4) compostos envolvendo os íons Eu(III), Gd(III) e Tb(III)  os quais 
foram caraterizados por técnica analíticas (CHN e Análise térmica) e espectroscópicas (IV 
e Raman). Além disso, foram realizados estudos fotofísicos dos compostos (espectros de 
absorção e emissão) para avaliar suas propriedades fotoluminescentes. 

 
Palavras-chave: 

MOFs , lantanídeos , fotoluminescência  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Exatas e da Terra 

Título do Projeto:  

ESTUDO ESPECTROSCÓPICO DE NANOCOMPÓSITOS CONTENDO POLÍMEROS 
CONJUGADOS E NANOPARTÍCULAS METÁLICAS

 
Autores: 

ALVARO CESAR CAGNIN BARRA ( BIC); NATHALIA DA SILVA CAMPOS (BIC); CELLY 
MIEKO SHINOHARA IZUMI (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

O poli [2-metóxi-5-(2-etil-hexiloxi)-1,4-fenilenovinileno], MEH-PPV, é um polímero condutor 
com propriedades foto e eletroluminescentes. O processamento deste polímero envolve 
tratamentos térmicos e as propriedades ópticas do MEH-PPV dependem fortemente da 
temperatura. Neste trabalho, estudou-se o efeito da temperatura na estrutura do polímero 
através da espectroscopia Raman, espectroscopia de absorção no infravermelho, 
espectroscopia de absorção no UV-VIS e espectroscopia de RMN. Nos espectros Raman 
realizados até 200 ºC , antes da decomposição térmica,  observa-se um deslocamento da 
banda em 1625 cm-1 (νC=C vinileno) para 1619 cm-1 com o aumento da temperatura. 
Adicionalmente, há um aumento da razão I1625/I1553. Estes dois resultados indicam uma 
diminuição do comprimento de conjugação com o aumento de temperatura e estão de 
acordo com o observado para o poli(p-fenilenovinileno). Os espectros FT-IR de amostras 
aquecidas à 250 ºC mostram o aparecimento de novas bandas em 1596 e 1678 cm-1 que 
podem ser atribuídas ao νC=O de aldeído ou ácido carboxílico formados devido à oxidação 
do polímero durante decomposição térmica. Os espectros de UV-vis apresentam 
deslocamento das bandas com a variação da temperatura, e o espectro de RMN condis 
com a estrutura do mero do polímero. As nanopartículas (NPs) de ouro contendo pontas 
são de grande interesse pois proporcionam uma elevada intensificação do campo elétrico 
local próximo à superfície que é a base para o SERS (surface enhanced Raman 
scattering). Através da espectroscopia de espalhamento Raman foi iniciado o estudo da 
intensificação do sinal (SERS) da Rodamina 6G (R6G) e do polímero MEH-PPV. 
Os espectros SERS da rodamina 6G nas nanostars de ouro são obtidos em diferentes 
concentrações utilizando a radiação excitante em 633 nm. As bandas características do 
corante são observadas para o espectro obtido na concentração de R6G 10-4, 10-5 e 10-6 
mol L-1 indicando que estas nanopartículas são viáveis como substratos SERS. O 
espectro SERS do polímero MEH-PPV adsorvido nas nanostars  foi possível obter na 
concentração de até 10-3 mol.L-1.
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Resumo: 

Este trabalho versa sobre o estudo da síntese, caracterização e aplicação das 
nanopartículas de prata (NPs). Elas foram produzidas através da redução do nitrato de 
prata (AgNO3) em N,N-dimetilformamida (DMF) na presença de polivinilpirrolidona (PVP). 
As NPs  foram obtidas possuem diferentes tamanhos e formas, posteriormente à síntese 
elas foram separadas pelo método da centrifugação e caracterizadas pelas técnicas de 
absorção UV-VIS e pela microscopia eletrônica de varredura (MEV). As NPs foram 
utilizadas como substrato SERS utilizando. Através da espectroscopia do UV-VIS foi 
possível observar o deslocamento da banda do LSPR e a largura da banda de acordo com 
a distribuição de tamanho obtida pela centrifugação. Verificou-se que ao mudar as 
condições da síntese, reduzindo a concentração do sal de prata ou do agente estabilizador 
(PVP) ou ainda alterando a adição dos reagentes, modifica o tamanho e a forma das NPs. 
Pela espectroscopia de espalhamento Raman (SERS), na radiação excitante de 632,8 nm, 
foi feito o estudo da intensificação do sinal da Rodamina 6G e do Cristal Violeta para 
diferentes concentrações das moléculas de prova. E iniciou-se o estudo a respeito do 
efeito SERS em uma única partícula.
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Resumo: 

O presente trabalho descreve as tentativas de preparação dos produtos de acoplamento 
de uma reação C-C mediada por paládio. As nanopartícula de paládio foram preparadas 
em líquidos iônicos derivados de aminoácidos naturais, série L, e do glicerol. O sistema, 
líquido iônico- nanopartícula de paládio, foi utilizado na reação de acoplamento do tipo 
Heck. No entanto, em nenhuma das condições reacionais utilizadas foi observado a 
formação dos produtos de acoplamento.
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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 ligantes sulfurados e 
aminados derivados da 1,3,4-oxadiazol-2-tiona e 1,3-tiazolidina-2-tiona para posterior 
preparação de novos complexos de ouro(I) . A síntese dos  derivados da 1,3,4-oxadiazol-2-
tiona  empregou como matérias de partida os seguintes ácidos graxos comerciais: ácido 
octanóico, ácido decanóico, ácido dodecanóico, ácido tetradecanóico, ácido 
hexadecanóico. Os 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. Em seguida, as hidrazidas foram sintetizadas em 58-94% de rendimento 
por reação de substituição nucleofílica entre os ésteres metílicos e hidrato de hidrazina em 
etanol a 0o C até atingir temperatura ambiente por 24h. Por fim, os ligantes contendo o 
núcleo 1,3,4-oxadiazol-2-tiona puderam ser sintetizados em rendimentos que variaram de 
53-86% a partir de reação de ciclização entre as hidrazidas e dissulfeto de carbono em 
meio básico. Para a síntese dos ligantes 1,3-tiazolidina-2-tiona utilizou-se como materiais 
de partida os haletos de alquila com cadeias carbônicas que variaram de 8 a 16 átomos de 
carbono. Esses haletos de alquila foram submetidos a reação de substituição nucleofílica 
empregando-se excesso de etanolamina em etanol. A reação foi mantida por 48h sob 
refluxo e purificada por coluna cromatográfica ou recristalização. Após elaboração 
forneceu os aminoálcoois em rendimentos que variaram de 35% a 68%. Por fim, os 
ligantes lipofílicos 1,3-tiazolidina-2-tiona  foram obtidos através da reação de ciclização 
entre os aminoálcoois e dissulfeto de carbono em meio básico 70o C por 24h em 
rendimentos entre 42-87% após purificação por coluna cromatográfica ou recristalização 
em etanol.

 
Palavras-chave: 

Ligantes sulfurados , complexos de ouro , moléculas bioativas  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Exatas e da Terra 

Título do Projeto:  

UMA ABORDAGEM ORGANOCATALÍTICA PARA A SULFENILAÇÃO DE OLEFINAS

 
Autores: 

AMANDA SOARES PEREIRA (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); GABRIEL MARTINS FERREIRA 
BATISTA (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); AMANDA CATHARINO DE MELLO (COLABORADOR); 
ADRIANE ANTONIA PEREIRA (COLABORADOR); GIOVANNI WILSON AMARANTE 
(ORIENTADOR).

 
Resumo: 

Reações de sulfenilação de olefinas consistem em uma poderosa ferramenta para a 
criação de novas ligações carbono-enxofre. Reagente comumente utilizado para 
incorporação do grupo CH3S- consite no uso de metanotiol, que é gás de difícil 
manipulação e de alto valor agregado. Neste trabalho apresentamos nossos resultados, a 
otimização das condições de reação para o desenvolvimento de uma nova metodologia 
para incorporação do grupo CH3S- em duplas conjugadas. Ressaltamos que trata-se de 
uma metodologia inédita na literatura e como alternativa utilizamos o solvente/reagente 
dimetilsulfóxido para promover essa transformação.
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Resumo: 

Atualmente, os íons lantanídeos (Ln(IIII)), tem se tornado vitais para o desenvolvimento de 
materiais avançados e desenvolvimento de inúmeras tecnologias como a catálise, 
materiais magnéticos, ligas metálicas, lasers, baterias híbridas recarregáveis, bio-análise e 
imagem.  Compostos de coordenação de lantanídeos apresentam grande potencial como 
materiais luminescentes para serem utilizados na camada emissiva de Dispositivos 
Orgânicos Emissores de Luz (OLEDs).O processo de sofisticação e inovação tecnológica 
de displays delgados que possuem elevada flexibilidade e brilho tem impulsionado as 
investigações científicas de diversas empresas e centros de pesquisa, pois além da 
componente de cunho estratégico que estes dispositivos representam para as indústrias 
de eletrônica, eles também apresentam um alto valor agregado aos sistemas que o 
utilizam. Esse trabalho envolveu a síntese, caracterização estrutural e estudo foto e 
eletroluminescente do novo composto bimetálico de Eu3+ com o ânion beta-dicetonato 1-
benzoil-3,3,3-trifluoroacetonato e o ligante nitrogenado 4,4'-dimetil-2,2'-bipiridina. O 
composto obtido foi caracterizado através de técnicas analíticas (CHN e análise térmica)e 
espectroscópicas (IV e Raman) e estudos fotoluminescentes foram conduzidos com a 
obtenção de espectros de absorção e emissão. Além disso, um dispositivo OLED 
eletroluminescente foi construído utilizando-se esse composto na camada emissiva e sua 
eficiência foi avaliada através da obtenção de espectros eletroluminescentes. 
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Resumo: 

Os grupos de CX3- onde X = cloro ou flúor têm recebido bastante atenção na literatura, 
principalmente, no desenvolvimento de novos compostos com atividade biológica. 
Podemos destacar o Efavirenz e o Salubrinol que são substâncias já disponíveis no 
mercado e contêm os grupos supracitados. Neste trabalho apresentamos nossos 
resultados nos estudos investigativos da incorporação do grupo -CCl3 à iminas para a 
formação de triclorometilsulfonamidas. Várias iminas foram utilizadas e um exemplo 
altamente diastereosseletivo foi também incorporado. Além disso, um estudo por 
infravermelho em tempo real foi realizado para investigar o mecanismo da reação.
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Resumo: 

Feixes de Laser Hermite-Gaussianos (HG) e Laguerre-Gaussianos (LG) são amplamente 
utilizados em pesquisa experimental em Óptica Quântica. Em especial, o seu uso é 
notadamente importante na geração e manipulação de estados de dois fótons, por meio do 
processo optico não-linear conhecido como Conversão Paramétrica Descendente, no qual 
um fóton do feixe de Laser é convertido em um par de fótons. Digno de nota é o fato de que 
feixes LG possuem a importante propriedade de transportar momento angular orbital, o 
qual se tornou objeto de intensa investigação científica nos últimos 20 anos. Dada a 
importância de se gerar feixes HG e LG, tendo o objetivo de aprender a prepará-los para o 
futuro uso em laboratório, neste projeto estudamos os feixes Gaussiano, entendo os 
parâmetros e como caracterizá-lo. Depois, estudamos os feixes do tipo HG e LG, de modo 
a compreender a sua natureza e a sua importância. Posteriormente, trabalhamos para 
entender como se dá a interferência entre feixes Guassianos e feixes nos modos HG e LG. 
Desta forma, aprendendo a gerar computacionalmente as chamadas máscaras 
holográficas, o qual se tratam de redes de difração com o desenho adequado para que um 
feixe Gaussiano incidente seja transformado em feixes dos tipos HG e LG, conforme a 
especificação desejada. 
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Resumo: 

Líquidos iônicos (LI) são sais com ponto de fusão abaixo de 100 ºC constituídos por íons 
[1]. Servindo como solventes para muitos compostos orgânicos e inorgânicos. Os LI 
analisados tiveram em sua rota sintética um material contendo iodeto (I-), assim, o LI tem 
como impureza, este íon. As impurezas halogênicas podem afetar a sua possível utilidade 
como solvente em uma reação química. E já que o sucesso do LI depende da sua pureza 
é importante a determinação e quantificação destas impurezas em LI. Assim, a utilização 
da eletroforese capilar para quantificar o I- presente em LI, é uma ótima opção, já que é 
uma técnica de separação analítica em meio líquido baseada na migração diferenciada de 
compostos neutros, espécies ionizáveis e íons solvatados mediante a aplicação de um 
campo elétrico à um tubo capilar contendo uma solução eletrolítican[2].  Assim, este 
trabalho teve como objetivo a determinação de I- por CZE-UV (os resultados obtidos via 
detecção C4D ainda são muito excipientes e foram desconsiderados no momento) , como 
impureza da síntese de LI que contém sais de amônio quaternários derivados do glicerol 
como cátions e aminoácidos como ânions. Foi construída uma curva analítica com KI 
como padrão externo em 5 níveis de concentração, variando de 0,1 a 11 mM, em triplicata. 
O eletrólito de corrida foi composto de TRIS 40 mM e HCl 20 mM, pH 8,60. As amostras, 
em um total de 10, foram diluídas em água e analisadas em modo contraeletrosmótico de 
migração dos analitos com tensão de 25 kV a 25°C. A curva analítica construída com 
equação de reta: y = 185,57.x + 27,806 não apresentou falta de ajuste pela ANOVA. O 
limite de detecção foi 0,45 mM e o de quantificação foi 1,50 mM. O tempo de corrida para 
as amostras foi menor que 1 minuto e a concentração das amostras variou de 0,12 a 2,90 
% (m/m) de I-. Conclui-se que a metodologia utilizada se apresentou como uma boa 
ferramenta para quantificar I- em LI, conseguindo assim, verificar a pureza destes.  

[1] WILKERS. et al. In: WASSERSCHEID & WELTON. Weinheim: WILEY-VCH Verlags 
GmbH & Co. KgaA, 2008. p. 1-6. [2] OLIVEIRA, M. A. L. et al. American Journal of Analytical 
Chemistry. v. 3, p. 484-490, 2012.
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Resumo: 

As leishmanioses são doenças consideradas negligenciadas pela OMS e são endêmicas 
em 98 países. O tratamento envolve a utilização de drogas tóxicas e ineficientes. 
Atualmente, os triazóis, que são bioisósteros dos imidazóis, têm apresentado atividades 
biológicas diversificadas e estão sendo testados como potenciais fármacos para combater 
as leishmanioses, com isto o objetivo deste estudo foi sintetizar quatro novos compostos 
triazólicos e um derivado imidazólico, todos inéditos e testar seus efeitos em Leishmania 
amazonensis e Leishmania braziliensis.
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Resumo: 

O estudo de aglomerados moleculares frios constitui uma importante área de pesquisa 
para a compreensão de fenômenos que vão desde as descargas elétricas em gases 
supersaturados até a formação de moléculas biológicas no espaço interestelar, 
particularmente quando associados a superfícies [1,2]. O presente projeto é parte de 
um projeto mais ambicioso, de longo prazo, para a construção de um aparato para a 
produção de aglomerados moleculares por expansão supersônica e estudo das suas 
interações com elétrons ou íons de baixa energia através da espectrometria de massas 
de alta resolução. Na presente etapa, estamos proporcionando aos estudantes de 
Iniciação Científica o estudo das tecnologias e técnicas construtivas associadas aos 
equipamentos que serão usados em nosso laboratório. 
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Resumo:

EM 2004 NOVOSELOV ET AL [1] ISOLARAM O GRAFENO POR MEIO DA
ESFOLIAÇÃO MECÂNICA DO GRAFITE E MEDIRAM, PELA PRIMEIRA VEZ, SUAS
PROPRIEDADES DE TRANSPORTE A BAIXA TEMPERATURA. CONSIDERANDO
SUAS  PROPRIEDADES  ELETRÔNICAS,  O  GRAFENO  SE  ENQUADRA MUITO
BEM  PARA  A  INDÚSTRIA  DE  PRODUTOS  ELETRÔNICOS.  ELE  É  UM
SEMICONDUTOR  DE  GAP NULO  COM  DISPERSÃO  DE  ENERGIA  LINEAR
PRÓXIMO  AO  PONTO  DE  DIRAC  [2].  PORÉM,  EXISTEM  TRABALHOS  NA
LITERATURA A RESPEITO DA POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE  GAP SOB
DETERMINADAS CONDIÇÕES COMO DOPAGENS E CORTES EM GEOMETRIAS
ESPECÍFICAS  [3-5].  SEUS  PORTADORES  DE  CARGA  POSSUEM  UMA  ALTA
MOBILIDADE SE COMPARADO AO SILÍCIO, ALGO BASTANTE DESEJÁVEL NA
CONFECÇÃO DE TRANSISTORES DE EFEITO DE CAMPO DE ALTA FREQUÊNCIA
[6]. NESTE TRABALHO, ABRIMOS UMA NOVA LINHA DE SINTÉSE DE GRAFENO
QUE CONSISTE EM DEPOSITAR UM FILME FINO DE CARBONO AMORFO EM
CIMA  DE  UM  SUBSTRATO  DE  COBRE.  APÓS  TRATAMENTO  TERMICO
OBSERVAMOS  A  APARIÇÃO  DE  LIGAÇÕES  TIPO  SP2  TIPICAS  DE  UMA
ESTRUTURA GRAFITICA.

[1] Novoselov, K.S. et al. Electric Field Effect In Atomically Thin Films. Science, 306, 666-669
(2004).

[2] A. H. Castro Neto. Les Houches Notes On Graphene; arXiv:1004.3682. 

[3] J. O. Sofo, A. S. Chaudhari and G. D. Barber. Graphene: A Two-Dimensional Hydrocarbon;
Physical Review B, 75, 153401 (2007).

[4] W. Zhang, C. T. Lin, K. K. Liu, T. Tite, et al. Opening An Electrical Band Gap Of Bilayer
Graphene With Molecular Doping; ACS Nano 5, 7517 (2011).

[5] D. C. Elias, R. R. Nair, T. M. G. Mohiuddin, S. V. Morozov,  et al.  Control Of Graphene’s
Properties By Reversible Hydrogenation: Evidence For Graphene; Science, 323, 610 (2009).

[6] F. SCHWIERZ. GRAPHENE TRANSISTORS; NATURE NANOTECH, 5, 487 (2010).

Palavras-chave:
GRAFENO, ESPECTROSCOPIA RAMAN, ELÉTRONICA ORGANICA 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF
Novembro de 2015



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Exatas e da Terra 

Título do Projeto:  

ESPECTROSCOPIA APLICADA AO ESTUDO DE MATERIAIS AVANÇADOS

 
Autores: 

CARLOS HENRIQUE FERRAZ BARROS (PIBIC-AF); LUIZ FERNANDO CAPPA DE 
OLIVEIRA (ORIENTADOR); 

 
Resumo: 

Durante a última década, a procura de novos materiais baseados na associação de metais 
e blocos orgânicos tem se tornado foco de investigação de muitos grupos de pesquisa. A 
síntese e principalmente a caracterização rápida desses materiais torna-se imprescindível 
no processo de elucidação estrutural, mas também em processos que envolvam reações 
subsequentes. Neste sentido, a espectroscopia vibracional aparece como uma ferramenta 
poderosa na caracterização desses novos materiais, devido a análises rápidas e a 
preservação da matriz analisada. Além disto, associado a  outras técnicas como a difração 
de raios X,  permite uma caracterização inequívoca dos principais sistemas químicos 
envolvidos. Este trabalho apresenta como proposta a síntese e a caracterização 
espectroscópica e estrutural de complexos obtidos através da reação dos blocos 
construtores ácido aminosalicílico e 4,4’-bipiridina  com sais metálicos da primeira série de 
transição: cloreto de manganês (II), nitrato de cobalto (II), cloreto de níquel (II) e sulfato de 
zinco (II). Os resultados de difração de raios X apontam para a coordenação octaédrica 
dos ligantes no entorno dos íons de metais de transição, e as análises espectroscópicas 
corroboram tais resultados.
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Resumo: 

Diversos compostos de coordenação são importantes do ponto de vista biológico. Alguns 
íons metálicos são essenciais para funções biológicas e podem ser encontrados em 
enzimas e em co-fatores para processos fisiológicos. Dentro deste contexto, compostos 
que contém prata têm sido utilizados como agentes antissépticos desde o início do século 
XIX. Por volta de 1880, a solução de nitrato de prata já era bem conhecida como 
antisséptico e foi utilizada na forma de solução na concentração de 2% (m/v) para prevenir 
a oftalmia neonatal. Apesar de ser um excelente agente antisséptico, o AgNO3 tem uso 
limitado porque possui algumas desvantagens, tais como o desequilíbrio dentro das 
células e a meta-hemoglobinemia, que é o aumento da concentração de meta-
hemoglobina no sangue com conseqüente redução da hemoglobina. Outras duas 
desvantagens do AgNO3 são a hipotonicidade, caracterizada pela perda da força muscular 
e o curto tempo de estocagem das soluções de prata, pois o íon Ag+ é reduzido com 
facilidade a prata metálica. Além dessas desvantagens, o excesso de prata pode provocar 
o argirismo, ou seja, o acúmulo de prata coloidal nos tecidos. É necessário, portanto, o 
conhecimento das propriedades químicas e bioquímicas dos metais e de seus compostos 
para se reduzir seus possíveis efeitos tóxicos. De modo geral, todo fármaco possui uma 
concentração de ação fisiológica ótima, deficiente e tóxica. Deve-se sempre diminuir a 
faixa de concentração da ação tóxica e aumentar a da ação fisiológica. Dentro deste 
contexto, os complexos lactato, tartarato e citrato de prata, foram sintetizados mantendo-
se a alta atividade bactericida do íon Ag+ e eliminando-se os efeitos indesejados do íon 
NO3-, por exemplo. Os complexos de Ag(I) com ligantes O- ou N-doadores geralmente 
são muito ativos contra bactérias, fungos e levedura. Neste sentido, estudou-se nesse 
projeto de pesquisa a obtenção de complexos de Ag(I) com a molécula de Capsaicin – um 
ligante N, O- doador.  A Capsaicin é um dos componentes encontrados em pimentas, e 
este composto tem demonstrado excelentes propriedades biológicas.
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Resumo: 

As primeiras aplicações biológicas utilizando-se íons metálicos podem ter sido empíricas, 
como por exemplo, no Egito antigo, as bactérias não se proliferavam em água contida em 
recipientes revestidos de prata ou ouro, e assim muitos outros casos onde a beleza do 
metal instigava o uso para fins saudáveis. A descoberta da atividade anti-tumoral do 
complexo cis-diaminodicloridoplatina(II) – (cis-[Pt(NH3)2Cl2]) ou cisplatina, por volta de 
1965, chamou a atenção para o uso de complexos metálicos como fármacos para 
tratamento de diversas enfermidades e o uso de íons metálicos em Medicina passou de 
empírico para científico. Em nosso grupo de pesquisa diversas bases de Schiff tem sido 
sintetizadas e caracterizadas nos últimos anos e seus respectivos complexos envolvendo 
os íons Au(I/III), Ag(I), e Zn(II) também tem sido obtidos e amplamente caracterizados, onde 
temos encontrado alguns complexos com alta atividade biológica. O complexo de salophen 
com o íon VO2+, por exemplo, mostrou-se altamente eficiente contra Leishmania. Os 
complexos envolvendo os íons Ag(I) e Au(I) tem demonstrado muita eficácia no combate a 
tuberculose, inclusive sendo mais ativos que a droga padrão utilizada comercialmente 
contra tuberculose – a sulfadiazina de prata (SSD – Silver Sulfadiazine).
As bases de Schiff são uma importantíssima classe de compostos orgânicos com amplas 
aplicações, muito devido à sua relativa facilidade em síntese e purificação bem como a sua 
grande versatilidade em formar compostos com diferentes grupos orgânicos. Em 
particular, tem se bases de Schiff a partir de tiossemicarbazonas, que possuem amplo 
espectro de atividade biológica.
Neste projeto de pesquisa, inicialmente, as bases de Schiff utilizadas poderão ser obtidas 
a partir da condensação entre a tiossemicarbazida com 2-acetilpiridina ou com 2-
piridinacarboxaldeído. Os respectivos complexos com os íons de Ag(I) ou Zn(II) serão 
obtidos e completamente caracterizados pelas técnicas pertinentes.
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Resumo: 

Texto do resumo.As nanopartículas modificadas por biomoléculas apresentam diferentes 
aplicações, tais como: Biossensores, nanocarreadores e outros. Para que uma 
nanopartícula metálica possa ser utilizada como um nanocarreador para meios biológicos 
é necessário compreender como biomoléculas podem interagir com  superfície metálica 
da nanopartícula. Para isso, podemos utilizar uma excelente técnica chamada de 
espectroscopia Raman intensificado por superfície que nos permite compreender por meio 
de quais sítios químicos uma biomolécula pode interagir com uma determinada superfície 
metálica. O objetivo de trabalho foi estudar a adsorção do antibiótico rifampicina (RP) 
sobre a superfície metálica de nanopartículas de ouro (AuNPs) e nanopartículas de prata 
(AgNPs) na presença de 2-Mercaptoetanol por meio da Espalhamento Raman Intensificada 
por superfície (SERS).
Para a realização deste estudo foram sintetizadas AuNPs e AgNPs. A síntese de AuNPs 
foram obtidas pela redução dos íons Au³+ utilizando-se citrato de sódio [1] já a síntese de 
AgNPs foram obtidas utilizando boro-hidreto como agente redutor e citrato como 
estabilizador da suspensão coloidal [2]. Depois de sintetizadas, foi feito os espectros das 
nanopartículas modificada ou não por biomoléculas por UV-VIS-NIR e em seguida, foi feito 
o estudo por espallhamento Raman intensificado por superfície dos mesmos utilizando as 
radiações excitantes: 532, 632,8 e o 1064 nm.
Por meio da análise dos espectros UV-VIS-NIR da suspensão coloidal de AgNPs  na  
presença de RP e 2-mercaptoetanol (ME) e da suspensão coloidal de AuNPs na presença 
de RP. Notou-se que a presença de RP na solução coloidal de nanopartículas com ou sem 
adição de 2-Mercaptoetanol promoveu o deslocamento da banda de ressonância do 
plasmon de superfície para maiores comprimentos de onda devido ao processo de 
agregação controlada o que tornou possível a obtenção do espectro SERRS utilizando a 
radiação excitante 532 nm e dos espectros SERS utilizando as radiações excitantes 632,8 
e 1064 nm. O espectro SERRS da suspensão coloidal de AgNPs com RP e ME e os 
espectros SERS da suspensão coloidal de AuNPs com RP e ME apresentaram um padrão 
espectral que foge da influência do Raman ressonante da molécula de RP. 
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Resumo: 

Durante anos, a procura de novos materiais baseados na associação de metais e blocos 
orgânicos tem se tornado foco principal de pesquisas de inúmeros grupos, inclusive o 
nosso. A síntese e a caracterização rápida desses compostos tornam-se imprescindíveis 
no processo de elucidação estrutural, quando tais compostos estão envolvidos em 
reações subsequentes. Neste sentido a espectroscopia Raman aparece como uma 
ferramenta poderosa na caracterização, em função da preservação da matriz analisada, 
de medidas rápidas e resultados confiáveis. Este trabalho apresenta como proposta a 
síntese e caracterização espectroscópica de complexos obtidos através da reação do 
ácido barbitúrico (HB), os ligantes nitrogenados (4,4’, 5,5’ e 6,6’-dimetil)-2,2'-dipiridil (dbpi2) 
e íons metálicos da primeira série de transição Mn(II), Co(II) e Ni(II). Os resultados de 
espectroscopia vibracional (Raman e infravermelho) mostram, através da presença de 
modos caraterísticos dos ligantes nitrogenados, a presença dos mesmos nas estruturas 
obtidas. Um composto obtido diretamente da reação entre ácido barbiturico e o ligante 
nitrogenado mostra, através da inexistencia de uma banda em 679 cm-1, atribuída 
inequivocamente à respiração do anel do ânion barbiturato, que o mesmo sofre 
desproporcionamento, dando origem a outra espécie, o anion 5-hidroxihidurilato, obtido a 
partir de uma reação de oxidação do ânion barbiturato in situ.
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Resumo: 

Este trabalho visou aprimorar a síntese de nanopartículas de ouro (AuNPs) e suas 
interações com células neoplásicas. Através das técnicas de UV-ViIS e SERS 
foimonitorada a adsorção dos adsorbatos cristal violeta, polímero e agentes biológicos. 
Uma comparação de resposta biológica entre um sistema conjugado com ácido fólico e 
outro conjugado com anticorpo anti-receptor de folato com intuito de verificar o potencial 
biológico de cada conjunto será testada. Um teste utilizando um fármaco com atividade 
anticancerígena poderá também serrealizado, monitorando-se com um sistema controle, 
para verificar a variação de intensidade de tratamento com e sem as AuNPs
Desta maneira, foi realizada a síntese de um sistema bioquímico baseado em 
nanopartículas de ouro que possibilitou uma interação interação específica com células 
neoplásicas. A síntese de AuNPs foi realizada pela redução dos íons Au³+ utilizando-se 
citrato de sódio, posteriormente modificada com ácido fólico e o polímero polietileno glicol 
funcionalizado com grupamentos tiolados. Depois de sintetizadas, foram obtidos os 
espectros das nanopartículas modificada ou não por biomoléculas por UV-VIS-NIR e em 
seguida, foi feito o estudo por espallhamento Raman intensificado por superfície dos 
mesmos utilizando as radiações excitantes: 532, 632,8 e o 1064 nm. O espectro de cada 
componente foi monitorado por ambas as espectroscopias e o espectro ser do ácido fólico 
mostrou quehá interação química na adsorção desta molécula com a superfície metálica.

 
Palavras-chave: 

espectroscopia Raman, efeito SERS , nanopartículas  



       

 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Exatas e da Terra 

Título do Projeto:  

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE SUPRAMOLÉCULAS AUTO-ORGANIZADAS

 
Autores: 

CARLOS EDUARDO ROCHA DE ALMEIDA (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); JULIA ROCHA 
COSTA (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); RODRIGO STEPHANI (COLABORADOR); LUIZ 
FERNANDO CAPPA DE OLIVEIRA (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

O tempo de vida de prateleira de produtos derivados de leite em pó (WPC), como por 
exemplo, soro em pó, soro de leite e proteínas de leite são usualmente estabelecidos por 
lei para justificar segurança e para manutenção de características sensoriais aceitáveis.  
Mudanças na estrutura da lactose constitui a principal modificação física de WPC, 
podendo levar a outras mudanças durante a estocagem de produtos.  Espectroscopia 
Raman, técnica vibracional de análise não destrutiva, oferece a oportunidade de analisar 
controle de qualidade e constituintes diversos, principalmente em matrizes lácteas. Neste 
trabalho usamos a técnica de espectroscopia Raman para entender as mudanças físicas 
que ocorrem na lactose de WPC durante os processos de secagem e de estocagem, e 
aplicar técnicas de quimiometria para caracterizar e identificar a lactose presente nas 
amostras produzidas em escala piloto, através do monitoramento de parametros 
tecnológicos tais como velocidade do ar de secagem e temperatura do mesmo.  Os 
resultados indicam que a espectroscopia  Raman combinada com quimiometria (PCA) é 
capaz de identificar modificações relacionadas ao estado da lactose durante o processo 
de produção e estocagem, devido a mudanças nos padrões de bandas em  2900 cm-1 e 
entre 1200 e 800 cm-1, atribuídas aos modos vibracionais da lactose cristalina.
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Resumo: 

O efeito SERS consiste em uma intensificação significativa do espalhamento Raman de 
moléculas adsorvidas em superfícies de nanoestruturas de ouro, prata ou cobre. Estas 
possuem a propriedade de acumular campos elétricos gigantes quando absorvem 
radiações eletromagnéticas.
O controle das sínteses de nanpartículas permite alcançar o melhor desempenho da 
espectroscopia SERS pela obtenção de uma distribuição de tamanhos e formas adequada 
à radiação excitante utilizada. O monitoramento das sínteses pode ser feito por 
espectroscopia de absorção no UV-VIS-NIR da radiação absorvida em ressonância com o 
plásmon de superfície localizado (LSPR – localized surface plasmon resonance) das 
nanopartículas metálicas.
 A banda LSPR para as nanopartículas de prata nucleadoras é relativamente estreita, 
indicando que a distribuição de tamanhos é bastante homogênea. O máximo de extinção, 
localizado em 397 nm, está de acordo com o esperado para pequenas nanopartículas de 
prata, que segundo a literatura é encontrado entre 385 e 400 nm, para diâmetro médio 
entre 10 e 20 nm. Após a deposição de várias camadas de nanopartículas de ouro, 
observa-se o deslocamento do máximo de extinção para 530 nm, e observa-se um ombro 
em 680 nm, além de alargamento significativo da banda LSPR.O espectro SERS do 
eriochromcyanin R obtido na lâmina de vidro recoberta com nanopartículas de ouro, 
apresentou a intensificação de algumas bandas que não são intensas no espectro Raman 
do eriochromcyanin R sólido, e neste também há um fundo de fluorescência, o que não é 
observado no espectro SERS. Isto se deve ao fato da superfície metálica nanoestruturada 
suprimir a fluorescência de adsorbatos e intensificar o sinal Raman. As diferenças 
observadas entre os dois espectros são devidas à formação de um complexo de 
superfície.
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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 triz  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 tí ve is  f ó s s e is  f a ze m  d a  e n e rg ia  p ro d u z id a  a  

p a rtir 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 f a 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 f a n te  c o m o  f o 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 í f ic o s  p a ra  

e s s e  u s o , c o m  c a ra c te rí s 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  f e 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 rta n te  f e rra 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 s  á c id o s  p -c u m á ric o  e  f e 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 rta n te s  p a ra  a s s o c ia ç ã o  d o s  

á c id o s  f e 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 f a 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 za m  m a io r e f ic 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 trize s  e m  d if e re n te s  n í ve 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 lí tic a s  s e p a ra tiva s  e f ic ie n te s  e  s e n s í ve is . O  o b je tivo  f o i a va lia r o s  g e n ó tip o s  d e  

c a p im  e le f a n te  e m  re la ç ã o  à s  c a ra c te rí s 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 liza 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  f e n ó lic o s  f e rú lic o  e  p -

c u m á ric o  f o 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  f o 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 rim e n to s  f o ra m  c o n d u z id o s  

n o  C a m p o  E xp e rim e n ta l J o s é  H e n riq 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 rim e n ta l u tiliza d o  f o 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 . A s  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  f o ra m  re a liza 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., A J A C , 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 rta ç ã o  m e s tra d o  P P G Q -U F J F .
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Resumo: 

Esponjas marinhas são invertebrados conhecidos como fontes ricas de compostos 
químicos derivados de metabolismos primários e secundários. Extratos orgânicos e 
aquosos da esponja Polymastia janeirensis apresentaram variadas aplicações biológicas, 
entretanto os compostos responsáveis por tais bioatividades ainda não foram identificados. 
Neste trabalho, reportamos a identificação de polissacarídeos sulfatados a partir de 
extratos aquosos dessa esponja endêmica. Esta é a primeira descrição de caracterização 
estrutural de polissacarídeos por espectroscopia Raman, de invertebrados marinhos. Esta 
técnica de espectroscopia vibracional é um excelente método de obtenção de "impressões 
digitais" de moléculas, com a vantagem de ser rápida, não-destrutiva e sem uso de 
reagentes, não gerando assim resíduos, o que torna a técnica uma opção interessante 
para análise de biomoléculas. 
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Resumo: 

Em 2004 o grupo de Novoselov isolou o grafeno – uma monocamada uniforme de carbono 
com ligações sp2 – por meio da esfoliação mecânica do grafite e mediram, pela primeira 
vez, suas propriedades de transporte a baixa temperatura [1] . Considerando suas 
propriedades eletrônicas, o grafeno se enquadra muito bem na indústria de produtos 
eletrônicos.

Esse trabalho consiste na produção de grafeno mono e bicamada pelo método de 
deposição química a vapor (CVD – chemical vapor deposition) com o objetivo de fazer 
parte de uma das heterojunções de um dispositivo orgânico eletroluminescente (OLED – 
organic light emitting diode).

Foram feitas sínteses de grafeno variando os parâmetros de crescimento: o fluxo 
dos gases envolvidos (argônio, hidrogênio e metano); e o tempo transcorrido em cada 
etapa do processo. As amostras resultantes foram caracterizadas através de 
espectroscopia Raman e tiveram sua resistência de folha medida através do efeito Hall.

Apresentamos, finalmente, as características do OLED fabricado no Laboratório de 
Eletrônica Orgânica usando o grafeno produzido no Laboratório de Síntese e 
Caracterização de Nanomateriais da UFJF.

[1]-Electric field effect in atomically thin carbon films,  Novoselov KS, Geim AK, Morozov 
SV, Jiang D, Zhang Y, Dubonos SV, Grigorieva IV, Firsov AA, Science. Oct 
22;306(5696):666-92004.
.
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Resumo: 

A eletrônica orgânica visa criar dispositivos eletrônicos total ou parcialmente compostos 
orgânicos, com o objetivo de encontrar aplicações eletônicas mais eficientes, rentáveis e 
principalmente menos nocivas ao meio ambiente. Os três grandes ramos da eletrônica 
orgânica são: as células solares orânicas (OPVs), os dispositivos orgânicos 
eletroluminescentes (OLED – organic light emitting diode) e os transistores orgânicos.

Nesse trabalho em particular, foi estudado o OLED, que consiste em um conjunto 
de heterojunções de materiais orgânicos e inorgânicos dispostos de forma a emitir luz 
quando polarizados corretamente. Pode-se optimizar a eficiência de um dispositivo dessa 
natureza variando os seus componentes e a forma pela qual são implantados no 
dispositivo final.

Nesse sentido, foi estudada a otimização de uma camada de óxido para ser 
aplicada como um dos eletrodos do dispositivo. Apresentamos resultados do OLED 
fabricado no Laboratório de Eletrônica Orgânica da UFJF nessas circunstâncias.

 
Palavras-chave: 

TCOs , OLEDs , Nanotecnologia  



 
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área:Ciências Exatas e da Terra 

Título do Projeto:  

Polinômios e Equações Algébricas

 
Autores: 
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Resumo: 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de estudar mais profundamente polinômios e 
equações algébricas. Através da biliografia o bolsista tomou conhecimento de conceitos de 
Álgebra Abastrata que aprofunda o conhecimento adquirido no seu curso. No decorrer dos 
estudos nos deparamos com a seguinte pergunta: É possível estender os números reais 
além dos complexos, estendendo também a multiplicação com a manutenção de suas 
boas propriedades? A resposta definitiva a esta questão foi dada pelo matemático irlandês 
William Rowan Hamilton, que em 1843, descobriu uma estrutura em R 4̂ próxima daquela 
que estava procurando. Neste momento Hamilton definira os quatérnios. Após estudar o 
Teorema Fundamental da Álgebra e estudar os conceitos de extensões de corpos 
buscamos entender a resposta de Hamilton provando ainda o Teorema de Frobenius que 
diz que os únicos anéis de divisão sobre os reais de dimensão maior do que 1 são os 
números complexos e os quatérnios.
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Resumo: 

O projeto intitulado "O papel das nascentes e cabeceiras de drenagem na evolução 
geomorfológica da Mantiqueira" tem como objetivo geral investigar o papel dos canais de 
drenagem de diferentes ordens hierárquicas na desnudação geoquímica, em áreas 
compreendidas no contexto geomorfológico da Serra da Mantiqueira. A importância dessa 
temática, diz respeito aos questionamentos que ainda pairam nas geociências acerca da 
interação entre a parcela superficial e subterrânea das águas. Além disso, sabe-se que a 
saída de elementos químicos solubilizados na água é um importante processo de 
modelagem e evolução do relevo. Na escala das nascentes, entretanto, isso nunca foi 
investigado. O projeto foi desenvolvido a partir das seguintes etapas: i) seleção da área de 
estudo; ii) delimitação de três bacias hidrográficas e suas sub-bacias; iii) restituição da 
rede de drenagem; iv) monitoramento mensal de vazão e condutividade elétrica em vinte e 
quatro pontos, sendo nove nascentes; v) coletas trimestrais de amostras de água para 
análise química no Laboratório de Geomorfologia (UFMG); vi) interpretação dos dados 
coletados. A Reserva Biológica de Poço D'Anta, em Juiz de Fora, foi escolhida para 
desenvolvimento dos trabalhos, onde três microbacias hidrográficas foram mapeadas e 
monitoradas. Os resultados mostram que apesar de todos os pontos de amostragem 
encontrarem-se em uma mesmo contexto geoecológico, as características químicas das 
águas são sensivelmente distintas. Foram registrados valores médios anuais de 
Condutividade Elétrica que oscilaram entre 39 e 11 microS. Por conseguinte, os valores de 
Sólidos Totais Dissolvidos também foram heterogêneos, com máximos atingindo mais de 
100 mg/L e mínimos inferiores a 10 mg/L. Ainda que os resultados sejam preliminares, os 
dados mostram que dentro do contexto mantiqueirense, há cabeceiras que participam 
mais ativamente do processo de evolução do relevo do que outras, abrindo frente para 
futuros questionamentos.
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Título do Projeto: 

DEPOSIÇÃO QUÍMICA A VAPOR PARA OBTENÇÃO DE NANOMATERIAIS DE
CARBONO

Autores:
MAÍRA ALVIM MICCOLIS (XVIII PROBIC 2015-16); WELLERSON DOS REIS RAMOS
(XVIII PROBIC 2015-16); ALESSANDRO HENRIQUE DE LIMA (COLABORADOR);
WELBER G. QUIRINO (COLABORADOR); CRISTIANO LEGNANI (COLABORADOR);
BENJAMIN FRAGNEAUD (COLABORADOR); INDHIRA OLIVEIRA MACIEL
(ORIENTADOR); 

Resumo:

O USO DE NANOMATERIAIS DE CARBONO EM DIVERSAS ÁREAS TECNOLÓGICAS
TEM SE MOSTRADO PROMISSOR. NANOTUBOS DE PAREDES SIMPLES OU DE
PAREDES MÚLTIPLAS, GRAFENOS MONO OU MULTICAMADAS TEM SIDO
ESTUDADOS COMO BASES PARA FILMES FINOS TRANSPARENTES E
CONDUTORES PARA ELETRÔNICA ORGÂNICA. NESSE CONTEXTO, NESSE
TRABALHO, FORAM DESENVOLVIDOS FILMES DE NANOMATERIAIS PARA
POSTERIOR USO COMO ELETRODOS TRANSPARENTES EM LEDS ORGÂNICOS, E
TAMBÉM PARA ESTUDOS DE CRESCIMENTO CELULAR EM MEIO A
NANOMATERIAIS. MAIS ESPECIFICAMENTE, NANOTUBOS DE CARBONO DE
PAREDES MÚLTIPLAS (MWCNTS) FORAM CRESCIDOS PELO MÉTODO CVD A
DIFERENTES TEMPERATURAS E FLUXOS DE GÁS NO AMBIENTE DE
CRESCIMENTO. DESPOIS DE OTIMIZADOS OS CRESCIMENTOS, OS TUBOS FORAM
DISPERSOS EM ÁGUA POR DUAS ROTAS DISTINTAS: SUSPENSÃO APÓS
TRATAMENTO ÁCIDO, E SUSPENSÃO UTILIZANDO-SE SURFATANTES. FILMES DE
NANOTUBOS FORAM DEPOSITADOS EM SUBSTRATOS DIVERSOS ATRAVÉS DE
UM SPRAY DESSA SUSPENSÃO, OU MERGULHANDO OS SUBSTRATOS NA
SOLUÇÃO, APOŚ SILANIZAÇÃO DA MESMA. AS AMOSTRAS FORMA
CARACTERIZADAS POR ESPECTROSCOPIAS RAMAN, UV-VIS E INFRAVERMELHO.
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CRESCIMENTO DE NANOMATERIAIS POR DEPOSIÇÃO QUÍMICA A VAPOR
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Resumo:

A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O ITO POR MATERIAIS MAIS BARATOS E QUE
COMPORTEM ENGENHARIAS FLEXÍVEIS ABRIU UM NOVO CAMPO DE PESQUISA
EM FILMES FINOS PARA SEREM USADOS COMO ELETRODOS EM ELETRÔNICA
ORGÂNICA. NANOTUBOS DE PAREDES SIMPLES OU DE PAREDES MÚLTIPLAS,
GRAFENOS MONO OU MULTICAMADAS TÊM SIDO ESTUDADOS COMO BASES
PARA TAIS FILMES, POIS POSSUEM CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-FÍSICAS –
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA E TRANSPARÊNCIA – QUE PERMITEM A
CONSTRUÇÃO DE ELETRODOS DE BOA QUALIDADE. NESSE TRABALHO,
GRAFENOS MONO E MULTICAMADAS CRESCIDOS PELO MÉTODO CVD FORAM
USADOS COMO ELETRODOS TRANSPARENTES PARA CONSTRUÇÃO DE LEDS
ORGÂNICOS. DURANTE AS SÍTESES DE GRAFENO, OS PARÂMETROS DE
CRESCIMENTO – TEMPERATURA, CONCENTRAÇÃO DE CH4, E TEMPO DE
CRESCIMENTO – FORAM VARIADOS A FIM DE SE OBTER UM FILME MONOCAMADA
E SEM DEFEITOS. AS AMOSTRAS FORAM CARACTERIZADAS POR
ESPECTROSCOPIA RAMAN, E SUAS PROPRIEDADES ELÉTRICAS MEDIDAS POR
UMA MONTAGEM HALL. 
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GEOMETRIA DE ESPAÇOS HOMOGÊNEOS
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SANTOS (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); LAERCIO JOSE DOS SANTOS (ORIENTADOR).

 
Resumo: 

     O principal objetivo neste trabalho é estudar a teoria das álgebras de Lie de dimensão 
finita. As álgebras de Lie estão associadas aos grupos de Lie e boa parte das propriedades 
locais dos grupos é obtida a partir do conhecimento das álgebras. A aplicação exponencial 
é uma das ferramentas utilizada para transportar propriedades das álgebras aos grupos. 
Exemplos centrais de grupos de Lie são os grupos de matrizes. O estudo dos grupos de 
Lie ganha uma maior importância a partir dos trabalhos de Felix Klein que organizou as 
geometrias como espaços quocientes de grupos de Lie. Um exemplo disso é o espaço 
projetivo que se identifica ao quociente de um subgrupo do grupo linear geral pela isotropia 
de um de seus pontos. 
     Inicialmente, estudamos os conceitos e resultados elementares de álgebras de Lie. Um 
conceito fundamental é o de representação, que é um homomorfismo da álgebra g na 
álgebra dos operadores lineares gl(V). Introduzimos os conceitos de álgebras de Lie 
nilpotente, solúvel e semissimples, o que é feito a partir das séries derivada e central 
descendente.
     Os critérios de Cartan caracterizam as álgebras como solúvel ou semissimples, e isto 
é feito através da forma de Cartan-Killing, que é uma forma bilinear simétrica definida como 
o traço da adjunta dos elementos da álgebra. Os critérios de Cartan afirmam que: (1) g é 
semissimples se e só se sua forma de Cartan-Killing é não degenerada e (2) g é solúvel se 
e só se a sua forma de Cartan-Killing é nula na álgebra derivada de g. 
     A partir desta caracterização o objetivo passa a ser estudar cada uma das classes de 
álgebras. Nesse sentido, os teoremas de Engel e de Lie, em suma, descrevem as 
álgebras nilpotentes e solúveis como sendo, essencialmente, álgebras de matrizes 
triangulares superiores. Por outro lado, um dos conceitos centrais no estudo das álgebras 
semissimples é o de subálgebra de Cartan, que é caracterizada como o autoespaço 
generalizado associado ao autovalor nulo da adjunta de um elemento regular. O resultado 
principal, nesse sentido, é o que garante que se o corpo de escalares é algebricamente 
fechado, então duas subálgebras de Cartan são obtidas uma da outra por automorfismo da 
álgebra.
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Resumo: 

Em ambientes urbanos, os níveis naturais de elementos-traço têm sido impactados por 
ações antrópicas, como emissões industriais e emissões de veículos automotores, o que 
pode causar dados à saúde da população, dos animais e da vegetação. Determinar Al, Cr, 
Cu, Fe, Mn e Zn em amostras de poeira ressuspendida do solo (street dust) por 
espectrometria de absorção atômica com chama (F AAS). As amostras de poeira 
ressuspendida do solo (PRS) foram coletadas em quatro diferentes pontos na cidade de 
Juiz de Fora: Avenida Brasil, Bairro Igrejinha, Universidade Federal de Juiz de Fora, 
Avenida Presidente Itamar Franco. A extração assistida por microondas foi realizada com 
um forno de microondas com cavidade e frasco fechado Speedwave Four (Berghof).  As 
amostras foram pesadas (0,1000 g) em pequenos recipientes de PTFE que foram 
colocados dentro dos frascos de PTFE próprios para microondas. 5 mL do reagente de 
extração, água régia 25 % v/v (1:3 água régia:água deionizada foram adicionados em cada 
frasco. Os frascos foram colocados dentro do forno de microondas e foi aplicado o 
programa de aquecimento. Ao final da extração, o conteúdo foi transferido 
quantitativamente para frascos volumétricos e o volume foi completado com H2O 
deionizada até 25 mL. A determinação dos analitos foi realizada em espectrômetro de 
absorção atômica com chama (modelo Thermo Scientific, Solaar Série M5). Os principais 
analitos encontrados nas amostras foram Fe e Al, seguidos por Zn, Mn, Pb, Cu e Cr, e 
finalmente os elementos As e Cd. Os valores de Zn obtidos para as amostras no ponto 2 
se destacaram, com valores alarmantes, o que pode estar relacionado à atividade 
industrial na região de estudo. Os valores encontrados nos pontos 1 e 4 foram também 
significativos para Cu e Zn, o que indica que o intenso fluxo automobilístico tem afetado a 
qualidade nesses locais. Já no ponto 3, a maioria dos analitos está relacionada a fontes 
naturais. 
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Resumo: 

A água é um recurso fundamental para os seres humanos, porém com o acentuado 
crescimento populacional e desenvolvimento industrial este recurso vem se tornando cada 
vez mais escasso. A chuva é o principal fator responsável pela limpeza da atmosfera, uma 
vez que, durante a precipitação os gases e materiais particulados são dissolvidos, 
alterando assim as características da mesma, modificando sua composição e pH, por 
exemplo. As atividades antrópicas influenciam na mudança da composição química da 
água de chuva, e sua qualidade pode indicar a qualidade atmosférica de uma determinada 
região, porém é importante salientar que as condições meteorológicas também 
influenciam, uma vez que, os elementos e compostos químicos presentes na atmosfera 
são transportados pelo vento antes de serem depositados pela chuva, mudando assim as 
características naturais dos ecossistemas atingidos. No Brasil existem poucos estudos 
sobre a composição química da água de chuva, desta forma, este estudo tem como 
objetivo a investigação de sua composição química na cidade de Juiz de Fora, situada no 
estado de Minas Gerais (MG), durante um ano seco e discutir os resultados relacionando-
os com as condições meteorológicas neste período. Utilizaremos o diagrama de Piper, 
para verificar um possível reaproveitamento da água para fins agrícolas sem tratamento 
prévio. Este diagrama é utilizado para classificar o tipo hidroquímico de acordo com o íon 
ou grupo de íons predominantes. Representa-se cada análise é por um ponto no triângulo 
dos cátions e ânions respectivamente. Os pontos são plotados em cada triângulo, a partir 
das porcentagens de cada elemento em relação ao somatório dos cátions e ânions, 
expressos em meq/L ou mg/L. No losango, plota-se um ponto que representa a 
composição da água em relação aos seus constituintes principais, a partir da interseção 
de duas retas que passam pelos pontos marcados nos triângulos.
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Resumo: 

Neste trabalho, apresentamos um estudo sobre a dinâmica de sistemas bidimensionais 
para aplicar a um modelo epidemiológico tipo SIR. O interesse pela epidemia de doenças 
infecciosas tem seu início registrado na obra Epidemia, de Hipócrates (458-377 a.C.), e 
continuou ao longo dos séculos, até o presente.  Em 1927, W.O. Kermack e A.G. 
McKendrick propõem um modelo epidemiológico para estudar a disseminação de uma 
doença em uma população, que atualmente, junto com suas inúmeras variações, têm sido 
empregado, por exemplo, para se estimar o nível de vacinação necessário para erradicar 
uma doença contagiosa, como o sarampo ou a poliomielite. Em tal modelo, divide-se a 
população em três classes:
• S - classe dos suscetíveis, formada por indivíduos que podem contrair a doença 
através de contatos com infectados;
• I - classe dos infectados, composta por indivíduos que têm a doença e podem 
transmiti-la;
• R - classe dos removidos, que passaram pela doença e não são mais nem 
suscetíveis nem infectados, de modo que eles ou morreram ou se recuperaram. Assim, 
considera-se que a cura confere imunidade.
Assim, com modelos do tipo SIR, procura-se determinar se uma doença contagiosa vai se 
espalhar pela população ou não, dados certos parâmetros e condições iniciais. 
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Resumo: 

Assunto relacionado à mecânica quântica é desafiador, já que não é retratado com 
frequência na graduação. Através desse trabalho, nos trouxe a oportunidade de 
conhecer um pouco sobre as algumas funções especiais, trabalhada nessa área, como 
o polinômio de Hermite. Nos usamos uma representação de polinômios de Hermite em 
termos de grafos. Esse representação facilita analise de propriedades de polinomios. 
Em particular, podemos deduzir a Fórmula de Recursão, função geratriz e fórmula de 
Mehler  (D. Foata, A combinatorial proof of the Mehler formula, 1978). Nosso resultado 
principal é uma generalização de construção combinatorial para polinômios 
excepcionais de Hermite, em termos de diagramas de Young. Os polinômios 
excepcionais de Hermite são relacionadas com SUSY QM (transformação de Darboux) 
e tratamento combinatório pode ser usado para estabelecer propriedades novos deles. 
Outro aplicação de transformação de Darboux é relacionado com problema inversa de 
colisão. Nos consideramos caso de problema radial com forças tensoriais. Nesse caso 
temos potencial dado por meio de matriz simetrica 2x2. Nos estudamos propriedades 
de matriz de colisão e transformações dela sobre transformação de Darboux de 
equação de Schrodinger.
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Título: SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE LÍQUIDOS IÔNICOS
Autores: RENAN SILVEIRA SENA (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); SOCRATES DE OLIVEIRA DANTAS 
(ORIENTADOR)
Resumo:  Líquidos  iônicos  (LI)  [1]  são  definidos  como  sais  puros  que  possuem  ponto  de  fusão  ou 
temperatura de transição vítrea abaixo de 100OC. De fato, muitos LI's permanecem líquidos a temperaturas 
bem abaixo de 0oC e são denominados de líquidos iônicos à temperatura ambiente (LITA). Um número 
enorme de LI's podem ser preparados alterando a natureza do cátion ou ânion, bem como misturando e  
adequando diferentes  pares  iônicos.  Esta  diversidade  química  significa  que  os  LI's  desafiam descrições  
simples  e  gerais.  Entretanto,  muitos  LI's  compartilham propriedades  comuns  incluindo  uma  baixíssima 
(apesar de não nula)  pressão de vapor,  boa estabilidade térmica e a habilidade de dissolver uma grande 
quantidade de compostos. Eles também são condutores, o que os tem tornado candidatos interessantes para 
utilização em aplicações eletroquímicas. Ainda atualmente, algumas questões básicas sendo feitas são: O que 
torna um LI um líquido? Como os LI's podem ser comparados com soluções de eletrólitos e sais fundidos de 
alta temperatura? Qual é a natureza dos LI's na fase gasosa? Como as propriedades físicas dos LI's estão  
ligadas  à  sua  estrutura  e  composição?  Como os  solutos  interagem com os  LI's?  Para  respondera  estas 
questões e outras relacionadas vários grupos de pesquisa se voltaram para a modelagem molecular. Um dos 
objetivos  deste  projeto  é:  o  desenvolvimento  de  uma  metodologia  via  simulações  através  de  dinâmica 
molecular para o estudo de LI.  Em particular  estaremos apresentando neste seminário alguns resultados 
preliminares envolvendo o programa LAMMPS [2].
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Resumo: 

O Teorema dos Quatro Quadrados afirma que todo inteiro positivo pode ser expresso
como soma de quatro quadrados. Sua primeira demonstração, de 1770, é atribuída à
Lagrange, com grandes contribuições de Euler, mas o resultado já havia sido enunciado
mais de um século antes por Bachet e Fermat (separadamente). Na busca pela
demonstração, outros matemáticos chegaram em resultados relacionados, como as
condições para que um número seja escrito como soma de dois ou três quadrados (cujas
provas são atribuídas a Fermat, no primeiro caso, e Gauss e Legendre, no segundo caso).
Nesse trabalho, abordaremos os pré-requisitos algébricos e uma demonstração para o
Teorema dos Quatro Quadrados, passando ainda pelos resultados para a soma de dois e
três quadrados. Para isso, apresentaremos, como base algébrica, dois anéis
fundamentais na prova estudada: o anel dos Inteiros de Gauss e o anel dos Quatérnios
Inteiros de Hurwitz.
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