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Modelos lineares parciais ou modelos semi-paramétricos (PLM) tem recebido 

especial atenção nos últimos anos, em áreas como modelagem econômica e dados 

biométricos, sendo considerados uma generalização dos modelos lineares por incluir 

uma componente não-paramétrica ao modelo linear. Tais modelos assumem que o 

relacionamento entre a variável resposta e as variáveis explicativas é representado da 

seguinte forma 

       
                             

onde yi denota a resposta do experimento, xi: px1 denota o vetor de observações das 

variáveis explicativas, β: px1 é o vetor dos coeficientes de regressão relativo às 

variáveis explicativas, ti é um escalar, γ(.) é uma função de suavização e ϵi são os erros 

aleatórios independentes. O principal problema quando usamos métodos não 

paramétricos é a escolha da função de suavização e o parâmetro subjacente. Gu and Ma 

(2005a,b) propuseram validação cruzada generalizada utilizando splines para a função 

de suavização. Xu and Zhu (2009) propuseram validação cruzada para o kernel baseado 

em modelos com efeitos mistos não paramétricos. Manteiga et al. (2013) comparam 

diferentes métodos de estimação não paramétricos para estes modelos. 

Modelos lineares generalizados são definidos a partir de distribuições da família 

exponencial, dada por 

                                       

onde a(.), b(.) e c(.) são funções conhecidas; ϕ>0 é denominado parâmetros de dispersão 

e θ é denominado parâmetro canônico. Em um MLG usual, a componente sistemática é 

escrita como 

         , 

onde      
   é o preditor linear,           e      é a função de ligação.  

Nesta família de distribuições, tem-se as distribuições Binomial, Binomial 

Negativa e Poisson para ajustar dados de contagem; distribuições normal, normal 

inversa e Gama para ajustes de dados com resposta contínua. Para mais detalhes sobre 

MLGs, ver Cordeiro e Lima-Neto (2004) e Paula (2013). 

Atualmente, a maioria dos dados apresentam tanto variáveis paramétricas como 

não paramétricas, o que demonstra a importância de se trabalhar com modelos 

semiparamétricos. Os modelos lineares generalizados (MLG) ampliam as opções de 

distribuições que a variável resposta pode assumir. No estudo utilizamos função escore 

e da matriz de informação de Fisher para estimar os parâmetros do modelo pelo método 



de Newton-Raphson. A parte não paramétrica foi estimada usando o método de curva 

suave de Green e Silverman (1994) e Eilers and Marx (1996). O parâmetro de 

suavização é estimado pela minimização da validação cruzada. Este estudo foi replicado 

para as famílias: Normal, Binomial, Poisson, Gama, Normal Inversa, Binomial 

Negativa; considerando as funções de ligação: cauchit, c-loglog, logit, probit, identity, 

inverse, log, sqrt e      , que possuem compatibilidade com as referidas famílias. Com 

o auxílio do software R Core Team (2018) desenvolvemos um algoritmo para a 

estimação dos modelos e realizamos simulações para o aferimento das estimações. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A árvore Protium heptaphyllum, também conhecida no vernáculo como breu branco, almecegueira, almesca, 
almíscar, animé, cabatã-de-leite, ciantaáhiuá, elemí, icicaribá, pau-de-mosquito e tacaá-macá dentre outros, é uma 
árvore frutífera, que pertence a família Burseraceae.  Sua distribuição geográfica abrange quase o Brasil inteiro com 
maior concentração nas florestas tropicais de região Amazônica.  Seus frutos servem de alimento tanto para aves 
quanto animais.  Após uma excisão no córtex (casca) um látex leitoso e viscoso é expelido que, quando seca no ar, 
transforma-se numa resina sólida branca amarronzada.  Essa resina serve como proteção contra infestações de 
fungos e bactérias quando a árvore é ferida.  Devido ao seu aroma forte, a resina é empregada nas cerimônias como 
incenso.  Estudos científicos haviam demonstrado outras propriedades e utilidades, tais como, cicatrizante e 
expectorante, ações anti-inflamatória e antimicrobiana e propriedades antissépticas.  Ainda há indicações para o 
tratamento de pele e na fabricação de repelentes de insetos. O breu branco é também explorado comercialmente 
para uso na perfumaria devido ao seu cheiro característico e agradável e como fixador. Estes características 
apontam a possibilidade de seu uso no extrativismo sustentável para os povos indígenas. 
 
O presente projeto teve quatro objetivos quais foram: 1) a caracterização dos constituintes químicos da oleoresina 
obtida por extração com hexano, 2) a caracterização dos constituintes químicos do óleo essencial obtido por 
hidrodestilação, 3) o desenvolvimento de uma metodologia por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de 
massas (CG/EM) capaz de separar e identificar estes mesmos constituintes e  4) comparar as duas técnicas de 
extração em termos de composição química, rendimento e perfil sensorial.  
 
Uma amostra da resina do “breu branco” (P. heptaphyllum), foi obtida no mercado municipal de Manaus, AM, em 
janeiro de 2017.  O produto foi adquirido na forma de glóbulos friáveis, com pedaços de casca aderidos que foram 
pulverizadas num almofariz até a obtenção de um pó fino. Uma amostra de 11,47 g foi sujeita a três extrações 
sucessivas com 100 mL de hexano grau P.A., previamente destilado em intervalos de 24 horas. O extrato de cor 
palha pálida foi filtrado e evaporado até secura num evaporador rotatório sob pressão reduzida.  O resíduo, 
denominado de oleoresina, foi obtido na forma de uma cera sólida bege clara ligeiramente perfumada e pesou 
10,11 g (88,2%). Uma segunda amostra de 35,57 g foi submetida à técnica de hidrodestilação num aparelho 
Clevenger durante 48 h.  O óleo essencial de um volume de aproximadamente 2 mL foi recolhido por meio de cinco 
extrações sucessivas com pequenas porções (2 mL)  de hexano que foram subsequentemente concentradas sob 
pressão reduzida.  O óleo essencial, 1,45 g (4,1%) foi obtido na forma de um líquido incolor com um intenso odor 
agradável.  Ambos as amostras foram armazenadas à temperatura ambiente sob um atmosfera de nitrogênio e 
protegidas contra a luz. 
 
As duas amostras assim obtidas foram analisadas por cromatografia gasosa com um detector de espectrometria de 
massas (GCMS-QP2010 Plus; Shimadzu). Foi utilizada uma coluna Rtx-5MS® (Restek) de 30 m x 0.25 mm.  A 
programação da temperatura do forno começou a 70°C e foi mantida por 3 min, seguida por um aumento de 
6°C/min até 300°C. O injetor foi operado no modo split (1:10), numa temperatura de 240°C e a interface  do 
detector de massas foi mantido a 300°C. Utilizou-se hélio como gás de arraste, com um fluxo de 1,53 mL/min. Uma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Burseraceae
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mistura padrão de hidrocarbonetos lineares (C9H20; C10H22: ... C25H52 e C26H54) foi injetada nas mesmas condições das 
amostras. A identidade dos constituintes foi realizada comparando-se os espectros de massa obtidos com o banco 
de dados da NIST 9.0 cujas correlações foram > 97%. Isto foi confirmado pelo seu índice de retenção (Índice de 
Kováts) calculado para cada constituinte e comparado aos dados na literatura. O teor dos constituintes foi calculado 
a partir do software GC Postrun Analysis empregando a altura percentual dos picos no cromatograma.  
 
A oleoresina teve um rendimento muito superior ao hidrodestilado (88,21% versus 1,47%) e seu aspecto e sua 
composição foram marcantemente diferentes do óleo essencial.  Na amostra da oleoresina foram identificados 17 
compostos sendo uma mistura de mono-, sesqui- diterpenos responsáveis pelo aroma, e triterpenos fitoesteroidais 
frequentemente encontrados em extratos botânicos. Os mono-, sesqui- e diterpenos corresponderam a 36,35% do 
total dos compostos encontrados, sendo identificados: o-cimeno, limoneno, α-terpineol, α-bisabolol, etil 
mirtenoato, copaeno, óxido de cariofileno, humuleno e thunbergol. Entre os fitoesteroídes, 63,65% do total, foram 
identificados: lanosterol, lanosta-8,24-dien-3-ona, acetato de 3β-lup-20(29)-en-3-ol, olean-3-ona, α-amirenona, 
4,22-stigmastadiene-3-ona, γ-sitosterol, stigmasterol e friedooleanan-3-ona. 

 

O óleo essencial foi composto exclusivamente dos mono- e sesquiterpenos mais voláteis, sendo identificados: β-
pineno, α-felandreno, terpinoleno, o-cimol, p-menth-(7)-en-9-ol, eucaliptol, 2,7-dimethyl-1,3,7-octatrieno, α-
terpineol, o-cimeno, limoneno, α-cubebeno, cariofileno e δ-cadineno.   
 
A ausência de determinados compostos na oleoresina pode ser devido à sua evaporação na etapa de remoção do 
solvente enquanto a presença de outros, por ex. óxido de cariofileno, pode ser atribuída, possivelmente, ao 
processo de oxidação entre o intervalo de armazenamento e análise. 
 

Podemos concluir que a extração com hexano tem um rendimento maior que a técnica de hidrodestilação.  O 
produto obtido é um sólido rico em triterpenos fitoesteroidais (63,35%). A ação anti-inflamatória, previamente 
relatada  na literatura científica, pode ser atribuída à presença desta classe de compostos.  Os compostos voláteis 
(36,35%) são frequentemente encontrados em plantas  de diversas espécies e são responsáveis pelo aroma 
característico do extrato.  A oleoresina obtida desta maneira teria propriedades físico-químicas mais desejáveis para 
emprego como fixador na perfumaria.  A técnica de hidrodestilação,  em contrapartida, rende uma mistura menos 
complexa, isenta de compostos semi-voláteis que torna esta mistura mais apropriada para uso como fragrância.  A 
metodologia empregada na técnica de cromatografia gasosa acoplada com detecção de espectrometria de massas 
demonstrou ser adequada para a separação e identificação dos constituintes no exsudato da P. heptaphyllum  com 
uma eficiência alta.  Os compostos encontrados estão de acordo com aqueles previamente relatados na literatura e 
os resultados mostram nitidamente as diferenças entre as duas técnicas. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
O projeto contempla estudos sobre o emprego de substratos celulósicos capazes de remover formaldeído das 

soluções empregadas na conservação de peças anatômicas do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFJF. Estas 

soluções são a base de formalina, que é uma solução de formaldeído em água com traços de metanol para inibir a 

polimerização. As soluções diluídas para uso nos laboratórios de anatomia contêm, em média, 3,7% de formaldeído.  

Os limites para lançamento do formaldeído na rede de esgotos municipal são <10 ppm, sendo necessária a 

realização da coleta e envio das soluções para disposição final adequada em um aterro industrial. Essa prática 

acarreta dispêndios consideráveis, em torno de R$ 3,00/kg, o que nos impulsiona a investigar métodos alternativos 

com um custo inferior. 

 

Nossa hipótese se baseia na capacidade do formaldeído de se polimerizar na presença de grupos hidroxilas, os quais 

estão presentes nas unidades de glicose que compõem a celulose. Também foi constatado que as madeiras, que 

contém teores de lignina apreciáveis, podem formar ligações cruzadas do tipo “Bakelite”.  O projeto tem como 

objetivo verificar se essas duas reações, conhecidas há muito tempo, são capazes de imobilizar o formaldeído em 

um substrato sólido, o que reduziria a massa a ser descartada ao final do tratamento e permitiria que a água 

residual pudesse ser lançada diretamente na rede de esgoto municipal, sem a necessidade de um tratamento 

subsequente. 

 

Para verificar as hipóteses apresentadas, foram examinadas amostras de serragem de três diferentes tipos de 

madeiras: pinus, cedro rosa e angelim-pedra, que foram coletadas na serraria “Rei de Pinus”, além de celulose micro 

cristalina grau farmacêutico, obtida na Faculdade de Farmácia da UFJF. Os resultados preliminares indicaram que, a 

reação ocorrida através da mistura de 1g de substrato (serragem) com 10 mL de uma solução de formaldeído, 

deixados em contato durante 24 horas, foi capaz de reduzir os teores de formaldeído de 24% para 4,5%, o que 

representa uma queda de aproximadamente 80% no teor de formaldeído da solução. Já nos testes realizados com 

celulose micro cristalina, foram utilizados 1 g de substrato e 20 mL da solução de formaldeído. A redução do teor de 

formaldeído observada foi de 24% para 2,35%, representando uma queda de aproximadamente 90% no teor de 

formaldeído. 

 

O método empregado para a determinação do teor de formaldeído foi a titulação, com hidróxido de sódio (NaOH), 

na presença do indicador azul de bromotimol, com adição de um excesso de cloridrato de hidroxilamina. Em ambos 

os experimentos, durante a titulação, as soluções apresentaram uma mudança na coloração, que foi do amarelo 

para o lilás. 

 



De acordo com os resultados obtidos nos experimentos citados acima, a celulose micro cristalina obteve uma maior 

queda no teor de formaldeído, entretanto, devido à melhor relação custo-benefício da serragem, esta foi escolhida 

como o substrato a ser utilizado nos testes posteriores. Como os três tipos de serragens testadas apresentaram 

comportamentos muito semelhantes, não havendo grandes diferenças entre os resultados, a serragem da madeira 

pinus foi selecionada para ser utilizada na construção de um protótipo confeccionado a partir de conexões e tubos 

de PVC preenchidos com o substrato, ligados à uma bomba de pistões com controle de fluxo em um processo 

contínuo, pelo qual a solução de formaldeído transcorria. No entanto, não foi observada a queda de formaldeído 

esperada. Posteriormente, o procedimento foi repetido em uma coluna de vidro transparente de dimensões 5 x 50 

cm, que demonstrou a formação de “canais preferenciais” na serragem, por onde a solução fluía, impedindo dessa 

maneira, que a solução tivesse contato com todo o substrato disponível, indicando que o contato íntimo entre o 

substrato e a solução é um parâmetro crítico para a redução do teor de formaldeído. 

 

Retomamos nossas investigações em condições estáticas, utilizando soluções com teor de aproximadamente 3,7% 

de formaldeído. Os experimentos foram realizados na presença de um catalizador básico (NaOH), com pH 12, e de 

um catalizador ácido (HCl), com pH 2, com o intuito de acelerar a reação de polimerização. Reações com serragens 

previamente secas também foram realizadas. Embora tenha sido observada uma queda no teor de formaldeído de 

3,7% para 1,65%, os cálculos mostraram que a quantidade de serragem necessária para a remoção adequada do 

formaldeído requereria massas de madeira que tornariam o processo inviável do ponto de vista econômico e 

operacional. 

 

Os resultados encontrados sugerem que um ou mais dos seguintes fatores podem estar agindo, isoladamente ou 

em conjunto: 1) Polimerização, que de fato está ocorrendo, porém devido ao alto teor água presente em solução, o 

equilíbrio acaba sendo deslocado para o sentido de formação do formaldeído livre; 2) A remoção do formaldeído 

ocorre devido ao processo físico de absorção, em que, a solução não reage com o substrato, sendo apenas 

absorvida pela serragem.  Isto é possível devido ao fato que a celulose microcristalina tem uma área de superficie 

maior e mais homogêneo.  Outra forte evidência desta possibilidade é o fato que, quando deixado a temperaturas 

superiores a 100°C, percebe-se o odor característico de formaldeído. 

 

Diante dos resultados apresentados, é possível concluir que os métodos utilizados para a redução dos teores de 

formaldeído das soluções empregadas na conservação de peças anatômicas, são eficazes. Entretanto, devido às 

características dos substratos utilizados e aos fatores citados anteriormente, os resultados obtidos ainda não são 

suficientemente satisfatórios, de modo a permitir que as soluções sejam lançadas diretamente na rede municipal de 

esgotos.  

 

Com o intuíto de superar essas dificuldades, uma nova busca da literatura revelou a existência de um produto 

comercial que é empregado por instituições que geram quantidades pequenas de resíduos contendo formaldeído. 

Consulta à ficha técnica deste produto indica que é a base de bissulfito de sódio.  Estudos preliminares já foram 

realizados e indicam que este método é eficaz para reduzir a concentração de formaldeído.  Para concluir o 

presente projeto, o efeito de pH, tempo e temperatura nesta técnica para a remoção de formaldeído dentro dos  

limites previstos na legislação está sendo investigado. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Neste trabalho estudamos alguns aspectos das curvas algébricas planas. Este é um 

assunto que requer o conhecimento, pelo menos básico, de duas áreas importantes da 

Matemática, Álgebra e Geometria. Fizemos uma introdução à Geometria Algébrica incluindo o 

estudo das curvas algébricas afins e projetivas e o estudo dos seus pontos de tangência e de 

suas singularidades bem como o estudo mais aprofundado das curvas Polares, Hessianas e 

Duais, cujas propriedades de interseção são utilizadas fortemente na obtenção das Fórmulas de 

Plücker, que relaciona alguns invariantes importantes de uma curva algébrica projetiva. 
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 O estudo baseado em sínteses de redes metalorgânicas (MOFs) mostra-se complexo e de grande 
importância1 uma vez que, são materiais promissores devido às diversas aplicações2(a,b). Com o intuito de 
obter tais redes, foram realizados ensaios utilizando um ligante carboxílico alifático e outro nitrogenado, 
combinados a metais da primeira série de transição. 
Foram sintetizados e isolados na forma de monocristais, uma série de compostos de coordenação 
envolvendo o ligante Ácido Azeláico (AZ), o ligante nitrogenado 1,2-bis(4-piridil)etileno (BPE) e nitrato dos 
íons metálicos de Mn, Co, Cu e Zn (Figura 1). 

Figura 1 - Esquema de síntese para os compostos. 

 
Os produtos obtidos foram caracterizados por análises espectroscópicas de absorção na região do 

infravermelho (IV), análise termogravimétrica (TG) e difração de raios X por mono (DRXM) e policristais 
(DRXP). Os resultados da análise espectroscópica (Tabela 1) indicam a presença e a coordenação de 
ambos os ligantes ao centro metálico, o que foi comprovado pelos dados da difração de raios X por 
monocristal. As estruturas cristalinas obtidas estão mostradas na Figura 2 e trata-se de uma série de 
polímeros de coordenação 1D. Como inferido pelos dados de IV, os quatro compostos apresentam os 
ligantes AZ e BPE coordenados aos centros metálicos de Mn, Co, Zn e Cu, respectivamente para Day01 – 
Day04.  

Tabela 1 - Tentativa de atribuição dos principais modos vibracionais no espectro de IV, em cm-1. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Representação das estruturas cristalinas dos compostos Day01 – Day04. 

 

Desta forma, foi obtida uma série de polímeros 1D envolvendo os ligantes AZ e BPE e os metais 
Mn2+, Co2+, Cu2+ e Zn2+. Embora ambos os ligantes estejam coordenados ao metal, o ligante Az encontra-se 
monoprotonado, portanto, a extensão da cadeia se dá apenas pelo ligante BPE. Os polímeros Day01 e 
Day02 são isoestruturais.  

1. O.M.Yaghi, et al., Chem, Rev, 114, 1343-1370 (2014). 2. (a) R. Jianwei, et al,. Coord, Chem, Rev, 349,169-197 (2017), (b) 
C. A. Stackhouse, et al,. Polyhedron, 145, 154-165 (2018).  
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 (AZ) (BPE) Day01 Day02 Day03 Day04 

(COOH) 1702 - 1736 1738 1718 1731 

as(COO) 1550 - 1551 1552 1558 1565 

s(COO) 1374 - 1384 1384 1384 1384 

(CC/CN) - 1600 1609 1611 1619 1614 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/02775387
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O desenvolvimento de novos polímeros de coordenação (PC) é almejado em muitas pesquisas.¹ A  
multifuncionalidade desse material pode ser verificada em aplicações tais como a liberação controlada de 
fármacos² e em processos catalíticos³, por exemplo. Visando a obtenção desses materiais, um novo PC foi 
sintetizado e isolado na forma de monocristal, a partir da síntese com os ácidos Trimésico (B) e Glutárico (F), 
com acetato de Manganês, por difusão de coluna (Figura 1). 
 
 

 

   
  

 
Figura 1: Esquema da síntese do composto GAB38 

 
 O composto obtido foi caracterizado por análises espectroscópicas na região do infravermelho (IV) e 
por espalhamento Raman (R), além da difração de raios X por mono (DRXM) e policristais (DRXP). Os 
espectros obtidos no IV/Raman indicam, a presença de bandas atribuídas ao grupo carboxílico (1700/1708 
cm-1) e ao estiramento simétrico e antissimétrico do grupo carboxilato (1560/ - 1440/1423 cm-1). A DRXM 
revela a formação de um novo PC bidimensional (Figura 2a), envolvendo apenas a coordenação de (B). 
Existem moléculas de DMF na rede e coordenadas ao MnII. A simplificação topológica revelou a obtenção de 
uma nova topologia de rede trinodal (Figura 2b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                         

             

        
   (a) 
          (b) 

Figura 2: (a) Expansão polimérica da rede bidimensional (b) simplificação topológica. 
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Título do Projeto:

Descrição Semiclássica de Partícula com Spin via Método de Dirac para Sistemas Vinculados

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

BRUNO FERREIRA RIZZUTI (ORIENTADOR)

GUILHERME FERREIRA VASCONCELOS JÚNIOR (BOLSISTA)

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

O  algoritmo  de  Dirac-Bergmann  para  hamiltonização  de  teorias  lagrangianas  singulares  foi
proposto a mais de 60 anos e ainda hoje é fortemente utilizado para análise e descrição de vários
modelos bem sucedidos de física teórica. O método revela, em particular, a estrutura das equações
de  movimento  do  modelo  singular  em questão,  que  além de  equações  diferenciais  apresenta
vínculos  entre  coordenadas  de  posição  e  momento.  É possível  ainda  separar  variáveis  com
dinâmica  ambígua  daquelas  com  dinâmica  determinística.  Utilizando  tal procedimento,
analisamos  a  estrutura  clássica  de  um  modelo  de  partícula  sob  interação  com  o  campo
eletromagnético, de modo que, sob a quantização canônica, ele fornece a equação de Pauli. O
modelo continha graus de liberdade ligados com posição/momento da partícula, além de graus de
liberdade internos que descrevem o spin. Além da descrição analítica, simulamos a solução das
equações de movimento sob interação com campos eletromagnéticos distintos. Em particular, com
campo magnético  constante,  os graus de liberdade  de spin fornecem a precessão já esperada,
enquanto que no caso de campo magnético não-homogêneo, obtivemos um exemplo semiclássico
que simula o experimento de Stern-Gerlach.

Palavras-chave:
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Título do Projeto:  
 
AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE 
AMOSTRAGEM COM BIG DATA DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
JOÃO GABRIEL MALAGUTI (BOLSISTA); FILIPE OLIVEIRA FERNANDES (BOLSISTA); 
MARCEL DE TOLEDO VIEIRA (ORIENTADOR) 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Um dos termos mais em voga no ramo tecnológico atualmente é “Big Data”, usado para descrever 
grandes bases de dados, tais que computadores usuais não são capazes de analisá-las. Em um país 
como o Brasil, de grandes dimensões territoriais e populacionais, vários bancos de dados 
nacionais, como o CadÚnico do Governo Federal, se enquadram em tal definição. Baseando-se na 
teoria estatística de Amostragem, temos que uma população pode ser descrita com base em uma 
amostra probabilística. Esta, em geral de tamanho menor, poderia ser analisada sem a necessidade 
de computadores mais potentes do que os usuais. Desenvolvemos então um estudo de simulação 
utilizando o software R no qual amostras aleatórias simples de diferentes frações amostrais (5%, 
1%, 0,1% e 0,01% do tamanho do banco de dados) foram selecionadas da população e então 
usadas para se calcular as estatísticas da média amostral (e o seu erro padrão, coeficiente de 
variação, intervalos de confiança e nível de cobertura) e o esforço computacional (em segundos). 
Foram consideradas 10.000 replicações para se garantir a convergência dos estimadores.  
Com base nos resultados obtidos, temos que mesmo o método mais simples de amostragem se 
mostra capaz de descrever bem a população com a fração amostral 0,01% do tamanho do banco 
de dados. Temos também que quanto menor a amostra, menor o esforço computacional (sendo o 
cálculo 20 vezes mais rápido com a maior fração amostral (5%) e 3377 vezes na amostra com 
fração 0,01%). 
 

 
 
 
 
 

 
Palavras-chave:  
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Título do Projeto:  
 
Estudo teórico da inclusão de complexos de platina (II) não covalentes em β-ciclodextrinas 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Prof. Dr. Luiz Antônio Sodré Costa 

João Marcos Beraldo Candido 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Uma relativa nova classe de compostos de platina conhecidos como PPCs (complexos polinucleares de 

platina) levam a uma diferente perspectiva no que diz respeito à interação dos complexos de Pt com o DNA.  

Acredita-se que esses compostos não covalentes, os PPCs, consigam contornar os problemas associados à 

desativação através da ligação com biomoléculas contendo enxofre, estas interações podem contribuir para os 

efeitos secundários tóxicos associados com os tratamentos baseados em platina. Este projeto visou o estudo do 

complexo não-covalente mononucleares de platina(II), Figura 1, resumidamente intitulados MonoPt, tem um 

grupo espaçador 1,6-hexadiamino. Idealizando uma forma de superar essas desvantagens, complexos de 

inclusão são formulados, utilizando as ciclodextrina como moléculas carreadoras. O foco deste trabalho, não 

se encontra na melhoria da ação do complexo no meio extracelular, mas busca uma melhor compreensão da 

estrutura e estabilidade da inclusão do complexo MonoPt. A metodologia híbrida ONIOM utilizada foi 

dividida em camada baixa designada para a ciclodextrina, utilizando o método UFF, e a camada alta designada 

para a MonoPt, utilizando o método BHandH/6-31G+(d,p)/SDD, fazendo-se cálculos de otimização e 

frequência. Todas as estruturas foram obtidas com o programa Gaussian 09, utilizando o modelo contínuo de 

solvente PCM, no qual a água foi utilizada como solvente. As estruturas otimizadas obtidas dos complexos de 

inclusão mostram o complexo MonoPt@β-CDn. Pode-se concluir com base nos valores de energia de Gibbs 

encontrados de complexos de inclusão MonoPt@HTβ-CD2 e o MonoPt@HHβ-CD2  são os mais estáveis entre 

os analisados, como se era esperado. Essa estabilidade pode ser explicada em função do número de ligações de 

hidrogênio e do impedimento estérico envolvido na inclusão.  
Palavras-chave:  

 
Complexos Polinucleares de Pt (II) Câncer 
 
  Métodos híbridos 

 
XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



 
Área:  Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas  
 X Engenharia e Ciência da Computação  

Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 
Ciências Humanas 
Linguística, Letras e Artes  

Título do Projeto:  
 
 ALGORITMOS EFICIENTES PARA PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA 
 RELACIONADOS A ÁREA DE LOGÍSTICA VERDE. 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
   Luciana Brugiolo Gonçalves (Orientador) 
   Bráulio Manoel De Oliveira Portela (Bolsista) 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
Os impactos ambientais vem sendo um assunto cada vez mais pertinente. Uma das maiores 

preocupações hoje é o grande impacto causado por emissão de poluentes vinda de automóveis 

movidos a combustão. Neste trabalho é estudada uma forma de utilizar veículos elétricos em 

aplicações de logística através do proposto problema de roteamento de veículos elétricos e de 

localização de estações de troca de baterias que busca determinar a localização de estações de 

troca de bateria e simultaneamente o roteamento de uma frota de veículos elétricos com o intuito 

de amenizar os impactos ambientais causados pelo uso de automóveis e possibilitar a utilização de 

veículos elétricos de forma economicamente viável em serviços de transportes. Para isso é 

apresentada uma nova perspectiva e uma abordagem híbrida combinando uma heurística com uma 

Programação Matemática através de um modelo, aplicado à um resolvedor, para solucionar este 

problema. Os experimentos foram realizados a partir de dados gerados pela literatura e também 

por modificações propostas neste trabalho. Os resultados obtidos neste estudo mostram a 

contribuição que o método híbrido traz aos resultados sem um impacto tão grande ao tempo de 

execução, provando-se ser uma abordagem competitiva. 
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Título do Projeto:  
 
DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO REAGENTE PARA SULFENILAÇÕES DE 
OLEFINAS. 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
LARISSA PINTO SILVA (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); GIOVANNI WILSON 
AMARANTE (ORIENTADOR); 
 
 

 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 

A química dos compostos de enxofre tem apresentado grande crescimento nos últimos anos. Isto 

se deve a importância associada à ligação C-S presente em muitos produtos naturais, importantes 

drogas da indústria farmacêutica, intermediários sintéticos e em ligantes utilizados em catálise 

assimétrica. Nesse contexto, merece destaque os compostos β-tiocarbonílicos como a cisteína 

(aminoácido), o intermediário em síntese de análogos da Gimnastatina (compostos com atividade 

citotóxica), Diltiazem (um tipo de bloqueador dos canais de cálcio), Raloxifeno (age como um 

modelador seletivo do receptor estrogênico), entre outros. Nesse projeto, foi proposta uma nova 

abordagem organocatalítica para a reação de sulfenilação utilizando diferente tioéster. Dessa 

forma, metila ligada ao átomo de enxofre pode ser adicionada a diferentes olefinas, através de um 

reagente que foi desenvolvido utilizado ácido 4-clorobenzóico e dimetilsulfóxido. Uma alternativa 

ao uso do gás tóxico e caro metilsulfeto.  

Nesta abordagem, olefinas contendo grupos doadores de elétrons e deficientes de elétrons 

puderam ser funcionalizadas com o reagente de enxofre em altos rendimentos, sendo, portanto, os 

objetivos alcançados de forma satisfatória.     
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Título do Projeto:  
 
PREPARAÇÃO DE AMINOÁCIDOS DUPLAMENTE PROTEGIDOS VIA CATÁLISE POR 
ÁCIDO DE BRØNSTED. 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
LUIZA CONFORTE DA SILVA LEMOS (BIC); GABRIEL MARTINS FERREIRA BATISTA 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 

A obtenção de moléculas quirais enantiomericamente puras é uma necessidade em diversas áreas 

da química, especialmente no desenvolvimento e síntese de fármacos. Por esse motivo, a 

existência de epimerização de centros quirais durante etapas de síntese torna-se algo indesejável. 

Esse processo possui especial relevância em estereocentros hidrogenados e na posição α a 

grupamentos carbonila (como em aminoácidos naturais), no qual é corriqueiro o processo 

racemização. O uso concomitante de aminoácidos N-protegidos e ativadores de ácido carboxílico 

pode muitas vezes levar à formação de um intermediário azalactona, extremamente susceptível à 

racemização. Esse fato decorre da presença de um hidrogênio ácido (pka ≈ 9), causado pelo 

caráter aromático do tautômero enol. A formação desse tipo de heterociclo ocorre inclusive ao se 

empregar grupos protetores clássicos em síntese orgânica, como Fmoc ou Cbz. Considerando o 

recente interesse por esse tipo de transformação, foi preparado esse tipo de composto de modo 

muito mais simples e barato: através de N-Boc aminoácidos, aminas e do EDC (ativador de ácidos 

carboxílicos disponível comercialmente). Sugerimos que devido a problemas torcionais causados 

pelo grupo Boc, não foi possível a ciclização intramolecular e, desse modo, não houve a formação 

de um intermediário azalactona; permitindo assim a realização de uma etapa subsequente sem 

perda da quiralidade. Ressalta-se ainda que foi conciliada essa metodologia a uma etapa 

organocatalítica subsequente. Assim, foi desenvolvido metodologias organocatalíticas, baseadas 

no conceito de Brønsted, e livres de epimerização para reações de formação de derivados de 

aminoácidos duplamente protegidos.     
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Título do Projeto:  
 
APRIMORAMENTO DE MODELO DINÂMICO DE QUADROTOR, DESENVOLVIMENTO 
DE FERRAMENTA DE SOFTWARE PARA TÉCNICAS EM CONTROLE NÃO LINEAR DE 
SEGUIMENTO DE TRAJETÓRIA E ORIENTAÇÃO, E IMPLEMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO 
EM UM QUADROTOR REAL 
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Prof. Manuel Arturo Rendón Maldonado 
Bolsista: Matheus Pires Pimentel 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
1) Desenvolvimento de aplicações em MatLab para modelo do quadrotor, cálculo de 
trajetória ótima e controle de orientação e seguimento de trajetória. Desenvolvimento de 
aplicações C++ para modelo do quadrotor, cálculo de trajetória ótima e controle de orientação e 
seguimento de trajetória. Comparação de ambas abordagens; 
2) Desenvolvimento em MatLab de interface gráfica de simulação que use a aplicação 
anterior para validar algoritmos de controle, ajustável a partir dos parâmetros do quadrotor: 
massa, inércias, dimensões, constantes dos motores, etc. Desenvolvimento em C++ da interface 
gráficas de simulação com a mesma característica da anterior. Comparação de ambas interfaces 
gráficas; 
3) Desenvolvimento de uma aplicação em GAZEBO para modelo do quadrotor com as 
mesmas características dos modelos anteriores; 
4) Montagem do quadrotor real, programação do controlador Pixhawk. Análise da 
capacidade de processamento do controlador com os sensores e desempenho em controle; 
5)         Comparação das abordagens em MatLab, C++ e GAZEBO 
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Título do Projeto:  
 
Estudo da formação de 5-Hidroximetilfurfural e dos atributos físico-químicos e composicionais de 
doces de leite com diferentes níveis de hidrólise da lactose 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA 
(BOLSISTA)):  
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(COLABORADOR); RODRIGO STEPHANI (ORIENTADOR) 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Doce de leite (DL) é um derivado lácteo tradicional da América do Sul e obtido a partir da 
concentração por aquecimento do leite fluido acrescido de açúcar, processo no qual, ocorre o 
desenvolvimento de coloração e sabor típicos principalmente em decorrência da reação de 
Maillard. Cerca de 70% da população mundial apresenta certo grau de intolerância à lactose, 
assim a remoção completa ou parcial da lactose em produtos lácteos tem sido uma estratégia 
adotada pela indústria de alimentos. Buscando o atendimento das demandas de indivíduos 
intolerantes ou adeptos a dietas funcionais livres de lactose. A hidrólise pode afetar a 
característica sensorial do DL, aumentando a dificuldade para atingir o ponto do produto, e 
resultando em características de cor (mais escura), textura (aumento da viscosidade) e sabor (mais 
adocicado) diferentes do produto tradicional. Portanto, o presente estudo objetivou verificar como 
a concentração da sacarose, % hidrólise da lactose e pH influenciam na concentração do índice de 
5-hidroximetilfurfural e nos atributos físico-químicos e composicionais em DL. Quinze 
formulações de DL pastoso foram produzidas aplicando o planejamento fatorial Box-Behnken 33 
(pH, % hidrólise da lactose e % sacarose). Os atributos analisados foram: lipídeos; proteína; 
cinzas; carboidratos; atividade de água; teor de sólidos solúveis; colorimetria. Verificou-se que os 
DL apresentaram diferenças significativas nos atributos composicionais avaliados, estando os 
valores em conformidade com a literatura e legislação vigente. O pH, % hidrólise da lactose e % 
sacarose não exerceram influência sobre os atributos físico-químicos e composicionais. Porém, 
observou-se relação direta entre o maior nível de hidrólise da lactose e o pH mais elevado no 
desenvolvimento da coloração (menor luminosidade) e a maior formação de HMF livre e total, 
decorrente da intensificação da reação de Maillard. Como uma perspectiva, o trabalho 
desenvolvido aqui expande o conhecimento sobre DL pastoso lactose hidrolisada. Permitindo que 
a indústria de alimentos obtenha um DL deslactosado, com características sensoriais e nutricionais 
mais próximas do doce de leite tradicionalmente aceito pelo mercado consumidor. 
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Título do Projeto:  
 
 
 
TRATAMENTO CLÁSSICO-CORPUSCULAR DO EFEITO TALBOT 
 
 
Autores :  
 
 
 
Ivan Ferreira dos Santos (orientador); Lucas Ventura Alves (bolsista) 
 
 
 
 
Resumo:  
 
Existem vários trabalhos em simulação computacional que consideram elétrons colidindo com moléculas de 
grafeno, fulereno (ou qualquer outra distribuição periódica de átomos), e em determinadas distâncias “z” após esta 
molécula, esse padrão periódico é recuperado (na intensidade detectada).  Isso é análogo ao efeito Talbot, que 
ocorre quando a luz passa por uma grade periódica. Este efeito é frequentemente explicado em termos de 
comportamento ondulatório da luz. Visto que a luz também pode ser entendida em termos de partículas, talvez o 
efeito Talbot também possa, e nesse caso,  uma explicação única se aplicaria a ambos os casos (luz e elétrons).  Com 
esse objetivo, consideramos um feixe largo de partículas clássicas atravessando um plano no qual existe um 
potencial mecânico espalhador periódico. Para essa montagem idealizada, encontramos  uma expressão para o 
fluxo de partículas em um anteparo a uma distância Z desse plano. Embora essa expressão seja periódica, ainda não 
é obvio que ela realmente carregue informação da periodicidade do potencial espalhador, mas essa possibilidade 
não está descartada. No momento ainda procuramos por uma simplificação adequada dessa expressão. 
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Título do Projeto:  
 
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAÇÃO EM C++ NO SISTEMA OPERACIONAL 
LINUX – ROS PARA CONFIGURAÇÃO DE UMA EQUIPE DE FUTEBOL DE ROBÔ 
HUMANOIDE 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
1) Configurar computador para operação em Dual-Boot(Windows e Linux). O OS Linux que 
será de fato utilizado na sua versão UBUNTU. Definir um passo-a-passo da instalação. 
2) Instalação de programas e pacotes necessários para o desenvolvimento de códigos 
voltados para a compilação local no Robô NAO. Definir um passo-a-passo. 
3) Configuração da comunicação WiFi entre o PC e o robô NAO. Testes de comunicação. 
4) Modelagem em MATLAB da cinemática direta do robô utilizando Transformações 
Homogêneas. 
5) Modelagem em MATLAB da cinemática Inversa do robô utilizando métodos numéricos 
de otimização. 
6) Implementação das modelagens de cinemática direta e inversa em C++. Comparação de 
ambas abordagens. 
7)      Desenvolvimento da programação para operação autônoma dos robôs, dividindo informação 
para o trabalho conjunto em campo; 
8)      Testes reais com os robôs NÃO no Laboratório de Controle de Processos da Faculdade de 
Engenharia da UFJF. 
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Título do Projeto:

ESTUDO DA ESTABILIDADE MECÂNICA DE NANOESTRUTURAS METÁLICAS 

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

Fernando Sato; Tiago Lucas Bucchi Moraes
Colaboradores:
João Paulo A. Mendonça; Maxwel G. Monteiro Jr. 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Neste trabalho, estudamos a energia potencial de superfície de nanoestruturas metálicas de 
rede FCC (do inglês Face Centered Cubic). As propriedades de nanoestruturas metálicas têm 
grande importância, principalmente no campo industrial. Podemos citar como exemplos os 
fenômenos de superfícies, tais como absorção, oxidação, corrosão, catálise e crescimento de 
cristais.

Estudamos 2 geometrias, cilíndrica e quadrada. Estes dois tipos de furos foram assim 
escolhidos por ser mais comum na natureza, no caso do furo cilíndrico, e por respeitar a estrutura 
da rede cristalina no seu crescimento, ou seja, a redes cristalinas facilitam esse tipo de nanoporo, 
no caso do furo quadrado. Consideramos o caso destas estruturas com ou sem efeito de desgaste. 
A escolha do Cu se mostrou viável pelo fato de a energia de superfície estar mais relacionada com
a geometria da molécula do que com a espécie empregada, de forma que poderíamos ter 
empregado outros elementos ou até mesmo ligas neste estudo, comum resutado análogo ao obtido.

O método utiizado para o cálculo do potencial de superfície foi o TB-SMA (do inglês 
Tight-Binding Second Moment Approximation), dado que as energias de superfície são difíceis de 
determinar experimentalmente e existem poucos dados na literatura.
 Confirmamos a existência de uma relação linear entre a energia de superficie e o número 
de átomos de superficie. Mas esta relação não foi confirmada na transição da escala microscópica 
para a macroscópica, faixa onde desejamos analisar a transição da constante de linearidade que 
relaciona essas duas grandezas.
 Esse trabalho é um avanço que merece ser continuado. Pretendemos complementar o 
estudo abordando uma maior escala no tamanho da estrutura, ou analisando o mesmo potencial 
sob efeitos externos, por exemplo a variação da temperatura.

Palavras-chave:
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Título do Projeto:  
 
Identidades Funcionais 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  

Orientador: Nelson Dantas Louza Junior 

Bolsista: Pablo dos Santos Corrêa Junior 
 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 

    Identidade Funcional é um ramo da álgebra que consiste no estudo das estruturas 
algébricas. A partir do estudo da estrutura de anéis e corpos, elegeu-se a teoria de 
códigos corretores de erros como foco principal do projeto. Ela explora conceitos sobre 
estruturas básicas que são pouco exploradas no curso de graduação em matemática, 
mas hoje são fundamentais para qualquer sistema de comunicação digital como, por 
exemplo, compressão de dados e criptografia. 

   Um código corretor de erros (CCE) é essencialmente um modo organizado de 
acrescentar algum dado adicional a cada informação que se queira transmitir ou 
armazenar, permitindo que esta seja recuperada e seus erros sejam detectados e 
corrigidos.  

   Em teoria de códigos o problema que se põe é: dada uma mensagem recebida com 
erros, como corrigir estes erros e recuperá-la. Utilizamos CCE vastamente no nosso 
cotidiano, por exemplo, quando fazemos uso de informações digitalizadas, tais como 
falar ao telefone ou ouvir um CD de música. Deste modo, o projeto foi desmembrado em 
duas etapas, no primeiro momento o bolsista aprofundou seus conhecimentos na 
estruturas de Anéis e Corpos. A segunda parte tratou-se das definições e propriedades 
de códigos corretores de erros, e do estudo da construção e decodificação de algumas 
classes tais como: códigos Lineares, Cíclicos e BCH 
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Título do Projeto:  
 
CONFIGURAÇÃO DE UM PROTÓTIPO ESTÁTICO EM BANCO DE ENSAIOS PARA 
PROPULSÃO HÍBRIDA TURBOELÉTRICA DE AERONAVES 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Prof. Manuel Arturo Rendón Maldonado 
Bolsista: ARIÉLE TEIXEIRA FERRAZ 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Desenvolvimento do Modelo da Turbina a Gás de 30kW em linguagem Modelica na plataforma 
Open Modelica: 
• Aprendizagem da linguagem Modelica; 
• Aprendizagem da plataforma Open Modelica, ferramentas de simulação, linguagens, 
desenvolvimento de aplicações na plataforma, modelagem de sistemas térmicos e elétricos na 
plataforma; 
• Estudo das equações que regem o sistema térmico da turbina a gás (ciclo de Brayton). Estudo 
das equações de balanço térmico e energético do modelo teórico da turbina a gás; 
• Desenvolvimento de modelos de turbinas a gás em Open Modelica utilizando aplicações pré-
desenvolvidas; 
• Execução de testes com as aplicações desenvolvidas em Open Modelica; 
• Desenvolvimento da aplicação específica para a turbina a gás de 30kW do projeto; 
 
Implementação e construção do banco de testes, com os sistemas auxiliares para medição e coleta 
de dados e controle. 
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    TENSORES, GEOMETRIA E UMA INTRODUÇÃO À RELATIVIDADE GERAL.

Autores :

 GUSTAVO RIBEIRO DE OLIVEIRA ROQUE (BOLSISTA);

 VALERIA MATTOS DA ROSA (ORIENTADORA); 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

 Uma das  primeiras  tarefas  ao  se modelar  e  resolver  um problema físico  é  escolher  o
sistema de coordenadas apropriado, dessa forma é interessante estabelecer para o modelo uma
linguagem  matemática  que  seja  válida  em  qualquer  sistema.  Equações  expressas  através  de
tensores  gozam dessa propriedade.  Sendo assim,  o Calculo  Tensorial  constitui  um importante
tópico de estudo na área de Física-Matemática.

Tensores operam sobre variedades diferenciáveis, que são basicamente o par formado por
um conjunto M e uma família de parametrizações compatíveis entre si. Como exemplo tomemos o
espaço-tempo da Teoria da Relatividade Geral que é uma variedade quadri-dimensional.  Nesta
variedade  uma curva  tipo-tempo  representa  um possível  caminho  que  um objeto  físico  pode
percorrer.  Normalmente  nesta  curva  caminhamos  do  passado  para  o  futuro,  mas  em  alguns
espaço-tempos curvas tipo-tempo podem se interceptar suavemente, gerando um laço temporal,
ou uma curva tipo-tempo fechada (CTC).

Iniciamos  nosso estudo pelo Cálculo  Tensorial,  partindo em seguida para o estudo da
Geometria Diferencial, a fim de fazer uma ligação entre os dois assuntos e dar uma base para o
estudo posterior da Relatividade Geral. 

Dessa forma, neste trabalho, o objetivo final foi estudar a estabilidade linear de curvas tipo
tempo fechadas no universo de Goedel, um espaço-tempo no qual a matéria assume a forma de
um fluido perfeito sem pressão com uma constante cosmológica negativa.  A existência dessas
curvas foi verificada e ainda comprovamos que não temos geodésicas tipo-tempo fechadas. A fim
de fazer uma primeira análise de estabilidade das CTCs, aplicamos uma perturbação linear a elas e
comprovamos que sob este tipo de perturbação ainda teremos CTCs.
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Cálculo Tensorial Geometria Diferencial

Relatividade Geral , Curvas Tipo-tempo Fechadas

XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018



 
Área:   X 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:  
 
SISTEMAS MINIATURIZADOS DE EXTRAÇÃO E ANÁLISE SIMULTÂNEA USANDO 
MICROELÉTRODO MODIFICADOS COM MATERIAIS NANOESTRUTURADOS 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
Guilherme Figueiras Alves (BOLSISTA); Renato Camargo Matos (ORIENTADOR) 

 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
No presente trabalho, um método eletroanalítico usando análise em gota para a determinação de 

paracetamol em formulações farmacêuticas foi desenvolvido com eletrodo de grafite 

miniatutizado. Em todas as medidas eletroquímicas foi utilizada uma célula com três eletrodos 

(trabalho – grafite, referência – Ag/AgCl(s), auxiliar – Pt) e tampão acetato pH 4,74 como 

eletrólito suporte. O eletrodo de grafite foi construído inserindo-se o grafite (HB, B e 2B - 0,5 

mm) em um capilar (Øe 1,5 mm X Øi 1,0 mm), sendo em seguida selado com cola de 

cianoacrilato, sendo o contato elétrico realizado com um fio de cobre. O eletrodo confeccionado 

com grafite B foi o que apresentou maior sensibilidade dentre os tipos de grafite testados para 

avaliar a oxidação do paracetamol. A reprodutibilidade da resposta eletroquímica dos eletrodos 

confeccionados foi avaliada com a construção de 10 eletrodos diferentes, sendo obtido um 

coeficiente de variância obtido foi de 10,6%. As condições de análise otimizadas foram: 5 mV, 

0,1 V e 0,01 s, para degrau de potencial, amplitude e modulação, respectivamente. O método 

apresentou linearidade na faixa de concentração de 4,0 a 82,0 μmol L-1 de paracetamol, com 

limites de detecção e quantificação de 2,23 e 6,75 µmol L-1, respectivamente. Para a quantificação 

do paracetamol, uma gota de 30 µL da amostra foi sustentada na extremidade dos três eletrodos, 

sendo analisadas 4 diferentes amostras de formulações farmacêuticas. Os resultados foram 

comparados estatisticamente com o método oficial recomendado pela Farmacopéia Brasileira 

(titulação iodométrica), não havendo diferença significativa entre eles a um nível de 95% de 

confiança.   
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DETERMINAÇÃO ELETROQUÍMICA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO EM MEL 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
O mel é uma mistura complexa constituída de carboidratos, enzimas, aminoácidos, minerais, 

ácidos orgânicos e flavonóides. Inúmeros trabalhos evidenciam o potencial terapêutico do mel, o 

qual suas principais propriedades são a atividade antimicrobiana e ação cicatrizante, sendo estas 

atribuídas a fatores como acidez, osmolaridade, peróxido de hidrogênio (H2O2), catalase e 

flavonóides. A proposta deste trabalho consistiu na determinação de peróxido de hidrogênio em 

mel usando amperometria. A célula eletroquímica para a determinação amperométrica consistiu 

de um eletrodo de platina, eletrodo de Ag/AgCl(sat) (+ 0,60V) e um eletrodo de platina foram 

utilizados como eletrodos de trabalho, referência e auxiliar, respectivamente. O método foi 

baseado na imobilização enzimática da enzima catalase em uma ponteira de micropipeta com 

auxílio de uma solução de PEI e glutaraldeído, afim de desenvolver um método rápido. A faixa 

linear foi de 0,5 a 100 μmol L−1 e baixos limites de quantificação e detecção. As concentrações 

encontradas ficaram entre 4,22 e 214,32 μg g-1. A determinação de H2O2 provou a rapidez, 

exatidão e sensibilidade do método proposto. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ESTROGÊNICA EM EFLUENTE DA PECUÁRIA LEITEIRA 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Lorena Gotelip Tostes Costalonga  (BOLSISTA); 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A indústria leiteira tem destaque na economia brasileira, sendo responsável por 1,5% do PIB 
nacional em 2015. Um importante aspecto da produção leiteira é o impacto ambiental gerado 
pelos dejetos em sistemas de confinamento animal. Tal atividade gera um elevado volume de 
efluente líquido com alta carga orgânica e de nutrientes. Além disso, micropoluentes que agem 
como Desreguladores Endócrinos (DE) – substâncias capazes que interagir com o sistema 
endócrino de humanos e animais e causar efeitos adversos à saúde – estão presentes nesses dejetos 
e merecem atenção, uma vez que há produção e consequente excreção natural de hormônios pelos 
animais, o que pode ser intensificado pela utilização de hormônios sintéticos no manejo 
reprodutivo de rebanhos. Uma alternativa cada vez mais utilizada para destinação desse efluente é 
sua aplicação como biofertilizante em áreas agricultáveis, porém, para garantir a segurança 
sanitária e ambiental de tal prática deve-se realizar o tratamento adequado. Nesse contexto, este 
trabalho visou caracterizar o efluente da bovinocultura leiteira antes e após tratamento em 
biodigestor anaeróbio quanto à atividade estrogênica gerada por DE. O efluente estudado advém 
da limpeza na instalação de semiconfinamento do sistema de produção Genizinha da fazenda 
Embrapa Gado de Leite (Coronel Pacheco – MG) e é tratado por um biodigestor seguido de lagoa 
de estabilização. A caracterização da água residuária se deu através de coletas mensais, durante 7 
meses, seguidas de análises realizadas no Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA) do 
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Desta forma, foi possível caracterizar o 
efluente bruto e tratado quanto a alguns parâmetros físico-químicos e realizados ensaios para 
quantificação da atividade estrogênica, através do ensaio in vitro Yeast Estrogen Screen test. Com 
relação à remoção da atividade estrogênica no tratamento, pôde-se observar que o biodigestor não 
é eficaz e futuras pesquisas são necessárias para avaliar riscos advindos da atividade estrogênica 
no efluente, assim como tecnologias adequadas para sua remoção. 
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Neste estudo foram desenvolvidos emulsões a base de soro lácteo, 

como fonte de biopolímeros proteicos naturais, sacarose, óleo vegetal, água 

destilada, goma xantana e emulsificante. O material foi misturado e 

homogeneizado utilizando mixer (Fisaton). Após esta etapa as amostras foram 

divididas. Uma parte foi submetida ao processo de microfluidização (Turrax) 

para redução do tamanho das partículas e a outra parte não. As emulsões 

foram avaliadas quanto a grau de estabilidade, ciclos de congelamento e 

descongelamento, estudo do derretimento, liofilização, tamanho de partícula e 

microestrutura. A emulsão com tamanho reduzido de partículas apresentou 

coloração branca leitosa e mais fluida que a emulsão com partículas maiores. 

Ambas apresentaram boa estabilidade no teste de armazenamento e no 

congelamento e descongelamento. Após a liofilização foi confirmado pela 

microscopia que os materiais apresentaram poros irregulares e gotículas de 

óleo dispersas bem como diferença entre tamanho de partículas entre os 

tratamentos analisados. Embora os resultados até o momento sejam positivos 

para estabilidade ainda não foi possível a obtenção em escala nanométrica dos 

materiais emulsionados.  
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Espaços de Hilbert e Operadores Lineares 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

A teoria dos Espaços de Hilbert foi iniciada por D. Hilbert para ser utilizada em equações em 
integrais. Ela é uma teoria mais antiga do que aquela de espaços normados.  Os Espaços de Hilbert 
podem ser vistos como uma generalização natural do espaço Euclideano e esses espaços são os 
mais usados em aplicações de análise funcional. Por definição, os Espaços de Hilbert são espaços 
vetoriais com produto interno e completos com relação à norma proveniente desse produto. Sua 
teoria é rica e a grande vantagem desses espaços é o conceito de ortogonalidade. Em espaços de 
Hilbert, podemos falar, por exemplo, de vetores ortogonais e de “comprimento” (norma) de vetores. 
Vale a pena citarmos alguns resultados importantes: todo Espaço de Hilbert pode ser expresso 
como soma direta de um subespaço fechado e seu complemento ortogonal;   espaços de Hilbert 
admitem bases ortonormais e cada elemento desse espaço pode ser expresso como uma 
“combinação” enumerável de termos da base, sendo cada coeficiente expresso em função do 
produto interno; um resultado importante de teoria de aproximação nos garante que se H é um 
espaço de Hilbert e Y é um subespaço fechado de H, então, para cada xϵH, existe única melhor 
aproximação para x em Y.   A teoria dos operadores definidos em Espaços de Hilbert também se 
mostra interessante. Um resultado de Riesz nos diz que cada funcional linear limitado definido em 
um espaço de Hilbert tem uma representação especial usando o produto interno do espaço (o 
chamado Teorema de Representação de Riesz). O operador adjunto (de um operador T) definido 
entre Espaços de Hilbert são muito usados em problemas de equações diferenciais e integrais. Ele 
satisfaz várias propriedades e são essenciais para a definição dos operadores auto-adjuntos, 
unitários e normais: os operadores auto-adjuntos são aqueles coincidem com seus adjuntos. Já os 
operadores unitários T são aqueles cujo operador inverso coincide com o seu adjunto. E os normais, 
comutam com seus adjuntos.  
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Impacto de Grupos Funcionais Oxigenados Nas Propriedades Estruturais do Grafeno 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
O nosso grupo de pesquisa iniciou um estudo baseado na modelagem do óxido de grafeno (GO – do inglês 
graphene oxide), na tentativa de apresentar um GO de forma mais estruturada. Dentro deste tema, uma 
questão que ainda está em aberto é o comportamento estrutural e eletrônico do empacotamento do GO. Para 
isso, realizamos os estudos através de simulações computacionais com a inclusão de grupos funcionais 
provenientes de reações químicas envolvidas na produção do GO via esfoliação química, para obtenção da 
densidade do óxido de grafeno reduzido (rGO). Dessa forma, conseguimos estabelecer uma relação 
matemática associada ao aumento da densidade pela razão entre a quantidade de oxigênio que foram 
adicionados nas estruturas formadas por grafeno molecular pela de carbono. Além disso, pôde-se observar 
comportamentos ao decorrer das dinâmicas moleculares que ajudam a compreender algumas reações 
químicas envolvendo o rGO. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Um dos grandes desafios atualmente é lidar com grandes bases de dados, chamadas de Big Data.  
Elas apresentam uma enorme quantidade de observações e de variáveis, chamadas de variáveis 
explicativas, essas variáveis tem como objetivo explicar um fenômeno, chamado de variável 
resposta. Muita das vezes se faz necessário reduzir o número dessas variáveis explicativas para 
sanar problemas como multicolinearidade, custo computacional, dificuldade de extrair 
informações, entre outros. Com isso surgiram vários métodos para solucionar esses problemas, 
esse projeto se propôs a estudar os diferentes métodos de seleção em modelos lineares. O 
primeiro método estudado foi o de seleção de subconjuntos de variáveis: Backward, Forward e 
Stepwise.  Em seguida os métodos de regularização: Regressão Ridge e LASSO . E por fim os 
métodos de redução de dimensionalidade: Regressão de Componentes Principais e Mínimos 
Quadrados Parciais. Procedimentos de validação cruzada foram utilizados em todos os processos 
para seleção dos modelos. Foi utilizado o software R para fazer simulações e aplicações em 
banco de dados reais de todos os métodos acima. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Neste trabalho propomos um sistema de equações diferenciais ordinárias interligadas para 
descrever a propagação espacial uma doença fictícia, no qual os indivíduos humanos infectados 
transformam-se em Zumbis. Para tanto consideramos: que os humanos saudáveis se encontram 
isolados em nichos cercados por uma população infectada, o contato é altamente contagioso e 
letal, não há cura para a doença, há um período de latência no qual há possibilidade maior de 
infiltração em um nicho por um indivíduo infectado, mas latente, nichos vizinhos são 
considerados como um só nicho, os recursos são limitados em cada nicho portanto há uma taxa de 
migração entre locais. A partir dessas considerações modelamos estas interações básicas entre os 
indivíduos e seus parâmetros associados. Dessas equações e tendo estabelecido os parâmetros 
para o estudo por meio da simulação numérica obtemos o comportamento das subpopulações. 
Resultados que comparamos com o espaço de fase para as diferentes tendências com diferentes 
populações iniciais. De forma geral os resultados são altamente dependentes dos parâmetros 
adotados, que indicam que há possibilidade de sobrevivência em um modo de vida em nichos, 
porém esta ocorre mediante um alto controle migratório tanto de indivíduos infectados como 
latentes. A solução deste sistema dinâmico depende: do tempo e dos coeficientes. Os coeficientes 
são estáticos definidos pela média obtida de observações empíricas (no caso de textos, series e 
filmes), e podem se relacionar de forma linear, ou não, as características do sistema, que por sua 
vez busca descrever algum fenômeno físico e, ou, biológico. E por meio destas soluções podemos 
avaliar a dependência de certos dados e obtermos coeficientes estáticos do sistemas não estudados 
normalmente. Estamos, neste projeto, iniciando a busca destas formas mais gerais para as 
soluções, utilizando as equações Fuzzy e suas operações com esperança Fuzzy. Esperamos, no 
próximo projeto, obter coeficientes estáticos, mas através de densidades referentes a dados do 
sistema. Assim, generalizaremos a solução da equação podendo vir a obter e avaliar a 
dependência de dados diretos do sistema. 
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Resumo: 
Alguns nanomateriais (NMTs), tais como grafeno (GR), nanotubos de carbono (CNTs) possuem 
propriedades eletrônicas e ópticas singulares. Esses materiais são tão finos quanto fisicamente 
possível, sendo assim considerados materiais bi- e unidimensionais. Esses materiais podem ser 
metálicos ou semicondutores, abrindo possibilidades para inúmeras aplicações tecnológicas em 
reforço mecânico de materiais, optoeletrônica, baterias, supercapacitores, dentre outros. 
Dispositivos eletrônicos orgânicos, quando comparados aos seus similares baseados em silício, 
possuem várias vantagens, tais como baixo custo, flexibilidade mecânica, além de terem o 
potencial de serem ecologicamente sustentáveis. Mas a sua eficiência ainda é baixa quando 
comparada aos dispositivos tradicionais. Uma das maneiras de se resolver esse problema é 
entender como filmes de moléculas orgânicas interagem com outros materiais de baixa dimensão 
de forma a aumentar a injeção e transporte de cargas nesses materiais. Os nanomateriais de 
carbono citados previamente podem possuir várias funções dentro de um dispositivo 
eletroluminescente (LED), tais como camadas transportadoras de buracos ou mesmo simples 
eletrodos transparentes e flexíveis. Neste projeto, produzimos nanotubos de carbono de paredes 
simples ou múltiplas pelo método CVD. Posteriormente, pretendemos obter filmes finos dos 
mesmos para estudar suas propriedades como eletrodos, transportadores de cargas ou mesmo 
camadas ativas em dispositivos, tais como LEDs orgânicos, células fotovoltaicas orgânicas e não 
orgânicas, e transistores de efeito de campo. Os nanotubos foram crescidos com diferentes 
condições experimentais (tempo, temperatura, fluxo de gases, dopagem), e foram caracterizados 
por microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia Raman. Alguns filmes de NTs já foram 
obtidos, com com boa condutividade elétrica e transmitâncias maiores que 80%. 
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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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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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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Desde muito cedo a humanidade despertou seu interesse sobre os mistérios da origem e 
evolução do Universo. Com a formulação do método científico, pode-se finalmente abrir mão 
das explicações míticas e passar a buscar explicações racionais para tais mistérios. O presente 
trabalho buscou, a partir da ciência moderna, explicar um fato muito curioso observado em 
1998, a expansão acelerada do Universo. Para que se pudesse fazer um tratamento científico 
da questão, foi primeiro estudada a conhecida Teoria da Relatividade Geral e a Cosmologia 
Relativística, pois em grande escala é a gravitação a mais importante das interações 
fundamentais. Após esse estudo o foco voltou-se para a obtenção das equações de Friedmann 
para um Universo homogêneo e isotrópico. Estas são equações diferenciais temporais para o 
fator de escala R(t). R(t) fornece uma medida do tamanho do Universo e sua derivada primeira 
com relação ao tempo a taxa de expansão. Nesse projeto, foram estudados três tipos diferentes 
de fluidos que poderiam explicar a expansão acelerada, a saber: a Constante Cosmológica, 
Gás de Chaplygin e o Gás de Chaplygin generalizado. Partindo então das equações de 
Friedmann para estes fluidos foi possível, com a ajuda do software MAPLE, resolver, 
numericamente, estas equações e traçar gráficos para R(t) em função de t. Após uma extensa 
quantidade de gráficos e uma minuciosa análise, pode-se verificar que todos os três fluidos 
utilizados reproduzem a expansão acelerada do Universo. Foi possível ainda verificar que os 
modelos gerados a partir desses fluidos permitem a era de formação de estruturas, um 
momento no passado em que a expansão do Universo diminuiu sua velocidade e permitiu que 
as galáxias se formassem. Os fluidos estudados, por reproduzirem a expansão acelerada do 
Universo, são bons candidatos para representar a Energia Escura. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

No estudo de sistemas atômicos e moleculares separa-se a equação de Schrodinger independente do 
tempo atrav�es da aproximação de Born- Oppenheimer (ABO) em uma parte eletrônica e outra nuclear. 
Sendo assim, a equação de Schrodinger para os nucleos passa a ser resolv�ida considerando a influência
eletrônica como um potencial dependente das posições nucleares obtido atrav�es de metodos ab initio. 
Nestas circunstâncias, uma curv�a de energia potencial descrev�e as interações nucleares em um sistema
diatô mico. Dado que a CEP e conhecida, pode-se então estabelecer informações a respeito das 
propriedades espectroscopicas destas especies. Uma estrategia para modelar especies moleculares em 
fragmentos de energia, consiste em utilizar a expansão de muitos corpos (MBE), apresentada 
inicialmente por Murrell e seus colaboradores. No entanto, esta metodologia torna-se impraticav�el 
quando o sistema de interesse env�olv�e um grande numero de atomos aumentando assim a 
complexidade do problema. Neste sentido, o objetiv�o do presente trabalho foi propor o ajuste de curv�as 
de energia potencial para os sistemas diatômicos homonucleares O2(X3�g ) e N2(X1+g ) usando o software
liv�re FANN (do inglês, Fast Articial Neural Network). Para isso, pontos ab initio foram gerados por meio 
do pacote de programas MOLPRO v�alendo-se dos ní��v�eis de calculo CASPT2 e MRCI, respectiv�amente, 
nas bases de Dunning AVXZ (X= D,T,Q,5,6). Tendo em mãos os resultados obtidos atrav�es dos ajustes
v�ia rede neural articial, as constantes espectroscopicas foram finalmente calculadas e comparadas com 
a literatura disponv�el.
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Alexandre Cuin; Kaíque Alexandre D’Oliveira 
 

 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

 A Química Bioinorgânica estuda as funções, metabolismo e aplicações de íons inorgânicos 

e seus respectivos complexos em sistemas biológicos, correlacionando assim a atividade biológica 

apresentada por um sistema inorgânico com suas características estruturais e eletrônicas, atribuídas 

aos constituintes químicos presentes na estrutura a ser estudada. Dessa forma, a síntese, 

caracterização e estudo de complexos de coordenação contendo ligantes com atividades biológicas 

e metais constituintes do sistema biológico são de suma importância. O uso de bases de Schiff 

(azometina ou iminas) como ligantes em compostos de coordenação vem crescendo a fim de estudar 

suas propriedades químicas e biológicas. Isso deve-se a estas moléculas possuírem uma grande 

versatilidade em formar estruturas químicas com diferentes grupos orgânicos. As 

tiossemicarbazonas são amplamente estudas, devido à tiossemicarbazida apresentar importantes 

atividades antitumoral, antiviral e antibacteriana, onde são observadas se tais propriedades 

permanecem em seus respectivos complexos. Por fim, esta é uma importantíssima classe de 

compostos orgânicos com amplas aplicações, devido à sua relativa facilidade em síntese e 

purificação. Este projeto teve como foco, obter bases de Schiff a partir da Tiossemicarbazida e 

aldeídos/cetonas, e através destas obter seus respectivos complexos metálicos para estudos 

biológicos, utilizando metais de transição (Ag
+
, Au

+/+3  
, Fe

+2/+3
, Zn

+2
) como potenciais modificadores 

de sistemas biológicos. Para a síntese das amostras foram utilizadas rotas sintéticas utilizando 

refluxo sob condições controladas de temperatura e pH.  As caracterizações estrutural e óptica 

deram-se via Difração de raios X, espectroscopias no Raman e IR e CHN.  
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LÍVIA TORQUATO VENTURA CANUTO (BOLSISTA); GUSTAVO FERNANDES SOUZA 

ANDRADE (ORIENTADOR);  
 
 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

A síntese do material híbrido AuNP@TiO2 (núcleo de nanopartículas de Au, AuNP, e casca de 

TiO2) teve como objetivo estudar metodologias que aumentassem a estabilidade do coloide de 

AuNP (AuNP) frente ao recobrimento com o óxido,
1
 visto que as AuNP livres na presença de 

diversos adsorbatos ou na mudança de solvente podem sofrer agregação. Várias técnicas foram 

utilizadas para a caracterização, possibilitando otimização da metodologia. 

Neste trabalho reporta-se a preparação das AuNP@TiO2 e sua caracterização pelas técnicas UV-

VIS, microscopia eletrônica de transmissão (TEM) e voltamometria cíclica (CV). Ademais, 

estudou-se o efeito SEF (surface enhanced fluorescence)
2
 utilizando a molécula prova IR-820 a 

1×10
-5

 mol L
-1

. Os espectros no UV-VIS das AuNP@TiO2 apresentam deslocamento de 7 nm da 

banda LSPR para maiores comprimento frente às AuNP livres. Esse deslocamento é ocasionado 

pela mudança na polarizabilidade das AuNP, resultado do aumento do índice de refração local na 

presença do TiO2. Pela análise TEM verificou-se a morfologia esferoide das AuNP e envolvendo 

o seu núcleo, visualiza-se uma camada ultrafina de TiO2, com espessura média de 5 nm. O CV 

das AuNP livres apresenta picos de oxirredução atribuídos a processo do Au. Para as 

AuNP@TiO2 esse processo não é observado. Portanto, a técnica fornece indícios do 

recobrimento. O espectro SEF (λ0 = 785 nm) apresenta um aumento na intensidade da ordem de 

3,8 vezes. Esse substrato híbrido mostrou-se promissor comparado a outros reportados na 

literatura². 

Referências:  
1 
J.F.Li.,et al. Nature.; 464, 392, 2010. 

2
 P.P.Fang, et al. Trends Anal Chem.; 66, 103, 2015. 
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ESTUDOS DE NANOBASTÕES DE AU: AUTOMONTAGEM E OBTENÇÃO DE 

SUBSTRATOS DE ALTO DESEMPENHO PARA ESPECTROSCOPIAS INTENSIFICADAS 
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HUDSON BATISTA DA SILVA (BOLSISTA); GUSTAVO FERNANDES SOUZA ANDRADE 

(ORIENTADOR) 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A espectroscopia Raman é uma técnica vibracional que permite obter informações sobre a 

estrutura molecular e a natureza das ligações químicas. Uma maneira de aumentar a intensidade 

Raman é utilizando o efeito SERS (surface enhanced Raman scattering). O efeito SERS consiste 

na observação de que certas moléculas adsorvidas em superfícies metálicas de metais plasmônicos 

especialmente preparadas, apresentam um espectro Raman cuja intensidade média é 10
5
-10

6
 vezes 

maior que aquela esperada sem considerar efeitos de intensificação.
 
 

Essas superfícies metálicas podem ser de ouro, prata ou cobre que são mais utilizados na forma de 

coloides de nanopartículas. Apesar da aplicação na obtenção de espectros SERS, as 

nanopartículas dos metais citados em geral apresentam baixa estabilidade temporal; por isso, é 

necessário utilizar um agente estabilizante. Neste trabalho utilizou-se como composto 

estabilizante a quitosana, que é um polissacarídeo natural. Foi feito estudo da estabilidade de 

nanopartículas de ouro (AuNP) modificadas por quitosana e também foi feito estudo da 

possibilidade de redispersão dessas nanopartículas após deposição por centrifugação. A técnica de 

UV-VIS foi utilizada para caracterizar essas nanopartículas modificadas com quitosana, antes e 

depois de redispersarem. As moléculas Azul do Nilo e IR-820 foram utilizadas como substrato 

SERS para as AuNP’s redispersas modificadas com quitosana.  
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LETÍCIA PORTELA DE SOUZA (BOLSISTA); GUSTAVO F. S. ANDRADE 

(ORIENTADOR) 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
             O aumento do número de pessoas preocupadas com o bem-estar físico e com a estética 

tem causado uma procura cada vez maior por suplementos alimentares. Um dos produtos mais 

populares da categoria é o Whey Protein, suplemento à base de soro de leite bovino, possuidor de 

alto teor de aminoácidos essenciais. Além de seu uso popular, estes produtos também são alvos de 

fiscalizações por já terem apresentado discrepâncias entre seu teor proteico rotulado e o 

verdadeiro. Neste sentido, o trabalho procurou avaliar a composição de amostras dos suplementos 

alimentares, sendo a maioria do tipo “Whey Protein” e alguns hipercalóricos. Para isto, foi 

utilizada a espectroscopia Raman, técnica não destrutiva e sem necessidade de preparo prévio das 

amostras, na qual as mesmas foram expostas à fonte de luz laser de comprimento de onda igual a 

1064 nm e a luz espalhada inelasticamente carrega informações sobre a composição química da 

amostra. A adequabilidade da espectroscopia Raman foi avaliada com o auxílio de ferramentas 

quimiométricas, mais especificamente pela metodologia PCA (Principal Component Analysis). 

Adicionalmente, foi utilizado o método Kjeldahl, que determina a matéria nitrogenada total, 

através da digestão das amostras, dando um valor quantitativo para a determinação proteica. Os 

espectros gerados nas análises se mostraram capazes de distinguir o tipo de suplemento analisado 

dentro do grupo de produtos com o tratamento dos dados pela PCA, e os resultados quantitativos 

do teor proteico apontaram alta variação entre os valores rotulados e os encontrados pelo método 

Kjeldahl. Conclui-se, portanto, que a espectroscopia Raman como técnica única é satisfatória na 

identificação do tipo de suplemento estudado, embora sejam necessários outros métodos na 

avaliação do doseamento de conteúdo proteico. 
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MICROSCOPIA DE CAMPO MAGNÉTICO POR MEIO DE PLATAFORMA ABERTA ARDUÍNO

Prof. Dr. Rodrigo Alves Dias (ORIENTADOR); PÂMELA LACERDA PEREIRA 
TAVEIRA(BOLSISTA)

Este trabalho consiste na criação de um protótipo de mapeamento de Campo 
Magnético gerado por materiais magnéticos ou por fios ou bobinas, controlado por 
código aberto Arduíno. 

O trabalho foi dividido em três partes: projeto mecânico, projeto elétrico e projeto 
de software. A respeito do projeto mecânico, será realizada a construção da estrutura 
mecânica do protótipo através da reutilização de materiais de computadores, bem 
como processos de fixação por parafusos, entre outros. 

No projeto elétrico, o firmware utilizado no Arduíno foi desenvolvido pelo por 
nós, na qual o Arduíno ira mover um motor de passo e efetuará leituras dos valores do 
campo magnético utilizando um sensor de campo magnético.

Além disso, no projeto elétrico será desenvolvido um circuito que interligue o 
Arduíno à estrutura mecânica, sendo que a corrente do protótipo será controlada com o 
auxílio de componentes eletrônicos. A locomoção da amostra dentro da bobina 
ocorrerá com o acionamento de um pequeno motor, o qual empurrará um parafuso 
micrométrico anexado ao suporte do sensor e amostra. O projeto de software 
englobará o uso de softwares gratuitos para tomada dos resultados e/ou elaboração do 
protótipo. Alguns dos softwares utilizados serão o FreeCad e Python.

Na figura abaixo(esquerda) apresento uma imagem do protótipo. Na figura 
abaixo(direita) imagem com o resultado experimental obtido no pela nossa montagem 
experimental. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Uma metodologia importante em síntese orgânica é constituída pelas reações de acoplamento para a 
formação da ligação carbono-carbono catalisadas por nanopartículas de paládio (NP-Pd). A forma e o tamanho das 
NP são de suma importância e dependem da aplicação que se deseja, no entanto, são fortemente influenciadas pelo 
método de preparação. Variáveis como, sequência de adição dos reagentes, velocidade de adição, natureza do 
agente redutor, natureza do solvente (orgânico ou aquoso), presença de agente estabilizante, bem como a 
concentração da NP no meio reacional, afeta seu tamanho e reflete diretamente na sua estabilidade. No entanto, é 
possível controlar o crescimento das NP através da adição de um agente estabilizante de superfície como, por 
exemplo, os surfactantes, os polímeros e mais recentemente os líquidos iônicos.

1
  

Assim, o objetivo deste trabalho foi a preparação dos líquidos iônicos 1 a-d (Esquema 1), os quais foram 
caracterizados por RMN 

1
H e 

13
C. Posteriormente, os compostos 1 a-d foram utilizados como solventes na reação de 

Heck entre a metil vinil cetona (2) e o iodozendeno (3) (Esquema 2)). O sistema reacional foi mantido a 50 °C por 24 
h. Após extração e purificação do bruto reacional, o produto desejado foi obtido em apenas 8 % quando o líquido 
iônico 1d foi utilizado como solvente. Resultados obtidos por nosso grupo de pesquisa em reações de Morita-
Bayllis-Hilman mostram que a amina livre, do resíduo de aminoácido, reage rapidamente com 2 através de uma 
adição 1,4, justificando o baixo rendimento do produto desejado.   A utilização dos líquidos iônicos 1a-c não levou a 
formação do produto desejado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Cao, J.; Sun, T.; Grattan, K. T. V. Sensor Actuat B-Chem., 2014, 332-351. 2. Pereira, P. M.; Martins, R. 
S; Bombonato, F. I. RSC Adv., 2018,8, 23903-23913. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Os pirazóis representam um papel importante na química medicinal, servindo como modelos para 

o desenvolvimento de uma grande diversidade de novos compostos. O núcleo pirazólico possui 

representantes na indústria farmacológica, sendo encontrado no Celecoxib; no Zaleplon; no 

Sidenafil  e no Fipronil. A literatura científica relata pirazóis exibindo atividades anti-

inflamatória, analgésica, antibacteriana, anticancerígena, inseticida, antioxidante, antiparasitária, 

dentre outras. A síntese de derivados pirazólicos é, portanto, um ramo promissor na química 

sintética, uma vez que podem servir como um importante alvo no desenvolvimento de novos 

fármacos no combate a diversas doenças. Tendo em vista a incessante busca pelo 

desenvolvimento de novas substâncias capazes de agir contra doenças sem tratamento, esse 

projeto visou a síntese, a caracterização e a avaliação da citotoxicidade de derivados pirazólicos 

com diferentes padrões de substituição com o intuito de obter compostos biologicamente ativos, 

considerando parâmetros estruturais que permitam discernir relações estrutura-atividade. Nesse 

sentido, foram sintetizados dez derivados pirazólicos di-substituídos a partir de chalconas, 

previamente obtidas, utilizando I2 como reagente e etanol como solvente, sob aquecimento. 

Todos os produtos foram devidamente caracterizados por Espectroscopia na região do 

infravermelho e RMN de 1H e 13C. A atividade citotóxica dos compostos foi avaliada através da 

concentração inibitória de 50% da viabilidade celular – IC50. Foram utilizadas linhagens de 

células tumorais B16-F10-célula de melanoma murino metastático, 4T1-célula de carcinoma 

mamário murino e BHK-21-célula não tumoral de rim de hamster. Dos dez compostos testados, 

dois derivados apresentaram potencial ação citotóxica com índice de seletividade de 5 à 10 vezes 

maior que o controle positivo (daunorrubicina) em relação a célula tumoral B16-F10. Verificou-se 

que os derivados com substituintes eletronegativos com F, OH e NO2 foram os mais ativos. Além 

disso, quatro derivados não se mostraram citotóxicos para as células normais o que os tornam 

promissores na avaliação biológica contra outras patologias. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

O departamento de Química da UFJF foi instituído em 1969 e atualmente conta com trinta 
e sete professores efetivos, sendo o primeiro curso da instituição a ter todos os membros de seu 
corpo docente com a titulação de doutor, se mantendo dessa forma desde então. O presente 
projeto visa investigar como se deu essa estruturação, se amparando em entrevistas feitas com 
os próprios docentes na forma de vídeo, os quais se mostram uma excelente e confiável fonte de 
dados. Passando através da evolução curricular e das linhas de pesquisa do curso, podemos 
observar seu enriquecimento ao longo do tempo, buscando um constante ajuste às demandas 
daquele determinado período. Considerando-se as abordagens da pesquisa qualitativa como 
metodologia, realizamos a coleta de dados através de documentos escritos, fontes iconográficas, 
análise arquitetônica e as já citadas entrevistas. Almejamos contribuir de maneira significativa 
para a divulgação dessa rica história da institucionalização de um importante e produtivo 
departamento dentro da UFJF, tal como o Departamento de Química. 
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Estudo de novos materiais sólidos e nanoestruturados por primeiros 
princípios: nanofitas de borofeno

Felipe Boechat Mazzi (Bolsista)
Prof. Daniel V. P Massote (Orientador)

    
Desde a identificação recente do grafeno, o estudo de nanomateriais bidimensionais 
vem crescendo vertiginosamente, trazendo consigo a identificação de novos 
materiais e novos fenômenos. A baixa dimensionalidade destes sistemas é um dos 
principais fatores que fazem deles terrenos férteis para a observação de novos efeitos.
    A síntese de nanofitas viabilizou o confinamento em um regime ainda mais 
estreito, devido ao seu caráter unidimensional. Neste contexto podemos obter 
nanofitas condutoras ou semicondutoras. Um problema ainda não resolvido está na 
síntese desse material, e no fato de que as bordas das nanofitas afetam drasticamente 
essas propriedades. Por outro lado, sistemas monoatômicos evitam a contaminação 
por outros elementos, e reduzem os custos de síntese.
    Outro material bidimensional de síntese bastante recente (2015) é o borofeno, 
composto apenas por átomos de boro. Diferentemente do carbono, o boro apresenta 
uma série de estruturas metaestáveis com pequenas diferenças de energia entre si, 
como mostram cálculos por primeiros princípios. Isso quer dizer que o borofeno 
apresenta polimorfismo cristalino, tal como indicado por resultados experimentais.
Grande parte da motivação para esses experimentos surgiu a partir de cálculos de 
primeiros princípios atomísticos. Com efeito, nossa proposta é utilizar a Teoria do 
Funcional da Densidade para obter as propriedades básicas de nanofitas de 
borofenos. Até o momento não conhecemos experimentos que reportam a síntese de 
tal material, entretanto, é importante verificar teoricamente a possibilidade da síntese, 
e as propriedades estruturais, eletrônicas e magnéticas que poderiam emergir.
    Reportamos o estudo sistemático dessas propriedades com o uso do programa 
SIESTA. A partir de uma fase cristalina conhecida de borofeno, definimos as 
direções preferenciais cristalinas e as bordas delimitadas por essa escolha. 
Realizamos cálculos de otimização de estrutura, energias de formação e de estruturas 
de banda a fim de obtermos as propriedades básicas das nanofitas. 
Comparativamente, observamos que algumas bordas possuem energias de formação 
mais baixas, indicando uma possível estabilidade. Outro resultado é que essas fitas 
apresentam caráter metálico.
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A presente pesquisa se assentou no reconhecimento de uma tectônica ativa no setor oriental da 
Plataforma Brasileira, vigente ao longo do Cenozoico, e que tem ocorrência destacada nos 
terrenos sob a influência do rifte continental do sudeste brasileiro, expresso pela reativação de 
falhas pré-cambrianas durante a separação da Placa Afro-brasileira, responsável pelo 
soerguimento da margem atlântica e geração de relevos tectônicos como a Serra do Mar e da 
Mantiqueira no Cenozoico Inferior. 
A bacia do rio Piabanha compreende duas importantes unidades geomorfológicas sob a 
influência direta do rifte sudeste, notadamente a Serra do Mar (compreendendo grandes zonas 
de cisalhamento concernentes às serras dos Órgãos, das Araras e do Paquequer) e o Vale do 
Paraíba do Sul. Nesses domínios, foram encontradas várias evidências de tectônica ativa no 
relevo e na drenagem, como escarpas de falha, vales suspensos, capturas fluviais, terraços 
rochosos, canais anomalamente retilíneos em vales tectônicos caracterizados por forte incisão 
vertical, inflexões abruptas em função da interceptação de falhas transcorrentes recentes, entre 
outras. Tais evidências foram constatadas em campo, pela interpretação de bases 
planialtimétricas e produtos de sensoriamento remoto, pela mensuração de parâmetros 
morfométricos, bem como pela aplicação de metodologias inerentes à geomorfologia e à análise 
estrutural, representadas pela compartimentação do relevo e pela extração de lineamentos. 
Ainda, foram gerados mapas paleotopográficos que, embora tenham indicado a regressão das 
escarpas ao longo do Cenozoico, também indicaram a tendência de manutenção do relevo 
elevado na margem continental em função do soerguimento prevalente, alimentado por 
sucessivos campos de tensão que tem promovido a reorganização da drenagem e manutenção 
das grandes linhas interfluviais. 
As evidências, além de demonstrarem uma tectônica ativa ao longo do Cenozoico (e que 
perdura até os dias atuais), também assinalaram uma concentração maior de indícios no 
domínio da Serra do Mar, sugerindo se tratar de um dos domínios geomorfológicos mais 
afetados com o controle morfotectônico vigente no Brasil Sudeste. Os resultados obtidos 
encontraram correlação positiva com estudos em neotectônica que têm sido levados a efeito em 
outras regiões do Brasil, contribuindo com uma compreensão cada vez mais abrangente e 
sistematizada acerca das influências oriundas da dinâmica interna na evolução do relevo 
brasileiro. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Variáveis latentes são aquelas que não podemos observar ou medir diretamente, não fazendo parte, 

portanto, do conjunto de dados disponível.  A metodologia de Análise de Classes Latentes (LCA) permite 

estimar uma variável latente e suas respectivas categorias, denominadas classes latentes.  No caso de dados 

longitudinais há o interesse em avaliar não apenas a prevalência das classes latentes, mas também a 

incidência de transições de uma classe latente para outra ao longo do tempo em intervalos discretos.  Tal 

tipo de análise é denominado Análise de Transição Latente (LTA), sendo o objeto do presente projeto.  Em 

LTA cada momento observado é denominado “onda” (wave), o que gera um complexo conjunto de dados 

com prevalências em cada “onda” e incidências de transições entre classes de uma “onda” para outra.  

Perguntas de pesquisa diversas podem ser respondidas pelos modelos ajustados de LTA, como por 

exemplo: “Há mudança entre classes latentes de uma “onda” para outra?”; “Como tal mudança pode ser 

caracterizada?”; “Se um indivíduo pertence a uma determinada classe latente no momento t, qual a 

probabilidade que esse mesmo indivíduo pertença a essa mesma classe no momento t + 1? E qual a 

probabilidade de ele pertencer a uma classe latente diferente”.  A metodologia, portanto, tenta responder a 

todos os questionamentos que modelos LCA tradicionalmente contemplam com o bônus adicional de 

incluir a análise da transição entre classes latentes ao longo do tempo.  Por possibilitar a análise de 

mudanças (as chamadas transições) entre momentos no tempo, em LTA dá-se preferência ao termo “status 

latente” em vez de “classe latente”, visto que tais estados ou situações podem ser temporários, com 

indivíduos entrando e saindo dos mesmos em diferentes momentos.   

Foi aplicada a metodologia LTA em dados de amostra longitudinal representativa da população de idosos 

não institucionalizados de Juiz de Fora, coletados por meio de Inquérito Domiciliar, com duas coletas de 

dados, relativas aos anos 2010 e 2014/2015, respectivamente.  Com o modelo ajustado procurou-se 

responder as indagações acima, partindo do resultado de teste de hipótese que mostra ser significativa a 

transição de perfis cognitivos na população. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: 
 
Análise de Transição Latente     Modelos de Mistura 
 
   Função Cognitiva em Idosos 

 
XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



Área:  X 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:
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Um grafo G=(V,A) e um conjunto finito de verticee V e areetae A, onde cada areeta e um par de
verticee, ditoe viiinooe, E comum, no entanto, repreeentar um grafo eeuuematicamente atravee de
um diagrama de verticee e areetae, Um grafo e dito planar ee tem uma repreeentaço em figura
onde ņo oa intereeço de areetae, Uma k−coloraço (de verticee) de um grafo e um caeo eepecial
de rotulagem de grafoe, uue atribui a cada vertice um numero natural coamado, no caeo, uma cor,
Ha divereae aplicaçee, eendo a maie clara e conoecida a coloraço de mapae, na uual oe paieee,
por  exemplo,  ȩo   verticee  e  oa uma areeta  entre  doie  verticee  eempre  uue  doie  paieee   ȩo
viiinooe, Uma pergunta natural e uuantae coree, no maximo, ȩo neceeeariae para colorir um grafo
(planar ou ņo) de forma uue verticee viiinooe ņo tenoam a meema cor, Eeee problema data do
eeculo XIX e, na decada de 1970,, o caeo planar foi reeolvido computacionalmenten uualuuer grafo
planar pode eer colorido com no maximo 4 coree dietintae reepeitando a regra anterior, Meemo
eabendo a uuantidade maxima de coree neceeeariae para colorir um grafo planar, veja uue ņo
falamoe  como,  algoritmicamente,  a  coloraço  pode  eer  feita,  Neeee  trabaloo,  eetudamoe  uma
ferramenta de algebra computacional e geometria algebrica coamada baee de Grobner, uue foi
definida por Bucoberger  em 19765 e nomeada em oomenagem a eeu orientador,  Uma baee de
Grobner e um tipo particular de conjunto gerador de um ideal em um anel de polin̂mioe de variae
variaveie, uue tem como principal aplicaço  reeolver o problema de pertinencia de um polin̂mio
a um ideal fixado, Para uear baeee de Grobner, um grafo de n verticee e d areetae e repreeentado
por um polin̂mio em n variaveie de grau d, No anel de polin̂mioe de n variaveie, o problema da
k−coloraço paeea enţo a eer euuivalente a determinar ee o polin̂mio repreeentante do grafo
pertence a um certo ideal, O algoritmo de Bucoberger, deeenvolvido pelo proprio ainda na decada
de 1976,, permite determinar uma baee de Grobner para o ideal em uueeţo, o uue torna maie
eimplee o proceeeo de verificar ee o polin̂mio eeta no ideal, Utiliiando a baee de Grobner do
ideal, obtem-ee ainda um algoritmo para a coloraço deeee grafo,
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A esquistossomose é uma doença parasitária mais comum em áreas tropicais e subtropicais, sendo 
umas das mais negligenciadas em todo o mundo . Até o momento, apenas o fármaco praziquantel 
é utilizado no tratamento da esquistossomose e como consequências disso diversas dificuldades já 
estão aparecendo, tais como, resistência a sua utilização e não prevenção contra reinfecção. Visto 
isso, a busca por novos fármacos, na tentativa de suprir os problemas apresentados pela utilização 
do PZQ torna-se cada vez maior e consequentemente o estudo por novos mecanismos de ação 
também são de grande importância, podendo assim ocasionar a morte dos vermes em suas 
diferentes formas de vida. Desta forma então, a tentativa de inibição da enzima ATP-
difosfohidrolase apresenta-se de forma interessante, devido a resultados promissores já obtidos e a 
sua presença nas diferentes formas de vida do Schistosoma mansoni, uma das espécies causadoras 
da esquistossomose. Desta forma, neste trabalho foram sintetizadas dez flavonas através da reação 
de ciclização oxidativa de diferentes chalconas na presença de I2 e DMSO e foram caracterizadas 
por RMN de 1H e 13C. Quatro flavonas foram testadas com relação a sua atividade 
esquistossomicida in vitro e mostraram potencial como antiparasitários. Além disso, todas as 
flavonas foram testadas com relação a sua atividade enzimática frente a enzima ATP-
difosfohidrolase e destas, quatro mostraram um potencial interessante frente a inibição desta 
enzima. Vale destacar que uma das flavonas, como já dito apresentou potencial esquistossomicida 
e ação promissora com relação a inibição da enzima ATP-difosfohidrolase. Com isso, pode-se 
inferir que a morte dos vermes observada no teste esquistossomicida está relacionada com a 
inibição desta enzima. Estes compostos possuem em comum a presença de grupos alquilas em sua 
estrutura, o que pode indicar que o potencial inibitório destes compostos está relacionado com a 
presença destes grupos. A avaliação da atividade enzimática das chalconas não foi realizada com 
sucesso pois por se tratarem de compostos coloridos, as cores interferiram nos resultados 
inviabilizando o estudo que foi realizado por um método colorimétrico. 
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DINÂMICA MOLECULAR DE SISTEMAS NANOESTRUTURADOS 

COM POTENCIAL PARA A TERAPIA DO CÂNCER 
 

LUÃ GUILHERME LAGE LIMA OLIVEIRA (PIBIC); HELIO FERREIRA DOS SANTOS 

(ORIENTADOR) 

 

Dentre as formas de tratamento e cura do câncer, a quimioterapia é a mais eficiente, principalmente 

em processos metastáticos. A era dos quimioterápicos para o câncer teve início em 1942 e se 

desenvolveu plenamente na segunda metade do século XX, englobando 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, 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 a busca por alternativas para a quimioterapia do câncer. O projeto apresenta duas abordagens 

não clássicas para a quimioterapia do câncer. A primeira é investigar o mecanismo de inibição da 

flavoenzima Tioredoxina Redutase (TrxR), responsável pela manutenção do estado redox da célula, 

a qual tem sido considerada como potencial alvo para agentes antitumorais. Esta é uma abordagem 

não clássica porque desvincula o processo de morte celular (apoptose) da interação com o DNA, 

principal alvo dos antineoplásicos convencionais. A segunda abordagem é entender como 

nanoestruturas de carbono (NC) atuam no transporte e liberação de agentes antitumorais. Apesar de 

evidências experimentais da possibilidade de uso de NC como carreadores de biomoléculas, as 

informações sobre estrutura, função e mecanismo de ação dessas formulações são incipientes. Nas 

duas linhas, a proposta é investigar o comportamento dinâmico dos processos em períodos longos 

(micro segundos) visando avaliar eventos estruturais que forneçam evidencias dos fatores relevantes 

que controlam a eficiência dos sistemas propostos. 

 

FAPEMIG (CEX - APQ-00591-15); UFJF-PIBIC 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O trabalho objetivou analisar o comportamento das chuvas no município de Juiz de Fora-MG, 
para isso foram realizadas analises mensais, no intervalo de tempo compreendido entre os anos de 
1915 a 2017 na perspectiva de verificar as tendências de mudanças de comportamento das 
precipitações a partir da regressão linear simples e do teste não paramétrico Mann-Kendall. Para a 
análise dos dados diários, o conjunto de dados utilizados foi o de 1972-2017, uma vez que para os 
anos anteriores existem apenas os totais mensais de precipitação, para isso, foi utilizada a técnica 
estatística dos percentis, sendo que os valores enquadrados a partir do percentil 85 (chuvas de 
17mm/24h) foram considerados como chuva intensa, enquanto que o percentil 95 (34,9mm/24h) 
caracterizava as chuvas extremas. Como forma de verificar as tendências dos dados, foi utilizado 
o teste não paramétrico de Mann-Kendall com significância de 95. Para a análise dos dados 
diários, após a definição dos percentis, os valores de chuva intensa e extrema foram quantificados 
anualmente ao longo da série histórica com o intuito de verificar se estes aumentaram ou 
diminuíram em quantidade ao longo dos anos. Analisando os dados mensais e suas tendências, foi 
possível observar com significância de 95% que o mês de novembro vem apresentando tendência 
de aumento nas chuvas mensais. Os resultados dos totais pluviométricos diários indicam que não 
houve tendência significativa no aumento ou decréscimo dos eventos intensos e/ou extremos das 
precipitações. As técnicas empregadas permitiram compreender o comportamento das 
precipitações no município de Juiz de Fora-MG, comprovando estatisticamente, que não houve 
uma tendência de aumento ou diminuição dos eventos extremos de chuva na estação chuvosa, que 
compreende os meses de outubro a março. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

O polímero comercial conjugado poli(3,4-etilenodioxitiofeno):poliestirenosulfonato 

(PEDOT:PSS) é um semicondutor orgânico que vem sendo largamente utilizado em dispositivos 

opto-eletrônicos orgânicos. O entendimento do comportamento térmico deste material é crucial 

para a fabricação e otimização de dispositivos altamente eficientes. Neste trabalho foi estudado o 

comportamento térmico do PEDOT:PSS, PEDOT: PSS com nanopartículas de prata (nAg) e 

PEDOT:PSS com nanopartículas de ouro (nAu) adsorvidas em sua superfície. Análises Raman  

(λ0=785nm) no intervalo de -150 a 300 ºC foram realizadas para monitorarmos a evolução 

espectral devido aos efeitos da temperatura na estrutura do polímero. Os resultados evidenciam 

que as bandas Raman associadas aos estiramentos  e  sofrem deslocamentos para 

menores números de onda (cm-1) com o aumento da temperatura. Bem como, estas análises 

também ressaltam que o comprimento de conjugação deste polímero aumenta com o aumento da 

temperatura para os três sistemas, PEDOT: PSS; PEDOT: PSS com nAg e PEDOT: PSS com 

nAu. A curva termogravimétrica (TGA) do PEDOT:PSS foi obtida em ar sintético, e os resultados 

indicam que a sua degradação térmica tem início em aproximadamente 300 ºC. O polímero 

apresenta boa estabilidade térmica nos três sistemas em torno de 250 ºC, O espectro Raman é 

substituído por sinal de fluorescência para analises superior a 250 ºC 
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Novas Aplicações Tecnológicas para Vidros Especiais dopados com 

Nanopartículas Metálicas ou Semicondutores: Meio Ativo para Lasers 

de Estado Sólido e Substrato para Filmes de Grafeno: Avanços na 

implementação do Calorímetro DTA/DSC acoplado ao FT-IR  

Victor Rocha, Zélia Ludwig, Diogo Rúbio Sant’Anna 

 Os vidros podem hoje ser usados em novas aplicações, nunca imaginadas 

poucas décadas atrás, com o avanço nas técnicas de têmpera, que são 

responsáveis pela alta resistência, temos para-brisas de automóveis, vidros 

a prova de bala e lentes de óculos. Outras espécies de vidros óticos são 

sensíveis à luz ultravioleta e podem ser usados para tomadas fotográficas, 

desenvolvendo a imagem por tratamento térmico. Outra aplicação 

relativamente recente dos vidros dopados com Terras-raras é a fabricação 

de meios opticamente ativos para lasers de estado sólido com o intuito de 

substituir os cristais empregados, uma vez que são mais baratos, fáceis de 

serem produzidos e podem ser ajustados `as necessidades do 

desenvolvedor. Os lasers dopados com Neodímio têm sido muito adotados 

na medicina, desde a retirada de tumores até no estudo do índice de 

refração do sangue de pacientes com tuberculose, no monitoramento de 

velocidades de partículas em fluidos, especialmente em bioengenharia, em 

engenharia, para melhorar a eficiência da combustão de motores e como 

pinça ótica. Ainda é possível usá-lo com um multiplicador de frequência 

para servir como laser de bombeio, em geral, a frequência é dobrada para 

emissão em 532 nm para um bombeio ótico rápido para lasers de Rubi, 

como é o caso dos lasers de Ti:Safira que vem atraindo muita atenção 

recentemente por serem lasers de femtosegundo. Neste trabalho o objetivo 

geral foi continuar a produção e a análise de vidros fosfatos, utilizando 

como dopante íons trivalentes de Neodímio. O estudo foi baseado nas 

técnicas de Medida de Densidade, Medida do Índice de Refração Linear, 

Absorção Óptica e Difração de Raios-X. Os resultados obtidos São bastante 

Promissores. Agradecimentos: FAPEMIG, CAPES, CNPq e FINEP.  



SUSTENTABILIDADE E DESIGN: O USO DE FIBRAS DE COCO PARA A 

FORMAÇÃO DE COMPÓSITOS USADOS PELA INDÚSTRIA 

MARLA SILVA DE OLIVEIRA LEAL, MARCELA MEDEIROS RODRIGUES, ZELIA 

MARIA DA COSTA LUDWIG, VICTOR HUGO DE OLIVEIRA 

A utilização de fibras naturais vem sido estudada atualmente com grande entusiasmo no 

desenvolvimento de compósitos poliméricos, devido ao seu baixo custo, fácil obtenção, 

potencial energético e sustentável, sendo assim, não agride o meio ambiente. Dessa forma, 

para este trabalho, buscamos compreender e estudar o comportamento térmico da fibra do 

coco através das técnicas analíticas de termogravimetria (TG/DTG) e de análise térmica 

diferencial (DTA). As fibras foram utilizadas em condição in natura, sem tratamento térmico 

ou químico,  e, após ser triturada,  foi utilizada uma amostra de (11,5±0,1) mg. As análises 

de TG/DTG e DTA foram feitas simultaneamente com velocidade de aquecimento de 

10ºC/min até atingir a temperatura de 500°C, utilizando como gás de arraste em atmosfera 

dinâmica de Nitrogênio no equipamento da Netzsch, STA 449 F1 Jupiter. Os resultados 

obtidos por TG/DTG foi possível averiguar os processos envolvidos que causam variação da 

massa da fibra do coco. Foi possível observar onde e quantos decaimentos e curvas 

ascendentes existem no gráfico, que significam respectivamente, a perda ou ganho de massa. 

Pela curva DTG, podemos extrair informações quantitativas sobre a perda de massa. E pela 

altura do pico dessa curva, conseguimos fornecer a taxa de perda de massa nessa temperatura 

identificando o máximo da curva DTG, obtemos a máxima velocidade da reação térmica.Foi 

possível determinar se a decomposição térmica ocorre em vários eventos consecutivos e 

concomitantes; evento referente à decomposição da amostra, desidratação e composição 

orgânica. Como perspectiva para esse trabalho, visamos repetir o estudo para essa biomassas, 

buscando  a caracterização feita com vários outros parâmetros , objetivando o seu uso não 

apenas para a formação de compósitos utilizados pela indústria, mas também seu potencial 

energético;  fazer esse estudo com adição de tratamento químico para analisar as alterações 

térmicas prováveis; utilizar outras técnicas de caracterização, tais como: FT-IR, Calorimetria 

Exploratória Diferencial (DSC), análise de espectros de infravermelho e verificar o potencial 

energético dessa biomassas. 

 



Área:  Ciências Exatas e da Terra X

Ciências Biológicas

Engenharia e Ciência da Computação

Ciência da Saúde

Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Humanas

Linguística, Letras e Artes

Título do Projeto:

Relação entre calibres axial, temporal e Coulomb na eletrodinâmica clássica
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Os campos elétricos e magnéticos são descritos, de maneira
relativisticamente invariante, pelo tensor eletromagnético F, o qual é
uma forma do grau 2. Pelas equações homogêneas de Maxwell e pelo Lema
de Poincaré este tensor possui um potencial-vetor, ou seja, um campo
(co-) vetorial A cuja derivada exterior é o próprio tensor F. O
potencial para um dado F não é único, e pode ser submetido a chamadas
condições de calibre. Correspondentemente, o potencial-vetor A, em
contraste com o tensor eletromagnético, não é diretamente
observável. Porém, ele é indispensável para a formulação de interações
do campo eletromagnético com outros campos, e por isso é interessante
analisar as características dos vários calibres, e as relações entre
eles.  

No presente projeto, propomos a construção de um potencial-vetor
através de uma integral de linha do tensor de campo até o infinito na
direção de um quadrivetor v. Esse vetor pode ser considerado como
caracterizando um "calibre", remanescente do calibre axial, mas também
pode ser considerado um argumento do campo A. Entre outros, mostramos
que o potencial-vetor construído dessa maneira com v tipo-tempo
satisfaz as condições do calibre de Coulomb (no referencial de
repouso do vetor v).  

A mencionada construção do potencial-vetor mostrou-se profícua numa
abordagem emergente à  teoria quântica de calibre (evitando os
"fantasmas" e os estados não-físicos dessa teoria). As considerações
clássicas podem, além de ser interessantes por si mesmas, ser úteis
para complementar e interpretar os resultados da teoria quântica de
campos.  
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Título do Projeto: Utilização de oxidação fotocatalítica em estudos de remoção de 
contaminantes emergentes em meio aquoso utilizando-se processos oxidativos 
avançados 

 

Resumo: 

Uma grande quantidade de fármacos de diferentes classes é consumida anualmente em 
todo o mundo. Depois do uso, esses compostos são parcialmente metabolizados e 
excretados na urina e fezes, e subsequentemente entram nas estações de tratamento de 
esgoto (ETEs), onde são tratados, juntamente com outros constituintes orgânicos e 
inorgânicos do efluente. Entretanto, tem sido mostrado que alguns desses fármacos não 
são completamente removidos nas ETEs. Como resultado, esses compostos são 
encontrados em efluentes de ETEs assim como em águas superficiais e subterrâneas. A 
frequente ocorrência de fármacos no ambiente aquático e na água potável tem levantado 
a questão sobre o seu impacto no ambiente e na saúde pública. A presença de fármacos 
residuais e outros compostos xenobióticos na água potável é outra questão de saúde 
pública, uma vez que pouco se sabe sobre o potencial efeito na saúde associado com o 
consumo em longo prazo da mistura destes compostos na água potável. A biodegradação 
e a degradação abiótica são os processos naturais de eliminação dos fármacos do meio 
ambiente. No entanto, a persistência destes resíduos no ambiente aquático é um reflexo 
de que os processos naturais de eliminação não têm sido eficientes para eliminá-los. O uso 
de processos abióticos artificiais de degradação, tais como processos oxidativos avançados 
(POAs), é um caminho alternativo para diminuir e eliminar resíduos de fármacos do meio 
ambiente. A tecnologia de oxidação fotocatalítica emprega semi-condutores fotoativados 
para degradar contaminantes em baixas concentrações tanto em ar como em água. Assim, 
nesse projeto estudou-se as potencialidades da oxidação fotocatalítica para a degradação 
de cafeína (um estimulante do sistema nervoso central e frequentemente detectada em 
águas residuais) e ácido acetilsalicílico (um analgésico, antipirético, anti-inflamatório e na 
atualidade o medicamento mais consumido no mundo) isoladamente e em associação 
empregando-se óxido de zinco e óxido de titânio em conjunção com luz ultravioleta (UV), 
constituindo os sistemas ZnO/UV e TiO2/UV, na presença e na ausência de um agente 
oxidante como persulfato de potássio (K2S2O8), buscando-se alta eficiência na degradação 
dos contaminantes orgânicos propostos em meio aquoso. A taxa de degradação de 
cafeína e ácido acetilsalicílico isoladamente ou em associação foi monitorada 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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Título do Projeto:  
 
ALGORITMO PARA CLUSTERIZAÇÃO DE TRECHOS DE VÍDEO COM FOCO NA 
GERAÇÃO DE CENAS EM VÍDEOS EDUCACIONAIS. 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Com base em ferramentas para Transcrição Automática de Áudio (Automatic Speech 
Recognition) e também para OCR (Optical Character Recognition), auxiliar o processo de 
extração de informações dos vídeos para melhorar o particionamento em cenas (tópicos) do 
mesmo, com foco num melhor direcionamento do usuário para o trecho do vídeo no qual a sua 
busca está associada. Posteriormente foi realiza a contribuição no processo de relacionamento dos 
vídeos. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Neste trabalho, foram analisadas as mudanças estruturais da fotorresina negativa SU-8 10, 
utilizando a técnica LDI-ToF-MS. Amostras desta fotorresina foram expostas à radiação 
ultravioleta de comprimento de onda 365 nm a partir de uma lâmpada de arco de mercúrio. Os 
principais compostos da fotorresina negativa SU-8 10 e a cinética química da reação após 
exposição à radiação ultravioleta foi identificada e calculada. Esta foi a primeira vez que esta 
técnica foi utilizada para obter o parâmetro Dill C da fotorresina SU-8 10. 
 
Pela análise dos espectros de massa das fotorresinas com diferentes exposições, observou-se que 
os picos de espectros de massa m/z = 235 Da e m/z = 237 Da aumentam com o aumento da 
energia de exposição. Portanto, esses picos de massa foram atribuídos aos isótopos do fragmento 
iônico negativo SbF6- do ácido fluorantimônico. Alguns outros picos praticamente não mostraram 
mudanças em suas intensidades para fotorresinas expostas ou não-expostas à radiação ultravioleta, 
que poderiam ser atribuídos aos fragmentos iônicos negativos da resina epóxi (EPON). 
 
O intervalo de valores para o parâmetro Dill C, obtido neste trabalho para o fotorresina negativa 
SU-8 10, é consistente com a faixa de valores encontrados empregando a metodologia de 
transmissão actínica convencional usando um laser de argônio operando com o comprimento de 
onda 364 nm. A técnica LDI-ToF-MS pode ser aplicada as fotorresinas que apresentam 
dificuldade de medição utilizando a metodologia de transmissão actínica, como aquelas que 
absorvem nas regiões do EUV (ultravioleta extremo) e do espectro eletromagnético de raios-X. 
 
Agradecimentos: Os autores reconhecem o apoio financeiro da FAPEMIG, CAPES e CNPq. C 
Pinheiro gostaria de agradecer ao programa de bolsas de Iniciação Científica BIC / UFJF. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

 
O problema de ponto de mudança surgiu, inicialmente, no contexto de controle de qualidade e 

antes da introdução da hipótese de ponto de mudança associado com os modelos, pesquisadores 
enfrentavam dificuldades para estabelecer um único modelo para alguns conjuntos de dados.  

 
De fato, o problema de ponto de mudança tem sido um tópico de interesse permanente na 

literatura estatística. Em particular, muitos autores têm estudado o problema de ponto de mudança 
associado com os modelos de regressão sob as suposições usuais de erros normais e não correlacionados. 
Por exemplo, Chen (1998) e Chen & Gupta (2001), sob a suposição de normalidade e independência dos 
erros, realizaram um estudo de detecção de ponto de mudança no modelo de regressão linear. 

 
Por outro lado, na prática, há diversas situações em que pode existir a autocorrelação dos erros, 

em que o erro de hoje depende do erro de ontem, principalmente em unidades de observação obtidas ao 
longo do tempo. Dados de séries temporais são facilmente encontrados em diversas áreas, incluindo 
monitoramento do meio ambiente, medicina, economia e ciências sociais, e muitas vezes apresentam 
autocorrelação. A detecção de múltiplas mudanças em séries temporais é de grande interesse e um 
problema ainda pouco explorado. Se estas séries são correlacionadas a ocorrência de alguma mudança 
no comportamento de uma delas pode gerar mudança em alguma outra. Dessa forma, existem algumas 
propostas para avaliar a estrutura de autocorrelação em modelos de regressão, como, por exemplo, a 
estrutura autoregressiva; veja Neter et al. (1996) para mais detalhes.  

 
Dessa forma, propomos estudar o problema de ponto de mudança associado aos modelos de 

regressão com erros simétricos e autoregressivos, contribuindo positivamente para o desenvolvimento 
na área de pesquisa estatística, aportando novos resultados em modelos de interesse prático, 
estendendo e complementando alguns resultados encontrados na literatura. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Atualmente, os íons lantanídeos têm se tornado vitais para o desenvolvimento de materiais avançados e 
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). Dessa forma, esse trabalho é motivado principalmente pelo fato de 
que existe atualmente um crescente interesse no desenvolvimento de dispositivos eletroluminescentes 
utilizando íons Ln(III) como centros emissores que possam atuar como promissores candidatos na 
fabricação de displays full colors com elevada eficiência e pureza de cor. Este projeto visa a síntese, 
caracterização estrutural e estudo foto e eletroluminescente de novos compostos metálicos de Eu3+, Tb3+, 
Sm3+, Er3+ e Tm3+ utilizando ânions -dicetonatos e ligantes nitrogenados previamente selecionados, 
sendo que uma das metas inclui a caracterização estrutural dos compostos e o estudo das propriedades 
físico-químicas. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Na otimização do processo de busca, este projeto está relacionado a parte de segmentação de 
vídeos, nã                                     ção do áudio, metadados e anotação semântica. 
 
O algoritmo consiste em calcular o custo de segmentar o vídeo em cada transcrição de áudio, 
calcula o desvio quadrático de cada segmentação, e a aresta de maior custo é cortada. Com isso 
identificamos o trecho de áudio em que é menos similar ao próximo trecho, o que identifica onde 
o vídeo pode ser segmentado. Posteriormente também foi implementado um algorı mo genético 
para segmentação de cenas, no qual inicialmente é gerado um conjunto de soluções 
aleatoriamente, calculado o custo de cada solução e ordenado de acordo com os custos. Depois as 
soluções de maior custo desse conjunto de soluções é descartada. As soluções medianas sofre uma 
mutação, sendo que a mutação consiste em dado uma solução as posições da segmentação é 
alterado por um valor aleatório. As soluções de menor custo do conjunto de soluções são 
consideradas boas. Elas são combinadas entre si, duas a duas, gerando uma nova solução, no qual 
a solução gerada tem parte da solução de uma e parte da outra.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

O presente trabalho tem como objetivo implementar técnicas estabilização de frewquência e 

temperatura de um de lasers de femtossegundo desenvolvido na UFJF, de modo que seja possível 

identificar configurações de temperatura e dispersão intrcavidade que favorecem a emissão de 

espectro supercontínuo, com 500 nm de largura, seu uso em metrologia e em estudos de efeitos 

não lineares em materiais utilizados como meio de ganho de lasers e substratos de elementos 

ópticos. Apresentaremos aqui o desenvolvimento de circuitos eletrônicos para estabilização em 

frequência do laser e eliminação de ruídos de naturezas térmica e mecânica. Foi desenvolvido um 

circuito amplificador rápido de alta tensão e corrente (driver de pzt) para o ajuste fino e 

instantâneo da posição dos espelhos da cavidade do laser a partir de uma cerâmica com 

características piezoelétricas (PZT), permitindo o aumento da estabilidade da frequência de uma 

parte em 103 para uma parte em 105, podendo chegar a uma parte em 108. Um segundo circuito foi 

projetado com sistema de controle PID para monitoramento e ajuste instantâneo da temperatura 

do meio de ganho do laser, permitindo controlar o balanço entre os efeitos de lente kerr (essencial 

para produção de pulsos) e de lente térmica (que atrapalha o regime pulsado). Este sistema visa 

reduzir a variação de temperatura do cristal, inicialmente de 4ºC para menos que 0,5ºC, bem como 

prover uma sintonia de temperatura, possibilitando estudos mais detalhados da dependência da 

largura espectral com a temperatura. Os circuitos implementados apresentaram largura de banda 

de 16 kHz, adequada para eliminação dos ruídos ambientais, bem como alta potência fornecida (o 

driver de pzt fornece até 500 mA de corrente e 50 V de tensão, enquanto o circuito para controle 

de temperatura fornece até 2 A em 12 V), partindo de componentes de baixo custo e de vasta 

disponibilidade no mercado. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A indústria brasileira vem desenvolvendo produtos que visam um novo mercado, o dos produtos 
lactose hidrolisada. Este segmento vem aumentando em função do alto número de consumidores, 
que apresentam algum grau de intolerância à lactose e pelo modismo das dietas funcionais. A 
intolerância à lactose se dá pela incapacidade (parcial ou completa) de digerir a lactose, devido à 
deficiência ou ausência da enzima β-galactosidase (lactase) no sistema digestivo. Industrialmente, 
a lactose do leite pode ser reduzida pelo processo de hidrólise enzimática empregando a enzima β-
galactosidase, a qual hidrolisa o referido dissacarídeo em seus monossacarídeos constituintes, a 
glicose e a galactose, facilitando sua absorção pelo intestino. O objetivo desse trabalho foi avaliar 
a influência dos tipos de secagem nas características físico-químicas dos leites em pó reduzidos e 
baixo conteúdo de lactose (LRBL). Os produtos obtidos via spray dryer e via liofilização foram 
submetidos a condição de armazenamento de 50ºC durante 21 dias. Foram realizas análises de 
tamanho das partículas por difração a laser e quantificação do 5-hidroximetilfurfural (HMF livre). 
A partir dos dados obtidos das análises de partículas é possível inferir que às características de 
reidratação dos pós estão diretamente relacionadas a extensão da hidrólise. O volume (%) das 
partículas <1,0 µm diminuiu com aumento do nível da hidrólise, tanto para os leites em pó obtidos 
por spray dryer como também para os obtidos por liofilização. Os produtos submetidos ao 
armazenamento 50ºC, apresentaram redução significativa do volume (%) das partículas na região 
nanométrica, obtendo valores de 0% do volume das partículas <1,0 µm nos produtos com  >99% 
de hidrólise. Níveis mais elevados de hidrólise da lactose, proporcionam interações glicosídicas 
entre as partículas dos LRBL, diminuindo a capacidade de reidratação dos pós. Observou-se na 
análise de HMF livre que os leites em pó obtidos por liofilização com maior extensão de hidrólise 
da lactose foram mais susceptíveis ao desenvolvimento de reação de Maillard. Portanto, a 
hidrólise da lactose e o desenvolvimento de reação de escurecimento não enzimático influenciam 
na estabilidade e consequentemente no shelf-life dos LRBL. 
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Título do Projeto:

DE OLHO NOS TALENTOS DA OBMEP - OURO, PRATA E BRONZE: FUTURO 
BRILHANTE NA UFJF

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

BRUNO MOREIRA FERNANDES (BOLSISTA); 

SANDRO RODRIGUES MAZORCHE (ORIENTADOR); 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

 Nas últimas quatro décadas, tornou-se cada vez mais comum o uso de técnicas de 
programação matemática para resolver numericamente modelos de equilíbrio econômicos como 
por exemplo o da oferta e demanda.
 Estes problemas de equilíbrio em economia aparecem frequentemente com uma modelagem em 
Inequação Variacional. Por meio, da teoria de Inequações Variacionais, podemos associar de 
forma equivalente, o problema de equilíbrio de Nash-Cournot como Problema de Miminização ou
Problema de Complementaridade Mista ou Problema de Complementaridade Simples.

 O modelo estudado é o Problema Nash-Cournot de oligopólio com N empresas.
 De forma bem simples e direta, a descrição do problema é: N empresas i=1,2,...,N, que produzem
o mesmo produto e competem em um mesmo mercado. Sejam q=(q_{1},...,q_{N}) o vetor de 
produção das N empresas, onde q_{i} é a quantidade que cada empresa i produz,
 i=1,2,...,N e Q é a produção total das N empresas. Temos ainda as funções,  demanda inversa 
p(Q) e a função custo de produção C_{i}(q_{i}) para cada empresa i. Com condições adequadas 
para as funções p(Q) e C_{i}(q_{i}).

Assim, por meio do sistema de equações em, vamos apresentar algumas abordagens 
matemáticas, do problema de Nash-Cournot, como Problema de Minimização, Problema de 
Complementaridade Mista, Problema de Complementaridade Simples. Utilizaremos para resolver 
numericamente cada uma das diferentes arbodagens do problema de Nash-Cournot, algoritmos 
específicos para cada caso. Para Problema de Minimização usaremos um algoritmo de pontos 
interiores - FDIPA, para o Problema de Complementaridade Mista - FDAMNCP  e para 
Complementaridade simples - FDANCP. Por fim, faremos uma análise de desempenho 
computacional com todos os algoritmos utilizados para resolver o problema  Nash-Cournot .
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Título do Projeto:

DE OLHO NOS TALENTOS DA OBMEP - OURO, PRATA E BRONZE: FUTURO 
BRILHANTE NA UFJF

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

PEDRO HENRIQUE DE MESQUITA PACHECO (BOLSISTA); 

WALTER CÉSAR DA SILVA PIRES (BOLSISTA); 

SANDRO RODRIGUES MAZORCHE (ORIENTADOR); 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Os objetivos da OBMEP desde sua criação são fundamentados na tentativa de estimular 
e promover o estudo da Matemática no Brasil, contribuir para a melhoria da qualidade do ensino 
brasileiro, possibilitando desta maneira que o maior número de alunos brasileiros possa ter 
acesso a material didático de qualidade, promover a difusão da cultura matemática, identificando
assim jovens talentos e os incentivando seu ingresso em universidades nas áreas científica e 
tecnológica OBMEP.

O desenvolvimento deste projeto baseou-se em colocar em questão essa 
evolução e entender quais as causas desse fato. Dividiu-se então o projeto em três fases. A 
primeira fase fundou-se em uma análise dos dados da OBMEP, que são: a quantidade de 
alunos participantes da OBMEP 1ª e 2ª fase, a evasão dos alunos classificados para a 2º fase, e
a relação dos alunos que foram medalhistas e que receberam menção honrosa. A segunda fase,
foi feito uma visita in loco na Escola Estadual João Ribeiro de Carvalho alocada na cidade de 
Conceição dos Ouros, no qual foram entrevistados alunos, professores e envolvidos na direção 
da escola. Ainda na segunda fase, foi feito através de videoconferências contado com ex-alunos 
medalhistas e fundadores da Olimpíada Ourense de Matemática-OOM, que é para os alunos do 
5º ano do Ensino Fundamental I. Por fim, na terceira fase foi realizado uma análise das 
informações coletadas da primeira e segunda fase do projeto e  juntamente  com os dados 
estatísticos coletados da OBMEP. Com estas informações será possível entender e encontrar 
uma relação que proporcionou o crescimento do desempenho  de Conceição dos Ouros na 
OBMEP.

É evidente que o empenho dos professores e alunos foi um fator de suma importância 
para o melhoramento do Ensino de Matemática e isto se deu através dos projetos desenvolvidos
pela Profa. Rita de Cássia e da criação da Olimpíada Ourense de Matemática(OOM) pelos 
alunos da cidade de Conceição dos Ouros. Como forma de mensurar tal esforço, podemos ver o
desempenho da Cidade de Conceição dos Ouros na OBMEP através das conquistas adquiridas 
pelos alunos e professores ao longo dos 13 anos de OBMEP. O impacto que a Olimpíada 
causou na vida acadêmica, dos alunos e professores que participam da competição em 
Conceição dos Ouros, é visto na mudança de atitude e de perspectiva de um futuro melhor. Os 
alunos deixaram de sonhar e passaram a realizar seus sonhos, como o de entrar em uma 
Universidade Pública nos mais diversos cursos de graduação, já os professores de Matemática 
e de outras disciplinas, começaram a investir em suas capacitações e projetos extracurriculares 
a fim de proporcionar aos seus alunos um ensino de qualidade. Tudo isso com o apoio e 
incentivo dos dirigentes de ensino das escolas de Conceição dos Ouros e com um detalhe 
interessante a integração cada vez maior da família dos alunos com o ambiente escolar.

Palavras-chave:
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Gerenciamento de variabilidades, extensão e Integração das ferramentas de engenharia de 
segurança de sistemas críticos HiP-HOPS e CHESS  
 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Prof. André Luiz de Oliveira (ORIENTADOR) 
Sebastião Lúcio Reis de Souza (BOLSISTA) 
 

 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Sistemas críticos são sistemas de software no qual falhas podem levar a consequências 
catastróficas. Dessa forma, padrões de certificação, e.g., ISO 26262 para sistemas automotivos e 
SAE ARP 4754A para aeroespaciais, demandam que as propriedades de segurança desses 
sistemas sejam verificadas em diferentes níveis de abstração. Assim, a produção de artefatos 
como Hazard Analysis and Risk Assessment (HARA), alocação e decomposição de requisitos de 
segurança (safety requirements), especificados em termos de Safety Integrity Levels, são 
requeridos para obter a certificação. Padrões de segurança como a ISO 26262 determinam o 
cumprimento de um conjunto de objetivos de segurança, atividades a serem desenvolvidas e 
artefatos a ser produzidos, para obter a certificação por nível de criticidade de software. Dessa 
forma, os resultados da decomposição de SILs alocados para mitigar ameaças à segurança do 
sistemas (identificadas durante HARA) para cada componente que contribui direta ou 
indiretamente para a ocorrência dessas ameaças pode impactar no custos do projeto. Técnicas de 
reuso de software como Engenharia de Linha de Produtos de Software (ELPS) vêm sendo 
amplamente utilizadas, juntamente com técnicas dirigidas a modelos, no desenvolvimento de 
sistemas críticos, especialmente nos domínios automotivo e aeroespacial, por proporcionar a 
redução dos custos de produção de artefatos de engenharia de segurança.  Há na literatura um 
conjunto de ferramentas de apoio a decomposição automática de SILs. Recentemente, essas 
técnicas foram adaptadas para apoiar a decomposição de SILs em arquiteturas de sistemas críticos 
baseadas em linha de produtos. Entretanto, há uma falta de mecanismos de visualização de 
informação sobre a decomposição de SILs que devem ser alocados para garantir o uso seguro de 
componentes em um conjunto de configurações/versões de sistemas. Neste trabalho, foram 
desenvolvidas extensões de visualização e geração de relatórios para uma ferramenta de apoio ao 
processo de decomposição de SILs para arquiteturas baseadas no conceito de LPS. As extensões 
ao apoio ferramental foram validadas em um estudo de caso do domínio automotivo.  
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   Krístopher Mazzini de Souza Costa (BOLSISTA) 
 
   André Arbex Hallack (ORIENTADOR) 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
    Quando estudamos os espaços normados (espaços vetoriais com uma noção de comprimento de 
vetor) e as noções métricas (distâncias) e topológicas (vizinhanças, proximidade) geradas pelas 
normas, imediatamente salta aos olhos uma diferença fundamental entre os espaços de dimensão 
finita e os espaços de dimensão infinita: as bolas fechadas dos espaços de dimensão finita são 
compactas enquanto que as bolas fechadas dos espaços de dimensão infinita não são compactas. 
Se levarmos em conta que a compacidade é desejável (por ser preservada por aplicações 
contínuas) e que a não compacidade das bolas fechadas em espaços normados de dimensão 
infinita se dá pelo fato da topologia desses espaços ter abertos demais, somos naturalmente 
levados a buscar topologias mais fracas (com menos abertos) que a topologia da norma e que  
possam trazer essa compacidade. Nessa direção, o Teorema de Banach-Alaoglu estabelece 
justamente que, dado um espaço normado E,  a bola unitária fechada do seu dual topológico E’ é 
compacta numa certa topologia (certamente mais fraca que a topologia da norma de E’) que ainda 
preserva características semelhantes à topologia da norma. Como estes estudos envolvem espaços 
de dimensão infinita e a área da Matemática que cuida desse campo é a Análise Funcional, somos 
naturalmente levados a estudar tópicos de Análise Funcional e por isso o projeto se desenvolveu 
com um estudo inicial de Topologia Geral e uma parte básica de Análise Funcional, passando por 
resultados clássicos (Teorema de Banach-Steinhaus, Teorema da aplicação aberta, Teorema de 
Hahn-Banach) até chegar finalmente ao Teorema de Banach-Alaoglu. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Neste trabalho sintetizamos nanopartículas de ouro (nanoestrelas) e nanopartículas de prata 

(nanoesferas) para investigação do efeito SERS de polímeros condutores nestas nanopartículas. 

Foram investigados os polímeros PEDOT (3,4-ethilenodioxitiofeno) e o MEH-PPV (poli[2-

metóxi-5-(2-etilhexiloxi)-1,4-fenilenovinileno]. Os espectros SERS mostraram que a adsorção dos 

polímeros depende fortemente da natureza da superfície da nanopartícula. Nas nanoestrelas que 

apresentam uma camada espessa de PVP (polivinilpirrolidona), o espectro SERS é observado 

apenas em soluções relativamente concentradas de polímero condutor (1 mmol L−1). Por outro 

lado, em nanoesfera de prata observa-se o espectro SERS para concentrações até 10−6 mol L−1 de 

MEH-PPV e não observa-se interação química entre o MEH-PPV e a superfície metálica. Esses 

resultados são importantes para a aplicação do MEH-PPV e PEDOT em dispositivos 

optoeletrônicos onde efeitos interfaciais são críticos na estabilidade e eficiência dos dispositivos.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Neste trabalho realizamos a investigação do comportamento térmico dos polímeros conjugados 

ADS180BE (poli[(9,9-di(3,3’-N,N’-trimetil-amônio)propilfluorenil-2,7-diil)-alt-(9,9-

dioctilfluorenil-2,7-diil)]) e o ADS129 BE (Poly[9,9-dioctilfluorenil-2,7-diil]) através da 

espectroscopia Raman. Foram realizados espectros Raman in situ no intervalo de temperatura 

entre -196 °C e 300°C. Observou-se deslocamento de bandas vibracionais dependentes da 

temperatura indicando principalmente uma mudança no comprimento de conjugação nas cadeias 

poliméricas em ambos os polímeros. 

Realizamos também a síntese e caracterização de nanopartículas metálicas que tem sido alvo de 

diversos estudos devido à sua grande aplicabilidade em diversas áreas e dentre as aplicações 

podemos citar os dispositivos óticos e sensores. Nesse trabalho nanopartículas de prata (AgNP) 

foram sintetizadas em meio de DMF (N,N-dimetilformamida) e PVP (polivinilpirrolidona) com 

diversas massas moleculares, sendo elas 10, 29, 40 e 360 kDa. Através da microscopia eletrônica 

de varredura e UV-Vis foi observado que utilizando diferentes massas molares dos polímero PVP 

é possível sintetizar diferentes tamanhos e formas de AgNP. Após esse estudo as AgNP foram 

utilizadas como substrato SERS de dois polímeros condutores, o MEH-PPV e o PEDOT:PSS. A 

analise dos espectros SERS dos polímeros condutores mostrou que ocorre adsorção química dos 

polímeros na superfície das AgNPs. 
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Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Lonardo Rabelo; Leandro Abib Mercês.

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

O teorema da curva de Jordan é a formalização de uma ideia intuitiva que, surpreendentemente, não é tão fácil de

provar. Podemos enunciá-lo da seguinte forma:

Teorema (Teorema da Curva de Jordan): Uma curva simples fechada no plano o divide em duas regiões, sendo uma

limitada e outra não limitada.

Podemos definir alguns conceitos que aparecem nesse enunciado. Uma curva é a imagem de uma função vetorial

contínua no definida em um intervalo [a;b] com valores no plano cartesiano bi-dimensional Essa curva é fechada

quando, dado um intervalo [a; b], os valores dessa função no ponto a e no ponto b são iguais. Por fim, essa curva é

simples caso o seu gráfico não intercepte a si mesmo, ou seja, caso não existam valores c e d em [a; b] tais que f(c) =

f(d).

Neste projeto, nos dedicamos ao estudo de vários passos da demonstração deste resultado, incluindo todo o

conhecimento de topologia geral necessário, numa versão simplificada do problema que consiste em considerar

apenas curvas poligonais.

Um argumento central tem um apelo geométrico muito interessante serve para caracterizar se um ponto está na região

limitada (região de dentro da curva) ou na região ilimitada (região de fora da curva). Tomamos esse ponto que

queremos determinar a qual conjunto pertence, unimos a um ponto que claramente esta ná região de fora da curva -

pois como é ilimitada, é possível achar esse ponto facilmente - por um segmento de reta e contamos quantas vezes

esse segmento intersecta a curva. Ao contarmos o número de interseções entre o segmento de reta e a curva,

chegaremos a um número natural par ou ímpar. Se esse número for par, o ponto em questão está na região de fora da

curva, caso contrário, está na região de dentro.
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

O Laboratório de Colisões Atômicas e Superfícies do Departamento de Física da UFJF 
está construindo uma linha para medida de seções de choque de troca de carga em colisões íon-
molécula, na faixa de energias entre 1 e 30 keV, que é de grande interesse para elucidar tanto 
fenômenos relativos aos danos da radiação ionizante em tecidos biológicos[1] quanto fenômenos 
astro-químicos[2]. 
 

Um sistema de placas paralelas carregadas eletricamente imprime a cada projétil, após as 
colisões com o alvo, um momento transversal que depende do seu estado de carga[3]. Assim, 
instrumento em desenvolvimento será capaz de resolver o estado final de carga dos projéteis após 
as colisões graças à possibilidade de movimentar mecanicamente um detector de partículas do 
tipo “multiplicador de elétrons” monocanal. O presente trabalho visa o projeto de engenharia de 
um estágio X-Y, que será responsável para a movimentação do detector. A peça em si, se mostrou 
de difícil compra no mercado devido seu alto custo e aos requisitos de compatibilidade com o 
sistema de ultra-alto vácuo, motivando o início do projeto. Foi utilizado um software de 
modelagem para projetar todos os componentes e por fim gerado os desenhos técnicos para em 
seguida realizar a fabricação. 
 
 
[1] M. Goitein, A. J. Lomax, E. S. Pedroni, Phys. Today 55 No. 9 (2002) 45; A. L. Boyer, M. 
Goitein, A. J. Lomax, E. S. Pedroni, ibid 34. 
 
[2] Herbst, E. and E.F. van Dishoeck, Complex Organic Interstellar Molecules. Annual Review of 
Astronomy and Astrophysics, 2009. 47(1): p. 427-480. 
 
[3] A.C.F. Santos, W.S. Melo, M.M. Sant’Anna, G.M. Sigaud, and E.C. Montenegro, Rev. Sci. 
Instrum. 73, (2002) 2396; 

 

Palavras-chave:  
 
 
 
 

 
XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



 
Área:   X  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:  
 
 
CONSTRUÇÃO DE UM MONOCROMADOR TROCOIDAL 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 

Na área de física de colisões atômicas os monocromadores são instrumentos fundamentais 
em diversos experimentos. No caso de colisões elétron-molécula, monocromadores têm sido 
usados tanto para selecionar a energia dos elétrons incidentes quanto dos elétrons emergentes de 
uma colisão. O presente projeto vista compreender o funcionamento de um monocromador tipo 
“Trocoidal”, que usa campos elétricos e magnéticos cruzados para efetuar a seleção dos elétrons 
que são gerados por um filamento aquecido. O trabalho foi realizado através de simulações 
computacionais através do software SIMION, que resolve através da técnica de elementos finitos 
a equação de Laplace para as condições de contorno impostas pela geometria dos eletrodos, 
transforma esta solução numa matriz tridimensional de campo elétrico e magnético, e finalmente 
com esta matriz de campo resolve as equações de movimento das partículas. São apresentadas 
simulações para as trajetórias dos elétrons dentro de um monocromador trocoidal na configuração 
original de Stamatovic e Schulz[1], assim como considerações sobre técnicas construtivas que 
serão utilizadas para construir um monocromador em nosso Laboratório de Colisões Atômicas e 
Superfícies do Departamento de Física da UFJF.  
 
 
 
[1] Stamatov.A and G. J. Schulz (1968). "TROCHOIDAL ELECTRON 
MONOCHROMATOR." Review of Scientific Instruments 39(11): 1752  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palavras-chave:  
 
Colisões      Moléculas 
 
    Elétrons 

 
XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



 
Área:   X 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:  
 
AVALIAÇÃO DO ESTUDO DA LIXIVIAÇÃO DE BRÁQUETES DE APARELHOS 
ORTODÔNTICOS FIXOS EM SALIVA ARTIFICIAL 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
ANA LUIZA SANTOS FAGUNDES COSTA (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); 
DENISE LOWINSOHN (ORIENTADOR) 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

A determinação de íons de metais tóxicos devido a ação de lixiviação de bráquetes de aparelhos 
ortodônticos fixos em amostras de saliva é de suma importância. Dentre esses metais encontram-se o 
cobalto, que pode apresentar reações alergênicas. O presente trabalho visa verificar o efeito do meio 
saliva artificial na determinação de cobalto por espectrometria de absorção atômica por forno de grafite 
(GF AAS), para uma posterior lixiviação dos bráquetes. Para tanto, três meios diferentes de análise foram 
testados em triplicata, sendo eles em meio aquoso, saliva diluída em 50% v/v H2O e em saliva artificial, 
através das curvas analíticas. Notou-se que em meio aquoso a curva apresentou um coeficiente angular 
de (0,016 ± 0,002), já em meio de 50 % v/v de saliva e em meio de somente saliva o coeficiente angular 
era menor (0,007 ± 0,001) e (0,006 ± 0,001), respectivamente, verificando que não seria possível trabalhar 
com a curva em meio somente aquoso devido a influência da saliva, visto que, praticamente não há 
diferença entre os meios diluídos e somente saliva. Optou-se em trabalhar com o meio diluído uma vez 
que nesse meio a facilidade de pipetagem é maior devido a menor viscosidade. Em uma segunda etapa, 
comparou-se uma curva de adição de padrão em meio de saliva diluída 50% v/v com a curva usando 
padrão externo. 

A curva de adição de padrão para o cobalto foi realizada em triplicata e, notou-se que não houve 
diferença significativa tendo coeficientes angulares iguais de (0,007 ± 0,001) e, portanto, optou-se por 
trabalhar com a curva externa.  Por fim, pode-se concluir que o meio saliva interfere significativamente na 
quantificação de cobalto e o uso da curva externa é apropriado, agora sendo possível então realizar a 
lixiviação e quantificar o cobalto na saliva artificial. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

Os processos de lixiviação envolvem o contato de um líquido com um material sólido, 
ocorrendo dissolução parcial de determinados componentes. Neste sentido, a lixiviação dos 
metais presentes nas bijuterias pelo suor pode ser traduzida como o resultado da 
ocorrência de reações químicas, sendo as espécies químicas mobilizadas por processos de 
difusão e/ou convecção. A compreensão deste processo no presente estudo torna-se 
fundamental, uma vez que a lixiviação corresponde à via mais provável pela qual os 
resíduos metálicos entram no organismo humano. 

Este trabalho tem como escopo o estudo de método para avaliar o poder de lixiviação 
desses metais presentes nas bijuterias pelo contato com suor sintético em temperatura 
corporal, utilizando como técnica a Voltametria de onda quadrada, que relaciona o sinal de 
corrente e o potencial eletroquímico do metal, tornando possível a determinação dos 
mesmos de forma simples e simultânea. 

O estudo mostrou que é possível a realização de análise simultânea para cádmio e 
chumbo, possibilitando a construção de curvas de calibração com bons coeficientes de 
correlação para os dois metais estudados, podendo agora ser aplicado nas amostras de 
suor sintético após seu contato com as bijuterias. 

Mediante ao exposto, vemos que análises deste tipo que permitem a quantificação e 
identificação de agentes tóxicos tais como cádmio e o chumbo presentes em bijuterias e 
que podem ter entrada no organismo vivo por meio da lixiviação com o suor é de elevada 
relevância, pois permitem que medidas preventivas sejam tomadas, assegurando assim a 
saúde da população. 
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Estudo da Tiroxina Isolada e em Solução Aquosa

Valdemir Ludwig e Ricardo Vianna Kuzminski Rizzon

Universidade Federal de Juiz de Fora

A tiroxina é uma das principais hormonios secretados pela glândula tireóide. Distúrbios de

tireóide leva a graves perturbações mentais, tais como depressão, alterações de humor

retardamento  mental,  etc.  Além  disso,  os  hormônios  tireoidianos  são  essenciais  no

desenvolvimento e maturação do cérebro humano e responsável pela síntese de enzimas

necessárias  para  a  síntese  de  neurotransmissores.  Os  hormônios  tireoidianos  são

produzidos glândula  tireóide  na presença de iodo e  é responsável  pela  regulação do

metabolismo. A deficiência de iodo leva a diminuição da produção de triiodotironina (T3) e

tiroxina (T4) e aumenta o tecido da tireóide e causa bócio simples. Hipertiroidismo é a

doença  que  é  causada  pela  secreção  excessiva  de  tiroxina  no  corpo,  enquanto  a

secreção deficiente do que é chamado hipotiroidismo. Na literatura não existe um vasto

estudo  desta  molécula.  Encontramos  estudos  experimentais  do  espectro

raman/vibracional  no estado cristalino. O estudo das ligações de hidrogênio mediadas

pela água entre os resíduos dos complexos transtiretina–tiroxina revelam a necessidade

de um estudo em ambiente biológico (solvente e temperatura).  Assim, a presença de

moléculas de água e sua interação com sítios de ligação da tiroxina pode apresentar

algumas pistas sobre a topologia estrutural  de átomos Iodo e grupos funcionais NH2  e

OH.  Neste  projeto  propomos um estudo  da  estrutura  de  menor  energia  da  molécula

tiroxina  bem  como  de  propriedades  vibracionais  e  eletrônicas  usando  métodos  de

simulação computacional. As próximas etapas do projeto serão concentradas na analise

dos dados calculados e comparação com dados experimentais e em uma fase seguinte o

estudo deste composto em solução aquosa.



ESTABILIDADE DE AMINOÁCIDOS EM SOLUÇÃO

Valdemir Ludwig e Lorrany Vieira Gomes

Universidade Federal de Juiz de Fora

Aminoácidos, peptídeos e proteínas estão entre os compostos mais importantes da natureza. Os

aminoácidos  desempenham  papel  central  como estruturas  monoméricas  formadoras  dos

polipeptídeos e proteínas, sendo de grande interesse o estudo das preferências conformacionais

dos  resíduos  de aminoácidos  individuais,  uma  vez  que  o  modo  como  a  estrutura  daquelas

macromoléculas se enovelam são restringidas pelo espaço conformacional intrínseco de cada

resíduo de aminoácido que lhe dão origem .

Os amino-ácidos são as biomoléculas básicas para a síntese das proteínas e podem existir

na forma zwitteriônica quando no estado cristalino ou em solução aquosa. São compostos de um

grupo amina e um grupo carboxila ligados a uma cadeia lateral R. A cadeia lateral R introduz as

possíveis variações e os diferentes tipos de aminoácidos.  A polaridade dos amino-ácidos é a

principal  força  de  interação  responsável  pela  estabilização  das  estrutura  terciária  e  do

enovelamento  das  proteínas.  Ainda  de  acordo  com  sua  estrutura  podem  apresentar  dois

iosômeros, de acordo com o desvio da luz polarizada: L  -Levógero (desvio para a esquerda) e D

– Destrógero (desvio para a direira). Os aminoácidos nas moléculas protéicas são sempre do tipo

L, enquando os isômeros do tipo D formam pequenos peptídeos de parede celular bacteriana e

alguns peptídeos que têm função antibiótica.

Na etapa inicial do projeto estudamos os monômeros de aminoácidos em fase gasosa e

em solução. O aminoácidos escolhido foi a alanina. O estudo será realizado através da simulação

e análise das estruturas de menor energia das moléculas isoladas, do espectro vibracional e das

constantes de acoplamento magnéticas RMN. Estudos recentes apontaram estas  ferramentas de

análise na predição dos efeitos do meio sobre as moléculas dos aminoácidos.
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Desde a concepção do conceito de geodiversidade, a Geografia adotou um novo instrumento de 
análise para o estudo da paisagem, que utiliza os conhecimentos do meio físico para diversos fins: 
desde a preservação do meio natural até em o planejamento territorial. Nos estudos de nascentes, 
esse ferramental surge como uma nova frente de exploração, capaz de clarificar as complexas 
relações entre os elementos que compõem esses sistemas. Esse trabalho apresenta os resultados de 
uma investigação exploratória acerca da variabilidade fisiográfica de 12 nascentes no Parque 
Municipal Natural da Lajinha, em Juiz de Fora. A organização metodológica do projeto permeia a 
catalogação das nascentes e suas características, perpassando três principais etapas: i) localização 
das nascentes e restituição da drenagem – após visitas orientadas percorrendo os canais fluviais, 
com apoio de receptores GPS e ferramentas de geoprocessamento e cartografia digital; ii) 
caracterização hidrogeomorfológica das nascentes – a partir da verificação in loco de aspectos 
fundamentais da estrutura e dinâmica das nascentes; iii) organização e sistematização de um 
banco de dados – compilação das informações primárias e secundárias em ambiente de cartografia 
digital e elaboração de mapas, tabelas e gráficos. Os resultados atestam a grande variabilidade 
hidrogeomorfológica dessas nascentes, ainda que todas estejam localizadas em um mesmo 
contexto ambiental que, regionalmente, não apresenta grande heterogeneidade. Foram 
encontradas nascentes em calha, em baixa e média vertente. Dentre as seis morfologias de 
nascentes mais comuns da literatura, quatro foram encontradas, com predominância de dutos e 
afloramentos rochosos. Também foram identificados no conjunto de nascentes, os três modos de 
exfiltração (pontual, difusa e múltipla). Observando somente o binômio morfologia/exfiltração, as 
12 nascentes estudadas apresentam cinco diferentes combinações de características, o que elucida 
a variabilidade fisiográfica das mesmas. Por fim, atesta-se que a geodiversidade das nascentes é 
um produto da geodiversidade do ambiente, não apenas em escala regional, mas, sobretudo, fruto 
da heterogeneidade da estrutura dos sistemas geomorfológicos em escala local. 
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 REDES POLIMÉRICAS POROSAS: DAS SÍNTESES ÀS APLICAÇÕES 
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1Departamento de Química. 

*e-mail: andrerolim.ice@gmail.com 

 Co-cristais são estruturas cristalinas compostas de, pelo menos, dois componentes nos quais  
pode-se observar interações intermoleculares promovendo diferentes arranjos1. O significado do termo 
cocristal é motivo de discordância. Uma definição afirma que um cocristal é uma estrutura cristalina 
composta por pelo menos dois componentes, onde os componentes podem ser átomos, íons ou moléculas2. 
Esta definição é algumas vezes estendida para especificar que os componentes sejam sólidos em suas 
formas puras em condições ambientais. Uma definição mais abrangente é que co-cristais "consistem em 
dois ou mais componentes que formam uma estrutura cristalina única que tem propriedades únicas.”  
Baseando-se nestes conceitos o trabalho realizado busca a síntese de co-cristais a partir de ligantes 
carboxilatos e nitrogenados; bem como o estudo de suas propriedades estruturais2, buscando entender as 
interações entre ligantes para posterior tentativa de formação de redes poliméricas através da combinação 
destes com centros metálicos. 
 Foram obtidos dois monocristais, AND02 e AND06, por meio de difusão simples de solventes 
(etanol e água), contendo os ligantes ácido adípico (ADP) e 1,3-bis(4-piridil)propano (BPP). Para isto foi 
usada a estequiometria (1BPP:1ADP) na obtenção de AND02 e (2BPP:1ADP), na de AND06, conforme 
demonstrado no Esquema 1. 
 
 
 

 
Esquema 1. Representação esquemática da síntese dos produtos AND06 e AND02. 

 
Análises espectroscópicas (absorção no infravermelho - IV e espalhamento RAMAN), difração de 

raios X por monocristal (DRXM) e ponto de fusão (PF) foram realizadas, para caracterização estrutural. 
A partir das caracterizações utilizadas pôde-se observar uma faixa de fusão para ambos os 

compostos na região de 113,20 °C a 114,10 °C, embora tenha se variado a relação estequiométrica, foram 
obtidos os mesmos produtos (AND02 = AND06). A análise de DRXM revelou nos espectros a formação de 
um co-cristal formado pelo empacotamento cristalino dos ligantes BPP e ADP, além do fenômeno de 
polimorfismo; em que o co-cristal obtido é uma forma polimórfica de um outro co-cristal reportado na 
literatura (1C5)1.  

A Figura 1 apresenta um comparativo entre as morfologias BFDH (Bravais, Friedel, Donnay and 

Harker)2 do cristal obtido e o polimorfo reportado na literatura. 

 

 

 

Figura 1. Morfologia cristalina BFHD dos co-cristais AND06 (a) e 1C5 (b). 
Foi obtido um co-cristal envolvendo os ligantes ADP e BPP; em que o fenômeno de transferência de 

próton não foi observado. O produto obtido é uma forma polimórfica de outro co-cristal cristalino formado 
pelos ligantes BPP e ADP. Como perspectiva futura, busca-se estudar as diferenças químicas e físicas das 
formas polimórficas, assim como a variação de meios de sínteses visando uma melhor compreensão da 
obtenção de co-cristais. 

UFJF, CAPES, FAPEMIG, CNPq.  
1Dario B.; Elena D.; Giuseppe P.; Fabrizia G.; Michele R. C.; Roberto G. e Luca P. Cryst. Eng. Comm. 2010, 12, 3534–3536, 2Peter A. W.; Tjelvar 

S. G. O.; Jason C. C.; Simon J. C.; Neil F.; Peter T. A. G.; Colin R. G.; e Elna P. Cryst. Eng. Comm. 2013, 15, 65–72. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Nanopartículas de metais de cunhagem, como ouro, prata e cobre, apresentam propriedades ópticas 

particulares por apresentarem transições eletrônicas de plásmon de superfície localizado na região do 

visível e infravermelho próximo. O padrão espectral é altamente dependente da distribuição de tamanhos. 

Estas nanopartículas são utilizadas para obter-se espectros Raman intensificados de moléculas adsorvidas 

em sua superfície (surface-enhanced Raman scattering - SERS)  quando a transição do plásmon de 

superfície localizado estiver em ressonância com a radiação excitante. Algumas sínteses de nanopartículas 

levam à formação de uma camada passivadora na superfície metálica, que impede a adsorção das 

moléculas do analito. O presente trabalho se baseia na minimização do efeito dessa camada passivadora da 

superfície das nanopartículas prata, sintetizadas em meio de peróxido de hidrogênio e boroidreto de sódio,  

para o estudo da adsorção dos compostos ácido mercaptobenzóico, cefepime, penicilina, procaína  e 

azitromicina, pela obtenção e análise dos respectivos espectros SERS.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 

As Leishmanioses são enfermidades infecto-parasitárias que, atualmente infectam cerca de 

12 milhões de pessoas em pelo menos 88 países. Os tratamentos disponíveis para as leishmanioses 

estão longe de serem os ideais. Uma maneira de se atacar este grave problema de saúde pública é 

o desenho racional de agentes terapêuticos à base de metais de transição, menos tóxicos e com 

uma ótima compreensão de seus mecanismos de ação. Na busca de novos potenciais metalo-

medicamentos que possuam a seletividade de atacar alvos específicos do parasita, foram 

sintetizados compostos de coordenação utilizando o conceito de sinergismo, e usando metais 

essenciais ou clinicamente testados como cobre, zinco e prata com ligantes que apresentaram boa 

atividade contra este parasita, como cetoconazol e itraconazol. Assim, foram sintetizados vários 

complexos metálicos de Cu(II), Zn(II) e Ag(I) com estes ligantes, os quais foram caracterizados 

por UV/Vis, IV, análise elementar e RMN (no caso dos complexos de zinco). Estes compostos 

serão testados contra o parasita causador desta doença. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Os ácidos fenólicos ferúlico e p-cumárico são importantes ferramentas para avaliar o grau de 
digestibilidade por parte dos ruminantes. A análise destes compostos em amostras do genótipo de 
capim-elefante tem com objetivo auxiliar na seleção de genótipos que proporcionam maior 
eficiência para produção de leite. Nesse trabalho foi realizada a determinação dos ácidos ferúlico 
e p-cumárico em genótipos de capim elefante. Para as análises foi utilizado um UFLC da 
Shimadzu empregando coluna de fase reversa C18, auto-amostrador para 20 µL e detecção UV 
em 236 nm. No tratamento das amostras, 25 mg foram extraídas em banho ultrassônico por 2 
horas com NaOH a 1 mol.L

-1
. O extrato foi filtrado, em seguida o pH foi ajustado para o valor de 

2,5 e diluído para 10 mL. Posteriormente, foram mantidos sob refrigeração por 12 horas e 
centrifugados a 1000 rpm durante 8 minutos.  Por último, uma alíquota da amostra foi diluída, 
filtrada (0,45 µm de PTFE) e injetada no UFLC

1
. As curvas de calibração por padronização 

interna para os ácidos variaram de 3 a 20 mg.L
-1

. A faixa de concentração total (colmo e folha) 
apresentada pelo ácido ferúlico variou de 3,01 mg/g a 8,92 mg.g

-1
 peso seco enquanto que para o 

p-cumárico variou de 0,52 mg.g
-1

 a 3,92 mg.g
-1 

peso seco. 
 
1
Santos, M. D. R. et al. American Journal of Analytical Chemistry, v. 02, p. 344-351, 2011 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 
 
Variados tipos de substratos são utilizados para o efeito de espalhamento Raman intensificado 

por superfície (SERS), efeito baseado na intensificação do espalhamento Raman em presença 

de nanoestruturas de metais plasmônicos. Um método utilizado para a construção de substratos 

SERS é conhecido como LbL (do inglês Layer by Layer), que possui alto grau de aplicabilidade 

para a fabricação de bicamadas controladas de estruturas com diferentes tipos de materiais de 

variadas composições. No LbL utilizam-se procedimentos simples que contam com a deposição 

alternada de espécies que interagem em geral por cargas opostas sobre o substrato construído. 

As nanopartículas de ouro (AuNPs), foram sintetizadas nesse trabalho utilizando o método de 

Frens, pela redução de citrato de sódio que torna a superfície das AuNPs negativas. A quitosana 

é um polissacarídeo catiônico e foi utilizado como a parte positiva do substrato. Os substratos 

foram caracterizados por UV-VIS e microscopia de força atômica e apresentaram desempenho 

SERS intenso. 

Considerando o fato de que nanopartículas interagem fortemente ente si formando agregados e 

comprometendo sua caracterização, foi utilizado o recobrimento das nanopartículas de prata 

com Nb2O5. Além disso, o recobrimento protege as AgNP contra precipitação, aumentando sua 

estabilidade. Com a síntese e recobrimento pretende-se entender o efeito sobre as propriedades 

plasmônicas nas AgNP. Foi utilizada a espectroscopia no UV-VIS, observando-se um 

deslocamento na banda de absorção da luz das AgNP recobertas com Nb2O5. 

Realizou-se também o estudo do comportamento de moléculas, como o 4-bromobenzenotiol (4-

BBT) e o 4-mercaptofenol (4-MPh), quando as mesmas interagem com superfícies de 

nanopartículas de ouro como substrato SERS. Estas moléculas apresentam alto potencial de 

serem utilizadas como “Raman reporters” e assim podem colaborar com o desenvolvimento de 

sensores/biosensores. Resultados preliminares indicaram adsorção com quebra de ligação S-H. 
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Os sistemas estudados foram escolhidos com base na elevada capacidade 

da matriz de fosfato de dissolver uma quantidade suficiente de óxidos de metal de 

transição que determinam as propriedades do material e o efeito dos íons nióbio 

na estrutura de vidro e vitrocerâmica. Com esta estrutura vítrea, objetivou-se-se 

investigar a presença de niobatos como fase cristalina das vitrocerâmicas.  

Os niobatos, de estrutura perovskita estrutura (tipo ANbO3, onde o sitio A 

em geral é um metal alcalino), apresentam propriedades piezoelétricas, podendo 

ser utilizado na produção de materiais piezoelétricos de grande importância 

tecnológica e industrial. O principal interesse no Niobato de Sódio tem sido as 

suas sucessivas transições de fases.  

Durante o desenvolvimento do projeto foram estudadas as características 

físico-químicas de sistemas vítreos e vitrocerâmicos NaPO3-Nb2O5-NaO e NaPO3-

Nb2O5-Sb2O3, abrindo assim um extenso campo de pesquisa para a investigação 

de sistemas vítreos e vitrocerâmicos associando-se as propriedades 

espectroscópicas e piezoelétricas das vitrocerâmicas às características redutoras 

e fotossensíveis dos vidros de antimonatos e as propriedades formadoras de 

vidros em baixas temperaturas de trabalho dos sistemas polifosfatos. 

 

Objetivos atingidos 

 

• Foram estudadas a produção e propriedades estruturais, de vidros nos 

sistemas NaPO3-Nb2O5-NaO e NaPO3-Nb2O5-Sb2O3  

•  Foram exploradas as propriedades formadoras de vidros de várias 

composições nos diagramas binários e ternários.  

• Amostras foram estudadas por análise térmica diferencial (DTA/DSC), 

espectroscopia Raman e difração de raios-X (DRX).  

• Vitrocerâmicas obtidas a partir dessas composições vítreas também foram 

estudadas pelas técnicas listadas acima. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A espectroscopia de espalhamento Raman intensificado por superfície (SERS) é uma técnica que 
aumenta o sinal do espalhamento Raman por moléculas adsorvidas em superfícies nanoestruturadas dos 
metais ouro, prata ou cobre. Além disso, a espectroscopia UV-VIS-NIR permite correlacionar o espectro 
eletrônico das nanopartículas com a distribuição de tamanho das mesmas. Esta análise permite interferir 
no controle da síntese para a otimização do sinal SERS pela busca da ressonância do plásmon de 
superfície localizado com a linha de excitação. Neste trabalho foi investigado o processo de degradação 
de celulose de obras de arte do Museu de Arte Murilo Mendes da UFJF antes e após processos de 
restauração do suporte celulósico. Alguns espectros foram obtidos com a aplicação de nanopartículas de 
prata, em regiões de dimensões micrométricas, que apresentavam elevada emissão fluorescente em 
razão do processo oxidativo. O uso de nanopartículas metálicas permite tanto a diminuição da emissão, 
por oferecer caminho alternativo para o processo de decaimento, como a obtenção dos espectros SERS 
que permitem o estudo da adsorção do analito, indicando os grupos moleculares mais próximos da 
superfície metálica.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O grafeno é um material formado por uma monocamada plana de átomos de carbono organizados 
em uma rede bidimensional e com átomos hibridizados na forma sp2. O grafeno possui algumas 
propriedades importantes, tais como: alta condutividade elétrica e térmica, boa resistência 
mecânica, alta flexibilidade e uma grande área superficial (superfície interna presente no material 
por unidade de massa). Por ter essas propriedades citadas o grafeno é bastante utilizado na 
nanociência e nanotecnologia. Existem diferentes formas para obter o grafeno, tais como: 
esfoliação química do grafite, deposição química de vapor (CVD), esfoliação mecânica do grafite 
e crescimento epitaxial. A fim de produzir grafeno em larga escala, a oxidação e esfoliação do 
grafite usando as modificações do método de Hummers para se preparar o Óxido de Grafeno 
(GO) se mostra como a principal alternativa e vem sendo amplamente explorada pela comunidade 
científica. Apesar do GO ser um isolante, é possível restaurar suas propriedades elétricas através 
de uma combinação entre tratamentos químicos e térmicos, e ao material reduzido dá-se o nome 
de Óxido de Grafeno Reduzido (r-GO). Entretanto, em geral as propriedades elétricas dos r-GOs 
não são suficientemente baixas para que se possa fabricar eletrodos que permitam a produção de 
dispositivos optoeletrônicos de alta eficiência. Dentre uma gama de metodologias empregadas a 
fim de restaurar as propriedades elétricas dos filmes de GO, os menores valores de resistência de 
folha (RS) até então reportados, são da ordem de 10E3 Ohm/Sq. Assim, fica evidente que se faz 
necessário pesquisar novos materiais e métodos que possam ser usados para se tentar reduzir a RS 
dos eletrodos de r-GO. Este trabalho tem como objetivo, realizar a síntese de óxido de grafeno a 
partir da esfoliação química do grafite, obtendo a oxidação apenas na borda do grafite e ainda 
realizar uma síntese de óxido de grafeno rico em hidroxila e medir o valor do gap óptico. Além 
disso, é objetivo desse trabalho utilizar um arsenal de técnicas de caracterização disponíveis no 
Centro e Estudos em Materiais da UFJF para mapear as propriedades físicas, químicas e elétricas 
deste novo material e avaliar sua aplicabilidade em Eletrônica Orgânica. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Neste projeto a proposta é o estudo dos mais diversos tipos de sistemas químicos, e de suas 
propriedades e características, por meio do uso da espectroscopia Raman, que é uma técnica de 
espectroscopia vibracional, não-destrutiva, que permite obter dados quali e quantitativos dos mais 
variados tipos de materiais. Assim, neste projeto estamos trabalhando em duas frentes distintas: 
espectroscopia de alimentos, mais especificamente leite e derivados, e produtos naturais, mais 
especificamente espectroscopia aplicada à caracterização de produtos marinhos. No primeiro 
caso, usamos a técnica para estudar a formação de pontos brancos em doce de leite 
industrializado, situação muito comum e que prejudica a comercialização do produto; no segundo 
caso, procuramos caracterizar não apenas os principais pigmentos presentes em corais e esponjas 
coletados na costa do Rio de Janeiro, mas também outros compostos químicos majoritários que 
podem ser também observados nos espectros Raman in situ dos organismos marinhos. Em ambos 
casos, as principais bandas observadas nos espectros Raman, obtidos com excitação no visível e 
no infravermelho próximo, foram atribuídas e usadas para determinação dos principais 
constituintes. Para o doce de leite, os resultados indicam que os pontos brancos devem ser uma 
mistura de sais de fosfato e lactato de cálcio, enquanto que no caso de corais e esponjas os 
principais corantes são polienos conjugados, entre eles carotenos. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Em função dos problemas enfrentados com o processo de urbanização acelerado, ocorrido em diferentes 
cidades do país devido a falta ou falhas no planejamento urbano. As transformações realizadas pelo 
homem com o grande adensamento de pessoas vivendo nas cidades, número acentuado de circulações de 
veículos, a retirada da cobertura vegetal, a pavimentação de vias de circulação as modificações na 
topografia, alteram o balanço energético e o balanço hídrico da cidade, gerando um clima que é próprio 
dela, conhecido como clima Urbano. Os efeitos dessa alteração são percebidos pela população que vive na 
cidade, em relação ao conforto térmico, a qualidade do ar e aos impactos pluviais. Desta forma, o presente 
estudo objetivou analisar e inventariar o potencial térmico de três regiões urbanas da zona sul de Juiz de 
Fora, compreendendo Santa Luzia, Ipiranga e São Geraldo, nos quais apresentam tipos de uso e ocupação 
diferenciados. A metodologia utilizada foi o modelo de potencial térmico, baseado na análise das variáveis 
de cobertura da terra proposto por Ferreira (2014), que busca analisar a partir de um modelo Geoespacial 
as áreas com maior/menor potencial de aquecimento. Para a identificação do potencial e o comportamento 
térmico, foram mapeadas na escala de 1:2000 variáveis ambientais e do ambiente construído. Foi realizado 
também um mapeamento da temperatura de superfície por meio de imagem termal. Esta analise resultou na 
identificação do potencial térmico nas três regiões urbanas, e quando comparado o resultado do modelo 
aplicado a temperatura de superfície, verificou-se um alto grau de correlação. Desta forma, conclui-se que 
o modelo permite um maior controle sobre as variáveis do ambiente construído promotoras de mais calor 
no ambiente urbano, o que propicia aos gestores maiores possibilidades e conhecimento nas tomadas de 
decisões. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

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. 

Estudamos alguns conceitos como, por exemplo, conjunto regular livre, conjunto regular, 

grupo Kleiniano entre outras, todas envolvendo ações de um grupo de isometria G no plano 

complexo estendido. Em particular demonstramos que se G for um grupo Kleiniano, então G é um 

subgrupo discreto do grupo das transformações de Moebius.Tratamos do domínio fundamental 

para um grupo Kleiniano G visando compreender o espaço quociente com respeito à ação de G, 

particularmente o domínio fundamental de Ford.  
 
 
 
 

 

Palavras-chave:  
 
Geometria Hiperbólica Grupos triangulares 
 
 Transformações de Moebius 

 
XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



 
Área:  XCiências 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:  
 
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)):  
 
JOÃO VITOR DE LIMA (BIC - FAPEMIG); LUPERCIO FRANCA BESSEGATO 
(ORIENTADOR). 
 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
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 (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Nas últimas décadas, a quantidade de dados disponíveis para análise estatística experimentou um 
crescimento sem precedentes, dando origem a um novo campo: a mineração de dados, sendo que 
no contexto do marketing ou das finanças, há muita atenção focada em mineração de dados. 
Frawley, Piatetsky-Shapiro e Matheus (1992) definiram a mineração de dados como a "extração 
não trivial de informações implícitas, previamente desconhecidas e potencialmente úteis a partir 
dos dados". Nota-se que devido ao avanço da tecnologia da informação, os conjuntos de dados 
têm crescido em ambas as dimensões: não só consistem em mais e mais observações, mas 
também em cada vez mais variáveis, embora os dados contenham uma carga cada vez maior de 
"ruído".  Nesse contexto, Hastie; Tibshirani e Friedman (2016) destacam a importância da 
aprendizagem estatística que desempenha assim um papel fundamental em muitas áreas da 
ciência, finanças, marketing, indústria. Esses autores  também conceituam que, em um cenário 
típico de aprendizagem estatística (statistical learning), tem-se um resultado (variável resposta), 
cuja medida é geralmente quantitativa ou categórica, o qual desejamos prever com base em um 
conjunto de características (variáveis explicativas). James et al. (2015) salientam que essa 
diferença no tipo de saída levou a uma convenção de nomenclatura para as tarefas de predição: 
regressão, quando os resultados previstos são quantitativos e classificação, quando são preditos 
resultados qualitativos. Por outro lado, Everitt e Hothorn (2011) apontam que uma das habilidades 
mais básicas dos seres vivos envolve o agrupamento de objetos similares para classificar.  
Nesse trabalho são apresentados alguns procedimentos computacionais para download e limpeza 
dos dados diretamente da web, por meio da linguagem estatística R. São aplicadas algumas 
técnicas computacionais de aprendizado supervisionado para classificação e comparados seus 
resultados em um grande conjunto de dados. 
Os autores agradecem à FAPEMIG e ao CNPq o apoio financeiro concedido ao projeto. 
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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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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O objetivo geral deste projeto é o desenvolvimento de pesquisas em áreas estratégicas das 
ciências aplicadas, tais como química supramolecular e sistemas nanoestruturados, envolvendo 
principalmente Química de produtos naturais, em particular o estudo de liquens e alguns vegetais. 
Assim, a espectroscopia Raman, técnica de espectroscopia vibracional na qual não se destrói o 
analito, tem se destacado com ferramental útil para análises quali e quantitativas dos mais 
diferentes materiais, ai incluídos os principais focos deste projeto. Neste sentido, o uso da 
espectroscopia Raman com excitação tanto na região do visível quanto do infravermelho próximo 
permitiu não apenas a caracterização dos principais componentes de ambos os materiais (liquens e 
queijos artesanais), como também permitiu em uma primeira aproximação o estudo de 
polissacarídeos extraídos de liquens, e sua caracterização e posterior aplicação como material 
tecnológico, e também a caracterização de diferentes carotenos existentes em pele de tomates 
verdes e maduros. Os resultados são muito satisfatórios, no sentido do uso da técnica como 
ferramenta de caracterização para determinação de componentes majoritários nos sistemas 
complexos investigados. No caso dos liquens, além da identificação dos materiais convencionais, 
a separação de altas quantidades em massa de polissacarídeos, e seu potencial uso como matriz 
para emissão de luz visível, realça o sucesso do trabalho proposto e desenvolvido. Por fim, no 
caso dos tomates, o uso da técnica permite inferir o potencial da mesma como ferramental de 
análise e de controle de qualidade na área de alimentos. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

O principal objetivo, neste trabalho, é desenvolver um estudo sobre Teoria de Grupos e fazer uma 
aplicação num problema concreto. Neste caso, a aplicação foi estudar um método de resolução do 
Cubo Mágico. O cubo é um objeto visual, projetado por um arquiteto para lecionar sobre as três 
dimensões no espaço, serviu bem ao propósito e ao projeto. A cubologia estuda a composição do 
cubo, os movimentos que ele permite, seu mecanismo e funcionamento e, até mesmo, faz o uso da 
matemática para realizar observações como, por exemplo, para decidir o número de modos que o 
cubo pode ser organizado. O objetivo, nesse sentido, é buscar uma resolução eficiente. 

O conjunto de todos os movimentos no cubo com as operações entre eles forma um grupo, 
chamado grupo de Rubik. Esse grupo possui uma certa simetria, no sentido em que pode ser 
identificado com um subgrupo de um grupo de permutações. Feito isso, o uso da teoria conhecida 
de grupos de permutações nos permite uma resolução mais simples e previsível do enigma. 

Apesar de simples, e com pequenas proporções, o estudo do cubo na pesquisa realizada, 
demonstra como a matemática abstrata pode ser trabalhada de uma maneira mais compreensível, 
mesmo com alunos de anos iniciais, e que enigmas maiores podem ser solucionados transportando 
o desconhecido para algo familiar pela teoria. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Este trabalho teve por objetivo a revitalização de um aparelho de medidas de Seções de Choque 

Totais (SCT) da colisão de elétrons com moléculas que cobre a região de energia de impacto de 

elétrons de 90 eV a 500 eV. Dados de SCT tem  um papel importante para o desenvolvimento e 

validação de vários modelos teóricos, e também, são utilizadas para a compreensão e 

modelamento de processos presentes, por exemplo,  na física da atmosfera, na astrofísica, na 

biofísica e no processo de combustão de motores veiculares. Assim, a revitalização deste aparelho  

teve como objetivo coloca-lo em funcionamento para produzir novos dados de SCT inexistentes 

na literatura.  As partes do aparelho que foram comissionadas foram seu sistema de vácuo que 

compreende duas bombas mecânicas, duas bombas difusoras resfriadas por um circuito fechado 

de água destilada, medidores de pressão termopar e válvula de ionização; uma câmara de alto 

vácuo onde foram instalados um canhão de elétrons,  uma célula gasosa, um analisador de 

energia, um coletor de Faraday; o sistema eletrônico de controle do canhão e analisador; e um  

Baratron para medida da pressão absoluta do gás estudado contido na célula gasosa. Cada parte do 

aparelho foi recuperada no trabalho. Produzimos após a recuperação do sistema de vácuo, uma 

pressão no interior da câmara de alto vácuo  de 2 x 10
-6

 Torr suficiente para aquisição de dados de 

SCT. O circuito eletrônico do canhão e analisador bem como cabeamento passaram por um 

serviço de reposição de elementos e reinstalação. Produzimos um feixe eletrônico que foi 

estudado visualmente em um anteparo de Sulfeto de Zinco que floresce ao impacto de elétrons, na 

região de energias de 150 a 500 eV. O sistema analisador e célula gasosa e coletor de Faraday 

foram instalados no interior da câmara de alto vácuo, concluindo assim a instalação do 

equipamento.  
 
 
 
 

 

Palavras-chave:  
 
Seção de Choque Total                                               Espalhamento de elétrons          
 
                                                                       Moléculas 

 
XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



 
Área:  xCiências 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:  
 
Interações não covalentes entre complexos de cobre e aminoácidos: estudo de síntese e 
caracterização. 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Barbara Lúcia de Almeida (orientador); 
Isabela Carolina de Oliveira (voluntario de iniciação científica);  
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

O cobre é um metal traço de grande interesse biológico, crucial ao crescimento e 
desenvolvimento, sendo essencial a todos os organismos.  As questões e desafios na química dos 
compostos de cobre incluem estudos dos múltiplos aspectos de estrutura e função das 
metaloenzimas, estudos sobre o desenvolvimento de novos métodos espectroscópicos, novos 
métodos de síntese e o estudo do transporte e da homeostase celular. De todos estes tópicos, o 
último é um objeto de pesquisa recorrente nas atuais publicações. 

A maior parte do cobre presente nos sistemas biológicos está ligado a proteína 
ceruloplasmina. Uma pequena fração do cobre, aproximadamente 5% se apresenta ligado à 
albumina. Uma terceira forma que o cobre se encontra é coordenado aos aminoácidos e se 
encontra em equilíbrio com a albumina. Esta terceira forma pode ser responsável pelo transporte 
de cobre através de tecidos. Para a realização de estudos sobre estes sistemas são necessários 
modelos biológicos de baixo peso molecular que auxiliem no esclarecimento destas 
metalobiomoléculas. É importante realizar o estudo de síntese e caracterização de modelos 
biológicos de baixo peso molecular que possam reproduzir características específicas das 
metalobiomoléculas e desta forma fornecer uma base de dados para o estudo de sistemas 
complexos.  

A proposta central desse projeto é sintetizar e caracterizar complexos envolvendo 
diferentes aminoácidos interagindo através de ligações não covalentes com o íon tetraclorocuprato 
(II). A estrutura do composto obtido pode variar e depende da coordenação do íon metálico e do 
aminoácido, o que pode gerar diferentes tipos de compostos. O ânion tetraclorocuprato apresenta 
diversas possibilidades de geometria ao redor do átomo do metal cobre(II), o que faz dele um bom 
modelo para o estudo de interações. Um dos fatores que influenciam a geometria adotada pelo 
ânion é o cátion orgânico que forma o composto. Apesar do grande número de complexos 
contendo o ânion tetraclorocuprato e diversos cátions de origem orgânica publicados na literatura, 
poucos complexos contendo aminoácidos como cátion são encontrados. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

O presente trabalho está inserido na área de Sistemas Dinâmicos. Um dos
interesses em Sistemas Dinâmicos é estudar o comportamento caótico que
ocorre quando uma função simples é iterada. Com o desenvolvimento dos
métodos computacionais percebeu-se com maior clareza a relação entre
Dinâmica e Fractais, que são formas geométricas abstratas, que possuem
algum  tipo  de  auto-semelhança,  padrões  complexos  que  se  repetem
infinitamente,  mesmo  limitados  a  uma  área  finita.  O  termo  fractal  foi
proposto por Benoît Mandelbrot por volta de 1975, que é frequentemente
caracterizado como o pai desta geometria. Os fractais podem ser gerados a
partir de uma fórmula matemática, muitas vezes simples, mas que aplicada
de forma iterativa, produz resultados de grande beleza. Estudamos então
os seguintes fractais:  O conjunto de Cantor,  o triângulo de Sierpinski,  o
floco de neve de Koch e o Conjunto de Julia.  O conjunto de Cantor foi
publicado pela primeira vez em 1883 por Georg Cantor e surgiu como um
exemplo  de  certos  conjuntos  excepcionais.  Hoje  desempenha um papel
importante  em  sistemas  dinâmicos  caóticos  e  está  de  alguma  forma
escondido como esqueleto ou modelo de outros fractais.  O triângulo de
Sierpinski foi apresentado pelo matemático polonês Waclaw Sierpinski7 em
1916. É obtido através de um processo iterativo de divisão de um triângulo
equilátero  em quatro  triângulos  semelhantes,  sendo  retirado  o  triângulo
invertido  em relação  ao  original.  A  curva  de  Koch foi  apresentada pelo
matemático  sueco  Helge  von  Koch,  em  1904,  e  contruída  da  seguinte
maneira:  divide-se  esse  segmento  em três  partes  iguais,  Substitui-se  o
segmento médio por dois segmentos iguais, de modo a que, o segmento e
médio e os dois novos segmentos formem um triângulo equilátero obtendo
uma  linha  poligonal  com  quatro  segmentos  de  comprimento  igual.
Posteriormente, repete-se os passos para cada um dos segmentos obtidos.

lt033g
Stamp



O conjunto de Julia, apresentado por Gaston Julia em 1918, é conhecido
como  o  conjunto  que  separa  o  plano  complexo  em  dois  conjuntos,  o
primeiro formado pelos pontos cujas órbitas tendem a origem e o segundo
formado  pelos  pontos  cujas  órbitas  tendem  ao  ponto  no  infinito.  Está
relacionada a dinâmica da função quadratica complexa
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Neste projeto  o uso da espectroscopia Raman é a base para a caracterização dos mais diferentes 
tipos de materiais, como por exemplo estruturas supramoleculares oriundas de engenharia de 
cristais, usando íons de metais de transição e ligantes específicos como blocos construtores, e 
alimentos, como ovo de galinha, para o qual a técnica permite a obtenção de dados 
espectroscópicos das principais proteínas constituintes das diferentes partes do ovo. 
O primeiro subprojeto tem sido desenvolvido com o uso de íons de metais de transição da 
primeira série [Fe(II), Co(II), Ni(II), Cu(II) e Zn(II)], o ligante croconato, da família dos 
oxocarbonos, que são íons cíclicos planares com alta deslocalização de elétrons pi, e ligantes 
nitrogenados como espaçadores. Alguns dos compostos foram obtidos na forma cristalina, usando 
técnica de síntese hidrotermal; o composto de Cu(II) foi caracterizado também através de difração 
de raios X. Os resultados apontam para uma estrutura tridimensional na qual as principais 
interações formadoras da rede cristalina são ligações de hidrogênio, onde ambos os ligantes estão 
envolvidos. os resultados espectroscópicos indicam que vários modos vibracionais do íon 
croconato são modificados pela interação de coordenação.  
O subprojeto de investigação das propriedades espectroscópicas do ovo indicam que a principal 
proteína constituinte da clara, a ovoalbumina, sofre modificações consideráveis em sua estrutura 
secundária sob efeito de temperatura, e os principais modos vibracionais afetados são os modos 
amida, que envolvem vibrações das ligações C=O, C=C e N-H. Os resultados obtidos com 
variação da força iônica, através de adição de cloreto de sódio, mostram também um mesmo 
padrão espectroscópicos, observado para a questão envolvendo mudanças de temperatura. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Nos últimos vinte anos, a Química Supramolecular tem se tornado uma área de pesquisa 
altamente investigada, atingindo e consolidando o desenvolvimento da interface entre química, 
física e biologia. Esta nova concepção está além da química molecular “clássica baseada na 
formação de ligações covalentes, e procura alcançar o entendimento de sistemas mais complexos 
nos quais os componentes podem interagir através de forças intermoleculares não-covalentes. Um 
dos objetivos principais do estudo em química supramolecular é sintetizar materiais funcionais 
planejados a priori, tais como dispositivos magnéticos, eletrônicos ou óticos, catalisadores ou 
materiais utilizados em reconhecimento molecular. Desta forma, o sucesso da aplicação da 
química supramolecular requer um processo interativo do conhecimento em métodos 
computacionais para o planejamento molecular, em metodologias sintéticas para obtenção das 
moléculas e sua caracterização espectroscópica, bem como em análise de estrutura através da 
cristalografia. O objetivo geral do projeto é o desenvolvimento de pesquisas em áreas estratégicas 
das ciências aplicadas, tais como química supramolecular e sistemas nanoestruturados, 
envolvendo técnicas espectroscópicas capazes de monitorar as propriedades emergentes desses 
sistemas, dentro da ideia de desenvolver materiais avançados. O objetivo específico é o 
desenvolvimento de metodologias de produção de materiais supramoleculares, com suas 
respectivas caracterizações espectroscópicas (estruturais, vibracionais e eletrônicas). 
Neste trabalho desenvolvemos um estudo sistemático das propriedades espectroscópicas e 
cristalográficas de sais do rodizonato, da família dos oxocarbonos com formula C6O62-, mais 
especificamente os sais de ions de metais de transição da primeira série, ainda não devidamente 
investigadas na literatura, que geram estruturas supramoleculares. A síntese do composto objeto 
de estudo foi feita de acordo com a direção da literatura, e os resultados espectroscópicos 
comprovam as propostas estruturais efetuadas para os complexos de coordenação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palavras-chave:  
 
Espectroscopia Raman Química supramolecular 
 
 Oxocarbonos 

 
XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



 

1 

 

 

 

 

 

SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E ATIVIDADE BIOLÓGICA DE COMPLEXOS METÁLICOS COM 
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RESUMO–O projeto “síntese, caracterização e atividade biológica de complexos metálicos com 

derivados de alfa-amino-ácidos com aldeídos naturais”, consiste na elaboração de uma rota 

sintética para a síntese de ligantes utilizando os amino-ácidos com os aldeídos naturais 

salicilaldeído e o-vanilina e a caracterização destes por difração de raio-x e espectroscopias. A 

síntese de complexos utilizando os ligantes previamente sintetizados e caracterizados, e após a 

caracterização destes complexos, realizar testes para avaliar se estes apresentam atividade 

biológica. No vídeo se encontra os resultados obtidos para os ligantes sintetizados e as 

perspectivas de trabalho. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O desenvolvimento de novos materiais para a fabricação de lasers tem apresentado intensa pesquisa em 
função de diversos fatores. Assim, procura-se a emissão em um dado comprimento de onda ou numa 
banda (lasers sintonizáveis),  com potência alta ou baixa  e estabilidade determinada em função da 
aplicação, dimensões reduzidas, consumo de energia, etc. Hoje em dia são encontrados laser com 
emissão desde o UV até o infravermelho distante, com as mais variadas características de operação.  
Nesse sentido, a procura pela otimização da eficiência de operação, compactação das dimensões e 
redução de custo, além da melhoria das condições de operação (estabilidade de potência, comprimento 
de onda, etc.) tem sido crescente. É importante frisar que a gama de materiais com potencial de emissão 
laser também é grande, incluindo cristais isolantes e semicondutores, materiais amorfos, polímeros, 
líquidos e gases, além de , mais recentemente, nanocompositos. 
Este projeto está focado no estudo de vidros nos quais a emissão laser é obtida através da dopagem com 
íons terras raras. Estes íons possuem excelentes características para a emissão laser, entre as quais  níveis 
metaestáveis, emissão espectral bem definida e praticamente independente da matriz onde o íon esta 
inserido e da temperatura. Este último é extremamente importante considerando que o aquecimento do 
sistema poderia gerar efeitos indesejados de deslocamento de comprimento de onda de emissão (como 
é o caso de semicondutores, onde o gap é dependente da temperatura). Outra característica importante 
dos íons Terras Raras é que possuem níveis de energia que permitem a configuração laser de 4 níveis ou 3 
níveis  aliados à presença de estados metaestáveis, condições ideais para a emissão laser. O íon Nd3+, 
por exemplo, apresenta estrutura de 4 níveis de energia, sendo o mais bem sucedido íon terra rara para o 
desenvolvimento de lasers comerciais. O projeto apresenta o desenvolvimento de instrumentação 
baseada em Arduino para controle e monitoramento dos parâmetros da cavidade laser. 
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Título do Projeto:

NANOMAGNETOS ESTRUTURADOS, NANOFITAS MAGNÉTICAS E SKYRMIONS 
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Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

GUILHERME CORRÊA SILVA (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); PEDRO 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Materiais  magnéticos  podem  apresentar  vários  tipos  de  configuração  de  spin  ou  momentos 
magnéticos com  padrões geométricos que são descritos na física como excitações topológicas. 
Um  dos  mais  interessantes  são  os  chamados  skyrmions  magnéticos  que  consistem  em  uma 
estrutura semelhante a uma estrutura espiralada formada pelos spins ou momentos magnéticos. 
Estudos  recentes  mostram  que  essas  estruturas  podem  ser  usadas  com  mais  eficiência  em 
dispositivos de memória para armazenamento de dados (RAM). Nesse trabalho nós calculamos a 
energia de interação entre um skyrmion e um defeito magnético (ou impureza magnética) em uma 
nanofita magnética com a finalidade de criar armadilhas para fixar os skyrmions, uma vez que 
eles  podem se  movimentar  ao  longo  da  nanofita  e  para  para  realizar  a  leitura  ou  escrita  é  
necessário,  antes,  fixar  sua  posição.   Os  resultados  foram  obtidos  por  meio  de  simulação 
computacional com um código feito pelo Grupo de Simulação computacional do departamento de 
Física da UFJF.

A metodologia desse trabalho se resume em variar a posição da impureza ao longo da 
nanofita em relação ao skyrmion que está fixado no centro da nanofita que é um filme fino de 
Co/Pt.  Essa  impureza  é  simulada  alterando  localmente  alguns  parâmetros  que  são  usados  na 
simulação para calcular a energia total do sistema. Variamos também o tamanho da impureza para 
estudar  como  a  interação  skyrmion-impureza  é  alterada.  Nossos  resultados  mostram  que  a 
interação  slyrmion-impureza  pode  ser  atrativa  ou  repulsiva,  dependendo  do  parâmetro  que  é 
alterado localmente, diminui com a distância entre skyrmion-impureza e aumenta com o tamanho 
da impureza até atingir uma saturação.

Mostramos  que é  possível  construir  armadilhas  para fixar  o  skyrmion usando defeitos 
magnéticos ou impurezas magnéticas. O próximo passo é usar corrente de spin polarizada para 
movimentar os skyrmions e verificar se dinamicamente é viável utilizar esse mecanismo como um 
dispositivo para armazenamento de dados.

Palavras-chave:
Skyrmion magnéticos                                            simulação micromagnética    

                                        filme fino de Co/Pt
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Título do Projeto:  
Investigação teórica sobre os possíveis mecanismos de formação de compostos tris-

heterolépticos de Ru(II) com potencial aplicação em células solares sensibilizadas por 

corante 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Prof. Dr. Luiz Antônio Sodré Costa 

Bruna Mendes Bueno 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Diante da necessidade do uso de fontes renováveis de energia, as células solares 

sensibilizadas por corante (DSSCs) têm sido uma ótima alternativa, devido ao seu baixo 

custo e alta eficiência. A utilização dos complexos de Ru (II) como corantes 

sensibilizadores é muito eficaz devido à sua intensa transferência de carga metal para 

ligante, o que é favorável para injeção de cargas nas células solares. Dentre esses 

complexos, os que mais se destacam são os compostos polipiridínicos, pois possuem 

propriedades como fotossensibilizadores. Foi estudado no presente trabalho cada etapa do 

mecanismo proposto na literatura para a formação do complexo Ru(R-phen)(dcbH2)Cl2 o 

qual é muito utilizado como corante nas DSSCs. Foram realizados cálculos de otimização 

e frequência para cada molécula presente mecanismo proposto na literatura para a 

formação do composto em questão, sendo o composto de partida o [Ru(R-phen)(p-

cimeno)Cl]. Os cálculos computacionais foram realizados no Núcleo de estudos em 

Química Computacional (NEQC) do departamento de química, utilizando-se o software 

Gaussian 09. O método utilizado foi o DFT com o funcional B3LYP e as funções de base 

6-31G(d) para os átomos de carbono, hidrogênio e nitrogênio, oxigênio e cloro e a função 

de base LanL2DZ para o átomo de Rutênio. A análise computacional permitiu a obtenção 

de dados detalhados dos ângulos de comprimentos de ligações de cada molécula e suas 

respectivas energias eletrônicas, permitindo assim, o conhecimento estrutural do composto 

formado em cada etapa para a formação do corante Ru(R-phen)(dcbH2)Cl2. 
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Ilya Lvovich Shapiro (Orientador); Leonardo da Motta de Vasconcellos Teixeira (Bolsista)

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

 O objetivo final deste trabalho foi o de calcular a idade do Universo, partindo de modelos 
cosmológicos mais simples, mas que fornecem uma boa ideia das características que esperamos 
encontrar no Universo em que vivemos. O conhecimento da idade atual do Universo é de suma 
importância para o estudo da evolução do mesmo, e é utilizado como uma forma de verificar a 
coerência de modelos cosmológicos com a realidade.

O estudo se iniciou com uma breve revisão de elementos básicos da Cosmologia. A 
Cosmologia Moderna tem seu surgimento com a Relatividade Geral, e usa seu ferramentário para 
o desenvolvimento de novos modelos que expliquem o Universo desde seu surgimento, até os dias
atuais. Estudamos o Princípio Cosmológico, que rege grande parte dos modelos cosmológicos 
mais aceitos atualmente, as Equações de Friedmann que representam as equações de movimento 
para um Universo regido por este princípio e, com este ferramentário, analisamos algumas 
soluções cosmológicas mais simples.

Para o cálculo da idade do Universo, o método utilizado foi partindo-se do parâmetro de 
Hubble e de sua relação com o fator de escala a(t), que fornece as dimensões do Universo em um 
dado momento de tempo. Fizemos os cálculos para dois modelos cosmológicos distintos e mais 
simples, e comparamos os resultados obtidos.

Concluimos que o modelo mais complexo dentre os estudados apresentou a idade mais 
próxima da aceita atualmente, mas ainda não de uma forma aceitável. Para obter um modelo a 
partir do qual a idade do Universo corresponda com a idade conhecida atualmente, é necessário 
um modelo mais robusto e completo do que os modelos estudados neste trabalho. 

Palavras-chave:

                      Cosmologia                  Idade do Universo

        Gravitação
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Estudo do Transporte e da qualidade dos sedimentos em escoamentos com superfície livre: O 
caso do rio Doce 

 

Resumo 

O objetivo da pesquisa é realizar a caracterização da região afetada pelo evento ocorrido no 
Rio Doce em decorrência da barragem de Fundão, com base em levantamentos de dados secundários 
já inventariados, especialmente tratando da dinâmica do escoamento e das variáveis impactantes na 
qualidade dos sedimentos, com o intuito de avaliar os níveis de contaminação hoje conhecidos e assim 
viabilizando a comparação com os instrumentos normativos que delimitam os níveis de poluição. 

 
O levantamento dos dados secundários nos moldes que foi apresentado no parágrafo sobredito 

faz parte da etapa de planejamento de um programa mais amplo que já encontra-se em formação. No 
âmbito do programa, além das informações que dizem respeito ao transporte de sedimentos serão 
contemplados os estudos relacionados à qualidade da água; a avaliação do assoreamento do leito; o 
reflorestamento da área degradada e as configurações da pluma de extensão dos poluentes, tendo 
como foco principal o Rio Doce e a área do entorno impactada pelo acidente. Além disso, o estudo em 
questão suplementará um segundo projeto nos mesmo moldes, mas com foco na qualidade das águas 
do Rio Doce, para que assim tenha-se um contexto ainda mais completo no que diz respeito ao 
planejamento do programa. 

 
Por meio dos resultados obtidos através dos levantamentos e do programa de monitoramento, 

será possível adquirir uma visão sistêmica da situação, revelando dados importantes sobre a 
qualidade desse ambiente natural, avaliando, assim, as condições ambientais do Rio Doce, a fim de 
melhorar a gestão e o gerenciamento integrado deste recurso hídrico para seu respectivo 
desenvolvimento sustentável, sobretudo pela importância do rio para fomentar os usos múltiplos da 
água no seu entorno que entre outros benefícios contribui para a agricultura e para impulsionar a 
economia da bacia. Somam-se a essas importâncias o fato do curso d´água abrigar um ecossistema 
rico em biodiversidade.  
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Estratégias de Inserção da Robótica Pedagógica com Lego na Educação Básica 
 
 
 
Autores   
 
José Guilherme da Silva (Orientador) 
 
Mariana Corrêa Amaral (Bolsista) 
 
Letícia Santos de Freitas (Bolsista) 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 

 
A tecnologia vem assumindo uma posição de destaque em nossa sociedade, de maneira que 

está direta ou indiretamente ligada à vida de todos. A robótica pedagógica pode propiciar o 

desenvolvimento de conceitos que convergem à formação do cidadão crítico e consciente do mundo 

em que vive de maneira lúdica. Este projeto é realizado em parceria com o prof. Francisco A. L. 

Manfrini do IF Sudeste (Campus de Juiz de Fora) e o doutorando Victor G. L. Ferraz. 

O projeto foi desenvolvido em três turmas do 9° ano, na disciplina Ciências, do C. A. João 

XXIII em colaboração com a prof. Érica Maria N. Dias. O objetivo foi discutir a importância da 

robótica na Educação Básica de forma integrada com áreas como a ciências, e contribuir para a 

construção de visões críticas sobre a Ciência e o Cientista. 

Inicialmente retomamos aspectos discutidos anteriormente nas aulas da professora sobre 

reações ácido-base envolvendo substâncias do cotidiano dos alunos, como limão, vinagre, 

água, leite de magnésia e amônia. Em seguida, colocamos como desafio a aferição do pH 

dessas substâncias através da robótica. Os alunos refizeram as experiências utilizando um robô 

equipado com sensor de cor para fazer a leitura das soluções em presença de um indicador 

ácido-base e posteriormente com o papel indicador universal. O robô foi programado para 

reproduzir o som da palavra “ácido” ao perceber as cores preto e azul, e “básico” para as cores 

vermelho e amarelo e “neutro” para o verde.  

Em um segundo momento solicitamos aos alunos que elaborassem uma narrativa a partir 

das atividades desenvolvidas em sala e a robótica.  Percebemos que os alunos compreendem o 

avanço da tecnologia e a robótica no mundo como propiciadores da melhoria das condições de 

vida. Relataram também a importância da robótica no mercado de trabalho, por exemplo, na 

praticidade e eficiência em executar diferentes tarefas. Em contrapartida a maioria destacou 



aspectos negativos, como a substituição de vários trabalhadores por um robô. Podemos concluir 

que foi possível inserir a robótica pedagógica na Educação Básica, discutindo conceitos sobre 

indicadores e substâncias ácidas e básicas. Pretendemos futuramente aprofundar as visões 

sobre a natureza da Ciência com estes alunos. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 A Não Gaussianidade (desvio da Gaussianidade) de estados e operações 
quânticas são características muitas vezes importantes e/ou necessárias para se 
realizar ações na área de informação quântica. Para que se possa utilizar essa 
propriedade de estados e operações quânticas, é necessário, entre outras ações, que 
seja feita uma quantificação. 
 

 Além disso, os feixes de laser são amplamente utilizados como ferramenta básica 
para a área de óptica quântica. Interessante notar que informações desses feixes, tal 
como a distribuição espacial transversal, são transferidas para estados de dois fótons do 
campo eletromagnético em processo não linear conhecido como Conversão Paramétrica 
Descendente Espontânea. 
 

 Desta forma, neste trabalho aplicamos uma ferramenta conhecida Negentropia 
para quantificar a Não Gaussianidade de um feixe de laser conhecido como Bessel-
Gaussiano. 
 
 Como resultado, verificamos a dependência da Negentropia em função da forma 
do feixe Bessel-Gaussiano, o qual depende fundamentalmente do parâmetro  da 
Função de Bessel que compõe a expressão matemática desse feixe. Observamos que 
quanto maior esse parâmetro, maior o valor da Negentropia e, portanto, maior o desvio 
da Gaussianidade desse tipo de distribuição de feixe de laser. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
A compreensão da dinâmica hidrogeomorfológica das nascentes carece de grande investigação, 
dada a grande importância da compreensão desses processos para o equilíbrio geoecológico de 
suas áreas de inserção. A complexidade da interação entre os fluxos hidrológicos que convergem 
na exfiltração, associada a escala local no qual os processos se manifestam, gera dificuldades na 
compreensão das oscilações sazonais das águas das nascentes. Diante disso, torna-se fundamental 
investigar a interação entre as águas meteóricas, superficiais e subterrâneas a partir da sua mistura 
em trabalhos empíricos e exploratórios. Nesse sentido, este trabalho se debruça sobre duas 
nascentes localizadas no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, reportando seu 
monitoramento durante um ano hidrológico. Busca-se compreender como essa interação entre as 
águas condiciona diferentes respostas hidrológicas para nascentes situadas em um mesmo 
contexto geoecológico. 
 
 
 

 
Palavras-chave:  

Nascente 
 Dinâmica hidrológica 
 

Hidrogeomorfologia 
 

XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



 
Área:  xCiências 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:  
 
Prospecção, Síntese e Avaliação Antiparasitária de Novos Triazóis. 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Esther Vidal Capelupi (BIC), Giovana da Silva Amorim Vieira (PIBIC), Adilson David da Silva 
(Orientador) 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A quimioterapia disponível para o tratamento de doenças negligenciadas como 

as leishmanioses e malária apresentam limitações, como resistência do parasito e 

toxicidade. A descoberta de medicamentos à base de produtos naturais é geralmente 

lenta, dispendiosa, e prejudicada por sínteses complexas, com isto, a expertise do 

nosso grupo de pesquisa na síntese de novos compostos com atividade 

antiparasitária, nos permitiu a obtenção de novos derivados 1,2,3-triazólicos. Estes 

são bioisósteros dos anéis heterocíclicos imidazólicos encontrados em substâncias 

com atividades farmacológicas diversas, como antifúngica, antidepressiva, antiviral, 

antitumoral e anti-hipertensiva. O derivado triazólico foi obtido usando a reação de 

cicloadição 1,3-dipolar entre grupos alcino e azida terminal, formando 1,2,3-triazol-1,4- 

dissubstituído (composto 1) (Figura 1), tal reação, conhecida por “click chemistry”, 

apresenta várias vantagens tais como, fácil purificação, rendimentos altos, geração de 

subprodutos inofensivos, condições de reação simples, é estereoespecífica, 

proporciona economia de átomos e gera compostos estáveis. Os dois outros 

compostos foram obtidos a partir do primeiro composto, por substituição nucleofílica, 

substituindo o cloro por etilenodiamina e propanodiamina, respectivamente 

(compostos 2-3) (Figura 2 e 3). Os seus sais serão obtidos por reação de dupla troca 

(metátese) com Alquil haletos. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
As leishmanioses são doenças consideradas negligenciadas pela OMS e são endêmicas em 98 países. Esta doença, 
causada por protozoários, é transmitida pela picada do mosquito-palha e o tratamento envolve a utilização de 
drogas tóxicas e muitas vezes, ineficientes. Uma classe de compostos que tem apresentado atividades biológicas 
diversificadas e estão sendo testados como potenciais fármacos para combater as leishmanioses são os triazóis, em 
particular os 1,2,3-triazóis. Estes compostos são isósteros do imidazol, ou seja, possuem propriedades químicas 
semelhantes e a síntese dos 1,2,3-triazóis pode ser feita através de reações do tipo “click”, que envolvem condições 
brandas de reação, bons rendimentos e alta regiosseletividade. 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. No nosso caso, os sais triazóicos são obtidos através da metilação de um 
nitrogênio do anel triazólico que passa a ter carga positiva (figura 1). Este projeto se dedicou à síntese de triazóis e 
Lis, que foram obtidos com bons rendimentos e foram caracterizados por ressonância magnética nuclear de 1H e 
13C. A avaliação da atividade biológica dos compostos está sendo realizada no Núcleo de Pesquisa em Parasitologia 
da UFJF, onde os compostos estão sendo testados contra Leishmania amazonensis e Leishmania braziliensis. Os 
resultados de testes biológicos preliminares são promissores e permitirão a comparação da atividade de composto 
com diferentes grupos na cadeia lateral. 
   Figura 1. Estrutura do triazol e líquido iônico  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
A desnudação geoquímica é um processo de enorme importância na geomorfogênese em 
ambientes tropicais. Sabe-se que os rios, por serem artérias coletoras dos materiais removidos nas 
vertentes, refletem em termos genéricos, a partir da mineralização de suas águas, a intensidade da 
perda de massa por processos químicos. Segundo a literatura, quanto menor a ordem dos canais de 
drenagem, maior a carga geoquímica por litro de água. Porém, considerando-se o aumento 
expressivo da vazão em ordens superiores, as taxas finais de desnudação geoquímica tendem a 
crescer de montante para jusante. Um importante questionamento que emerge dessa temática está 
relacionado aos papéis das nascentes de cursos d’água e cabeceiras de drenagem na desnudação 
geoquímica do relevo. A participação das águas subterrâneas nesse processo ainda é uma 
incógnita e as nascentes podem ser elementos chaves nessa discussão. Sendo assim, qual o 
percentual da desnudação geoquímica é de responsabilidade das nascentes? Como esse papel se 
altera entre diferentes unidades geológico-geomorfológicas? A hierarquia fluvial pode explicar a 
intensidade dos processos desnudacionais geoquímicos? A evolução atual do relevo regional das 
bacias hidrográficas do estado de Minas Gerais pode ser apreendida pelas cabeceiras de 
drenagem? Considerando todo o exposto, o objetivo principal desse trabalho é investigar o papel 
das nascentes na desnudação geoquímica em bacias hidrográficas de diferentes unidades do relevo 
de Minas Gerais. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Uma métrica em um conjunto M é uma função d definida em MxM com valores reais
positivos,  que  chamaremos  distâncias,  satisfazendo  as  seguintes  condições:  para
elementos (pontos)  A,  B  e  C  arbitrários de M, a distância entre dois pontos é sempre
não-negativa e será igual a zero exatamente quando for a distância entre um ponto e ele
mesmo; a distância de um ponto  A  a um ponto  B  é a distância do ponto  B  ao  ponto  A; a
distância de um ponto  A  a um ponto  B  é sempre menor do que ou igual à distância de  A
a C somada com a distância de C a B. O par (M,d) é chamado espaço métrico. A noção de
geodésica é a de uma curva que localmente realiza o caminho que confere a menor
distância entre dois pontos. Um espaço métrico geodésico é um espaço métrico em que
para quaisquer pontos de M sempre existe uma geodésica entre eles, ou seja, de um até o
outro desses pontos. Neste projeto, também damos início ao estudo dos espaços métricos
geodésicos  hiperbólicos  e  dos  grupos  hiperbólicos.  Ainda,  procuramos  entender  e
diferenciar espaços  CAT(k).
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O desenvolvimento de novos materiais para a fabricação de lasers tem apresentado intensa pesquisa em 
função de diversos fatores. Assim, procura-se a emissão em um dado comprimento de onda ou numa 
banda (lasers sintonizáveis),  com potência alta ou baixa  e estabilidade determinada em função da 
aplicação, dimensões reduzidas, consumo de energia, etc. Hoje em dia são encontrados laser com 
emissão desde o UV até o infravermelho distante, com as mais variadas características de operação.  
Nesse sentido, a procura pela otimização da eficiência de operação, compactação das dimensões e 
redução de custo, além da melhoria das condições de operação (estabilidade de potência, comprimento 
de onda, etc.) tem sido crescente.  
Este projeto está focado no estudo de vidros nos quais a emissão laser é obtida através da dopagem com 
íons terras raras. Estes íons possuem excelentes características para a emissão laser, entre as quais  níveis 
metaestáveis, emissão espectral bem definida e praticamente independente da matriz onde o íon esta 
inserido e da temperatura. Este último é extremamente importante considerando que o aquecimento do 
sistema poderia gerar efeitos indesejados de deslocamento de comprimento de onda de emissão (como 
é o caso de semicondutores, onde o gap é dependente da temperatura). Outra característica importante 
dos íons Terras Raras é que possuem níveis de energia que permitem a configuração laser de 4 níveis ou 3 
níveis  aliados à presença de estados metaestáveis, condições ideais para a emissão laser. O íon Nd3+, 
por exemplo, apresenta estrutura de 4 níveis de energia, sendo o mais bem sucedido íon terra rara para o 
desenvolvimento de lasers comerciais. O projeto apresenta o desenvolvimento de instrumentação 
baseada em Arduino para controle e monitoramento dos parâmetros da cavidade laser. Neste caso, 
especificamente foi desenvolvido um sistema de controle de temperatura da cavidade e temperatura da 
sala. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O projeto visa a produção e caracterização de materiais com íons terras raras para aplicações em 
fotônica, como emissores LED, Laser, emissores de luz branca, entre outros dispositivos. O 
projeto desenvolvido pelos bolsistas consiste no desenvolvimento de instrumentação eletrônica, 
para automatizar medidas de fluorescência, para termos controle de temperatura das amostras e 
também da umidade ambiente. Pretendemos efetuar medidas do comportamento da fluorescência 
em função da temperatura. Esse parâmetro poder afetar a eventual emissão laser destes materiais, 
bem como sua eficiência quântica. Isso porque diversos equipamentos (especialmente os de 
espectroscopia infravermelha necessitam de baixa umidade para operação (abaixo de 30%). Tem 
sido feito esforço na implantação do uso de plataformas já bem estabelecidas, como por exemplo 
Arduino, para introduzir os alunos a este tipo de conhecimento. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O conhecimento das Secções de Choque Totais (SCT) das colisões de elétrons com moléculas, incluindo os 

espalhamentos elásticos e todos os inelásticos energeticamente possíveis, permanece ainda insatisfatório na 

literatura. Somente poucos grupos no mundo são equipados para realizar medidas relevantes de SCT.
 

Visando contribuir para produzir novos dados de SCT das colisões elétrons com  moléculas da biomassa, foi 

implantando no Laboratório de Espectroscopia Atômica e Molecular (LEAM) da UFJF, um aparelho de 

Medidas de SCT que cobre a região de energia de impacto de elétrons de 10 a 500 eV. Os dados de SCT são 

produzidos aplicando-se a Técnica de Transmissão Linear (TTL), que consiste na medida da atenuação de 

um feixe de partículas monoenergéticas, que no nosso caso são os elétrons, por um meio dispersivo, ou seja, 

a amostra gasosa estudada. O procedimento experimental consiste em produzir um feixe eletrônico com 

energia definida E, que é focalizado e colimado  para ser transmitido por célula gasosa mantida a pressão e 

temperatura constantes. As SCT absolutas,  (E), para cada energia de impacto de elétrons é obtida pela 

medida da intensidade do feixe de elétrons transmitido com e sem gás na célula gasosa, aplicando a relação 

de Lambert-Beer. Embora possamos produzir no LEAM feixes eletrônicos na faixa de 2 a 200 eV com 

intensidades expressivas, para a execução da TTL, é necessário que o feixe seja intenso, focalizado e 

colimado ao longo de um percurso de cerca de 15 cm compreendendo a região de transição da câmara de 

vácuo do canhão para a câmara de vácuo principal do aparelho, a célula de espalhamento, sendo focalizado 

na fenda de entrada do sistema analisador. De acordo com a equação de Helnholtz e Lagrange da óptica 

eletrônica é impossível minimizar ao mesmo tempo todas estas características (intensidade, foco e 

colimação), requerendo a otimização do projeto dos elementos do aparelho. Neste trabalho foram produzidas 

medidas de SCTs dos gases nobres Argônio (na região de energia de 15-500 eV) e do 1-butanol (100-

500eV). Os dados experimentais gerados para o argônio apresentaram excelente concordância com dados da 

literatura, enquanto os dados de SCT produzidos para o 1-Butanol, são inéditos. 
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Resumo 

Fisicamente o som é a variação de pressão na propagação 
de uma coluna de ar através de um meio elástico 
tridimensional. O som, em si, é a vibração desse desloca-
mento numa faixa entre 20 e 20000 Hz, capaz de ser perce-
bida pelo ouvido humano. 

Do ponto de vista musical, o instrumento tem o papel 
de manipulador desse efeito, controlando o comportamen-
to dessas vibrações e seus harmônicos, através dos materi-
ais que o compõem, a fim de produzir as o que chamamos 
notas musicais. 

Ao ressoar, seja através da madeira ou metal, por 
cordas ou fluxos de ar, estamos tratando não de uma única 
onda, mas de um somatório de senóides, cada qual em sua 
frequência, as quais podem ser representadas através das 
chamadas séries de Fourier. 

sn=
A0

2
+∑

n= 1

N

An⋅sin (
2πnx

P
+ ϕn)

 

Para um dado inteiro N >0 

O ouvido, ao interpretar a combinação dessas senói-
des, classifica notas musicais, timbres, ou até mesmo ruí-
dos de acordo com as frequências acionadas pela onda em 
questão. De acordo com as amplitudes e frequências em 
jogo, é possível fazer a identificação de notas musicais e, 
ainda, com uma análise sobre as características dos harmô-
nicos ativos, é viável a identificação do instrumento musi-
cal que a gerou. 

O presente trabalho busca a implementação de um 
procedimento computacional para identificação do timbre 
de instrumentos musicais a partir da leitura de arquivos 
.wav com o uso de modelagem matemática. Para tal, conta-
mos com uma biblioteca de amostras sonoras de um con-
junto de instrumentos musicais executando diferentes no-
tas em diferentes alturas. 

Sobre essas amostras, é aplicado computacionalmen-
te, algoritmo de Cooley-Tukey, mais conhecido como 
Transformada Rápida de Fourier (FFT – Fast Fourier 
Transform), o qual, dada uma amostragem de áudio, é 
capaz de identificar os coeficientes de Fourier presentes 
naquele excerto. 

F (ξ )= ∫
− ∞

∞

f (x )e− 2πx ξ dx
 

Dessa forma, partindo da base de dados gerada por 
esse procedimento, o passo seguinte parte da comparação 
com uma nova entrada posterior, para que, através de algo-
ritmos de otimização numérica, identificar o instrumento 
executante e a nota tocada pelo mesmo. 

O próximo passo visa a definição de um modelo 
matemático que melhor classifique a base de dados, 
buscando otimização dos resultados obtidos para viabilizar 
a identificação proposta. Faremos a identificação usando 
diferença de vetores em relação a uma biblioteca de sons já 
identificados; cada vetor guarda os n primeiros harmônicos 
(n é parâmetro do método, a ser ajustado posteriormente). 
Cada vetor terá sua dimensão reduzida usando métodos 
estatísticos que eliminam informação pouco relevante 
(associada aos coeficientes de correlação). A abordagem 
possibilita a experimentação de diversas métricas distintas. 

Posteriormente, visa-se um projeto maior com o 
intuito de extrair informações de mais alto nível dos 
arquivos de áudio, como vozes e acordes, e até mesmo 
elementos semântico-musicais, como cadências e análise 
da forma musical. 
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     O objetivo deste projeto é dar sequencia a implantação de uma linha de pesquisa 

em Colisões Atômicas e Física de Superfície no Departamento de Física da 

Universidade Federal de Juiz de Fora.  A implantação desta linha está calcada em 

primeira ordem na construção de um equipamento destinado a acelerar os projéteis 

que irão colidir com alvos gasosos ou sólidos.  Está em fase avançada a construção de 

um acelerador de baixa energia (até 30 keV) destinado a acelerar íons pesados. 

     Está sendo utilizada uma fonte termiônica de íons alcalinos.  Este tipo de fonte 

notabiliza-se pela produção de feixes de íons livres de estados metaestáveis, não 

necessitar de alimentação gasosa, por ser compacta e por produzir uma alta corrente 

de íons alcalinos simplesmente ionizados.  O trabalho está centrado inicialmente na 

extração, aceleração e análise em carga e momento de feixes de Li, podendo-se depois 

trabalhar com feixes de outros elementos. 

       No estágio que se encontra a construção do acelerador está se trabalhando para 

incluir na linha um trocador de carga (“stripper”) com o intuito de se obter íons de Li 

com diferentes estados de carga.  Estão sendo projetadas e produzidas na oficina do 

Departamento de Física as peças necessárias para esta inclusão. 

     Com a inserção do trocador de carga será possível obter medidas de seções de 

choque de captura simples e formação de Li- em diferentes alvos com o intuito de 

verificar a possibilidade de se obter feixes neutros e negativos. 
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Introdução 

A perda de material do solo por erosão pluvial 

relaciona-se fortemente com a cobertura do terreno 

(pastagem, plantação, mata nativa etc). Assim, grande 

número de experimentos precisa ser realizado para 

comparar as diferentes coberturas em cada local e 

determinar a mais adequada para cada caso, considerando-

se o regime de chuvas. Esses experimentos consistem em 

estabelecer várias parcelas quadradas de terreno com 

diferentes coberturas e, em cada uma delas, uma grade de 

pinos graduados enterrados a uma distância fixa uns dos 

outros. Periodicamente mede-se a perda (em milímetros) 

em cada pino, conforme a metodologia descrita em [1]. Os 

dados brutos desses experimentos são os registros de perda 

em cada pino. Essa marcação em square grid e a 

interpolação em DTMs (Digital Terrain Models) é bem 

descrita em [2] e [3]. 

Metodologia 

A fim de calcular o volume total de solo perdido e 

de apresentar graficamente os diversos estágios de erosão 

na parcela de terreno, é necessário recompor a superfície a 

partir dos pontos medidos. Isso é feito por meio de 

interpolação bidimensional – vizinho mais próximo, 

bilinear ou bicúbica; esta última tem se mostrado a que 

recompõe essas superfícies de maneira mais fiel, veja-se 

[4].  

A interpolação bicúbica se faz estabelecendo-se 

uma superfície bicúbica (polinômio de sexto grau a duas 

variáveis com máximo expoente igual a três) em cada um 

dos trechos da grade, calculando-se de forma a 

corresponderem aos pontos medidos e a outras condições, 

p.ex. derivadas parciais iguais nos limites. Dessas 

condições resulta um sistema linear que, uma vez 

resolvido, fonecerá os coeficientes dos polinômios 

bicúbicos. A superfície assim obtida pode ser integrada na 

parcela para obter o volume de perda e plotada num 

gráfico que favoreça a visualização. 

Um polinômio bicúbico é um polinômio de sexto 

grau a duas variáveis tais que nenhuma das duas aparecem 

sob expoente maiores que 3: 

𝑃𝑖𝑗(𝑥, 𝑦) =  ∑ ∑ 𝑎𝑘𝑙𝑥
𝑘𝑦𝑙

3

𝑙=0

3

𝑘=0

 

A interpolação bicúbica usa um conjunto de 

polinômios bicúbicos ajustados a pontos lidos. Seja uma 

região retangular do plano definida por uma grade 

de (𝑚 + 1)×(𝑛 + 1) pontos. A região fica assim dividida 

em 𝑚×𝑛 células retangulares. A cada célula se associa um 

polinômio bicúbico, observadas as devidas 

correspondências com pontos lidos e derivadas nos limites. 

A superfície assim resultante é chamada spline bicúbica. 

O problema da interpolação bicúbica consiste então 

em, dados (𝑚 + 1)×(𝑛 + 1) valores lidos 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗), 

encontrar a spline bicúbica que se ajusta ao conjunto de 

pontos. A spline é descrita por 𝑚𝑛 polinômios bicúbicos 

da forma 

𝑷𝒊𝒋(𝒙, 𝒚) =  ∑ ∑ 𝒂𝒊𝒋𝒌𝒍

𝟑

𝒍=𝟎

𝟑

𝒌=𝟎

𝒙𝒌𝒚𝒍 

Onde 𝑘, 𝑙 ∈ [0. .3], 𝑖 ∈ [1. . 𝑚]𝑒 𝑗 ∈ [1. . 𝑛]. 

Devem ser escolhidas exatamente 16𝑚𝑛 condições. 

Assim: 

4𝑚𝑛 são valores lidos; 

6𝑚𝑛 –  2𝑚 –  2𝑛 − 2 são de derivadas de 1ª ordem; 

6𝑚𝑛 –  2𝑚 –  2𝑛 − 2 de derivadas de 2ª ordem. (
𝜕²𝑓

𝜕𝑥²
,

𝜕²𝑓

𝜕𝑦²
). 

Totalizando 16𝑚𝑛 –  4𝑚 –  4𝑛 –  4 

A essas somam-se as condições de contorno: 

4𝑚 +  4𝑛 de 1ª ordem: derivadas parcias nas bordas 

4 de 2ª ordem: derivadas cruzadas nos vértices 

Totalizando 16𝑚𝑛 equações. 

A implementação adotada é uma adaptação do método 

descrito em  [5]. 

Conclusão 

Não existe ainda procedimento padronizado para 

relacionar os dados de DTMs com o tipo de cobertura e de 

mostrar as perdas graficamente ao profissional da área 

(Geologia, Engenharia Florestal) e calcular as perdas 

totais. Na expectativa de oferecer um melhor resultado e 

visualização sobre o terreno estudo, os métodos descritos 

serão implementados em uma ferramenta de software a ser 

publicada como open source e tornar-se disponível para 

pesquisadores e profissionais da área. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O trabalho de dinâmica molecular teve como foco a simulação do sistema DNA e complexo 
[RuII(chalcona)(cimeno)H2O]+2 utilizando software de dinâmica molecular Amber12. A criação do modelo 
teve de ser planejada, uma vez que a inserção de parâmetros de metais de transição na dinâmica 
molecular não é pré-definida, como para maioria das biomoléculas. 
Três etapas de parametrização foram realizadas. Primeiramente, a parametrização do complexo foi 
realizada com auxílio do software VFFDT. Inicialmente foi feito a otimização da estrutura do complexo 
com software Gaussian09 para obtenção da geometria de menor energia e, em seguida, feito cálculo de 
frequências harmônicas no mesmo software. O cálculo de frequências é necessário pois nele se 
encontram as constantes de força de ligação e angular que serão utilizados na dinâmica. 
Uma vez parametrizado, o complexo pôde ser estudado em meio aquoso com solvente explícito. Dois 
pontos foram abordados no trabalho: a aproximação do complexo ao DNA interagindo com os fosfatos 
do backbone e o aduto formado com a ligação Ru-N7. A aproximação do complexo se dá basicamente por 
meio de interações eletrostáticas Ru – Ofos enquanto ocorre formação de uma ligação de hidrogênio da 
molécula de água de coordenação com outro oxigênio do fosfato. Essa interação é, especula-se, uma 
suposta forma de aproximação do complexo ao nucleotídeo guanina, etapa prévia à ligação do metal com 
N7. Em seguida foi feita a simulação com o complexo já ligado ao N7.  
O ligante chalcona foi orientado de modo a representar o efeito de intercalação, que é uma proposto 
mecanismo de ação do complexo ao formar o aduto. Ao longo da trajetória da dinâmica, se observa forte 
deformação dos pares de bases adjacentes à chalcona, efeito causado principalmente por conta da 
presença do ligante numa região estericamente impedida. Além disso, o relativo grau de rotação de parte 
da chalcona causa ainda maior deformação no DNA. 
Apesar de não se observar a intercalação completa da chalcona, efeito que se observa em cálculos 
quânticos, a deformação dos pares de bases adjacentes ao ligante indica que há possível acomodação do 
complexo. A rigidez do complexo, causada por conta das constantes de força utilizadas, é uma forma 
eficiente para se trabalhar durante o monitoramento da aproximação do mesmo até o DNA, entretanto 
com o complexo ligado é preferencial o tratamento com constantes de força menores, conferindo maior 
liberdade pro sistema se acomodar. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Neste projeto basicamente duas atividades foram realizadas. Na primeira atividade fizeram-se 
medidas de sistemas vítreos dopados com terras raras por meio da técnica de lente térmica no 
sentido de medir a difusividade térmica e taxa de variação do caminho óptico com a temperatura. 
Além de desta primeira técnica também foram feitas medidas de capacidade térmica específica. 
Nesta montagem um laser incide na amostra que é coberta por um filme de carbono simulando o 
comportamento de um corpo negro. A seguir desliga-se o laser e acompanha-se o processo de 
resfriamento da amostra no tempo. O ajuste da curva de resfriamento é feito por meio de 
parâmetro ajustável representado pela capacidade térmica específica que, desta forma, é 
determinada experimentalmente. 
Na segunda atividade o aluno participou da montagem de uma técnica chamada de fotorefletância 
diferencial. Nesta técnica utilizamos um laser de femtosegundos que é dividido em dois feixes um 
de excitação e um laser de prova. O laser de excitação provoca uma população de elétrons quentes 
(elétrons de alta energia) cujo processo de relaxamento é acompanhado no tempo. Este 
acompanhamento é feito através da mudança da refletividade da amostra medida pelo feixe de 
prova. As amostras utilizadas correspondem a sistemas semicondutores uniformente dopados de 
GaAs com silício. Estes processos ocorrem em escala de tempo de alguns picosegundos. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O presente trabalho tem como principal objetivo um estudo teórico de estruturas unidimensionais 
com inclusões periódicas, ou seja, cristais fonônicos, sob o ponto de vista da física da matéria 
condensada. Através de um tratamento semi-clássico, busca-se explorar as simetrias presentes em 
tais arranjos, juntamente com sua periodicidade e a variedade de compostos possíveis, com o 
intuito da análise do comportamento vibracional de tais redes, da condutividade térmica dos 
sistema, juntamente com a caracterização do espectro vibracional do mesmo. Tal estudo busca 
trabalhar em cima de casos particulares da tese de doutorado “Estudo da Condutividade Térmica 
de Cristais Fonônicos em Temperaturas Sub-Kelvin” utilizando métodos semianalíticos diferentes 
dos utilizados, visando uma abordagem mais simples e palpável para um aluno de graduação. O 
trabalho também possui como objetivos secundários a apresentação de conceitos de Física da 
Matéria Condensada e familiarização com ferramentas relacionadas, assim como o aumento da 
familiarização do aluno com conceitos tais como o estudo de operações de simetria, métodos 
numéricos para a resolução de equações diferenciais, aprendizado da linguagem de programação 
FORTRAN, estudo dos conceitos básicos da mecânica quântica, e apresentação dos conceitos 
básicos relacionados a redes periódicas e suas propriedades fundamentais. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Números medem tamanhos, grupos medem simetrias. A primeira sentença não é uma surpresa, já a 

segunda pode não ser de fácil compreensão sem um conhecimento básico sobre estruturas algébricas. 

Tendo em vista essa dificuldade, o presente trabalho tem o intuito de introduzir o vocabulário, bem como 

alguns conceitos e resultados importantes na Teoria Elementar dos Grupos. 

Como é de conhecimento corrente, em álgebra, duas estruturas são ditas isomorfas se são indistinguíveis 

em relação a uma dada característica de interesse. Isto é, qualquer propriedade que é preservada por um 

isomorfismo e que é verdade para uma das estruturas, também é verdade para a outra. Neste âmbito, 

sabemos que todo grupo finito é isomorfo a um subgrupo de um grupo de permutações. Desse modo, 

descrever esse isomorfismo é essencial para compreendermos as relações entre estes grupos.  

Focando nossa atenção nos subgrupos finitos do grupo de matrizes 3×3 ortogonais com determinante igual 

a 1, SO3, vamos identificar e descrever os isomorfismos que os relacionam com os grupos de simetrias 

rotacionais dos sólidos regulares. 

Um sólido convexo é dito regular se, suas faces são polígonos regulares, cada um com o mesmo número de 

lados e, para todo vértice, sai um mesmo número de arestas, compreendendo-se entre sólidos regulares o 

tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. 

A motivação inicial desse trabalho consiste em enunciar e demonstrar o Teorema de Caracterização dos 

Subgrupos Finitos de SO3, que afirma que um subgrupo finito de SO3 é isomorfo a: um grupo cíclico, ou a 

um grupo diedral, ou a um grupo de simetria rotacional de um dos sólidos regulares.  

A base teórica da pesquisa está fundamentada sobre os aspectos algébricos e geométricos da Teoria dos 

Grupos. De maneira sucinta, um conjunto G com uma dada operação é dito um grupo quando G é fechado 

para essa operação, a operação é associativa, existe um elemento neutro e no conjunto e todo elemento do 

conjunto possui um inverso. 

Além disso, no decorrer do trabalho, demonstramos que os grupos de simetria rotacional do tetraedro, cubo 

e dodecaedro são isomorfos aos grupos de permutações A4, S4 e A5, respectivamente e calculamos todas as 

permutações do grupo S5 e, em particular, A5. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Vidros dopados com terras raras (RE) possuem potenciais aplicações em lasers de estado sólido, 

amplificadores de fibra, conversores de radiação infravermelha para luz visível, displays, 

biossensores, células solares, etc. Entre os terras raras, o europium é considerado interessante uma 

vez que o íon Eu
3 +

 atua como uma sonda na identificação da estrutura local e é especialmente útil 

em matrizes amorfas. As características espectrais únicas do íon Eu
3 +

 tornam-no um candidato 

adequado para estudos de estreitamento de linhas de fluorescência. A co-dopagem de metal-Eu
3 +

 

pode apresentar um aumento da emissão dos íons terras raras que pode ser atribuída a efeitos de 

ressonância plasmônica ou a uma transferência de energia de não plasmônica de agregados 

metálicos para os íons. No presente trabalho, prepararam-se vidros de borofosfato 45 P2O5 - (9-x) 

B2O3 - 30 Li2O - 15 ZnO - 1.0 Eu2O3 - x AgO (x = 0,5, 1,0, 2,0 e 4,0% mol) que foram 

caracterizados opticamente por absorção óptica e espectroscopia de emissão.  
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