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Síntese, caracterização e atividade biológica de complexos metálicos com bases de Schiff 

 –S, -N, (-O) doadoras 

 
 
 
Alunos: Kaíque Alexandre D’Oliveira eThamyres Gomes de Almeida  
 

Orientador: Professor Dr. Alexandre Cuin 

 

Resumo: 

 

O projeto propõe a síntese, caracterização e estudos biológicos de complexos envolvendo os íons 

Ag+, VO2+, Fe3+, entre outros íons metálicos com bases de Schiff obtidas a partir da condensação 

aldolica entre aldeídos naturais com tiossemicarbazida. Os aldeídos escolhidos foram vanilina, 

iso-vanilina, o-vanilina, salicilaldeido, 2-acetilpiridina, benzaldeido e anisaldeido. 

Ate o momento, foram realizadas algumas sínteses orgânicas, onde os produtos obtidos foram 

analisados por difratometria de Raios-X por policristais.  Através das medidas de difratometria 

foi possível identificar que os compostos obtidos a partir da reação direta entre tiossemicarbazida 

com os aldeídos: o-Vanilina, Vanilina, salicilaldeido, 2-carboxipiridina e benzaldeido resultaram 

em suas respectivas bases de Schiff, de acordo com os dados cristalográficos desses compostos 

já descritos na literatura. A base de Schiff obtida a partir do anisaldeido também foi sintetizada. 

No entanto, pode-se perceber a presença de derivado do acido benzóico no produto como 

impureza.  Desta forma, ainda será necessária a purificação dessa base antes de utilizá-la como 

agentes complexantes de íons metálicos. 

Também foram realizadas sínteses envolvendo os íons metálicos VO2+ e Fe3+. Os complexos 

envolvendo vanádio foram obtidos a partir da reação entre a solução metabólica de VOSO4 com 

as bases de Schiff Saliciladeido+Tiossecarbazida e o-Vanilina+tiossemicarbazida.  O complexo 

de Ferro foi obtido entre a reação de FeCl3 com 2-acetilpiridina+tiossemicarbazida.  Os três 

complexos metálicos obtidos são inéditos e esses compostos estão sob analises analíticas (analise 

elementar), espectroscopicas (RMN de 13C, 1H e 1H-15N, infravermelho, UV-Vis) e estruturais 

(difratometria de Raios X). 



CONSTRUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CAVIDADE RESSONANTE PARA EMISSÃO LASER EM 

MATERIAIS ÓTICOS LUMINESCENTES 

VANDER LUIZ DA SILVA (PIBIC); KARINE CUNHA CAMPOS (PIBIC); MARIA JOSE VALENZUELA 

BELL (ORIENTADOR); 

 

O projeto propõe a construção de uma cavidade laser para testar amostras produzidas 

no Brasil e especialmente no estado de Minas Gerais. Para efetuar tal proposta é necessária 

uma introdução aos meios ativos para laser, neste caso, vidros dopados com íons terras raras. 

Também se deve introduzir o uso das técnicas de espectroscopia, necessárias para 

caracterização dos vidros propostos. Numa etapa posterior, realizam-se todas as análises 

óticas das amostras e determinam-se os parâmetros espectroscópicos de cada uma delas. 

Posteriormente, será feita uma seleção das amostras com propriedades mais indicadas para a 

emissão laser. 



 
CONSTRUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CAVIDADE RESSONANTE PARA 

EMISSÃO LASER EM MATERIAIS ÓTICOS LUMINESCENTES 

 

JAMILLE ROCHA ALVES RODRIGUES, LUCAS GUIMARÃES DE OLIVEIRA, 

MARIA JOSE VALENZUELA BELL 

 

O projeto propõe a construção de uma cavidade laser para testar amostras produzidas no 

Brasil e especialmente no estado de Minas Gerais. Para efetuar tal proposta é necessária 

uma introdução aos meios ativos para laser, neste caso, vidros dopados com íons terras 

raras. Também se deve introduzir o uso das técnicas de espectroscopia, necessárias para 

caracterização dos vidros propostos. Numa etapa posterior, realizam-se todas as análises 

óticas das amostras e determinam-se os parâmetros espectroscópicos de cada uma delas. 

Posteriormente, será feita uma seleção das amostras com propriedades mais indicadas 

para a emissão laser. 



 
IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS ALTERNATIVAS PARA DETECÇÃO 

E QUANTIFICAÇÃO DE SORO DE QUEIJO ADICIONADO AO LEITE DE 

CONSUMO  

 

 

LETICIA MARIA RESENDE SOUZA,  CRISTIANO STAMBASSI SOUZA, Maria 

Jose Valenzuela Bell 

 

 

Este projeto visa investigar a viabilidade da técnica de MALDI-TOF para detecção de 

fraudes em leite. A primeira fraude a ser verificada consiste na adição de soro de queijo 

ao leite. É uma fraude comum e de difícil detecção em função das propriedades físico 

químicas do soro serem muito semelhantes ás do leite. A ideia é focar na detecção das 

proteínas especificas do soro para obter uma curva de calibração que permita 

posteriormente determinar a adição de soro em porcentagem. Atualmente a técnica 

oficial utilizada para detectar esta fraude é via HPLC e é de difícil realização, além de 

ser demorada. A cadeia do leite necessita de técnicas rápidas, uma vez que a decisão de 

aproveitamento ou não do leite deve ser tomada ainda no laticínio, antes do 

processamento do leite. Serão mostrados os resultados obtidos até o momento, e que 

apontam para a viabilidade do método. 



BUSCA EM VÍDEOS COM SINCRONIZAÇÃO TEMPORAL, BASEADA EM TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO, 

METADADOS E ANOTAÇÃO SEMÂNTICA 

EDUARDO ROCHA SOARES (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); EDUARDO BARRERE 

(ORIENTADOR); 

Nos últimos anos, os vídeos educacionais estão se tornando cada vez mais populares. Devido a 

esse aumento na quantidade de conteúdo didático no formato de vídeo presente na web, é 

interessante tornar possível que um termo de pesquisa esteja relacionado a um segmento 

específico do vídeo. Uma melhor navegabilidade permite ao usuário ter acesso mais rápido aos 

tópicos que o interessam, evitando o conteúdo irrelevante. Este trabalho propõe um método 

para a segmentação automática de cenas em vídeos educacionais através do uso de 

transcrição automática de áudio e anotação semântica. Com essa segmentação, você pode 

melhorar a pesquisa de conteúdo nesses vídeos, melhorando a experiência do usuário em 

plataformas de e-learning ou repositórios de vídeos educacionais. 
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“Síntese, caracterização e estudo da atividade biológica de complexos metálicos com Bases 

de Schiff e semicarbazida” 

 

Alunas: Jéssica Othoni Fernandes Moraes;  Pâmela Cristina de Souza Resende 

Orientador: Prof. Dr. Alexandre Cuin 

 

Resumo: 

 

O projeto propõe a síntese, caracterização e estudos biológicos de complexos envolvendo os íons 

Ag+, Au+, Zn2+, entre outros íons metálicos com bases de Schiff obtidas a partir da condensacao 

aldolica entre aldeídos naturais com semicarbazida. Os aldeídos escolhidos foram vanilina, iso-

vanilina, o-vanilina, salicilaldeido e 2-acetilpiridina. 

Ate o momento, foram feitas somente as sínteses orgânicas, onde os produtos obtidos foram 

analisados por difratometria de Raios-X por policristais.  Atraves das medidas de difratometria 

foi possível identificar que os compostos obtidos a partir da reação direta entre cloridrato de 

semicarbazida com os aldeídos: o-Vanilina, Vanilina e salicilaldeido resultaram em suas 

respectivas bases de Schiff, de acordo com os dados cristalográficos desses compostos já 

descritos na literatura. No entanto, pode-se perceber a presença do reagente cloridrato de 

semicarbazida como impureza.  Desta forma, ainda será necessária a purificação desses ligantes 

antes de utiliza-los como agentes complexantes de íons metálicos.  

Tambem foram obtidas duas bases de Schiff inéditas através da reação entre cloridrato de 

semicarbazida com os aldeídos iso-Vanilina e 2-acetilpiridina. Esses ligantes estão sob analises 

analíticas (analise elementar), espectroscopicas (RMN de 13C, 1H e 1H-15N, infravermelho, UV-

Vis) e estruturais (difratometria de Raios X). 



Título do Projeto: Estudo da degradação de tebutiuron em meio aquoso utilizando-

se fotocatálise heterogênea: efeito da concentração do substrato, avaliação de 
diferentes fotocatalisadores, avaliação do efeito de matriz e do pH nos processos 
fotocatalíticos avaliados. 

 
O Brasil apresenta expressivo crescimento no comércio internacional e 

nacional do agronegócio, sendo considerado um dos maiores produtores e 
exportadores de alimentos. Dentro deste contexto, a cultura da cana-de-açúcar se 
destaca sendo o Brasil o primeiro do mundo na produção de açúcar e etanol 
conquistando, cada vez mais, o mercado externo com o uso do biocombustível como 
alternativa energética.1 

O consumo de herbicidas no Brasil tem crescido cerca de 44% no último 10 
anos, o que aponta o país como o terceiro maior mercado de pesticidas na mundo, 
com 55% da produção mundial.2 Esta intensa atividade agrícola pode provocar 
impactos ao meio ambiente, como a contaminação dos corpos hídricos por herbicidas 
e pesticidas.3,4,5  

O Tebutiuron (TBH) é um herbicida amplamente utilizado na cana-de-açúcar 
em aplicações de pré-emergência, para controle das principais espécies anuais 
infestantes da cultura, sendo também aplicado no sistema de cana-crua. De acordo 
com a Agência de Proteção Ambiental da Califórnia, EUA, o TBH é considerado 
persistente e móvel, podendo contaminar o solo e os reservatórios de água. Apresenta 
elevada solubilidade em água e hidrólise superior a 64 dias. Seu metabolismo 
aeróbico no solo acorre em 1220 dias e o anaeróbico em 1520 dias.1 

Nas últimas décadas, tem se observado uma intensificação das atividades de 
pesquisa direcionadas à proteção do meio ambiente, principalmente daquelas 
envolvidas em novas tecnologias para tratamento de água e águas residuárias. Uma 
classe especial de técnicas de oxidação química, conhecida como processos 
oxidativos avançados (POAs), tem sido alvo de estudos, com a finalidade de eliminar 
poluentes recalcitrantes.6,7 O uso de processos abióticos artificiais de degradação, tais 
como processos oxidativos avançados (POAs), é um caminho alternativo para diminuir 
e eliminar resíduos de pesticidas do meio ambiente.8,9  

A tecnologia de oxidação fotocatalítica emprega semi-condutores fotoativados 
para degradar contaminantes tanto em ar como em água.10 Adicionalmente, uma 
vantagem do processo fotocatalítico é sua condição branda de operação e o fato que 
ele pode ser potencializada por luz solar, reduzindo assim significativamente a energia 
elétrica requerida e, portanto, os custos operacionais.11 Entre os semicondutores que 
têm sido utilizados em aplicações ambientais, o TiO2 é geralmente preferido devido ao 
seu alto nível de fotossensibilidade, disponibilidade, baixa toxicidade, elevada 
estabilidade química e baixo custo. Porém, a atividade fotocatalítica e o mecanismo de 
reação do TiO2 são influenciados pela estrutura, defeitos e impurezas, morfologia da 
superfície e interface, entre outros fatores.12 Óxido de zinco, ZnO, parece ser uma 
alternativa adequada em relação a TiO2 desde que seu mecanismo de fotodegradação 
é similar ao mecanismo difundido para óxido de titânio. Assim, ZnO tem parecido ser 
um catalisador mais eficiente no que diz respeito a remoção de contaminantes de 
água uma vez que ele gera H2O2 mais eficientemente e possui alta reatividade e 
velocidade de mineralização. Adicionalmente, ele tem um maior número de sítios 
ativos com alta reatividade superficial. ZnO tem demonstrado ser uma alternativa 
apropriada à TiO2 no que diz respeito a fotodegradação de uma série de 
contaminantes presentes em meio aquoso.13 

Assim, nesse projeto pretendeu-se estudar as potencialidades da oxidação 
fotocatalítica para a degradação de TBH empregando-se óxido de titânio e óxido de 
zinco em conjunção com luz ultravioleta (UV), constituindo os sistemas TiO2/UV e 
ZnO/UV. A taxa de degradação de TBH foi determinada por espectrometria de 
absorção molecular na região do ultravioleta/visível (UV/Vis), constituindo o presente 



projeto um estudo em Química ambiental e de degradação de contaminantes 
emergentes.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Modelos lineares têm sido uma das principais ferramentas estatísticas para exploração e 
estimação em bases de dados. Porém, esta formulação nem sempre se ajusta a casos na 
presença de algumas relações não lineares (com formato desconhecido) entre a variável 
resposta e variáveis explicativas, bem como na presença de heterocedasticidade. Por este 
motivo, são introduzidos os modelos aditivos, nos quais é possível introduzir em um 
modelo de regressão componentes lineares e não-lineares, estas através de funções 
especiais como os B-splines, para a modelagem de parâmetros de locação, escala e forma.  
Neste trabalho, propomos modelos aditivos com os erros seguindo uma distribuição 
normal assimétrica. Estimação de máxima verossimilhança penalizada será alcançada via a 
técnica do algoritmo EM (Expectation-Maximization). Foram obtidas soluções analíticas 
para os parâmetros do modelo. Procedimento de validação cruzada é realizado para 
estimação perfilada do parâmetros de suavização.

Palavras-chave: 

 Modelos aditivos ; Distribuição normal assimétrica ;

Splines  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Hoje a maioria dos dados apresentam variáveis com relações lineares e não lineares. Por 
isso a importância de se trabalhar com os modelos semiparamétricos, onde tanto 
estimamos os parâmetros para a parte paramétrica e para a parte não paramétrica através 
de uma curva suave (Green & Silverman, 1994). E ao trabalharmos com os Modelos Lineares 
Generalizados (MLG) ampliamos as opções de distribuições em que a variável resposta 
pode assumir. Neste trabalho assumimos que a variável resposta segue uma distribuição 
Binomial com componentes lineares e não, ou seja, iremos trabalhar com a regressão 
logística semiparamétrica. Assim, o logaritmo da razão de chances será descrito como duas 
componentes, uma linear e uma não-linear. Os parâmetros do modelo são estimados 
através do método de Newton-Raphson, com o auxílio da função escore e da matriz de 
informação de Fisher. O parâmetro de suavização é obtido através da minimização da 
função de validação cruzada. Foram realizadas simulações e aplicações a dados reais 
utilizando o software R (R Core Team, 2017) com auxilio de algoritmos feitos neste trabalho 
que possibilitaram a comprovação da validade do modelo proposto.

Palavras-chave: 

Modelos semiparamétricos ; Suavização ;

Regressão logística  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

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 consegue 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) com erros seguindo uma normal assimétrica. Assim, soluções no 
tratamento de matrizes e na obtenção dos estimadores para os parâmetros dos modelos 
são obtidas com o emprego de técnicas computacionais em ambiente paralelo. Além disso, 
foram realizados estudos de simulação e comparações de tempos, utilizando os softwares 
livres R Core Team e Python 3.6.0.

Palavras-chave: 

Paralelismo computacional ; Clusterização ;

Modelos de regressão normais assimétricos  
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O Laboratório de Espectroscopia Atômica e Molecular  do Departamento de Física da 
UFJF possui um aparelho de medidas de Seções de Choque Totais (SCT), que cobre a 
faixa de energia de 2 a 200 eV, com o qual pode-se estudar a reatividade de qualquer 
meio gasoso ao impacto de elétrons. Os principais elementos do aparelho são: um canhão 
de elétrons, uma célula gasosa, um sistema analisador de energia de elétrons, 
compreendendo lentes eletrostáticas desaceleradoras e um seletor e eletrostático 
cilíndrico 127º, além de um coletor de Faraday. Neste trabalho realizamos a  simulação 
computacional da trajetória de feixes elétrons de baixas energias ao longo de todos 
elementos do aparelho de medidas de SCT a fim de otimizar a performance do aparelho. 
Esta simulação foi realizada utilizando com o programa SIMION 3D . Não existe no 
Brasil nenhum outro grupo experimental com o domínio da tecnológico para realizar tais 
medidas.   
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As medidas de Seções de Choque Totais (SCT) absolutas para elétrons de baixa energia 
colidindo com átomos e moléculas em estado gasoso são de grande interesse em física 
básica e aplicada. Estas medidas são necessárias por exemplo para o modelamento das 
colisões elétron-molécula presentes em processos de combustão de veículos automotores, 
astrofísica, física da atmosfera, biofísica etc., gerando informações fundamentais para a 
compreensão do processos físico-químicos envolvidos. Neste trabalho de IC foram 
obtidos dados de Seções de Choque Totais (SCT) do propanol, um álcool primário que 
pode ser utilizado como combustível. Os dados que são inéditos na literatura, foram 
obtidos utilizando-se a técnica de transmissão linear, que baseia-se na atenuação do feixe 
eletrônico, quando o mesmo permeia um meio dispersivo, ou seja, as amostras gasosas 
estudada. 

	



CINEMÁTICA: CINEMA E DEBATE NAS CIÊNCIAS EXATAS 

MARCO AURELIO KISTEMANN JUNIOR (ORIENTADOR); CAMILA DIAS DE 

SOUSA (BOLSISTA-PIBIC) 

Resumo: No projeto CINEMÁTICA: CINEMA E DEBATE NAS CIÊNCIAS 

EXATAS o objetivo principal foi aproximar a área de exatas de discussões e debates a 

partir da exibição de filmes que problematizassem o cotidiano de sala de aula e de 

atuação de professores. Tais exibições buscaram “dessilenciar” os estudantes que ao 

longo da Licenciatura ou Bacharelado ficam mais silenciosos e pouco argumentam na 

sua trajetória acadêmica. Como resultado principal, apontamos a aproximação do 

cinema de uma área em que isso ainda é pouco problematizado e a participação dos 

estudantes nas sessões com argumentações acerca das temáticas problematizadas nas 

cenas fílmicas. A metodologia do projeto foi qualitativa e buscou-se colher relatos dos 

participantes que comprovaram o potencial dessa metodologia alternativa de 

aprendizagem em se problematizar situações do cotidiano do professor e do ambiente 

escolar. 

Palavras-chaves: Cinema; Argumentação; Debate. 
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CONSTRUNÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MICRODISPOSITIVOS ENZIMÁTICOS 
PARA DETERMINAÇÃO DE ANALITOS DE INTERESSE AMBIENTAL, ALIMENTÍCIO 
E CLÍNICO

GUILHERME FIGUEIRA ALVES (BOLSISTA) E RENATO CAMARGO MATOS 
(ORIENTADOR)

Em análises química faz-se o uso de diferentes solventes e ácidos concentrados para o 
processo de extração dos analitos em diferentes tipos de amostras ocasionando um 
consumo elevados destes materiais, assim a redução do consumo de reagentes e a 
miniaturização dos instrumentos usados na etapa de análise tem ganhado um forte 
apelo na comunidade científica. Desta forma, este trabalho teve como objetivo principal 
o desenvolvimento de microeletrodos usando materiais de baixo custo e análises em 
microvolumes. Os eletrodos de baixo custo são confeccionados usando um capilar de 
vidro com cola de cianoacrilato, em seguida inseri-se no capilar uma ponta de grafite 0,5 
mm de diferente especificação, depois seca-se esse material em estufa durante 10 
minutos a uma temperatura de 50 0C. Para realizar o contato elétrico inseriu-se na outra 
extremidade do capilar uma agulha de alumínio. Diferentes tipos de grafite foram 
usados na confecção doseletrodos, tais como, HB, B e 2B. Antes de cada análise o 
eletrodo foi polido usando lixas de diferentes granulometrias. A caracterização dos 
eletrodos foi realizada usando o sistema Fe(III)/Fe(II), tendo estes eletrodos de baixo 
custo apresentado uma melhor resposta anaítica quando comparado aos eletrodos à 
base de carbono vendidos comercialmente.

Microdispositivos Grafite

Microeletrodos
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Área: Ciência Exatas e da Terra 

Título do Projeto: 

ANÁLISE DE PLASTIFICANTES EM FILMES DE PVC USADOS EM ALIMENTOS POR 

ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL 

 

Marcela Medeiros Rodrigues,  Victor Rocha, Zélia Ludwig 

Universidade Federal de Juiz de Fora – MG 

Policloreto de vinila, também conhecido como PVC, ocupa lugar de destaque entre os 

materiais plásticos utilizados no cotidiano. Com um papel importante na indústria e na 

sociedade, está presente nas mais diversas aplicações, desde produtos médico-

hospitalares até embalagem de alimentos. Neste trabalho, o filme de PVC, aquele usado 

para conservar alimentos, será tratado termicamente, analisado através da 

espectrofotometria de infravermelho (FTIR-ATR) e comparado com o espectro do PVC 

puro. As propriedades mecânicas do PVC podem ser alteradas através da adição de 

compostos de baixo peso molecular, chamados plastificantes, que se intercalam na 

matriz polimérica. Dentre os plastificantes mais comuns estão o di-2-etil-hexil ftalato 

(DEHP) e o di-2-etil-hexil adipato (DEHA). Estes plastificantes podem migrar da matriz 

polimérica para o usuário a partir do consumo de alimentos gordurosos embalados com 

o filme comercial de PVC flexível . Estudos indicaram que o DEHP em ratos pode causar 

carcinogênese, e problemas hepáticos em humanos . Este trabalho teve por objetivo 

avaliar e comparar a estabilidade térmica do filme de PVC puro e dos filmes tratados 

termicamente através das análises espectrofotométricas, FTIR. A análise quantitativa 

por FT-IR foi realizada pela construção da curva-padrão através de filmes comerciais 

tratados ou não termicamente. Os resultados mostram a viabilidade de utilizarmos 

técnicas vibracionais no infravermelho para análises qualitativas e quantitativas de 

plastificantes do filme comercial de PVC usado em alimentos.  

Agradecimentos: FAPEMIG, UFJF e Núcleo de Pesquisa, Ensino e Inovação em Vidros da 

UFJF.  

Palavras Chave: Filmes, PVC, FT-IR 
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PROPRIEDADES ÓPTICAS E ESPECTROSCÓPICAS DE VIDROS ESPECIAIS DOPADOS COM 

ÍONS TERRAS RARAS  

 

Victor Rocha da Silva, Diogo Rúbio Sant’Anna das Dores, Marcela Medeiros 

Rodrigues, Victor Hugo de Oliveira, Zélia Ludwig 

Universidade Federal de Juiz de Fora – MG 

Este trabalho descreve a caracterização estrutural e espectroscópica de uma matriz de 

vidro fosfato de silicato dopada com diferentes concentrações de Er (érbio). Um estudo 

da absorção óptica, luminescência, vida útil, lente térmica foi conduzido para caracterizar 

a emissão infravermelha de íons Er3+  a 1540 nm, devido à transição radiativa 4I13 / 2 - 
4I15/2. Nossos resultados indicam que esse  vidro é uma matriz bastante boa para íons Er, 

e a eficiência quântica da emissão de 1540 nm foi alta. Um mecanismo de extinção para 

a luminescência mencionada não foi observado até 2% da concentração de Er. Além 

disso, a técnica da lente térmica forneceu a Diffusividade Térmica do vidro que é 

comparável a outros vidros e permite aplicações ópticas. Os vidros fosfatos contendo íons 

érbio foram preparados por técnica de fusão e suas propriedades ópticas foram estudadas. 

Os parâmetros de Judd-Ofelt e eficiência quântica foram determinados a fim de avaliar o 

potencial dos íons de érbio em novos vidros fosfatos. Os parâmetros se comportam sendo 

2> 4> 6. Sabe-se que o parâmetro 2 é uma indicação da natureza covalente 

dominante e /ou mudanças estruturais na vizinhança do íon (efeitos de curto alcance), 

enquanto que os parâmetros de intensidade 4 e 6 são parâmetros de longo alcance que 

podem ser relacionados para as propriedades tais como a viscosidade e a rigidez do vidro. 

A partir dos resultados  (Fotoluminescência) PL, não foi verificada nenhuma conversão 

ascendente vermelha ou verde ao bombear as amostras com excitação laser a 980 nm. 

Como perspectivas futuras: pretende-se sintetizar este sistema de vidro com prata para 

determinar a influência das nanopartículas de prata nos íons de érbio. 

 
 

Agradecimentos: FAPEMIG, UFJF e Núcleo de Pesquisa, Ensino e Inovação em Vidros 

da UFJF.  

Palavras Chave: Terras raras, vidro fosfato, luminescência, 
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Título do Projeto:

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS APLICADA AO ENSINO DE ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
NO ENSINO MÉDIO

 

Autores (Ex.: NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

ÉLTON BRASILIENSE FRADE ARAÚJO (BOLSISTA BIC); LUPERCIO FRANCA 
BESSEGATO (ORIENTADOR).

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

A Estatística exerce um papel fundamental em nosso pensamento crítico, pois ela trata de 
uma das necessidades humanas mais básicas – a necessidade de descobrir mais sobre o 
mundo e como ele funciona diante de variação e incerteza. Assim, o letramento estatístico 
dá ao cidadão a capacidade de interpretar informação quantitativa, a qual é uma 
necessidade permanente para a tomada de decisões. Diante dessa realidade, é preciso 
preparar o cidadão para que compreenda o processo de geração das informações 
estatísticas, a fim de que seja capaz de questionar, solicitar informações complementares e 
decidir conscientemente. É essencial que essas discussões permeiem o ensino de 
Matemática da Educação Básica. 
Por outro lado, o mundo a nossa volta está em transformação constante. Estudos 
estatísticos são apresentados regularmente em jornais e revistas, de maneira que o 
estudante tem rotineiramente acesso a exemplos interessantes e relevantes. Para a sala de 
aula, essa disponibilidade oferece com facilidade exemplos completos de delineamento, 
implementação, análise e conclusões de estudos estatísticos.
O presente trabalho apresenta a análise exploratória de dados e visualização gráfica como 
instrumento educativo de conceitos estatísticos, no âmbito de alunos de ensino médio.
Os autores agradecem à FAPEMIG e ao CNPq o apoio financeiro concedido ao projeto.
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Título do Projeto:

MÉTODOS DE ESTIMAÇÃO EM ANÁLISE CONJUNTA DE PREFERÊNCIAS DE CONSUMIDOR: 
APLICAÇÕES A PROCESSOS DECISÓRIOS EM MARKETING II

 

Autores (Ex.: NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

TAMIRES MARA COELHO (PIBIC-AF); LUPERCIO FRANCA BESSEGATO 
(ORIENTADOR).

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

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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Título do Projeto:

ABORDAGEM ECONÔMICA PARA PLANEJAMENTO DE MODELO INTEGRADO DE 
CONFIABILIDADE E DE CONTROLE ON-LINE POR ATRIBUTO, COM INSPEÇÃO IMPERFEITA

 

Autores (Ex.: NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

RAFAEL PEDRO RIBEIRO SANTOS (BOLSISTA BIC); LUPERCIO FRANCA 
BESSEGATO (ORIENTADOR).

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

As cartas de controle têm sido utilizadas extensivamente para monitorar a qualidade de 
processos, por meio da identificação e eliminação das fontes de variação. Uma importante 
fonte de variabilidade é a falta de uma manutenção adequada dos equipamentos da linha 
de fabricação de produtos.  Muitos pesquisadores revisaram políticas de manutenção, 
sendo que a relação próxima entre qualidade e manutenção tem levado ao 
desenvolvimento de modelos integrados. Esses modelos são desenvolvidos com o objetivo 
de reduzir o custo total de qualidade. As cartas de Contagem Acumulada de Conformidade 
(CCC charts) são uma alternativa efetiva para as cartas usuais de atributos. Originalmente, 
elas foram desenvolvidas para monitorar processos com zero defeito. Essa é uma técnica 
poderosa para controle de processos de alto desempenho, quando um grande número de 
itens conformes consecutivos são observados entre dois itens não conformes, que são 
raramente observados (Xie et. al, 2002a). As cartas CCC são bastante úteis para inspeções 
one-at-a-time ou para testes que são comuns em processos automáticos de fabricação.Por 
outro lado, salienta-se que alguns pesquisadores têm usado as cartas p, np e CCC no 
planejamento de política de manutenção, onde a deterioração do processo de produção 
pode ser dividida em diversos estados.
Este trabalho apresenta detalhes da concepção e do funcionamento das cartas de controle 
CCC, avaliando seu desempenho no contexto de integração entre confiabilidade e 
qualidade de processos produtivos. A metodologia é ilustrado por meio de uma aplicação 
prática 
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Instrumentação em Física - Construção de um Estágio XYZ Automatizado com 
Plataforma Livre Arduino

LUIZ FILIPE PERES MOURA ARAUJO (BOLSISTA)
MILENA JERONIMO DE OLIVEIRA (BOLSISTA)
RODRIGO ALVES DIAS (ORIENTADOR)

O projeto de iniciação científica Instrumentação em Física - Construção de um Estágio 
XYZ Automatizado com Plataforma Livre Arduino contou com o incentivo BIC/UFJF. O 
objetivo do projeto foi apresentar todos os passos necessários para construção de um 
estágio XYZ, como também a maneira de controlar e utilizar a estrutura criada, que 
serve como base para o desenvolvimento de diversos projetos. Para baratear o custo 
do projeto foram utilizados, em sua maioria, materiais reciclados provenientes de 
carcaças de impressoras antigas, leitor de CD/DVD, etc. Utilizando esses materiais 
recicláveis mostramos que é possível a construção de um estágio XYZ automatizado. 
Para a realização dessa tarefa o projeto precisou ser dividido em três etapas. 
Começou-se pela parte mecânica, ou seja, a montagem da estrutura que foi uma das 
partes mais demoradas do projeto, pois como o objetivo era utilizar materiais reciclados 
surgiu uma enorme dificuldade já que em muitas partes da estrutura foi verificado 
problema de nivelamento ou até mesmo a falta de uma peça reciclada que suprisse a 
nossa necessidade no momento. Posteriormente, foi feita a parte elétrica que é 
bastante simples já que é basicamente ligação, com utilização de fios, dos motores de 
passo e servo motor com a placa microcontroladora arduino. A arquitetura interna da 
placa não foi abordada, pois não há nenhum interesse em modificar a estrutura elétrica 
da placa e sim utilizar a plataforma que é de grande valia em pequenos projetos. Por 
fim, foi necessário inserir todos os códigos para colocar o protótipo para funcionar. Os 
códigos que foram utilizads como base foram retirados de uma base de dados livre do 
site instructables. Esses códigos são escritos em duas linguagens diferentes, sendo 
uma linguagem gráfica e a outra orientada a objetos, são elas processing e a C/C++ 
modificado(linguagem do arduino), respectivamente.

reciclados código

plataforma
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Simulação da Microscopia do Espalhamento de Elétrons em Nanoestruturas II 

Rodrigo Alves Dias(ORIENTADOR) ; Igor Damasceno de Almeida(BOLSISTA)

  Neste artigo, apresentamos simulações de dinâmica molecular clássica da dispersão 

elástica de elétrons por  átomos únicos e superfícies simples . A simulação computacional nos 

permite acompanhar a trajetória dos elétrons individuais durante todo o experimento.

Para comparar nossos resultados com os resultados experimentais na literatura, modelamos 

nosso sensor como um quadrado de matriz em que ele conta quantos elétrons colidem em cada

ponto específico depois de serem espalhados pela estrutura. A informação é organizada para dar

imagens de escala de cinza. Nossas amostras são modeladas como átomos únicos e arranjos

regulares de átomos, cada um com seu próprio potencial de interação com o projétil, 

desconsiderando a interação entre os alvos. Estamos trabalhando para entender a formação da

imagem. Os resultados têm bom acordo com resultados experimentais simples da microscopia 

de transmissão eletrônica.

Dinâmica molecular Microscopia 

Elétrons 
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CIENCIAS EXATAS E DA TERRA 
 

SÍNTESE E AVALIAÇÃO ANTIPARASITÁRIA DE COMPOSTOS TRIAZÓLICOS E 
SEUS SAIS 

 
AMANDA S. M. PEREIRA (BOLSISTA-BIC); NÍCOLAS GLANZMANN (BOLSISTA-

PIBIC); YASMIN L. LEAL (BOLSISTA-PROBIC); ELAINE S. COIMBRA 

(COLABORADOR); ADILSON D. DA SILVA (ORIENTADOR) 

 

 
As leishmanioses são doenças consideradas negligenciadas pela OMS e são 
endêmicas em 98 países. O tratamento envolve a utilização de drogas tóxicas e muitas 
vezes ineficientes. Atualmente, os triazóis, que são bioisósteros dos anéis heterocíclicos 
imidazólicos, têm apresentado atividades biológicas diversificadas e estão sendo 
testados como potenciais fármacos para combater as leishmanioses. Os líquidos iônicos 
(LIs) são uma classe de sais orgânicos com um ponto de fusão inferior a 100ºC e podem 
ser produzidos a partir de triazóis, apresentando melhor solubilidade e 
biodisponibilidade. O objetivo deste trabalho foi de sintetizar e caracterizar três triazóis 
e seus respectivos líquidos iônicos para serem testados no crescimento de Leishmania 
amazonensis e Leishmania braziliensis. Os triazóis foram sintetizados, principalmente a 
partir da reação do tipo click. Os sais de triazóis (líquidos iônicos) foram obtidos através 
da metilação de um nitrogênio do anel triazólico. Os compostos foram obtidos com bons 
rendimentos e caracterizados por RMN de 1H e 13C e EM. Os testes biológicos 
mostraram resultados promissores na inibição do crescimento de Leishmanias. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação antiparasitária, triazóis, líquidos iônicos. 

 

 



Área: Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas

Engenharia e Ciência da Computação

Ciência da Saúde

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Linguística, Letras e Artes

Título do Projeto: 

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



Área: Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas

Engenharia e Ciência da Computação

Ciência da Saúde

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Linguística, Letras e Artes

Título do Projeto: 

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



Projeto: Padrões de Ocupação e os microclimas urbanos, correlações e propostas 
de indicadores ambientais, um experiência MCMV em Juiz de Fora-MG 

Bolsista: Thiago Alves de Oliveira 

RESUMO 

O aumento dos totais populacionais urbanos tem levado às cidades brasileiras a 
sofrerem diversos problemas com moradia, e a partir dessa necessidade surgem os 
conjuntos habitacionais como uma possibilidade de servir de moradia a população de 
menor renda, com isso o objetivo do trabalho foi investigar as condições ambientais em 
um conjunto do Minha Casa Minha Vida- MCMV. A metodologia baseou-se em 
levantar as variáveis ambientais, tais como tipo de cobertura, vegetação, declividade, 
altimetria, recepção solar, temperatura de superfície e buscou-se entender como estas 
variáveis vão influenciar na temperatura de superfície e consequentemente repercutirem 
no conforto térmico dos moradores. Foi identificado que as maiores temperaturas de 
superfície são encontradas no perímetro do conjunto, durante o verão, demonstrando 
que o tipo de uso do solo influencia na temperatura de superfície e proporciona 
diferentes condições ao conforto térmico dos habitantes.  
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Título do Projeto: 

Grupos Triangulares em Geometria Hiperbólica Complexa 

 
 

Autores: 

Thadeu Dias Franco (Bolsista) 

Sérgio Guilherme de Assis Vasconcelos (Orientador) 

 

 
 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 

        O estudo do grupo de isometrias de um espaço geométrico é um bom exemplo do uso das 
estruturas algébricas para o entendimento das características geométricas do espaço. O grupo 
de isometrias, quando passado ao quociente por um subgrupo discreto, produz interessantes 
exemplos de subespaços, como por exemplo, superfícies no espaço euclidiano. Dentre esses 
subgrupos discretos, se destacam pela simplicidade os subgrupos triangulares, aqueles 
gerados por inversões nos lados de um triângulo. Nesse projeto, trabalhamos com o modelo 
geométrico do espaço hiperbólico e seu grupo de isometrias.  

       O plano hiperbólico é um modelo de uma geometria não-Euclidiana, termo introduzido por 
Gauss para descrever uma geometria que não satisfaz o axioma das paralelas de Euclides. 
Este axioma estabelece que por um ponto fora de uma reta passa uma única reta paralela. Para 
o nosso modelo, tomamos o semi-plano H={x+iy | y>0} no plano complexo C. Uma reta 
hiperbólica é um semi-círculo em H com centro na reta real ou uma semi-reta vertical, paralela 
ao eixo imaginário y que é visto como um círculo que passa pelo infinito. Podemos ver que essa 
geometria satisfaz os primeiros axiomas da Geometria Euclidiana como, por exemplo, por dois 
pontos em H passa uma única reta hiperbólica, mas não satisfaz o axioma das paralelas. De 
fato, por um ponto fora de uma reta hiperbólica em H passam infinitas retas hiperbólicas que 
não intersectam a primeira.  

        Estudamos subgrupos do grupo de simetria do plano hiperbólico H, as funções fracionais 
lineares de uma variável complexa f(z)=(az+b)/(cz+d), também chamadas transformações de 
Moebius. Apresentamos uma classificação das transformações de Moebius pelas suas 
características algébricas e descrevemos a ação geométrica dessas funções no plano 
hiperbólico. 

 
Palavras-chave: 

 

Grupos triangulares 

 

Transformações de Moebius 
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Síntese e avaliação da atividade citotóxica de derivados do 1,3,4-oxadiazol acoplados a

diaminas

Mara Rubia Costa Couri (orientador); Camille Carvalho de Mendonça

 (bolsista) 

No campo da pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos, a especialidade oncoló-

gica tem despertado o interesse de muitos, devido à deficiência de um arsenal terapêu-

tico abrangente e eficaz. O câncer é uma das maiores causas de morte no mundo e, por

consequência, tornou-se uma preocupação de saúde pública. Tendo em vista a

gravidade dessa doença e a incessante busca pelo desenvolvimento de novas

substâncias capazes de agir contra doenças sem tratamento eficiente e com menores

efeitos colaterais, esse projeto visou a síntese de compostos com potencial atividade

biológica contra o câncer. Uma vez que compostos com o anel 1,3,4-oxadiazol e as

diaminas por si só possuem atividades biológicas, esse projeto teve como proposta

planejar, sintetizar e caracterizar novos derivados do 1,3,4-oxadiazol acoplado a

diaminas. Dessa forma, neste trabalho foi realizada, a síntese de 9 derivados 1,3,4

oxadiazólicos acoplados à diaminas lipofílicas via reações do tipo Mannich. Os

compostos foram obtidos com bons rendimentos e caracterizados por RMN de ¹H, RMN

de ¹³C e infravermelho. Teste de citotoxicidade demonstraram que os derivados

1,3,4-oxadiazólicos foram ativos para as células testadas, com altos índices de

seletividade, variando de 4,3 a 19,6, maiores que o controle positivo. Além disso, os

compostos demonstraram um perfil de atividade interessante, no qual verificou um

aumento da atividade biológica com o aumento da lipofilicidade dos mesmos. Dessa

forma, altos índices citotóxicos e seletivos foram verificados para aqueles compostos

contendo a cadeia alquila de doze átomos de carbono.

oxadiazol aminas lipofílicas

citotoxicidade
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Síntese, purificação, caracterização e avaliação antiparasitária de chalconas

Mara Rubia Costa Couri (orientador); Luiza Luna Silvério

 (bolsista) 

A esquistossomose é uma doença típica de países em desenvolvimento, os quais

possuem recursos reduzidos para investimento em saúde pública. O governo brasileiro

tem aplicado grande investimento nas pesquisas em busca de novos medicamentos

para as doenças negligenciadas, no entanto, nenhum avanço tem sido alcançado. O

motivo maior é o baixo interesse das indústrias farmacêuticas, que não vê um retorno

lucrativo. No entanto, a busca por fármacos alternativos ao praziquantel se faz

necessária e as chalconas demostram grande potencial, por suas estruturas simples,

rota sintética curta e diversas atividades biológicas. Nesse sentido, esse projeto visou

em um primeiro momento a síntese, purificação e caracterização de 10 chalconas. Os

compostos foram obtidos com bons rendimentos e caracterizados por RMN de ¹H, RMN

de ¹³C, infravermelho e por faixa de fusão. Algumas das chalconas sintetizadas foram

submetidas a avaliação das suas atividades esquistossomicidas in vitro frente aos

vermes adultos de S. mansoni e a avaliação das suas atividades frente às isoformas de

ATP-difosfohidrolase,visando encontrar moléculas e/ou protótipos com grande potencial

esquistossomicida, avaliando a presença de diferentes grupos doadores e retiradores de

elétrons no anel. A atividade esquistossimicida dos compostos testados apresentou-se

de forma satisfatória, uma vez que para algumas concentrações obteve-se a morte de

100% dos vermes testados. Além disso, conseguiu-se observar também boa redução da

atividade motora dos mesmos e lesões tegumentares.

chalconas esquistossomose

ATP-difosfohidrolase
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O grafeno possui muitas qualidades intrínsecas: é o material mais fino conhecido até agora, possui o 
maior módulo elástico [1], altas conduções elétrica [2] e térmica [3]. Essas e outras características fazem 
desse material um excelente candidato para aplicações nas áreas da OPTOELETRÔNICA, NANO-
ELTRÔNICA e ELETRÔNICA ORGÂNICA [4-9]. No departamento de Física da Universidade Federal 
de Juiz de Fora, o Grupo de Eletrônica Orgânica (NANO) já iniciou a produção de materiais de carbono 
para desenvolver dispositivos orgânicos eletroluminescentes, (OLEDs - Organic Light-Emitting 
Diodes). Uma das propostas consiste em utilizar substratos contendo grafeno e, eventualmente, outros 
nanomateriais de carbono, na função de eletrodo (ânodo, cátodo ou ambos) para estes dispositivos. Este 
projeto de pesquisa é apoiado pelo MCTI/CNPq (16/2012). Com intuito de melhorar o desempenho de 
tais substratos surgiu a ideia de depositar o grafeno em cima de folhas Nitrito de Boro de simetria 
hexagonal (h-BN). Recentemente foi mostrado que o grafeno, quando depositado em cima de uma 
monocamada atômica de h-BN, pode ter uma condutividade elétrica próxima da condutividade teórica 
prevista [10].  

Por outra parte, no último ano [11-13], várias publicações revelam que as propriedades eletrônicas do 
grafeno podem ser moduladas quando este está empilhado em cima de outras camadas atômicas com 
simetria hexagonal. Por exemplo, foi mostrado que o empilhamento de duas camadas de grafeno com 
direções de rede rodadas uma em relação à outra permite modificar a estrutura eletrônica do grafeno bi-
camada [14]. As interferências criadas pelo padrão de Moiré (padrão de interferência) geram potenciais 
eletrônicos periódicos na rede do grafeno bi-camada. Em termos de aplicações, isto significa que é 
possível modificar as propriedades físicas do grafeno ao controlar o ângulo de rotação entre camadas 
(i.e.: absorção óptica, propriedades eletrônicas). Além disso, Steven Louis et al. [19] mostraram, por 
cálculos teóricos, que a aplicação de um potencial periódico com periocidade de 5-20 nm deveria induzir 
uma renormalização anisotrópica da distribuição de banda perto do nível de Fermi. Estes cálculos 
também predizem a aparição de um gap de energia entre as bandas de valência e de condução.  

Neste projeto, propomos estudar o comportamento eletrônico e elétrico do grafeno quando este está 
depositado em cima de uma folha de h-BN. Entre outros resultados, este estudo confirmará a existência 
de potenciais estáticos devidos à presença de padrões de interferência de Moiré [11, 12]. O estudo 
extenso entre as propriedades de transporte do grafeno em relação ao ângulo de rotação com a rede de h-
BN permitirá maximizar o desempenho do uso do grafeno em dispositivos orgânicos.  
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Science, 2008. 321(5887): p. 385-388. 
[2] Castro Neto, A.H., et al., The electronic properties of graphene. Reviews of Modern Physics, 2009. 
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Desde o seu descobrimento em 2004 [1], o grafeno não parou de suscitar o interesse científico e 
econômico da comunidade de pesquisa em nanotecnologias. De fato, as pesquisas do Prof. Novoselov e 
do Prof. Geim [1–5] foram coroadas pelo prêmio Nobel de física em 2010. Também, é bom ressaltar que 
a comunidade europeia, via o programa “Future Emergent Technology”, investiu no ano 2013 um bilhão 
de Euros em um projeto sobre grafeno. Este projeto envolve 126 grupos em 17 países, sobre um período 
de 10 anos. O grafeno possui muitas qualidades intrínsecas: é o material mais fino conhecido até agora, 
possui o maior módulo elástico [6], altas conduções elétrica e térmica [7,8]. Essas e outras 
características fazem desse material um excelente candidato para aplicações nas áreas da optoeletrônica, 
nano-eletrônica e eletrônica orgânica [9–13]. Investigações experimentais e teóricas têm sugerido que as 
propriedades eletrônicas e ópticas do grafeno bicamada rodado depende fortemente do ângulo de rotação 
entre as duas camadas empilhadas. O grafeno bicamada rodado apresenta duas singularidades de van 
Hove (VHSs) na densidade de estados eletrônicos (DOS), simétricas em relação ao nível de Fermi [14]. 
Essas singularidades de Van Hove originam uma forte absorção ótica, o que é de grande interesse para a 
engenharia optoeletrônica de dispositivos baseados em grafeno [15]. Carozo et al [15,16] mostraram que 
a diferença de energia entre os estados das VHSs pode ser ajustada controlando-se o ângulo θ de rotação 
entre as duas camadas de grafeno [14]. A possibilidade de quebrar a simetria de inversão de grafeno 
bicamada por meio de aplicação de um campo elétrico externo perpendicular as camadas foi investigada 
experimentalmente por Zhang et al [17]. Eles demonstraram, usando um transistor de efeito de campo 
com porta dupla, que um gap eletrônico pode ser continuamente ajustável de 0 até 250 𝑚𝑒𝑉. Nesse 
projeto, propomos usar o processo de deposição química a vapor em pressão ambiente (AP-CVD) para a 
produção de filmes de grafeno bicamada rodado (GBR) que serão utilizados em dispositivos eletrônicos 
por efeito de campo compostos de porta dupla (“dual- gated FET”). A proposta tem como finalidade 
sintonizar a energia de absorção do grafeno bicamada rodado com o comprimento de onda de um laser 
incidente. Também queremos compreender o comportamento eletrônico do GBR quando imerso num 
campo elétrico. Com esse trabalho daremos seguimento aos trabalhos de mestrado do estudante Manoel 
Carlos dos Santos Junior que comprovou que temos a capacidade de produzir dispositivos FET de 
grafeno no nosso laboratório. Além disso, ampliaremos as análises feitas no nosso trabalho sobre 
Microscopia de Força Eletrodinâmica (EdFM) [18] para Grafenos bi-camada rodados.  
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