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EDITORIAL 

 
O Departamento Acadêmico de Química e Biologia (DAQBI), da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Câmpus Curitiba, realizou on-line o III 

Simpósio de Graduação e de Pós-Graduação (III SIMDAQBI), entre os dias 28 e 30 

de setembro de 2020. 

Este simpósio unifica os eventos acadêmicos (anuais ou bianuais) que 

ocorriam nos cursos coordenados pelo DAQBI, a saber: Bacharelado em Química, 

Licenciatura em Química, Tecnologia em Processos Ambientais, Engenharia 

Ambiental e Sanitária além de dois cursos de pós-graduação, em nível de Mestrado 

Acadêmico (Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ) e Programa de Pós- 

Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental (PPGCTA). 

Com essa unificação foi possível reunir esforços, diminuir custos e 

proporcionar aos participantes a integração de graduandos, pós-graduandos, 

docentes, profissionais, centros acadêmicos e colaboradores, gerando uma maior 

reflexão sobre o papel dos profissionais das áreas de química e de meio ambiente na 

sociedade, na indústria e na universidade, e a integração dessas áreas. 

A realização do evento on-line trouxe uma série de desafios técnicos para a 

Comissão Organizadora, mas promoveu uma interação maior e mais dinâmica entre 

estudantes e profissionais de todo o país. O evento contou com 1266 inscritos de 

cinco países (Alemanha, Portugal, Costa Rica, Paraguai e Brasil), sendo que no Brasil 

foram 22 estados representados, além do Distrito Federal. Os participantes eram de 

192 instituições de ensino e algumas empresas, tendo sido apresentados 87 

trabalhos científicos, nas formas de pôster e pitch. 

Esses dados superaram todas as expectativas da Comissão Organizadora, 

porque até então o SIMDAQBI se caracterizava por ser um evento regional. Esse 

interesse da comunidade pelo evento foi resultado de uma programação bastante 

diversificada e atrativa, que pôde contar com convidados de prestigiado 

conhecimento científico, nacional e internacionalmente, justamente por ter sido 

realizado on-line. 
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A programação do SIMDAQBI sempre considerou o lema da UTFPR 

"Tecnologia e Humanismo", e nessa terceira edição abordou questões 

científicas/tecnológicas (palestras, minicursos, oficinas, mostra de 88 trabalhos 

científicos), de extensão (com a divulgação de trabalhos de extensão desenvolvidos 

pelo DAQBI), mas também questões culturais (mostra de fotografias, apresentação 

de músicos, de outras atividades artísticas) e conversa sobre saúde mental em 

tempos de pandemia. 
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LOCAL DO EVENTO 

 
O evento foi realizado na modalidade on-line, centralizado na plataforma 

Even3 (Figura 1), que é um site de gestão de eventos do Brasil. Através dele foram 

feitas as inscrições gratuitamente, disponibilização da programação, mostra de 

trabalhos científicos e de fotografias, entre outros. Ou seja, ao acessar o endereço 

(https://www.even3.com.br/iiisimdaqbi/) e se cadastrar no evento  o  participante 

pôde acessar toda a programação. 

 
 

Figura 1- Identificação inicial do evento na plataforma Even3 

https://www.even3.com.br/iiisimdaqbi/ 

 

Para a transmissão das palestras o evento utilizou a StreamYard 

(https://streamyard.com), que é uma ferramenta Web desenvolvida para realizar 

transmissões ao vivo através de um navegador. Com a StreamYard foi possível 

realizar as transmissões também no Youtube do SIMDAQBI (simpósio DAQBI, 

https://www.youtube.com/channel/UCI33Hn5t-OzJYzdxbWRLeAw/featured), 

limitando a visualização aos inscritos no evento. 

https://www.even3.com.br/iiisimdaqbi/
https://www.even3.com.br/iiisimdaqbi/
http://www.youtube.com/channel/UCI33Hn5t-OzJYzdxbWRLeAw/featured)
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PALESTRAS 

 
 Segunda-feira, 28 de setembro 

17:00 às 18:00 Palestra de Abertura 

Prof. Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Júnior 

Professor do Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São 

Paulo 

Título: Inteligência artificial na pesquisa em materiais 
 
 

19:00 às 20:00 

 

 

 

Prof. Dr. Eliezer Barreiro 

Professor Titular Concursado da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro desde 1986, atualmente lotado no Instituto de Ciências 

Biomédicas (ICB) 

Título: Química Medicinal & Amp: A inovação radical em fármacos 
 
 

 

 

 Terça-feira, 29 de setembro 

17:30 às 18:30 

 
 

 
Profª. Dra. Vânya Pasa 

Professora da Universidade Federal de Minas Gerais 

Título: Biocombustíveis – Tecnologias de Produção e Desafios 

 
 

 

19:00 às 20:00  

Prof. Dr. Jorge Cardoso Messeder 

Professor Associado III do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) 

Título: Possíveis relações entre ensino, pesquisa e aprendizagem 
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20:30 às 21:30  

Prof. MSc. Pablo Alves Marinho 

Perito Criminal da Policia Civil de Minas Gerais 

Título: A importância da química forense para a justiça criminal 
 
 
 

 

 

 Quarta-feira, 30 de setembro 

17:30 às 18:30 
 

 

 
19:00 às 20:00 

 

 

Prof. Dr. Gerson Máximo Tiepolo 

Professor Titular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 

UTFPR 

Título: Laboratório de Energia Solar da UTFPR - LABENS 

 
 

 
Prof. Dr. Marcos Von Sperling 

Professor titular do Departamento de Engenharia Sanitária e 

Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais 

Título: Capacidade dos processos de tratamento de esgotos em 

cumprirem com distintos padrões e metas de qualidade 
 

 

 
 

20:30 às 21:30 Palestra de Encerramento 

Prof. Dr. Vander de Freitas Melo 

Professor permanente no Programa de Pós-Graduação em Ciência 

do Solo da UFPR 

Título: Metais Pesados nos Solos e Práticas de Remediação 

Ambiental 
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PROGRAMAÇÃO 

 
 Segunda-feira, 28 de setembro 

 

 
 

 
14:00 às 16:00 

 

Minicurso 1: Minicurso Básico para a Preparação de Cerveja 

Artesanal: Estilo NEIPA 

Prof. Dr. Luís Otávio de Brito Benetoli 

Minicurso 2: Microscopia de Força Atômica (AFM) 

Profª. Dra. Andréia Gerniski 

16:30 às 17:00 Abertura 

 
17:00 às 18:00 

Palestra de abertura: 

Inteligência artificial na pesquisa em materiais 

Prof. Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Júnior 

18:30 às 19:00 
Mostra cultural - Pianista 

Me. Brenno Lima 

 
19:00 às 20:00 

Palestra 

Química Medicinal & Amp: A inovação radical em fármacos 

Prof. Dr. Eliezer Barreiro 

 
 Terça-feira, 29 de setembro 

 

 
10:00 às 12:00 

Minicurso 3: Micro/plásticos: o que sabemos, o que não sabemos e 

quais são as perguntas que precisamos responder 

Prof. Dr. Walter Ruggeri Waldman 

 
 

14:00 às 16:00 

Minicurso 4: Fundamentos da luminescência e aplicações em 

dispositivos contendo lantanídeos 

Profa. Dra. Renata Adati 

Minicurso 5: Ressonância Magnética Nuclear – uma ferramenta de 

análise 

Prof. Dr. Luís Fernando Cabeça – UTFPR 

16:15 às 17:15 
Ensino da Química através do Design 

Prof. Dr. Jose Marconi Bezerra De Souza 
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17:15 às 17:30 Mostra cultural 

 
17:30 às 18:30 

Palestra 

Biocombustíveis – Tecnologias de Produção e Desafios 

Profa. Dra. Vânya Pasa 

 
19:00 às 20:00 

Palestra 

Possíveis relações entre ensino, pesquisa e aprendizagem 

Prof. Dr. Jorge Cardoso Messeder (IFRJ) 

 
20:30 às 21:30 

Palestra 

A importância da química forense para a justiça criminal 

Prof. MSc. Pablo Alves Marinho 

 

 Quarta-feira, 30 de setembro 
 

13:00 ás 14:00 
Apresentação dos Programas de Pós-Graduação (PPGCTA, PPGQ e 

PPGFCET) e de Projetos de Extensão do DAQBI 

 

 
14:00 às 16:00 

Minicurso 6: Cultivo de cogumelos comestíveis e medicinais 

Prof. Dr. Francisco Vitola 

Minicurso 7: Aplicação da norma ABNT NBR ISO/IEC17025 

MSc. Michele Aquino 

16:15 às 17:15 
Saúde mental em tempos de distanciamento social - 

Prof. Dr. Allan e Me. Carla de Oliveira 

17:15 às 17:30 Mostra cultural 

 
17:30 às 18:30 

Palestra 

Laboratório de Energia Solar da UTFPR - LABENS 

Prof. Dr. Gerson Máximo Tiepolo 

 
19:00 às 20:00 

Palestra 

Capacidade dos processos de tratamento de esgotos em cumprirem 

com distintos padrões e metas de qualidade 

Prof. Dr. Marcos Von Sperling 

 
20:30 às 21:30 

Palestra de encerramento 

Metais Pesados nos Solos e Práticas de Remediação Ambiental 

Prof. Dr. Vander de Freitas Melo 
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Resumo 
 

Os elementos químicos, construtores de tudo existente, são oriundos das estrelas, corpos 
grandes que contemplam o universo com matéria e energia. Obtidos através da 
nucleossíntese, são gerados por todo o ciclo estelar, submergindo para as camadas externas 
dos astros e sendo ejetados para enriquecer de matéria bariônica, o cosmos. A estrela VY 
Canis Majoris é um corpo peculiar, pela alta massa e luminosidade, rico em elementos 
fundamentais para constituição do universo, como o hidrogênio, oxigênio, carbono e hélio. 
Para compreender a formação desses elementos, esta revisão literária abrangerá a 
classificação corpuscular, o Diagrama de Hertszprung Rusell e a demonstração por equações 
nucleares dos elementos formados, almejando-se contribuir de maneira significativa na 
compreensão da síntese elementar da VY Canis Majoris para colaborar com futuras pesquisas 
em astroquímica e suas vertentes. 

 
 

 

Introdução 

As estrelas são corpos esféricos de gases ionizados, cuja 
fonte energética são as reações de fusão nuclear que ocorrem nos 
interiores estelares[3]. Assim, interpretar como ocorrem estas 
transmutações atômicas é de vital importância para o 
conhecimento de processos básicos ocorrentes no meio 
interestelar 

O presente trabalho discorrerá sobre a formação de 
elementos químicos no astro VY Canis Majoris (VY – CM) , uma 
supergigante vermelha, segundo a classificação do Diagrama 
Hertszprung Russell (HR). Apresentando magnitude entre 6,5-9,6 
(Unidade Adimensional) e temperatura aproximada de 3500 K, é 
considerada uma das maiores estrelas descobertas na 
contemporaneidade. 

A VY-CM é uma estrela de difícil localização e análise 
espectral por conta do envelope extenso cinscunstelar que a 
circunda, emitindo radiação infravermelha, sendo tais feixes 
responsáveis pela luminosidade, a qual pode chegar a um valor 
máximo de 5-10 µm. Adicionalmente, é rica em hidrogênio, hélio, 
carbono e, com base nas pesquisas científicas atuais, detectou-se 
a presença significativa de oxigênio, acarretando a formação de 
compostos orgânicos e inorgânicos no astro [3]. 

 

Materiais e Métodos 

Para a realização deste trabalho, foi contemplada uma 
metodologia integrativa, estabelecendo-se questão de pesquisa, 
forma de busca na literatura, definição de informações abordadas, 
escolha dos materiais e apresentação sintética do conhecimento 
proposto. Foram selecionados artigos científicos de periódicos 
internacionais de Química, Física e Astronomia (Multidisciplinar) 
com base naqueles com os maiores fatores de impacto avaliados 

 

pela plataforma Scimago Journal & Country Rank. Realizou-se o 
levantamento bibliográfico a partir dos seguintes descritores: 
nucleossíntese, VY Canis Majoris e Diagrama de Hertszprung 
Russell, todos em língua inglesa. 

 

Resultados e Discussões 

Foram selecionados 30 artigos científicos a partir da 
metodologia empregada, diferenciando-se nos idiomas, periódicos 
e palavras-chaves designadas. Desse modo, definiu-se o diagrama 
HR como a classificação espectral adequada para investigação da 
VY-CM. 

O Diagrama de Hertszprung Russell relaciona a 
luminosidade e a temperatura superficial, logo a coloração 
influencia as análises dos corpos, obtendo os espectros azulados 
com estrelas de altas temperaturas, e os espectros vermelhos, 
amarelos, laranjas e brancos com baixas temperaturas. Ao 
observar o diagrama HR, é perceptível que as estrelas não se 
concentram em uma determinada região, distribuindo-se de 
maneira não uniforme devido às suas características. A massa e a 
luminosidade definem principalmente a localização estelar por ser 
proporcional à quantidade de energia emitida. Além disso, a maior 
parte das estrelas estão reunidas em uma diagonal do extremo 
esquerdo ao extremo inferior direito. Essa faixa se chama 
sequência principal e os fatores que vão determinar se uma estrela 
está ou não nessa sequência é a sua massa. 

Estrelas muito massivas, de alta temperatura e mais 
brilhantes são, por definição, astros de classe V, chamadas de 
anãs. Uma grande quantidade de corpos concentram-se na região 
superior direita (estrelas frias e luminosas), chamadas de gigantes 
com classe luminosa II ou III. Ademais, no topo do diagrama, ainda 
estão as supergigantes com classe de luminosidade limite I, com 
grande quantidade de massa e brilho, além de terem uma 
importância exótica para o meio estelar, por serem antigas e 

mailto:joaopedrosa2002@gmail.com


19 

 

 

poderem dar indícios de fenômenos ainda não observados no 
universo. 

Conclusões 

Dessa forma, a VY Canis Majoris, por ser grandemente 
massiva, encontra-se na classe das supergigantes de luminosidade 
grau I, na parte superior do diagrama. O ciclo estelar de astros 
desse porte é crucial por contribuir nos estágios finais de sua 
própria evolução, com ventos e explosões que proporcionam 
energia mecânica e térmica para o universo. Sua localização no 
céu é incerta e institutos a monitoram, como o Max-Planck-Institut 
f¨ur Radioastronomie, localizado na cidade de Bonn, na Alemanha. 

Atualmente, essa estrela tem sido motivo de pesquisas, 
por conta das detecções de variabilidade de seu brilho, o qual vem 
decaindo desde 1850, dando indícios que fenômenos de 
esgotamento de seu combustível podem estar ocorrendo e o astro 
entrando em uma nova fase de seu ciclo [2,3]. 

As reações que ocorrem no interior da VY Canis Majoris 
são de fusão nuclear. Inicialmente, seu combustível é 
majoritariamente composto por gás hidrogênio (1H), e a partir dele, 
outros elementos são formados pelas colisões atômicas no centro 
estelar. Os núcleos de H fundem–se formando hélio (4He) por meio 
da cadeia próton-próton, esta reação só acontece pela 
ultrapassagem da energia cinética dos prótons na barreira 
colombiana de potencial repulsivo que existe entre as partículas, 
que liberam energia, pósitrons e neutrinos no processo [3]. 

 
1H + 1H → 2H + β + v 
2H + 1H → 3He + γ 
3He + 3He → 4He + 2 ( 1H ) 

 
Estrelas massivas, como a VY-CM, encontram-se em fase 

de esgotamento de hidrogênio, havendo o aparecimento de novos 
elementos como o carbono e oxigênio. Quando o hidrogênio se 
funde totalmente, a região onde estava localizado seu 
armazenamento entra em colapso. Para continuar fornecendo 
combustível à estrela, mesmo que proporcione reações violentas, 
ocorre a fusão de átomos de hélio (4He), gerando carbono (12C) e 
liberando partículas alfas. O carbono servirá como catalisador da 
reação para produção de oxigênio (16O), se a temperatura central 
for suficientemente alta. Apenas estrelas do porte da VY-CM 
podem atingir a formação de tais elementos devido às suas 
próprias características [2]. 

 
4He + 4He → 8Be + γ 
8Be + 4He → 12C + γ 
12C + 4He → 16O + γ 

 
Hodiernamente, estudos indicam a formação de compostos 

identificados em ventos oriundos da VY-CM, contendo vapor 
d’água, SiO, HCO, OH, CO, SO, SO2. Vale destacar que tais 
moléculas são formados a partir da agregação dos átomos 
resultantes dos processos, porém não se encontram na literatura 
estudos concretos a respeito da formação de metais de alto peso 
molecular, havendo especulações que periodicamente são 
alteradas pelas atualizações das pesquisas científicas envolvendo 
medidas espectroscópicas e estudos aprofundados de cada 
variante elementar encontrado. 

Destarte, pode-se concluir que a VY-CM é uma fonte de 
importantes elementos químicos para o meio estelar, os quais não 
somente se agregam para formar compostos de alto valor para a 
construção de corpos rochosos, líquidos e substâncias, como 
também, ao se extinguirem em uma explosão de supernova, 
ejetarão tais substâncias, enriquecendo o universo observável [1]. 

As estrelas são os únicos berçários de elementos 
químicos, e diante do exposto, compreender como ocorrem esses 
processos de vital importância para o desenvolvimento de 
pesquisas de cunho experimental, como medidas utilizando 
radiotelescópios, equipamentos de raios-x, infravermelho, dentre 
outros. Espera-se, com o presente trabalho, explorar concepções 
químicas a partir da análise das reações que ocorrem no núcleo da 
estrela VY-CM, que por ser um corpo próximo do planeta Terra e 
ejetar ventos de núcleos ativos na Via Láctea, pode gerar 
alterações no Sistema Solar futuramente, sendo o seu estudo de 
suma relevância. 

 
Referências Bibliográficas 

[1] ADANDE, G.R. et al. (2013) Sulfur chemistry in the envelope of VY 

Canis Majoris: Detailed Analysis of SO and SO2 emission. The 

Astrophysical Journal, v. 778, n. 1, p. 22. 

[2] CHOI, Y.K. et al. (2008) Distance to VY Canis Majoris with 

VERA. Publications of the Astronomical Society of Japan, v. 60, n. 5, p. 

1007-1012. 

[3] OLIVEIRA FILHO, K.S.; SARAIVA, M.F.O. (2004), Astronomia e 

astrofísica.: Editora Livraria da Física. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 



21 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEGRADAÇÃO DE ESPUMAS DE POLIURETANO SOB UM VIÉS BIOTECNOLÓGICO 

Patricia de França Marins1*, Reinaldo Yoshio Morita1
 

 
1 Universidade Tecnológica Federal do Paraná, * marinsp@outlook.com.br 

 

Palavras-Chave 

 
 Biodegradação

 Degradação Biológica

 Revisão sistemática
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As espumas de poliuretano (EPU) são globalmente aplicadas no mercado devido a suas 
propriedades químicas e físicas. Entretanto, na reciclagem são recalcitrantes e potencialmente 
tóxicas. Essas características, associadas ao mal gerenciamento dos resíduos, causam 
impactos negativos ao meio ambiente. Neste contexto, este estudo teve como objetivo 
elaborar uma revisão sistemática sobre os estudos de degradação de EPU indexados na base 
de dados da Scopus. A combinação de palavras na busca foram: “Polyurethane foam*” OR 
“PUR foams*” AND “Microbial degradation” OR “Biodegradation”. A construção de um portfólio 
bibliográfico foi realizada de acordo com o Methodi Ordinatio, com o auxílio dos softwares 
Mendeley®, Jabref® e Microsoft Excel®. Na revisão sistemática resultou em 43 publicações, 
sendo apresentado neste trabalho os 5 artigos com maior relevância de acordo com o índice 
InOrdinatio. Este estudo permitiu analisar as pesquisas desenvolvidas sobre a temática e 
constatar que há necessidade de desenvolver mais trabalhos nessa área, além de contribuir 
no direcionamento de futuras pesquisas. 

 

 
Introdução 

As espumas de poliuretano (EPU) são aplicadas em 
diversos setores industriais, em função da sua versatilidade, 
resistência e baixo valor agregado de síntese. No entanto, os 
resíduos gerados pós-consumo são limitados aos processos de 
reciclagem, pois podem gerar compostos tóxicos, além de alguns 
serem recalcitrantes, dependendo de longos períodos para a sua 
degradaçao[1]. 

Diante do exposto, há necessidade de desenvolver 
processos biotecnológicos visando a degradação mais otimizadas 
de EPU, além da produção de PU a partir de recursos renováveis 
não recalcitrantes. Desta forma, auxíliando no gerenciamento de 
resíduos já existente e no intuito de minimizar os efeitos negativos 
causados às matrizes ambientais[1,2]. 

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo 
elaborar uma revisão sistemática sobre os estudos de degradação 
de EPU apresentando um levantamento bibliográfico das 
publicações mais relevantes a respeito da temática. 

 

Materiais e Métodos 

Neste estudo foi realizado uma revisão sistemática 
multicritério para a construção de um portfólio bibliográfico de 
acordo com a metodologia Methodi Ordinatio, classificando os 
artigos por relevância dos trabalhos selecionados[3]. 

A busca dos trabalhos foi realizada na base de dados da 
Scopus, com a combinação de palavras: “Polyurethane foam”, o 
operador booleano OR e “PUR foam*”, o operador booleano AND 
“Microbial degradation”, o operador booleano OR e 
“Biodegradation”, filtrada nos períodos de publicação de 1960 a 
2020, seguidas da seleção da filtração dos arquivos que estudaram 
ou avaliaram a degradação de EPU. 

Os resultados foram importados para o software Mendeley® 

e exportados para o gerenciador bibliográfico JabRef®  para o 

tratamento de dados, e posteriormente exportados para a planilha 
do Microsoft Excel®, no qual foram adicionadas as informações 
necessárias para o desenvolvimento do Methodi Ordinatio. 

 

Resultados e Discussões 

A busca na base de dados Scopus resultou em 302 

registros. Destes, apenas 43 relataram sobre a biodegradação de 

poliuretanos. Na Figura 1, é mostrado a relação dos países e a 

quantidade de publicações no intervalo definido. Observa-se que a 

China apresenta o maior número de publicações, seguida pelo 

Japão e EUA. No Brasil, as pesquisas sobre este tema são 

consideradas como não representativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Relação global de publicações sobre biodegradação de 
EPU indexados na Scopus. 

Fonte: Autores, 2020 

 
As universidades que tiveram maiores índices de 

publicações foram a Funda University, Chinese Academy of 
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Agricultur and Technology e Prince of Songkla University. É 
importante destacar que as instituições que mais publicam, assim 
como os autores dos trabalhos são do continente asiático, 
embasado pelo fato de que esses países impulsionaram o 
crescimento global desse produto, sendo que na China a indústria 
de poliuretano é considerada uma potência. 

As áreas de estudos da biodegradação de espumas de 
poliuretano são demonstradas na Figura 2. Verificou-se que a 
maioria das publicações ocorreram na temática de Ciência dos 

peso molecular. 
Por fim, Álvaraz-Barragán e colaboradores em 2016 

publicaram o estudo da biodegradação de EPU, a partir da 
bioprospecção de fungos capazes de assimilar a EPU como única 
fonte de carbono. Os resultados foram promissores e revelaram 8 
cepas de fungos degradadores da Impranil e da EPU[1]. 

 
Tabela 1. Ranqueamento da revisão sistemática segundo o Índice In 

  Ordinatio  

Materiais, seguida pela Química, Engenharia e Ciência Ambiental. 
É possível inferir que este tema se demonstra multidisciplinar, 
podendo ser estudado por profissionais com diferentes formações. 

Autores e 
Ano 

Título 
InOrdinatio 

Liquefaction of wheat straw and 

Chen 

2009 

 
 

Benes 

2020 

 
 

Ng 

2017 

preparation of rigid polyurethane foam 
from the liquefaction products 

 
Multifunctional and fully aliphatic 

biodegradable polyurethane foam as 
porous biomass carrier for biofiltration 

 
Preparation and modification of water- 

blown porous biodegradable 
polyurethane foams with palm oil-based 

polyester polyol 

144,003 

 
 
 

100,004 

 
 
 

99,004 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 2. Áreas de estudos sobre a temática. 

Fonte: Adaptado Scopus, 2020 

Zhang 

2018 

 

 
Álvarez- 

Barragán 

2016 

Water-Blown Castor Oil-Based 
Polyurethane Foams with Soy Protein 

as a Reactive Reinforcing Filler 

 
Biodegradative activities of selected 
environmental fungi on a polyester 
polyurethane varnish and polyether 

polyurethane foams 

Fonte: Autores, 2020 

 
98,003 

 
 

 
89,004 

Dentre os 5 artigos com maior índice In Ordinatio (Tabela 

1), o artigo de Chen e colaboradores, publicado em 2009, obteve o 

maior valor em função do grande número de citações (154). Neste 

trabalho, os autores sintetizaram uma espuma rígida de poliuretano 

a partir de diisocianato e palha de trigo liquefeita e investigaram as 

características dos produtos de liquefação e das EPU. Os 

resultados apontaram que o material sintetizado apresentou 

melhora na estabilidade térmica e na biodegradação à temperatura 

ambiente. 

O segundo artigo[5], foi publicado em 2020 na revista com 
fator de impacto de 4,032, porém até o momento não apresentou 
citações. Os autores desenvolveram uma EPU biodegradável e 
totalmente alifática com células abertas. Avaliaram a degradação 
biológica utilizando um consórcio microbiano de Fusarium solani e 
Pseudomonas. A espuma desenvolvida demonstrou suscetibilidade 
relativamente alta à atividade enzimática comparada ao padrão, 
além disso, se demonstrou eficiente como única fonte de carbono e 
energia para o crescimento dos microrganismos[4]. 

O terceiro artigo[2], apresentou 29 citações e foi publicado 
em revista com fator de impacto 4. Os pesquisadores 
desenvolveram espumas de poliuretano poroso e expandido com 
água, e um poliol poliéster à base de óleo de palma. Estudaram as 
propriedades físicas, química, mecânicas e de biodegradação. Os 
resultados apontaram melhorias nas propriedades físicas e 
mecânicas e uma taxa de degradação ajustável conforme a 
resistência mecânica. 

No trabalho seguinte, os autores[6], desenvolveram um 
método simples de preparação de espumas de poliuretano com 
base de óleo de rícino e proteína de soja e investigaram a 
morfologia, densidade, propriedades mecânicas e de 
biodegradação. Os resultados apontam para melhores 
propriedades mecânicas e melhor taxa de biodegradabilidade, 
comprovada pelos baixos sinais do espectro de massa na região de 

O número de artigos filtrados demonstra que há poucas 

pesquisas indexadas nessa base de dados que estudam a 

biodegradabilidade de espumas de poliuretano no Brasil. 

Possivelmente, demonstrando ser uma área ainda em crescimento 

e necessitando maior atenção pela relevância apresentada pelo 

número de publicação nos países asiáticos. 

 

Conclusões 

A elaboração de uma revisão sistemática sobre os estudos 

de biodegradação de espumas de poliuretano utilizando a base de 

dados e o Methodi Ordinatio foi realizada de modo a obter os 

artigos mais relevantes sobre o tema. A China, Japão e Estados 

Unidos apresentaram maior número de publicações e, no Brasil as 

pesquisas relacionadas a estes temas foram consideradas não 

representativas. A Ciência dos Materiais e a Química foram as 

áreas de maior relevância relacionadas ao tema de estudo. Por fim, 

estes resultados comprovam a necessidade de mais estudos nesta 

temática no Brasil visto a relevância por parte de outros países. 
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A espécie Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze é uma espécie nativa do Paraná e pertence a 

floresta ombrófila mista com grande importância em diversos aspectos. A despeito de sua 

relevância, não há registros de suas proteínas no Protein Data Bank (PDB), incluindo a 

proteína Fotossistema II D2, a qual catalisa a oxidação da água através da energia luminosa 

para produzir oxigênio e outros redutores para a iniciação da fotossíntese. O objetivo deste 

trabalho é produzir, por homologia, um modelo tridimensional da proteína Fotossistema II D2 

do organismo Araucaria angustifólia (Bertol.) Kuntze, utilizando como proteína molde a 

homóloga Fotossistema II D2 do organismo Thermosynechococcus elongatus. O modelo 

gerado apresentou 89,2% dos resíduos de aminoácidos na região favorável, 9,5% na 

adicionalmente favorável e 1,3% na generosamente favorável e nenhum na região 

desfavorável, de acordo com o gráfico de Ramachandran gerado pelo programa Procheck. 

 
 

 

 
 

Introdução 

A espécie Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze é 
conhecida popularmente como araucária, pinho, pinheiro-brasileiro 
e também pinheiro-do-paraná. É a única espécie nativa 
pertencente a família botânica Araucariaceae no Brasil [1,2,3] e 
pertence à Floresta Ombrófila Mista (FOM) [3], possui grande valor 
na economia, na ecologia e também no paisagismo. Pelo valor 
econômico de sua madeira, foi fortemente explorada e 
comercializada [4]. 

No Brasil, ocupava uma área de aproximadamente 20 
milhões de hectares [5] e por conta da exploração juntamente com 
o desmatamento ocasionado pela expansão agrícola e pecuária, 
atualmente há menos de 3% da área original [6]. A espécie 
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze é protegida pelo decreto 
federal 6.514, de 22 de julho de 2008, que proíbe o corte, extração 
e comercialização de espécies pertencentes em áreas de 
preservação permanente (APPs) [7]. 

A araucária (Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze), possui 
grande importância em diversos aspectos, porém não há nenhum 
registro de sua proteína Fotossistema II D2 no PDB (Protein Data 
Bank), o único banco de dados com estruturas de macromoléculas 
biológicas. O PDB é a base para estudos na área de bioinformática 
estrutural [8] e é amplamente utilizado em pesquisas científicas. 

A proteína modelada, fotossistema II, pertence à um 
complexo de proteínas situado nos cloroplastos, nos sistemas de 
membranas denominados tilacóides [9]. Apresenta duas 
subunidades: D1 e D2. Estas catalisam a oxidação da água através 
da energia luminosa para produzir oxigênio e demais redutores 
para iniciar a fotossíntese. A combinação das reações dos 
fotossistemas I e II são utilizados para a produção de ATP, ao 
produzir um gradiente eletroquímico de prótons transmembranar 
[10]. 

Materiais e Métodos 

A sequência de aminoácidos e demais informações da 
proteína Fotossistema II D2 (Photosystem II D2 protein) do 
organismo Araucaria angustifolia foi obtida junto ao banco de dados 
UniProt, que possui sequências de proteínas dentre outras 
informações sobre estas [11]. 

Para a modelagem por homologia ser efetuada, é 
necessária uma proteína molde, com estrutura elucidada e que 
apresente uma alta porcentagem de semelhança com a sequência 
alvo. Na busca por proteínas homólogas, foi utilizada a ferramenta 
Blast [12], que realiza alinhamentos entre sequências de proteínas 
presentes no banco de dados PDB. De acordo com o Blast, a 
proteína Fotossistema II D2 do organismo Thermosynechococcus 
elongatus, código PDB “1S5L”, apresenta 89,90% de identidade 
[13]. 

Para gerar, por homologia, a modelagem molecular da 
estrutura tridimensional da proteína, foi utilizado o programa 
MODELLER, que, por meio de restrições geométricas e 
estereoquímicas, compara a sequência alvo com o arquivo molde 
do PDB. O alinhamento usa arquivos pré-ajustados combinando as 
informações da sequência-alvo e o arquivo molde, denominado 
1S5L. Esse alinhamento resultará em dois formatos, no PAP e o 
PIR, o qual possui a sequência-alvo com a terminação “ali”. Com o 
script “model-single.py” é realizada a construção dos modelos em 
3D [14]. 

 

Resultados e Discussões 

Foram gerados cinco modelos da proteína Fotossistema II 

D2 do organismo Araucaria angustifolia, um dos modelos está 

representado na figura 1. Este modelo apresentou 52,9% de α- 

hélices, representados em vermelho, e 2,4% de folhas-β 

antiparalelas, representadas em amarelo. 
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O Procheck foi utilizado para a validação dos modelos 

obtidos, por meio de uma análise da geometria e estereoquímica. 

Neste software foi gerado o gráfico de Ramachandran (figura 2), 

que indica se os ângulos φ e ψ dos resíduos de aminoácidos dos 

moldes estão na região mais favorável (A, B, L), região 

adicionalmente favorável (a, b, l, p), região generosamente 

favorável e região não permitida/ desfavorável [15]. 
 

Figura 1. Estrutura tridimensional da proteína Fotossistema II D2 

da Araucaria angustifolia. 

Fonte: Swiss-PDB Viewer, 2020 

 
O melhor modelo apresentou 89,2% dos resíduos de 

aminoácidos na região favorável, 9,5% na região adicionalmente 

favorável e 1,3% na região generosamente favorável. Nenhum 

resíduo encontrava-se na região desfavorável, como nota-se na 

figura 2. 
 

Figura 2. Gráfico de Ramachandran do melhor molde gerado. 

Fonte:  Procheck, 2020 

 
Pelo programa Swiss-PDB Viewer, os ângulos φ e ψ dos 

resíduos de aminoácidos PHE28, ALA77, TRP59, PRO172 e GLU 

243 foram ajustados para a região favorável. 

Conclusões 
 

Em virtude do que foi mencionado neste trabalho, a 
proteína modelada fotossistema II D2, possui grande importância 
para a espécie Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze. A proteína 
modelada apresenta uma porcentagem alta na região favorável, 
sendo considerado assim um modelo estrutural confiável. Estes 
dados podem contribuir com informações sobre a proteína 
fotossistema II D2 para estudos posteriores. 
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Resumo 
 

O objetivo deste experimento foi avaliar o pré-tratamento hidrotérmico alcalino no Pennisetum 
purpureum cv capim-elefante e no Panicum maximum cv mombaça utilizando o hidróxido de 
sódio (NaOH), em diferentes temperaturas sobre os teores de lignina e celulose. Para isso foi 
montado um arranjo experimental que permitiu avaliar por meio de Análise de Variância 
(ANOVA) os efeitos significativos da temperatura e dos elementos alcalinos bem como sua 
interação sobre as concentrações finais de celulose e lignina dos capins. Os ensaios foram 
realizados em triplicata de modo a possibilitar o cálculo da ANOVA bem como as comparações 
de médias duas a duas para as respostas obtidas, por meio de testes estatísticos. Conforme 
resultados obtidos, os teores médios de celulose para o pré-tratamento com NaOH na 
temperatura de 85ºC no capim-elefante foram de 55,45 a 58,54%, no mombaça foram de 
49,48 a 51,23%, respectivamente. Os teores médios de lignina na mesma temperatura tratado 
com NaOH para o capim-elefante foram de 16,25 a 16,68%, já no mombaça a faixa é de 19,45 
a 21,15%, respectivamente. O melhor resultado para a obtenção da celulose e lignina foi com 
a utilização do capim-elefante no pré-tratamento com NaOH que se mostrou mais efetivo. 

 
 
 

 

 

 
Introdução 

O mundo está cada vez mais dependente da geração de 
energia e essa poderá ser advinda de fontes sustentáveis como por 
exemplo, a biomassa que oferece grandes vantagens energéticas, 
ambientais e econômicas[1]. O bioetanol é um biocombustível 
líquido que pode ser produzido a partir de várias matérias-primas 
de biomassa como a cana-de-açúcar, milho, sorgo, palha, resíduos 
de madeira e gramíneas[2]. 

Nessas biomassas vegetais são encontrados materiais 
lignocelulósicos de grande importância por serem usados na 
produção de biocombustível, principalmente o bioetanol e está 
disponível em diversos resíduos agropecuários, além de partes que 
plantas que estão a campo como sobras[3]. 

A celulose (33-51%) é o biopolímero mais presente na 
parede celular dos resíduos lignoselusósicos, seguida de 
hemicelulose (19-34%) e lignina (10-20%)[4]. A melhor metodologia 
é utilizar o pré-tratamento, que remove ou desestrutura a lignina, 
facilitando assim o processo da hidrólise enzimática[5]. 

Tratamentos alcalinos são mais atrativos do que com 
ácidos, uma vez que tratar com ácidos há um grande risco de 
produção de componentes inibidores pela degradação de 
carboidratos[6]. 

Como matéria prima, o capim-elefante (Pennisetum 
purpureum) e o capim-mombaça (Panicum maximum) podem ser 
considerados fontes renováveis e promissoras para a produção de 
etanol, tendo uma alta produtividade em relação à cana-de-açúcar, 
dado sua produtividade anual em média de 30 t/ha de matéria 
seca, além disso, a biomassa pode ser cultivada em diferentes 

tipos de solos, incluindo solos pobres que não são adequados para 
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a produção de alimentos[7,8]. 
Com estas observações, o objetivo desta pesquisa 

foi avaliar o pré-tratamento hidrotérmico alcalino NaOH no 
capim- elefante e o capim-mombaça, para obtenção de maior 
exposição de celulose (%) e redução de lignina (%). 

 

Materiais e Métodos 

Biomassas: O capim-elefante (CE) e o capim-
mombaça (CM) foram colhidos na lavoura do colégio agrícola 
de Palotina/PR, foi selecionada folhas jovens, por conterem 
maior concentração de celulose. Antes do pré-tratamento, 
os capins foram secos em estufa de secagem e 
esterilização (Nova Instruments, modelo HI 1514) à 
temperatura de 45ºC por 3 dias. Em seguida foram 
triturados e estocados em sacos de polipropileno, sob 
refrigeração, até o uso. 

Pré-tratamento: O tratamento com NaOH foi 
realizado de acordo com procedimento descrito por[3]. Pesou-
se 4,0 g de capim triturado e seco, transferiu-se para um 
erlenmeyer de 250,0 mL juntamente com solução de NaOH 
a 4 % (20,0 mL de solução por grama de capim), ou seja, 80,0 
mL total. A suspensão foi levada à autoclave nas 
temperaturas de 80 e de 120ºC por 30 min. Após o tempo da 
autoclave a suspensão foi submetida à filtração a vácuo onde 
o material recuperado (sólido filtrado) foi lavado com água 
corrente, neutralizado com ácido fosfórico (H3PO4) 
concentrado. 

Análise estatística: Foi utilizado o software 
Action™, versão 3.1.43, da Estatcamp. Foram determinados 
pelo programa a estimativa dos efeitos principais e de 
interação entre as variáveis por meio de Análise de 
Variância (ANOVA), juntamente com os gráficos dos efeitos 
e análise de resíduos. O nível de significância utilizado nas 
análises estatísticas foi de 5% (α = 0,05). 
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Resultados e Discussões 

Os métodos analíticos para determinação da celulose (%) e 
da lignina (%) foram adaptados por[3]. Com o objetivo caracterizar a 
maior liberação da celulose (%) e a redução da lignina (%) no pré- 
tratamento alcalino com NaOH sobre capim-elefante e da 
mombaça (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Resultados do pré-tratamento alcalino no capim-elefante e 
    na mombaça a temperatura de 85°C, Palotina-PR, 2020.  

 

Biomassa Celulose (%) Lignina (%) 

Capim-elefante 56,56ª 16,46ª 

Mombaça 50,36b 20,35b 

Média 53,46 18,40 

p-valor 0,00512 0,00157 

CV (%) 2,35 3,46 

R2 0,98 0,99 

Letras diferentes diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
Fonte: Os autores, 2020 

 

Conforme observado na Tabelas 1, as médias de teor de 

celulose foram semelhantes para a temperatura de 85ºC, tanto para 

o CE e o CM. Entretanto, para cada capim é possível verificar 

diferença estatística entre os teores médios de celulose e lignina 

em função do tipo de biomassa. Em um experimento com capim- 

elefante pré-tratando com NaOH a 80 e 120°C, obtiveram valores 

de celulose (%) de 55,83 a 58,32% e a lignina entre 16,04 a 

25,20% o que pode comprovar a eficiência dos resultados desta 

pesquisa atual[5], conforme apresentado na Tabelas 1 

Ressalta-se na Tabela 1, que as médias de teor de celulose 

e lignina, respectivamente variaram em decorrência do tipo da 

biomassa utilizada usado no pré-tratamento. Além disso, as médias 

observadas para a lignina foram mais baixas para o CE, indicando 

o efeito dessa variável na remoção da lignina, o que é desejável em 

termos do pré-tratamento da lignocelulose. 

Conclusões 

Levando em consideração que uma biomassa ideal para a 

produção de biocombustível é aquela que apresenta maior ter de 

celulose e menor teor de lignina, temos então que o aumento 

alcançado no teor de celulose para o pré-tratamento com NaOH 

com o capim-elefante se mostrou mais efetivo em relação ao 

capim-mombaça e que a temperatura não afeta significativamente 

o teor, e em relação a redução de lignina, o mesmo aconteceu o 

melhor resultado foi no capim-elefante com menor porcentagem 

final de lignina após o pré-tratamento. 
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Resumo 
 

O ácido salicílico (AS) apresenta potencial alelopático, além de ser sintetizável. Assim sendo, 
foi utilizado para determinar, por meio de testes preliminares, uma faixa de concentração que 
influenciasse significativamente e/ou negativamente as plantas alvos. Os valores de 
concentrações que apresentaram os melhores resultados poderão ser utilizados com outras 
substâncias puras com características semelhantes, mas de difícil obtenção. O bioensaio foi 
realizado em incubadora BOD, avaliando o comprimento das plântulas (radícula e hipocótilo). 
As sementes das plantas alvos foram a leiteira (Euphorbia heterophylla) e picão preto (Bidens 
pilosa). Este teste foi analisado utilizando-se concentrações de AS de: 1000, 750, 500, 250, 125 
e 62,5 ppm e controle (água destilada) por 12 dias, realizada medidas a cada 3 dias. Os dados 
foram submetidos a testes estatísticos de normalidade, ANOVA de dois fatores com repetição e 
de Tukey. Com os resultados obtidos foi observado que apresentaram concentrações com 
diferenças significativas. Com os resultados obtidos é possível determinar uma melhor faixa de 
concentração e posteriormente, utilizar esses resultados em testes com substâncias puras 
isoladas, passíveis de originar um produto com características de bio-herbicida. 

 

 

Introdução 

Substâncias alelopáticas são metabólitos produzidos e 
liberados por organismos para o meio ambiente, com efeito de 
beneficiar ou prejudicar outro organismo, sendo direta ou indireta a 
influência no desenvolvimento, crescimento e sobrevivência do 
mesmo. Os aleloquímicos podem ser utilizados como potenciais 
reguladores de crescimento, herbicidas, inseticidas e proteção de 
culturas antimicrobianas. [1.2] 

O ácido salicílico (AS) tem o potencial de atuar como um 
aleloquímico, sendo liberado por algumas plantas por meio da 
rizosfera, podendo inibir o crescimento de outras plantas. Os 
aleloquímicos podem ser utilizados como substituição para 
herbicidas, visto que o efeito fitotóxico por eles apresentado tem a 
capacidade de eliminar plantas daninhas. [3] 

As espécies daninhas E. heterophylla e B. pilosa têm alta 
taxa de proliferação, sendo assim temidas pelos agricultores. O 
método mais utilizado para o controle dessas pragas são os 
herbicidas. Porém esse método apresenta alta toxicidade, 
prejudicando o meio ambiente e aumentando o risco à saúde 
humana. Bio-herbicidas se constituem em uma solução sustentável 
para o gerenciamento dessas plantas. [4,5] 

A partir dessas considerações, esta pesquisa visa avaliar o 
potencial alelopático do ácido salicílico, a fim de determinar uma 
faixa de concentração que seja capaz de influenciar negativamente 
as plantas alvos E. heterophylla e B. pilosa. Utilizando esta faixa para 
outras substâncias, de difícil obtenção e assim possivelmente 
formular um produto com características bio-herbicidas. 

Materiais e Métodos 
 
 

 
Resultados e Discussão 

Inicialmente foi verificado a normalidade dos dados via 
Kolmogorov-Smirnov. Todas as variáveis apresentaram valores p < 
0,1, ou seja, os dados seguiram a normalidade. Com a hipótese 
aceita, foram realizados os demais testes estatísticos. 
Posteriormente realizou-se a ANOVA de dois fatores com repetição, 
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sendo que, para todas as variáveis os valores de p foram iguais a 0, 
ou seja, os dados possuem diferenças significativa. 

Inicialmente realizou-se um pré-teste por meio dos gráficos 
de intervalo de confiança, sendo possível identificar quais 
concentrações apresentavam diferenças significativas ao nível de 
5%. 

Para a espécie E. heterophylla, figura 1, observou-se a 
diminuição do comprimento da radícula com o aumento da 
concentração. No último dia os grupos de concentração: 62,5, 125 e 
250 ppm; e 750 e 1000 ppm não apresentaram diferenças 
significativas devido à intersecção entre as médias. Para a B. pilosa, 
os grupos: 0, 62,5 e 125 ppm; e 500, 750 e 1000 ppm não 
apresentaram diferenças significativas entre si. Ou seja, não 
apresentaram variação significativa no comprimento da radícula com 
o aumento da concentração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Intervalo de confiança da média do comprimento da radícula em 
função das variáveis tempo e concentração para (a) E. heterophylla e (b) 

B. pilosa 
Fonte: A autora, 2019 

 

No teste Tukey, tabela 1, para a E. heterophylla, as 
concentrações 125 e 250 ppm e 750 e 1000 ppm não apresentaram 
diferenças significativas para o comprimento da radícula. Já para o 
hipocótilo, os grupos: 0, 62,5 e 250 ppm e 750 e 1000 ppm. 

Para a B. pilosa, no comprimento da radícula, os grupos de 
concentração: 62,5 e 125 ppm e 500, 750 e 1000 ppm. E para a 
variável do hipocótilo, os pares: 0 e 250 ppm; 62,5 e 125 ppm; e 750 
e 1000 ppm não apresentaram diferenças significativas. 

 
   Tabela 1 – Dados obtidos por meio do teste Tukey para as espécies  
  E. heterophylla B. pilosa  

Concentração  C. da  C. do  C. da  C.do 
(ppm) radícula hipocótilo radícula hipocótilo 

  (cm) (cm) (cm) (cm)  

Após os testes estatísticos, é possível determinar uma melhor 
faixa de concentração, sendo preferível as que apresentam 
diferenças significativas entre si. Quando não apresentam diferenças 
significativas, opta-se pela escolha da melhor concentração, a fim de 
utilizar menor quantidade de substância pura, uma vez que a grande 
dificuldade na realização de testes alelopáticos com substâncias 
puras isoladas de organismos vivos, consiste principalmente, na 
pequena quantidade isolada desses metabólitos. 

 

Conclusões 

O ácido salicílico foi eficiente em termos de potencial 
alelopático, visto que houve uma redução no comprimento da 
plântula, conforme o aumento da concentração. A maior interferência 
foi no comprimento da radícula, devido ser onde ocorre a absorção 
dos nutrientes. A espécie B. pilosa apresentou menor taxa de 
crescimento quando comparadas a E. heterophylla, devido a sua 
maior sensibilidade. Qualquer interferência na radícula é 
interessante, pois influencia diretamente no desenvolvimento da 
plântula. Desse modo, é possível determinar uma faixa de 
concentração base, para outras substâncias com características 
semelhantes e de difícil obtenção. Escolhendo concentrações que 
apresentaram diferenças entre si, e, quando não houve diferença 
significativa recomenda-se a menor concentração. Com a faixa de 
concentração determinada, é possível aplicar os testes alelopáticos 
utilizando outras substâncias puras isoladas, a fim de posteriormente 
realizar a formulação de um produto com características de bio- 
herbicida. 
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  Fonte: A autora, 2020 
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0 7,53a 4,96a 3,10a 1,55b 

C62,5 5,34b 4,91a 2,50b 1,81a 

 



31 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUÇÃO E IMOBILIZAÇÃO DE ENZIMA LACASE EM DIFERENTES SUPORTES. 

Roberta dos Anjos Peretiatko1*, Tatiane Brugnari1, Giselle Maria Maciel1 

1 Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Laboratório de Biotecnologia* roh.0301@hotmail.com 

 

Palavras-Chave 

 
 Enzima

 Lacase

 Imobilização

Resumo 
 

As lacases (E.C. 1.10.3.2) e seus similares (oxidases) tem sido amplamente estudadas devido 
suas vantagens e aplicações, podendo ser aplicada na biorremediação de poluentes 
ambientais, pre-tratametento de resíduos agroindustriais, síntese verde, entre outras 
relacionadas às indústrias de alimentos e farmacêutica. Entretanto, a lacase em sua forma 
livre, acaba sendo uma aplicação inviável devido à sua instabilidade e custos, por isso a 
imobilização das mesmas surge como uma alternativa promissora, uma vez que imobilizadas 
podem aumentar sua estabilidade e vida útil, facilita a separação entre produto e catalisador e 
possibilita a reutilização, reduzindo os custos do processo. O presente trabalho buscou 
mostrar os resultados da produção da enzima lacase a partir do fungo Trametes villosa em 
meio semi-sólido com resíduos agroindustriais e sua imobilização em suporte de alginato de 
cálcio e na formação de agregados com ligações cruzadas com micropartículas de ferro 
(MCLEAS). A produção enzimática apresentou bons resultados, chegando a atividades de até 
16703 U/L. As porcentagens de imobilização das duas técnicas testadas apresentaram bons 
resultados também, no entanto a porcentagem de recuperação de atividade enzimática 
apresentou valores baixos, de 18% para os MCLEAS e 4% para o suporte de alginato. As 
técnicas devem ser otimizadas e melhor estudadas em razão de suas vantagens e aplicações. 

 
 

 

 
Introdução 

As lacases (E.C. 1.10.3.2), são enzimas lignolíticas que 
fazem parte da família das enzimas multicobre, pois em sua 
estrutura física há a presença de átomos do elemento. São 
enzimas que catalisam, por abstração de um elétron, uma grande 
variedade de substratos orgânicos e inorgânicos incluindo mono-, 
di- e poli fenóis, aminofenóis, metoxifenóis e aminas aromáticas 
com concomitante redução de oxigênio para água. As lacases têm 
sido estudadas em várias aplicações biotecnológicas, como a 
biodegradação de xenobióticos e efluentes industriais, 
descoloração de corantes, bioremediação de solos contaminados, 
produção de etanol, clarificação de vinhos e chás e utilização em 
biosensores.[1][2] No entanto, as aplicações citadas para as lacases 
possuem menor viabilidade com a utilização das mesmas na forma 
livre, ou seja, seu uso efetivo é normalmente dificultado devido às 
mesmas estarem sujeitas a fatores químicos, físicos e biológicos 
que limitam sua vida útil durante uso ou estocagem. Muitas destas 
características indesejáveis podem ser removidas ou amenizadas 
com o uso das enzimas na forma imobilizada[1][3]. 

Enzimas imobilizadas têm sido amplamente empregadas 
em indústrias químicas, farmacêuticas e alimentícias, por suas 
vantagens sobre as enzimas livres ,como estabilidade operacional, 
maior facilidade de separação do produto do catalisador, aumento 
da vida útil da enzima e possiblidade de reutilização, reduzindo os 
custos do processo[4][5]. 

Conforme exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 
produção da enzima lacase a partir do fungo Trametes villosa em 
meio semi-sólido com resíduos agroindustriais (bagaço de cana, 
casca de arroz e bagaço de uva) e sua imobilização no suporte de 
alginato de cálcio e cobre e na imobilização por ligações cruzadas 

intermoleculares adicionadas de micropartículas de ferro 
(MCLEAS). 

 

Materiais e Métodos 

Para obtenção do extrato bruto enzimático foi usado o 
fungo da podridão branca (T. villosa.), disponível no laboratório de 
Biotecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
campus Curitiba sede Ecoville. 

Os experimentos foram realizados de acordo com o 
seguinte fluxograma. 
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Resultados e Discussões 

A produção da enzima lacase com o uso do fungo da 
podridão branca Trametes villosa em meio semi-sólido com 
resíduos agroindustriais mostrou bons resultados, chegando a um 
extrato enzimático bruto com atividade de até 16.703 U/L. O uso de 
resíduos agroindústrias na produção da enzima lacase já foi 
previamente testado e apresentou resultados positivos 
(HERMANN, 2015), e sendo a produção enzimática um processo 
oneroso, utilizar resíduos agroindustriais reduz os custos do 
processo, além de agregar valor para esses resíduos que muitas 
vezes são descartados. 

A porcentagem de enzima imobilizada pelos dois métodos 
testados foi alta, 95,7% e 100% de imobilização em alginato de 
cálcio e cobre e pelos MCLEAS respectivamente. 

A dosagem de atividade enzimática dos imobilizados foi 
realizada usando ABTS como substrato e os resultados dado em 
U/g de suporte. A atividade recuperada das duas técnicas de 
imobilização foi calculada pela relação entre a atividade real 
(atividade dosada em unidades enzimáticas após a imobilização) 
dividida pela atividade teórica (unidades enzimáticas ofertadas no 
processo) os resultados obtidos foram de 4% para lacase 
imobilizada em alginato de cálcio e cobre e de 18% para os 
MCLEAS. 

 

Figura 1. (a)Lacase imobilizada em suporte de alginato de cálcio e cobre 
(b)Lacase Imobilizada pela técnica de MCLEAS. 

Fonte: A autora, 2020 

 
As duas técnicas de imobilização tiveram boas porcentagens 

de imobilização, praticamente todas as enzimas ofertadas se 

ligaram ao suporte. Entretanto, a recuperação da atividade dos 

imobilizados não corresponderam as respectivas porcentagens de 

imobilização. Vários fatores podem interferir na atividade catalítica 

de uma enzima após a imobilização e justificar os resultados 

obtidos, entre eles a possibilidade de adsorção de reagentes da 

catálise pelos imobilizados, a alteração do microambiente da 

enzima (pH e temperatura) causada pela proteção do suporte ou 

acúmulo de reagentes e consequentemente mudança na cinética 

de reação e afinidade pelo substrato[6][7] e a ligação da enzima pelo 

sítio ativo[8] . 

 
Conclusões 

 
A imobilização enzimática de lacases fúngicas pelas 

técnicas de MCLEAS e suporte de aginato de cálcio apresentaram 

resultados interessantes, porém ambas as técnicas devem ser 

otimizadas para uma maior rentabilidade dos imobilizados. 
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Resumo 

 
Um dos primeiros registros da utilização de polímeros naturais 
como matéria prima para a fabricação de outros produtos e 
utensílios é do século XV, quando os astecas produziam o látex 
através da extração da seiva de Hevea brasiliensis, conhecida 
popularmente como seringueira[1]. Atualmente, os polímeros são 
utilizados em larga escala e podem ser fabricados a partir de 
diversas matérias primas. No Brasil, em 2017, foram geradas 
diariamente aproximadamente 21153 toneladas de embalagens 
plásticas provenientes de polímeros[2]. A maior parte desse 
material é derivado do petróleo, e sua constituição apresenta 
compostos que prejudicam a saúde e contaminam o meio 
ambiente. Além disso, os danos da extração desse óleo e o 
constante perigo de acidentes que podem acarretar em “impactos 
ambientais significativos e incontornáveis”[3]. Considerando o 
crescente consumo desses materiais das grandes metrópoles e os 
impactos ambientais negativos ocasionados, a pesquisa sobre 
fontes alternativas de matérias-primas para produção do plástico 
se mostra cada vez mais necessária. Nesse cenário surgem os 
bioplásticos que, conforme a definição da European Bioplastics, 
podem ser de origem renovável, biodegradáveis, ou com ambas 
as características[4]. O presente trabalho tem como objetivo 
analisar a viabilidade econômica e social do uso de diferentes 
bioplásticos e será estruturado a partir de uma compilação de 
dados proveniente de extensa revisão bibliográfica. 

 
 
 

 

 
Introdução 

O uso de polímeros naturais como matéria-prima tem seu 
primeiro registro no mercado industrial no século XV, sendo 
utilizado na produção de látex através da extração da seiva de 
Hevea brasiliensis, conhecida popularmente como seringueira[1]. 
Tendo como origem as resinas derivadas do petróleo, o plástico, 
durante anos, devido a sua durabilidade proporcionou uma 
crescente e desenfreada produção, fato que ocasionou uma grande 
demanda e pode ser visto como um dos principais imbróglios atuais 
para o meio ambiente. Atualmente, constatamos a presença de 
partículas plásticas em todos os mares do mundo[5]. Tratando-se 
majoritariamente de compostos derivados do petróleo, que levam 
milhares de anos para se decompor, o dano causado à biosfera é 
imensurável. O descarte incorreto de produtos descartáveis, a 
bioacumulação em seres vivos e a formação de ilhas de lixo 
acarretam inúmeras doenças e infecções, assim como a morte de 
seres vivos de diversas espécies. Pesquisas relatam que o 
descarte desses materiais em ecossistemas aquáticos, por 
exemplo, ocasionam um desequilíbrio local, já que ao passar por 
alterações de condições climáticas, como chuvas e altas 

temperaturas, o produto descartado se fragmenta, transformando- 
se em microplásticos, e passa a se assemelhar com algas e outros 
alimentos para animais marinhos. O consumo desses produtos 
ocasiona doenças, infecções e mortes[6]. Ainda, é importante 
ressaltar que as reservas petrolíferas vêm se esgotando de 
maneira alarmante, além de que a extração do petróleo nessas 
pode acarretar em grandes impactos ambientais pelo caráter 
significativamente poluente desse produto[3]. Diante desse 
panorama, é imprescindível a pesquisa de novos materiais para 
substituição dos plásticos, onde os bioplásticos produzidos a partir 
de matéria orgânica se mostram uma forte alternativa no mercado 
mundial. 

 

Materiais e Métodos 

O trabalho será estruturado a partir de ampla revisão 
bibliográfica. Serão selecionados artigos científicos publicados nos 
últimos dez anos nas plataformas de busca Science Direct, Scielo e 
Web of Science, utilizando as palavras-chave Bioplásticos, Plástico 
Vegetal e Plástico Verde. 

Após a análise e compilação dos dados obtidos com a 
pesquisa bibliográfica, será feita a comparação entre os impactos 
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dos principais plásticos produzidos a partir do petróleo e os novos 
materiais (bioplásticos), para assim ser discutida a viabilidade 
econômica e social da inserção no mercado e do uso amplo dos 
bioplásticos, assim como de suas variedades. 

 

Resultados e Discussões 

Mesmo com baixa representatividade no mercado atual de 
produção de plásticos (cerca de 1% do total), os bioplásticos 
possuem a maior porcentagem de crescimento dentre todos. Esse 
fato principalmente às possibilidades diversificadas de utilização e 
a associação com a ideia de produtos e embalagens verdes[4]. 

Por serem fabricados a partir de matérias-primas 
renováveis, como plantas ou outros compostos biológicos, sua 
cadeia produtiva causa menor impacto no meio ambiente 
comparado aos plásticos convencionais de origem fóssil, como 
uma menor liberação carbono para a atmosfera. Outro ponto é a 
diversidade de matérias-primas com as quais os bioplásticos 
podem ser produzidos. Já existem exemplares de bioplásticos 
feitos de cana-de-açúcar, mandioca e beterraba, por exemplo[7]. 

Contudo, por mais que os bioplásticos apresentem 
benefícios ambientais em comparação aos plásticos de origem 
fóssil, é necessário, ainda, a discussão sobre viabilidade 
econômica e de produção para inserção deste material no 
mercado. Diversos estudos ainda devem ser encaminhados pelas 
próprias empresas que desejam sua adoção[4]. O diretor comercial 
da empresa Mamaplast relata que “sacos biodegradáveis são até 
três vezes mais caros que os comuns”[8]. 

Na questão ambiental, são discutidos pontos como a 
durabilidade e descarte desses materiais. As características de 
biodegradação e possibilidades de contaminação do meio ambiente 
são temas recorrentes e devem ser considerados. Além dessas 
questões, há a hipótese de que a produção de plásticos de origem 
vegetal também pode acarretar em problemas ambientais, como a 
possível poluição devido à utilização de fertilizantes e inseticidas 
em plantações para esse destinação específica[7]. 

 

Figura 1. Principais resinas consumidas no Brasil (%) e exemplos de 

aplicações 

Fonte: ABIPLAST (2018). 

proíbe o fornecimento de copos, pratos, talheres e outros tipos de 

plástico de uso único na cidade. Já em munícipios como Arraial do 

Cabo, Jericoacoara e Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e em cidades 

do Estado de Goiânia, é proibido o fornecimento e a utilização de 

material plástico na orla das cidades. Ao introduzirem-se essas 

condutas, juntamente com a aplicação das pesquisas sobre 

substituintes do plástico, o efeito para o país pode ser positivo, 

considerando que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico 

do mundo[10]. 
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16 de maio de 2020. 

 

Conclusões 

Em 2018, foram aprovadas leis e restrições em 127 países 

para conscientização das indústrias e comércios do uso do plástico 

através da cobrança de taxas e impostos[9]. Lamentavelmente, o 

Brasil não faz parte destes países, existindo apenas um projeto de 

lei sendo discutido no Senado para restrição do uso de plástico no 

país. Apesar do Governo Federal não adotar nenhuma medida 

específica sobre essa questão, algumas cidades já apresentaram 

algum tipo de medida. O Rio de Janeiro foi a primeira capital a 

proibir o uso de canudos plásticos. Outras cidades brasileiras 

também adotaram medidas semelhantes. Em janeiro de 2020 foi 

sancionada a Lei (PL) nº 99/2019 pela prefeitura de São Paulo, que 

http://www.abiplast.org.br/wp-
http://www.cienciaecultura.ufba.br/agenciadenoticias/opiniao/plastico-e-
http://www.cienciaecultura.ufba.br/agenciadenoticias/opiniao/plastico-e-
http://www.nationalgeographic.com/environment/2018/11/are-bioplastics-
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Resumo 
 

O cultivo de Trametes villosa em meio semissólido com o reaproveitamento de resíduos 
agroindustriais resultou em atividades enzimáticas de 21,31 ± 0,59 e 1,93 ± 0,17 U mL-1 para 
lacases extra e intracelulares, respectivamente. O extrato enzimático bruto baseado em 
lacases foi aplicado na descoloração do corante sintético Vermelho Ponceau 4R (25 mg L -1) 
avaliando o desempenho de lacases extracelulares (1 U mL-1) e a ação simultânea das 
lacases extra e intracelulares (0,6 e 0,4 U mL-1, nessa ordem) em diferentes períodos de 
reação. Após 24h a 40 °C e 120 rpm, a combinação dos extratos enzimáticos baseados em 
lacases removeu 87,08 ± 4,57% do corante, representando uma eficiência cerca de 2,5 vezes 
maior do que aquela observada pela ação isolada das enzimas extracelulares no mesmo 
período. Presume-se que, além de lacases intracelulares, outras enzimas e mediadores 
naturais eventualmente presentes na biomassa fúngica contribuam para a degradação do 
substrato. Portanto, os resultados indicam que a biocatálise utilizando a combinação de 
extratos enzimáticos extra e intracelulares é uma prática efetiva na remoção de corantes. 

 
 
 

 

 

 
Introdução 

O corante Vermelho Ponceau 4R (VP) é um corante 
sintético do tipo azo (caracterizado por conter ligações ─N ═ N─), 
frequentemente utilizado em indústrias alimentícias e 
farmacêuticas. Como fazem parte do processo industrial, essas 
substâncias são frequentemente detectadas nos efluentes gerados 
e não são eficientemente removidas nos processos convencionais 
de tratamento. Considerando que a maioria dos corantes azo 
demonstram atividades carcinogênicas, mutagênicas e tóxicas [1], 
alternativas eficazes de tratamentos devem ser exploradas para a 
remoção desses compostos. 

A degradação de corantes por biocatálise enzimática é 
considerada uma estratégica de baixo custo e ambientalmente 
amigável. Das enzimas utilizadas em tratamentos biocatalíticos, as 
lacases são provavelmente as mais adequadas. Essas enzimas 
catalisam a oxidação de uma variedade de substratos, requerindo 

apenas O2 para atuarem e geram como produto principal a água. 
Lacases são frequentemente produzidas por fungos e expressas na 
forma extracelular, porém, as intracelulares também podem 
ocorrer[2]. 

A degradação de corantes sintéticos azo assistida por 
lacases extracelulares demonstrou resultados satisfatórios em 
pesquisas anteriores[3]. Essa e outras enzimas intracelulares são 
menos relatadas, mas também apresentaram efeitos promissores 
na degradação de compostos persistentes[4]. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 
eficiência da descoloração de VP utilizando extrato enzimático intra 
e extracelular baseado em lacases obtido de Trametes villosa. 

Materiais e Métodos 

Extratos brutos enzimáticos ricos em lacases foram 
produzidos pelo cultivo de Trametes villosa em fermentação 
semissólida utilizando resíduos agroindustriais. A enzima 
extracelular foi obtida pela filtração seguida da centrifugação. Para 
a obtenção de enzimas intracelulares, 2 g de biomassa úmida foi 
triturada utilizando um mixer doméstico em 30 mL de solução 
gelada de tampão fosfato de sódio (pH 7,0) e, em seguida, 
centrifugada por 10 min a 6000 rpm. A quantificação de atividade 
de lacases (U mL-1) foi dada em função da oxidação de ABTS como 
substrato. 

A eficiência de descoloração de VP (25 mg L-1) foi avaliada 
nos períodos de 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 e 24h com reações realizadas 
em pH 5,0, 40 °C e 120 rpm. A concentração do corante foi 
determinada por espectrofotometria a 510 nm e uma curva padrão 
com concentrações de VP variando de 5 a 30 mg L-1 (R2 = 0,9999) 
foi utilizada. Duas condições para a biodegradação enzimática 
foram avaliadas: (a) utilizando somente a enzima extracelular (1 U 
mL-1 de lacases) e (b) utilizando a mistura de 0,6 + 0,4 U mL-1 de 
lacases extra e intracelulares, respectivamente. Os ensaios foram 
performados em triplicata e utilizou-se uma amostra controle 
(solução corante 25 mg L-1, sem adição de enzimas) tratada nas 
mesmas condições das amostras. 

 

Resultados e Discussões 

As atividades de lacases do extrato extra e intracelular de 
T. villosa obtidas em cultivo semissólido corresponderam a 21,31 ± 
0,59 e 1,93 ± 0,17 U mL-1, respectivamente. 

A cinética de descoloração do VP utilizando extratos 
baseados em lacases extra e intracelulares está representada na 
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Figura 1. Para o extrato enzimático extracelular, consideramos 
que 
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a descoloração ocorreu majoritariamente pela ação de lacases, 
uma vez que outras enzimas, como lignina e manganês 
peroxidases não foram quantificadas em estudos anteriores 
utilizando as mesmas condições de cultivo. 

Os resultados (Figura 1) indicam que a ação simultânea 
dos extratos extra e intracelulares baseados em lacases é 
substancialmente mais eficiente na remoção de cor. Após 24h 
(Figura 2), a ação conjunta foi capaz de remover 87,08 ± 4,57% de 
VP, enquanto no mesmo período lacases extracelulares 
removeram 34,23 ± 1,26%. 

A maior eficiência de descoloração alcançada pela ação 
simultânea (extra + intracelular) pode ser justificada pelo fato de 
que, além das lacases, outras enzimas intracelulares podem estar 
envolvidas na degradação do substrato. Por exemplo, a 
monoxigenase citocromo P450 é uma enzima constituinte das 
células fúngicas que tem sido relatada pela capacidade de 
contribuir com a transformação de compostos persistentes[4]. 

 

Figura 1. Cinética de descoloração do corante Vermelho Ponceau 4R 
utilizando extratos enzimáticos baseados em lacases. As barras verticais 

representam o desvio padrão (n = 3). 
Fonte: A autora, 2020 

 

Figura 2. Descoloração do Vermelho Ponceau 4R após 24h de reação, 
onde (a): amostra controle, (b) descoloração pela ação de lacases 

extracelulares e (c) descoloração utilizando extratos enzimáticos extra + 
intracelulares. 

Fonte: A autora, 2020 

 

Ademais, acreditamos que nos extratos intracelulares 
possam existir mediadores químicos naturais como, por exemplo, 
os compostos fenólicos, os quais favorecem o mecanismo de ação 
das lacases, estendendo a capacidade catalítica enzimática na 
oxidação do substrato. Com efeito, uma vez que mediadores 
sintéticos são comumente adicionados às reações enzimáticas 
para aumentar a eficiência, a utilização de extrato intracelular que 
supostamente contenha mediadores naturais representa uma 
alternativa econômica e sustentável e contribui para expandir a 

aplicação das reações de biodegradação utilizando lacases. 
Então, supomos que tenha havido diferentes mecanismos 

enzimáticos que atuaram conjuntamente quando o extrato 
intracelular foi empregado na remoção de VP. Porém, 
investigações futuras devem ser consideradas para reforçar essas 
hipóteses, especialmente na apuração da presença do citocromo 
P450, outras enzimas intracelulares e mediadores naturais em 
Trametes villosa. 

 

Conclusões 

Os resultados obtidos demonstraram alta eficiência na 

descoloração do Vermelho Ponceau 4R utilizando a combinação de 

extratos baseados em lacases extra e intracelulares. 

Especialmente na forma intracelular, outras enzimas e mediadores 

naturais podem agir sinergicamente para a oxidação do substrato, 

aumentando a eficiência das reações biocatalíticas. Portanto, a 

biodegradação enzimática com aplicação simultânea dos extratos 

extra e intracelulares representa uma alternativa fácil e 

economicamente viável para a descontaminação de águas 

residuais com cargas de corantes sintéticos. 
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Resumo 
 

O presente trabalho propõe avaliar o potencial da terra diatomácea residual da filtração da 
cerveja (TDR) como biossorvente para a descoloração de soluções contendo os corantes Azul 
Ácido 277 (AB277) e Vermelho Ácido 361 (AR361) em soluções simples e binárias com a 
interferência de sais inorgânicos (NaCl, CaCl2 e MgSO4). A TDR apresentou boa capacidade 
de biossorção para ambos os corantes em soluções simples e binárias. Resultados mostraram 
que cada corante reage diferentemente ao processo de biossorção quando submetidos a 
diferentes interferentes. A presença de sais interferiu negativamente para a biossorção em 
soluções simples (redução entre 4,5% e 15,8% para AB277 e entre 3,2% e 10,4% para 
AR361), mas mesmo com esses interferentes houve boa capacidade de descoloração (entre 
3,24 mg g-1 e 4,40 mg g-1). Soluções binárias podem apresentar interações entre os corantes 
que são favorecidas pela presença dos sais NaCl e CaCl2, mas favoráveis para AR361 e 
desfavoráveis para AB277 com a presença de MgSO4. 

 
 

 

 

 
Introdução 

A presença de corantes têxteis provenientes de efluentes 
industriais em corpos hídricos podem gerar inúmeros impactos aos 
ecossistemas aquáticos graças a sua resistência à luz e à 
biodegradação, interferência negativa na fotossíntese e na 
ciclagem de nutrientes assim como por apresentarem subprodutos 
de degradação com alta toxicidade. Processos físico-químicos para 
descoloração de efluentes geram grande quantidade de lodo tóxico 
e processos adsortivos por carvão ativado possuem custo elevado, 
causando uma demanda por absorventes eficientes e mais baratos. 
Ademais, a avaliação de potenciais adsorventes deve levar em 
consideração a complexidade de moléculas orgânicas e 
inorgânicas presentes em efluentes têxteis. 

Um estudo prévio mostrou que a terra diatomácea residual 
(TDR) é um biossorvente barato e com potencial para a remoção 
de corantes têxteis [1]. Este estudo propõe avaliar a biossorção dos 
corantes têxteis Azul Ácido 277 (AB277) e Vermelho Ácido 361 
(AR361) em soluções simples e binárias, na presença de sais 
inorgânicos, por TDR. 

 

Materiais e Métodos 

A TDR foi lavada para a remoção de impurezas através de 
um processo de lavagem que consistia em etapas repetidas de 
adição de água destilada, decantação e descarte do sobrenadante, 
até a observação de um sobrenadante bastante translúcido. Após a 
lavagem, a TDR foi seca em uma estufa convectiva em 
temperatura de 60ºC até atingir peso constante, peneirada com o 
objetivo de se obter um material em forma de pó com partículas 
menores que 500 µm e armazenada em um recipiente de vidro 
hermeticamente fechado. 

Para avaliar o efeito da concentração de sais na biossorção 

de AB277 e AR361 em soluções simples e binárias, experimentos 

mailto:matsemiao@gmail.com


39 

 

 

foram conduzidos com a adição de três sais diferentes (NaCl, 
CaCl2 e MgSO4) separadamente em amostras com 10 mL dos 
corantes a 50 mg L-1 e 0,1 g de biossorvente. As 
concentrações de sais foram 0,01, 0,05 e 0,1 mol L-1. Essas 
amostras foram postas sob agitação a 120 rpm a 30ºC por 
4h, centrifugadas e o sobrenadante foi analisado por 
espectrofotometria. O comprimento de onda de 
absorbância máxima dos corantes Azul Ácido 277 e 
Vermelho Ácido 361 foram de 612 nm e 511 nm, 
respectivamente. 

 

Resultados e Discussões 

Os três diferentes sais interferiram de forma 
distinta a remoção de corante em soluções simples. O 
aumento na concentração de NaCl de 0,01 mol L-1 para 0,1 
mol L-1 causou uma redução de 4,5% e 3,2% da remoção 

de AB277 e de AR361 respectivamente (Figura 1), enquanto 

o CaCl2 reduziu a remoção dos corantes em 7,3% e 10,7% 
no mesmo aumento de concentração (Figura 2). Existe 
um efeito competitivo entre os ânions de cloro e os ânions 
dos corantes ácidos pelos grupos funcionais positivamente 
carregados na superfície do biossorvente e uma vez que os 
ânions Cl- são menores que as moléculas de corante, eles 

conseguem ocupar os sítios de ligação mais rapidamente 

[2]. Uma vez que CaCl2 possui uma maior quantidade de 
ânions de cloro, a competição por sítios ativos reduzem a 
probabilidade de moléculas de corante interagirem com a 
biomassa. 

A presença de 0,1 mol L-1 de MgSO4 reduziu a 
capacidade de biossorção em 15,8% e 10,4% para o 
AB277 e AR361 respectivamente ao comparar com as 
soluções simples sem adição de sais (Figura 3), o que indica 

uma maior redução na capacidade de remoção de corante 

do que na adição de NaCl e CaCl2. Isso pode ser atribuído 
ao menor peso molecular de SO42- que competem com as 
moléculas de corante pelos sítios de ligação carregados 
positivamente e pela presença de duas cargas 
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negativas, já que enquanto uma interage com o biossorvente, a 
outra pode permanecer exposta, contribuindo para a formação de 
uma camada negativamente carregada na superfície do 
biossorvente e causando repulsão com as moléculas de corante 
que possuem cargas negativas. Portanto, diferentes ânions podem 
interferir distintamente na biossorção de corantes ácidos [3]. 

 

Figura 1. Efeito da concentração de NaCl na remoção dos corantes AB277 
e AR361 através da biossorção por TDR, (V = 10 mL; m = 0,1 g; t = 240 

min; pH = 2,0; T = 30ºC; Ci = 50 mg L-1; Agitação = 120 rpm). 
Fonte: O autor, 2020 

 
Em sistemas binários, a presença de sais inorgânicos 

mostrou resultados diferentes de sistemas simples. A presença de 
0,1 mol L-1 de NaCl aumentou a remoção de corantes em 11,1% e 
2,1% para AB277 e AR361 respectivamente e a presença de CaCl2 

aumentou a remoção dos corantes têxteis em 24,4% para AB277 e 
10,5% para AR361. As interações sinérgicas entre os dois corantes 
aumentam com a presença dos sais inorgânicos, porque a 
adsorção dos corantes na superfície pode causar uma camada de 
cargas negativas que pode atrair cátions dispersos na solução e 
formando uma segunda camada positiva, aumentando as 
interações por forças de Van der Walls [4,5] 

 

 

Figura 2. Efeito da concentração de CaCl2 na remoção dos corantes 
AB277 e AR361 através da biossorção por TDR, (V = 10 mL; m = 0,1 g; t = 

240 min; pH = 2,0; T = 30ºC; Ci = 50 mg L-1; Agitação = 120 rpm). 
Fonte: O autor, 2020 

 
Uma vez que Ca+2 é divalente, essa segunda camada 

positiva é mais positivamente carregada, aumentando a atração 
eletrostática dos corantes aniônicos, por isso a capacidade de 
biossorção é mais elevada na presença de Ca2+ do que na 
presença de Na+. Além disso, a remoção de AB277 em soluções 
binárias com a presença de sais foi maior que a remoção de AR361 
por causa da sua maior afinidade com os grupos positivamente 
carregados no biossorvente. 

 

. 

 

 

Figura 3. Efeito da concentração de MgSO4 na remoção dos corantes 
AB277 e AR361 através da biossorção por TDR, (V = 10 mL; m = 0,1 g; t = 

240 min; pH = 2,0; T = 30ºC; Ci = 50 mg L-1; Agitação = 120 rpm). 

Fonte: O autor, 2020 

 
Por sua vez, MgSO4 interferiu negativamente na biossorção 

dos corantes em soluções binárias porque a competição dos ânions 
SO42- ainda se faz presente e é mais acentuada que a competição 
por ânions Cl-, mesmo com as interações sinérgicas entre os dois 
corantes podendo ser favorecidas pela presença dos cátions Mg2+. 

. 

 

Conclusões 
 

A interferência de sais inorgânicos é diferente para 
soluções simples e binárias, sendo que o tipo de íons envolvidos 
pode favorecer ou desfavorecer a biossorção. Em soluções 

binárias, a presença de NaCl e CaCl2 contribuiu para o aumento na 
capacidade de biossorção dos dois corantes, porém a presença de 

MgSO4 interfere negativamente para a capacidade de biossorção 
do corante AB277 e positivamente para a capacidade de 
biossorção do corante AR361. 
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Resumo 

 
O meio de cultura tem como finalidade o crescimento de microrganismos, sendo utilizado em 
diferentes tipos de laboratórios de análises, como por exemplo, nos laboratórios de ensino do 
Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba - Ceep Curitiba, uma instituição de ensino 
técnico, com cursos de Biotecnologia, Meio Ambiente e Química, nos quais os alunos realizam 
análises laboratoriais no processo ensino aprendizagem, utilizando-se de meios de cultura. Como 
é comercializado com um alto valor no mercado, pode levar a um prejuízo do aprendizado dos 
alunos, pois a verba é limitada para a compra deste insumo laboratorial. As microalgas têm valor 
agregado devido ao seu papel ecológico, principalmente pela sua capacidade de biorremediação. 
Assim, seu cultivo no laboratório do Ceep é realizado com fins educacionais e de pesquisa. Em 
vista disso, objetivou-se servir-se da biomassa produzida no cultivo da microalga Chlorella sp.e 
utilizá-la como base nutritiva na elaboração de um meio de cultura sustentável e economicamente 
viável. O resultado obtido foi um ótimo crescimento microbiano (fungos e bactérias) no meio com 
biomassa microalgal incorporada. Com isto, o meio de cultura nutrido com a base da biomassa 
microalgal trouxe bons resultados, ao ser utilizado em laboratório escolar. 

 
 

 

 

Introdução 
 

Cultivar microalgas passou a ser importante, não apenas 
economicamente e biologicamente, mas pelo aspecto ambiental: 
não utilizando terras férteis para seu cultivo e devido a sua grande 
produção de gás oxigênio que renova a vida de diversos 
organismos. As microalgas são utilizadas por terem grandes 
quantidades de nutrientes em sua biomassa, podendo ser 
empregadas em diversas indústrias[1]. Além disso, elas fazem a 
biorremediação, que acaba por remover ou biotransformar 
poluentes de um meio líquido ou gasoso, ou seja, podem se 
utilizar de um efluente industrial para o seu crescimento[2]. Por 
estas facilidades de cultivo e pelos seus serviços ambientais, 
apresentou-se como um interessante objeto de estudo para os 
alunos dos cursos técnicos de Biotecnologia e Meio Ambiente do 
Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba - Ceep 
Curitiba, sendo então cultivada pelos alunos do curso de 
Biotecnologia desde o ano de 2018. 

Já os meios de cultura têm como propósito o crescimento 
de microrganismos para análises laboratoriais, sendo empregado 
em áreas da saúde, indústrias alimentícias, em ambientes 
escolares e outros[3]. Porém, é comercializado a um alto custo, e 
em consequência a maioria das escolas públicas (em especial as 
técnicas) poderão ter dificuldades na aquisição, para que seus 
alunos possam realizar as aulas práticas. 

Neste contexto, como a biomassa microalgal possui 
diversos nutrientes, se esta fosse utilizada na produção de um 
meio de cultura, ela poderia contribuir para a nutrição deste, o 
tornando sustentável e economicamente viável, sendo menos 

custoso comparado a outros, e podendo ser utilizado para 

mailto:biotecmicroalgas@gmail.com
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análises laboratoriais em escolas ou outros locais. Desta 
forma, objetivou-se desenvolver um meio de cultura nutritivo 
tendo como base a biomassa das microalgas Chlorella sp. 
como fator nutricional. 

 

Materiais e Métodos 

Para iniciar o cultivo foi utilizada a microalga Chlorella 
sp., cedida pelo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Energia Autossustentável (NPDEAS), da Universidade 
Federal do Paraná. Para a manutenção do inóculo foi 
utilizado o meio Bold’s Basal Medium (BBM), de Bischoff & 
Bold[4]. 

Os cultivos foram desenvolvidos com volume inicial 
de 10 L, divididos em frascos plásticos transparentes de 2 L 
com 200 mL de solução de microalgas em cada. A 
manutenção do meio ocorreu semanalmente, durante o 
período de 90 dias, sendo que a concentração de meio 
BBM/inóculo foi de 50/100. 

A aeração foi realizada por meio de compressor de 
ar de aquário. A iluminação deu-se de forma alternada, sendo 
24 horas de escuridão e 24 horas de iluminação, por meio 
de lâmpadas LED (Light Emitting Diodes), com fluxo 
luminoso de 850 lúmens. O aparato foi mantido em estantes 
com a temperatura ambiente. 

Após obter-se uma boa quantidade de solução de 
microalgas, a recuperação da biomassa foi realizada por 
intermédio do processo de sedimentação durante 5 dias, 
quando houve a cessação da aeração. E então, separou-
se a parte aquosa da sólida com a ajuda de uma pipeta 
volumétrica. 

Como comparativo foi produzido um meio de cultura 
com ágar em uma proporção de 8 g para 1000 mL de água 
deionizada. Para o meio de cultura à base de microalgas a 
proporção utilizada 
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foi a mesma, 8 g de ágar para 1000 mL de biomassa microalgal in 
natura, o ágar foi incorporado com a ajuda de um agitador 
magnético. Fez-se, então, uma autoclavagem por 15 minutos à 
121 ºC de ambos os meios e posteriormente os mesmos foram 
vertidos em placas de Petri previamente esterilizadas; este 
procedimento foi realizado na bancada, com o auxílio do bico de 
Bunsen para evitar contaminações. 

Foram feitas 5 placas com o meio de biomassa microalgal 
incorporada ao ágar e 5 placas somente com o meio de ágar. 
Destas cinco placas, de ambos os meios de cultura, duas foram 
inoculadas pelo método de semeadura por espalhamento, com 
microrganismos retirados da superfície do telefone celular, 
utilizando-se swabs, 1 foi inoculada com estes microrganismos 
adicionados a uma solução salina de concentração 20 g/L (NaCl), 
para diminuir uma possível concentração de microrganismos, e as 
2 últimas não foram inoculadas, são as placas controle. 

Após a inoculação, as placas foram levadas a uma 
incubadora com temperatura oscilando de 29ºC a 33°C, no 
escuro, durante 72 horas. 

 

Resultados  e Discussões 

O cultivo microalgal realizado em um curto período de 
tempo através das condições apresentadas de nutrição, 
temperatura, luz e agitação mostrou-se muito eficiente para a 
Chlorella sp.. A solução de microalgas apresentava uma coloração 
verde-escura, o que evidenciou a presença de elementos 
fotossintetizantes no sistema. 

A eficiência do meio de cultura à base de microalgas foi 
comprovada no terceiro dia de inoculação dos microrganismos nas 
placas. Pôde-se perceber o crescimento de microrganismos nas 
placas inoculadas sem a homogeneização com solução salina. 
Sendo visível que colônias de fungos (pontos esbranquiçados na 
figura 1) se desenvolveram melhor nas placas com o meio de 
biomassa microalgal comparado às placas com o meio de ágar. 
Outra observação foi quanto ao desenvolvimento de diferentes 
microrganismos quanto às colônias de bactérias (círculo maior na 
figura 1 e pontos negros na figura 2), comparando-se as placas 
dos diferentes meios. A falta de crescimento dos microrganismos 
nas placas inoculadas com a adição da solução salina explica-se 
pela ocorrência de uma pequena quantidade de microrganismos 
presentes na superfície do celular. 

microalgal, verifica-se que este meio é viável para o seu uso em 
laboratórios de ensino. No entanto, ainda cabe a este trabalho a 
continuidade dos estudos para verificar-se a efetividade do meio 
de cultura à base da biomassa microalgal para a inoculação de 
bactérias e fungos, bem como a determinação da melhor 
concentração de microalgas para uma melhor eficiência deste 
meio. 

Após uma comparação dos valores dos meios comerciais 

com o meio microalgal, vindo do próprio cultivo, vê-se além da 

vantagem econômica a educacional, pois se tem o 

acompanhamento completo pelos alunos de todo o processo de 

preparo do meio de cultura. 

 

Conclusões 

Considerando o curto período de tempo que se prossegue 
com este trabalho, ainda pretende-se realizar um cultivo de 
microalgas mais econômico e sustentável, utilizando-se resíduo 
industrial (resíduo de vinhaça ou de cervejaria) substituindo o meio 
químico (BBM); assim como dar continuidade aos estudos quanto 
à eficiência do meio de cultura à base da biomassa microalgal 
para o cultivo de fungos e bactérias e a verificação da 
concentração de microalgas para a obtenção de melhores 
resultados na inoculação destes microrganismos. Tais estudos 
prosseguirão assim que haja o retorno às aulas presenciais. 
Afastamento justificado pela pandemia do Covid-19. 

O cultivo microalgal realizado nas condições apresentadas 
de nutrição, temperatura, luz e agitação mostraram-se muito 
eficiente. Sendo que houve uma recuperação considerável de 
biomassa in natura. 

A aplicação do meio de cultura microalgal pode ocorrer de 
diversos modos e se adequar a diferentes lugares; como por 
exemplo,nos laboratórios de ensino do Ceep Curitiba, que ao 
realizar o cultivo das microalgas para estudos nos cursos de Meio 
ambiente e Biotecnologia podem utilizá-las para um fim específico: 
a produção de meio de cultivo para microrganismos. Alcançando 
com isto um grande benefício com a aprendizagem dos seus 
alunos, além da diminuição dos custos com aquisição do meio de 
cultura industrializado. O meio de cultura obtido atendeu as 
expectativas, mostrando ser viável sua utilização em laboratórios 
escolares. 

 

Agradecimentos 

Ceep Curitiba, NPDEAS. 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1. Colônias microbianas se 
desenvolvendo no meio à base de 

microalgas. 
Fonte: As autoras, 2019. 

 
 
 
 
 
 

Figura 2. Colônias microbianas se 
desenvolvendo no meio à base de 

ágar. 
Fonte: As autoras, 2019. 
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Nos grupos controle não houve crescimento de 
microrganismos, o que demonstra que não houve contaminação 
no decorrer do procedimento. Com a proliferação de colônias de 
fungos e bactérias no meio de cultura nutrido com a biomassa 
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Algas e microalgas são organismos de extrema importância para a manutenção e equilíbrio da 
natureza e até mesmo para nossa existência na Terra, levando em consideração suas 
diversas atividades e funcionalidades. Um grupo relevante quando se trata de microalgas são 
as algas verdes, dentre elas temos o gênero Scenedesmus. As microalgas deste gênero 
normalmente possui uma ampla aplicação na produção de biodiesel, porém várias de suas 
espécies conseguem realizar diversas práticas totalmente distintas, como exemplo atividade 
farmacológica. Este trabalho realizou um levantamento de patentes em bancos de dados 
nacionais e internacionais para averiguar quais os países que mais fariam uso deste 
organismo como potencial biotecnologico e em quais áreas o mesmo estaria sendo usado. 
Concluiu-se que a China foi o país com a maior média de patentes publicadas sobre este 
gênero, entretanto quando se refere sobre em que tipo de atividades ele mais está envolvido 
temos a subseção de Microrganismos ou Enzimas (C12N) a qual está ligada a conservação do 
Scenedesmus mas também na sua utilização em processos e pesquisas biotecnológicas. 
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Introdução 

O Brasil é considerado um dos paises mais biodiversos do 
mundo, seja no meio animal ou vegetal, tendo como um dos 
maiores tesouros biológicos a Floresta Amazônica[1,2]. Ele possui 
cerca de 19% de toda a diversidade de plantas do planeta [3,4]. Este 
fato permite que o país esteja preparado para corridas 
biotecnológicas envolvendo espécies vegetais com o objetivo de 
adquirir diferentes produtos a partir deles[5]. 

As algas e microalgas apresentam alta importância do 
ponto de vista econômico devido a sua diversa aplicabilidade no 
nosso dia-a-dia. Elas podem ser utilizadas na alimentação tanto 
humana quanto animal, na produção de emulsificantes, em 
atividades farmacológicas e entre outros[6]. Porém, algumas 
possuem um alto grau de toxicidade e não são recomendados para 
uso, como exemplo a Microcystis sp., causadora da intoxicação de 
diversos pacientes em uma clínica de hemodiálise em 1996[7]. 

O gênero Scenedesmus é um dos mais comuns no grupo 
das algas clorofitas (verdes). Sendo encontrado frequentemente 
em quase todo corpo d`água, este gênero é caracterizado pela 
formação de cenóbios e maior predominância dulcícola[8]. O gênero 
tornou-se bastante conhecido nos últimos tempos devido sua 
grande eficácia para a produção de biodiesel a partir da sua síntese 
de lipídeos[9]. 

Este gênero também apresenta usos em diversas áreas 

como a farmácia, onde a espécie Scenedesmus almeriensis possui 

muita funcionalidade para se extrair Luteína de sua biomassa[10]. 

Como último exemplo, temos a Scenedesmus acutus que se 

provou muito efetiva na biorremediação de águas residuais, e além 

disso ainda apresenta uma boa produção de biomassa que é 

relevante para a produção de energia[11]. 

 

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo 
patentométrico sobre o desenvolvimento de tecnologias com o 
gênero Scenedesmus. 

 

Materiais e Métodos 

Foi realizada uma busca de pedidos de patentes 
depositados no banco de dados nacional do Instituto Nacional da 
Propriedade Intelectual (INPI) (https://www.gov.br/inpi/pt-br), na 
plataforma Google Patents (GP) (https://patents.google.com/)e e 
em bases internacionais, tais como o World Intellectual Property 
Organization (WIPO) (https://www.wipo.int/portal/en/) e o European 
Patent Office (EPO) (https://www.epo.org/index.html), que utiliza a 
base de dados World Wide. 

A coleta dos dados foi realizada entre os dias 01 e 05 de 
agosto de 2020. O rastreamento foi realizado utilizando 
“Scenedesmus” como palavra-chave. Foram considerados válidos 
somente os documentos que apresentassem esse termo no título 
e/ou resumo. Os dados coletados foram dispostos em tabelas no 
programa Microsoft Excel para posterior construção de gráficos. 

 

Resultados e Discussões 

A Tabela 1 mostra que o Google Patents foi a banco de 
dados que apresentou o maior número de depósito de patentes, 
registrando um total de 6. 247 patentes. 

 

  Tabela 1. Número de patentes por base tecnológica  

  Descritor GP INPI EPO WIPO  

Scenedesmus 6.247 2 3.678 296 

Fonte: Os autores, 2020 

mailto:gb.gabryelbernardo@gmail.com
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Os documentos de patentes encontrados no WIPO foram 
examinados em duas categorias: distribuição de patentes por país 
depositante e pela Classificação Internacional de Patentes (CIP). 
Este último foi realizado com o intuito de detectar as principais 
tecnologias em desenvolvimento com o gênero Scenedeusmus. 

A figura 1 mostra o número de depósitos de patentes por 
país. É possível notar que a China é a maior detentora de patentes, 
possuindo aproximadamente 38% dos depósitos, seguida da 
República da Coreia, dispondo 9,8% das patentes, e dos Estados 
Unidos da América, país responsável por 9,1% do total de patentes 
existentes atualmente. 

 
Figura 1. Distribuição de patentes por país. 

 
Fonte: Os autores, 2020. 

 
A Classificação Internacional de Patentes (CIP) é um 

sistema de classificação que visa padronizar a categorização das 
patentes a nível internacional, estabelecendo uma ferramenta de 
busca eficaz para escritórios de propriedade intelectual e demais 
usuários. As patentes são classificadas de acordo com a utilidade, 
sendo dividida em 8 seções, 21 subseções, 120 classes, 628 
subclasses e 60.000 grupos [12]. 

A figura 2 ilustra a divisão do número de patentes de 

acordo com a CIP. De acordo com a imagem, a seção C (Química, 

Metalúrgica) possui 78% do número total de patentes depositadas, 

seguida da seção A (Necessidade Humanas), somando um total de 

17%, e da seção B (Operações de processamento, Transporte). 

 
Figura 2. Disposição do número de patentes de acordo com a CIP. 

 
Fonte: Os autores, 2020 

Depois de analisar as subseções da classificação, a 
subseção C12N (Microrganismos ou enzimas) é a que apresenta a 
maior porcentagem de depósitos de patentes nela. Esta subseção 
engloba as composições, propagação, conservação, ou 
manutenção de microrganismos. A partir disto, é possível inferir 
que há um grande investimento em tecnologias que visam tanto à 
conservação de Scenedesmus quanto a sua utilização para outros 
processos biotecnológicos. 

 

Conclusões 

Foi possível notar que existe um elevado número de 

patentes relacionadas ao gênero Scenedesmus. A seção de 

Química e Metalúrgica apresentou-se como a maior detentora 

processos envolvendo o gênero. Este fato pode ser explicado pela 

grande utilização destas algas na produção de biodiesel. 

Entretanto, também há um bom número de depósitos relacionados 

às necessidades humanas, o que indica que o gênero 

Scenedesmus possui uma grande aplicabilidade na área da saúde. 
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Resumo 
 

O gênero botânico Enterolobium, pertencente à família Fabaceae, possui espécies com 
grande potencial de aplicação biotecnológica e econômica, podendo-se destacar o Tamboril 
(Enterolobium contortisiliquum) (Vell.) Morong. O presente trabalho teve como objetivo realizar 
uma prospecção de tecnologias desenvolvidas em torno do Tamboril. Para isso, foi realizada 
um levantamento de patentes relacionadas ao Tamboril em quatro bancos de dados. A base 
de dados com maior representatividade de depósitos foi o Google Patents (GP). Os dados 
apresentados são indicativos de que o desenvolvimento de novas tecnologias acerca da 
espécie em questão direciona-se para o setor farmacêutico. Mesmo assim, nota-se que há 
poucos depósitos, levando-se em consideração a importância da espécie para a população do 
país em diversos setores. 

 
 

 

 

 
Introdução 

O Brasil é considerado o detentor da maior diversidade 
biológica do planeta[1]. O país dispõe de mais de 56.000 espécies 
de plantas em seu território, possuindo cerca de 19% da flora 
mundial[2]. O crescente interesse nas espécies brasileiras é 
evidenciado pelas inúmeras aplicabilidades em relação à saúde, 
principalmente como recurso terapêutico [3]. 

Fabaceae é considerada a terceira maior família de 
angiospermas do planeta e a maior família botânica do Brasil, uma 
vez que é encontrada na maioria das regiões do país[4]. Em solo 
brasileiro, Fabaceae é constituida de 229 gêneros e 2.935 
espécies, sendo 1.572 endêmicas do país[5]. Esta família possui 
grande importância econômica, uma vez que ela é utilizada no 
forrageamento, marcenaria, como forma medicinal, entre outros[6]. 

No Brasil, o gênero Enterolobium é composto por onze 
espécies[7]. Dentre elas, pode-se destacar a Enterolobium 
contortisiliquum (Vell.) Morong, popularmente conhecida como 
Tamboril. Esta espécie apresenta uma ocorrência confirmada em 
quinze dos vinte e sete estados brasileiros e habita os domínios 
fitogeográficos da Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica[8]. 

O Tamboril apresenta propriedades biorremediadoras, 
podendo ser utilizado na recuperação de áreas de baixa fertilidade 
química e para restauração de mata ciliar[9,10]. Além disso, 
pesquisadores verificaram que esta espécie possui potencial para 
atuar contra o câncer de mama e outros tumores e também 
demonstrou ser capaz de inibir a trombose arterial e a venosa[11]. 

Diante da importância do Tamboril em diversos setores, 
este estudo teve como objetivo realizar uma prospecção sobre o 
desenvolvimento tecnológico em torno da espécie Enterolobium 

contortisiliquum. 

 

Materiais e Métodos 

Uma prospecção tecnológica dos pedidos de patentes foi 
realizada no banco de dados nacional do Instituto Nacional da 
Propriedade Intelectual (INPI) (https://www.gov.br/inpi/pt-br), e em 
bancos de dados internacionais tais como o European Patent Office 
(EPO) (https://www.epo.org/index.html) que utiliza a base de dados 
World Wide, e o World Intellectual Property Organization (WIPO) 
(https://www.wipo.int/portal/en/). O Google Patents (GP) 
(https://patents.google.com/) também foi utilizado. A coleta dos 
dados foi realizada em julho de 2020. As pesquisas foram 
realizadas buscando por “Enterolobium contortisiliquum”, o nome 
científico do Tamboril. Foram considerados válidos os documentos 
que apresentaram esse termo no título e/ou resumo. Os dados 
coletados foram alocados em tabelas através do programa 
Microsoft Excel para posterior elaboração de gráficos. 

 

Resultados e Discussões 

Inicialmente foi feita uma análise no número de patentes 
depositadas por banco de dados consultado. A Tabela 1 mostra 
que o Google Patents foi a base de dados que apresentou o maior 
número de depósito de patentes, com um total de 14 documentos 
registrados. 

 

  Tabela 1. Distribuição de patentes por banco de dados.  

Palavra-chave INPI EPO WIPO GP 

Enterolobium contortisiliquum 1 2 1 14 

Fonte: Os autores, 2020 

mailto:%2Aloreandrade454@gmail.com
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Os documentos de patentes encontrados no Google 
Patents foram analisados em duas categorias: distribuição de 
patentes por ano de depósito e pela Classificação Internacional de 
Patentes (CIP). Este último foi realizado para identificar as 
principais aplicações das tecnologias envolvendo o Tamboril. 

A figura 1 mostra o número de depósitos de patentes no 
Google Patents de 1990 a 2020. É possível observar que 2020 é o 
ano que apresenta o maior número de depósitos. Este fato pode 
estar relacionado com os estudos realizados pela Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP) e financiados Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) em 
2018[12]. 

 
Figura 1. Depósitos de patentes no Google Patents em 30 anos. 

 

 
Fonte: Os autores, 2020 

 

A Classificação Internacional de Patentes (CIP) é um 
instrumento muito importante para ter acesso à informação 
desejada nas bases de dados, na qual as patentes são 
classificadas de acordo com a aplicação a que se destinam. Esta 
classificação divide as patentes em 8 seções, 21 subseções, 120 
classes, 628 subclasses e 60.000 grupos [13]. 

A figura 2 mostra a distribuição das patentes encontradas 
no Google Patents de acordo com a CIP. Nela é possível observar 
que seção A (Necessidades Humanas) foi a que apresentou maior 
número de depósitos com um total de 55% dos pedidos de 
patentes, seguida da seção C (Química, Metalurgia) com 25% dos 
depósitos de patentes. 

 
Figura 2. Distribuição de patentes por CIP. 

 

 

Fonte: Os autores, 2020 

Após analisar as subseções da classificação, observou-se 
que A61K (Preparações para finalidades médicas, odontológicas ou 
higiênicas) foi a subseção que apresentou a maior porcentagem de 
depósitos de patentes. Este resultado sugere que há um grande 
investimento em tecnologias que utilizam o Tamboril para 
finalidades médicas. 

 

Conclusões 

Foi possível perceber que há poucas patentes sobre 
tecnologias envolvendo o tamboril. Em relação aos códigos da 
classificação internacional, o número elevado de patentes inseridos 
na subseção A61K (finalidades médicas, odontológicas ou 
higiênicas) demonstra que a maioria das tecnologias desenvolvidas 
com o Enterolobium contortisiliquum dá-se no setor farmacêutico. 
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Resumo 
 

A ureia é um fertilizante muito utilizado na agricultura, porém, em contato com o solo o 
nitrogênio pode volatilizar e lixiviar, produzindo perdas econômicas e ambientais. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a capacidade de filmes de amido e de amido/quitosana no controle 
da liberação da ureia em meio aquoso e a hidrofilicidade. Foram determinadas as isotermas de 
sorção, a permeabilidade ao vapor de água (PVA), coeficiente de solubilidade e de difusão dos 
filmes. O filme com 100% de amido e 50% de ureia apresentou valor de monocamada igual a 
3,98 g água/100g de filme, ou seja, duas vezes menor que o obtido para filme com 50% de 
amido adicionado de igual quantidade de ureia (F50A50U). Entretanto o filme F50A50U 
solubilizou menor quantidade de ureia, cerca de 2,8%, reduziu em 200 vezes a PVA, 
apresentando menor coeficiente de difusão do vapor de água na matriz do filme. Os resultados 
sugerem que a difusão do vapor de água na matriz dos filmes foi o processo mais importante 
para controlar a liberação da ureia em meio aquoso, indicando que filmes menos difusos ao 
vapor de água dificultam a liberação da ureia destes sistemas poliméricos. 

 
 

 

 
Introdução 

A ureia é um fertilizante nitrogenado de maior uso na 
agricultura, devido o menor custo e a maior disponibilidade 
comparada a outras fontes de nitrogênio. No entanto, a ureia não 
é estável ao ambiente, uma vez que a decomposição da ureia em 
amônia é catalisada pela urease, enzima presentes no solo, assim 
como a amônio é volátil ocorrem perdas de nitrogênio. A amônia 
pode ser convertida em amônio que pela ação das bactérias 
nitrificantes é convertido em nitratos, este último apresenta 
movimentação vertical no solo, processo conhecido como 
lixiviação e que pode ocasionar a contaminação dos lençóis 
freáticos. Estima-se ainda que perdas de 20 a 70% do nitrogênio 
aplicado quando a ureia é utilizada na adubação nitrogenada pode 
ocorrer por volatilização e lixiviação [1]. 

O uso de polímeros pode auxiliar na redução da 
volatilização do nitrogênio proveniente da ureia. As soluções de 
polímeros podem atuar, dependendo da biodegradabilidade, 
intumescimento, processos difusivos, como uma barreira física 
entre enzima e substrato, retardando a solubilização da ureia no 
solo [2]. Assim a incorporação em polímeros pode diminuir a 
solubilidade da ureia e retardar o efeito da urease, controlando a 
liberação da ureia no solo. 

A quitosana é um polímero natural obtido da 
desacetilação da quitina encontrada na carapaça de crustáceos, 
sendo quimicamente um polímero de β-(1→4)- 2-amino-2-desoxi- 
D-glicose e β-(1→4)-2-acetamida2-desoxi-D-glicose, quando 
dissolvida em soluções de ácidos fracos resultam em géis que 
pela técnica de casting produzem filmes [3]. A ureia é uma amina 
esta pode associar quimicamente a quitosana pela formação de 
ligação de hidrogênio, reduzindo a solubilidade da ureia em água. 
A presença de cargas positivas na quitosana quando géis são 
obtidos em soluções ácidas, a possibilidade de formação de 

ligações de hidrogênio, suas propriedades bactericidas, a 

mailto:renatapherrera@gmail.com
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biodegradabilidade e a baixa toxidez pode favorecer sua 
aplicação em materiais para liberação controlada de 
fertilizante [4,5]. 

O amido é um biopolímero relativamente de baixo 
custo quando comparado à outros polímeros biodegradáveis, 
além disso é natural e abundante, na presença de um 
plastificante pode formar filmes elásticos. A ureia é um 
plastificante do amido pois pode formar ligações de 
hidrogênio com o mesmo, sendo um plastificante menos 
hidrofílico que o glicerol, assim a presença de ureia em filmes 
de amido pode alterar as características dos géis de amido e 
as propriedades dos filmes, provavelmente, alterando o 
desempenho dos mesmos como um fertilizante de 
liberação lenta [6]. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a 
hidrofilicidade dos filmes de amido e amido/quitosana 
quando incorporados de ureia, bem como a eficiência 
destes filmes no controle da liberação da ureia em meio 
aquoso. 
Materiais e Métodos 

Na elaboração dos filmes utilizou amido de mandioca 
(20% amilose) gelatinizando em água por aquecimento até 
que atingisse 75ºC por 5 minutos, mantendo a agitação 
até completa gelatinização. A quitosana (Sigma-Aldrich, 
USA) foi gelificada em solução de ácido acético 2% por 24 
horas, sob aquecimento em estufa a 50º C. 

A solução de amido gelatinizada foi misturada 
com a solução de quitosana gelatinizada na proporção 
de 1:1 para produzir os filmes amido/quitosana, sendo as 
soluções incorporadas com 20(F50A20U), 50(F50A50U) e 
80(F50A80U) % de ureia. Filmes puros de amido foram 
obtidos incorporando ureia na solução do polímero nas 
quantidades de 20(F100A20U), 50(F100A50U) e 
80(F100A80U) % de ureia. As soluções foram colocas em 
placas de acrílico de 25x25 cm e secas em estufa á 45°C 
até soltar da placa. 

As isotermas, análise da Permeabilidade ao 
Vapor de Água (PVA) e a determinação dos coeficientes de 
solubilidade e difusão foram determinados conforme 
metodologia descrita por 
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outros autores l.[7], já a solubilidade da ureia foi determinada 
quando 1g de filme foi colocadas em recipiente com 50mL de água 
à temperatura de 25ºC por 24 horas, sendo teor de ureia 
determinado por método espectrofotomêtrico [8]. 
Resultados e Discussões 

As isotermas apresentaram comportamento característicos 
de materiais que contém amido e foram semelhantes as obtidas 
por outros autores [7,10], sendo modeladas utilizando o modelo de 
Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB). Os parâmetros do modelo 
de GAB, tais como calor de sorção (C), monocamada (mo) e 
constante de sorção (k) foram obtidos para os filmes e estão 

ureia pode estar menos associada aos polímeros, formando uma 

camada cristalina sobre a superfície dos mesmos o que pode 

reduzir a permeabilidade dos vapores de água nestas regiões em 

comparação com a permeabilidade de regiões amorfas. 

A solubilidade da ureia foi menor em no filme F50A50U, 

sendo estes os que apresentaram menor valor de PVA, devido ao 

menor valor do coeficiente de difusão. 

 

Tabela 2. Valores de PVA, coeficiente de solubilidade e 

  difusão.  

apresentados na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Valores dos parâmetros de GAB obtidos para 

filmes de amido e amido/quitosana adicionados de ureia 
 

 

Formulação  Parâmetros de GAB Coeficiente 

Filmes PVA 
(g/dia.Pa 
.m) x 10-6 

Coeficiente 
solubilidade 
(g/g .Pa) x 10-3 

Coeficiente 
de Difusão 
(m2/dia) x 
10-9 

Solubilida 
de 
da ureia 
(24h) 

mo C k de 
Regressão (g de água/100g 

  de filme)  

  F100A20U 9,49 15,66 0,92 0,86  

  F100A50U 3,98 19,48 1,04 0,97  

F100A80U 6,43 6,36 1,02 0,96 
 

  F50A20U 8,28 2,06 1,02 0,99  

  F50A50U 15,28 1,35 0,91 0,99  

   F50A80U 11,98 6,75 1,01 0,96  

Fonte: A autora, 2020. 
 

Os valores de monocamadas (mo) para filmes foram muito 

similares aos valores de monocamadas obtidos por outros autores 

para filmes de amido adicionados de plastificantes como glicerol 
[8,10], indicando não houve redução da disponibilidade dos sítios de 

ligação para a água, entretanto, os filmes F100A50U 

apresentaram valores de monocamada metade dos encontrados 

para outros tratamentos, indicando redução na disponibilidade 

destes sítios, ou seja que especificamente neste tratamento os 

filmes foram menos higroscópicos. 

Os valores da PVA variaram entre 0,018 a 5,6 x 10-6 

(g/dia.Pa.m) e estão apresentados na Tabela 2, sendo similares 
aos determinados para filmes de amido com glicerol em outros 
trabalhos [7, 11], sendo exceção o filme F50A50U que apresentou o 
valor de PVA 200 vezes menor. Os valores dos coeficientes de 
solubilidade e de difusão dos vapores de água foram obtidos 
(Tabela 2) e os valores do coeficiente de solubilidade variaram de 
0,4-13,4 x10-3 (g/g.Pa) e os do coeficiente de difusão de 0,01 a 
3,10 x 10-9 (m2/dia), sendo que foram obtidos por outros autores 
valores menores de coeficiente de solubilidade (10-6 g/g.Pa) e 
maiores para coeficiente de difusão (10-7 m2/dia) para filmes de 
amido com 30% e 35% de glicerol [7, 10].. 

Os filmes F100A50U apresentaram o maior valor de PVA e 

do coeficiente de difusão, já os filmes F50A20U e F50A50U 

apresentaram os menores valores de PVA e dos coeficientes de 

difusão. Os filmes puros de amido foram os mais difusivos porque 

a ureia ligada ao amido pode ter atuado como um plastificante 

distanciando as cadeias, já nos filmes com amido/quitosana a 

Fonte: A autora, 2020. 

Conclusões 
A hidrofilicidade dos filmes foi determinada através das 

isotermas, PVA, coeficiente de solubilidade, difusão e solubilidade 
da ureia. Os filmes de amido com 50% de ureia foram os menos 
higroscópicos, mas não solubilizaram menor quantidade de ureia. 
Já o filme de amido/quitosana com 50% de ureia apresentou 
menor valor de PVA, menor coeficiente de difusão e solubilizou 
menos ureia, indicando que foi o tratamento que melhor controlou 
a liberação desta amina. Os resultados indicam que os filmes que 
apresentaram o menor coeficiente de difusão foram os mais 
restritivos à passagem do vapor de água na matriz dos filmes, o 
que pode ter auxiliado para dificultar a liberação da ureia. Desta 
forma o processo de difusão do vapor de água na matriz dos 
filmes foi o que mais influenciou a liberação da ureia dos sistemas 
poliméricos para o meio aquoso. 
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Resumo 
 

 

Neste trabalho, uma molécula composta de unidades dicetopirrol (DPP) e perileno diimida 
(PDI) foi testado como material aceitador de elétrons e poli [[4,8-bis[5-(2-ethylhexyl)-2-thienyl] 
benzo[1,2-b:4,5-b′] ditiofeno-2,6-diyl] [2-(2-ethyl-1-oxohexyl) tieno[3,4-b] tiofenodiil]] (PBDTTT- 
CT) como material doador em células solares de heterojunção de volume (BHJ). O trímero 
DPP-PDI-DPP tem absorbância na faixa visível, propriedades elétricas e ópticas adequadas 
para atuar como material aceitador de elétrons. As imagens de AFM apontaram a presença de 
domínios isolados de PDI-DPP-PDI microscópicos ao longo da superfície do filme, esses 
domínios atuam como captura de elétrons e, consequentemente, reduzindo a eficiência de 
conversão de energia. Portanto, para melhorar a distribuição do aceitador na matriz do 
polímero foram adotados dois procedimentos: 1), o uso do aditivo cloronaftaleno (CN) e 2) 
exposição a vapor do solvente (SVA) clorofórmio. Os dispositivos otimizados apresentaram 
corrente de curto-circuito (Jsc) de 4,1 mA/cm2, tensão de circuito aberto (Voc) de 0,94 V, fator 
de preenchimento (FF) de 44 % e eficiência de conversão de energia de 1,71 %. Outros 
estudos sobre a influência de parâmetros como razão doador: aceitador e espessura estão em 
andamento. 

 
 

 

 

 
Introdução 

Devido à crescente demanda por fontes de energia 
renovável, os pesquisadores têm estudado células solares com 
novos materiais alternativos aos fulerenos, que sejam processados 
em grande escala e com redução de custo[1]. Neste aspecto, a 
molécula aceitadora de elétrons PDI-DPP-PDI tem apresentado 
resultados promissores em células solares orgânicas (OSCs) [2]. 
Portanto, compreender as propriedades destes materiais, produzir 
dispositivos em diferentes condições e testes em atmosfera 
ambiente são fundamentais para o desenvolvimento de dispositivos 
mais eficientes e estáveis. 

Isoladamente, o uso de aditivos e a exposição da camada 
ativa à uma atmosfera saturada com vapor de solvente favorecem 
a melhora da resposta fotovoltaica, mas a combinação dessas duas 
técnicas permite mudar a morfologia dos filmes e aumentar ainda 
mais a eficiência destes dispositivos[3]. De acordo com a literatura, 
variações da quantidade de aditivo e o tempo de SVA devem ser 
otimizados para garantir o ganho no desempenho das células[4]. 

 

Materiais e Métodos 
 

Os dispositivos foram preparados com a estrutura do tipo 
BHJ (figura 1. a) de acordo com os níveis de energia (figura 1. b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) 

 
 
 
 

Figura 1. Esquema da estrutura da a) célula solar e do b) diagrama de 
níveis de energia. 

Fonte: A autora, 2020 

 
Na camada ativa utilizou-se o PBDTTT-CT como material 

doador, e o PDI-DPP-PDI como aceitador de elétrons (figura 2). 
 

 
Figura 2. Desenho das estruturas químicas do copolímero 

PBDTTT-CT e molécula PDI-DPP-PDI. 
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Fonte: A autora, 2020 
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O aditivo cloronaftaleno e a exposição ao vapor do solvente 
de clorofórmio (figura 3), também foram aplicados na interface da 
camada ativa. 

 

 

Figura 3. Desenho das estruturas químicas do aditivo 
cloronaftaleno (CN) e do SVA clorofórmio (CHCl3). 

Fonte: A autora, 2020 

 

Resultados e Discussões 

O polímero doador e a molécula aceitadora (PDI-DPP- 
PDI) têm espectros de absorção complementares (figura 4. a). A 
proporção doador-aceitador que mostrou melhor performance foi a 
de 1:1 (figura 4. b). 

 
 
 
 
 
 

 
Conclusões 

 
 
 
 

 
Figura 6. Imagens da AFM. 

Fonte: A autora, 2020 
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b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1:0,5 1:1 1:1,5 1:2 

PBDTTT-CT:PDI-DPP-PDI (D:A) 

Os resultados apontaram que a molécula PDI-DPP-PDI 

atua como material aceitador de elétrons em OPVs, no entanto, a 

eficiência é limitada devido a formação de agregados micrométricos 

dentro do polímero. 

A inclusão do aditivo CN ou o tratamento SVA contribuíram 

para um aumento de 3 vezes na eficiência de conversão de 

energia. A combinação de procedimentos aditivo CN com SVA 

resultaram no aumento de 6 vezes na eficiência de conversão de 

energia. Nos espectros de UV-Vis dos filmes, verifica-se que 

usando ambos os procedimentos há variação da intensidade 

Figura 4. a) Gráfico das Curvas de absorção das soluções e b) 
Gráfico das Proporções dos materiais doador-aceitador x eficiências. 

Fonte: A autora, 2020 

 
 

A curva de densidade de corrente por tensão (JxV) exibe 
um fator de retificação considerável, da ordem de 104 (figura 5. 
a.b). 

relativa das bandas. 

As condições experimentais que resultaram em melhor 

eficiência foram doador:aceitador na proporção 1:1 com 1% CN 

(v/v) e 2min SVA. 
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As imagens dos filmes na AFM indicam que os 
procedimentos resultaram em melhor distribuição da molécula 
dentro do polímero, com menor agregação (figura 6). 
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Resumo 
 

 

Transistores Orgânicos de Efeito de Campo (OFETs) têm sido aplicados em diferentes 
nichos tais como: circuitos[1] (amplificadores ou switches), sensores[1], dispositivos 
emissores de luz[1], etc. Devido sua importância, o conhecimento dos mecanismos de 
transporte de portadores de cargas em polímeros conjugados aplicados em OFETs é de 
fundamental importância para gerar avanços tecnológicos. No presente trabalho, procura- 
se compreender a dependência da condução de portadores de carga com a espessura da 
camada ativa em transistores de efeito de campo. Por meio do modelo proposto e análise 
das simulações geradas, foi possível detectar a influência da espessura da camada ativa 

no canal sob o perfil da curva característica ( I 
ds

×V 
ds 

) em transistores de efeito de 

  campo.  
 

Introdução 

Polímeros são caracterizados pela repetição de uma certa 
unidade atômica (geralmente carbono e hidrogênio), compondo 
uma cadeia longa, linear ou ramificada[2], formadas por ligações 
conjugadas. As propriedades elétricas surgem devido às repetições 
de ligações duplas e simples ou triplas e simples[2], formadas pelas 
ligações sigma e pi (ligantes e antiligantes), que por sua vez estão 
relacionados aos orbitais hibridizados sp² e pz

[2]. 
Em um polímero, esses orbitais são sobrepostos resultando 

em uma densidade de estados localizados[2]. O nível orbital mais 
alto ocupado é conhecido como HOMO (do inglês, highest 
occupied molecular orbital), enquanto o nível mais baixo 
desocupado chama-se LUMO, (do inglês, lowest unoccupied 
molecular orbital). Essas duas densidades são frequentemente 
bem representadas por distribuições gaussianas que podem ser 
comparadas às bandas de valência e condução dos 
semicondutores inorgânicos. 

Um transistor orgânico de efeito de campo é composto por 
um semicondutor orgânico preenchendo o canal entre os terminais 
de fonte e dreno. Separando essa estrutura do eletrodo porta, é 
colocado uma fina camada dielétrica. Aplicando uma tensão entre 
fonte e dreno, ocorre a passagem de corrente que pode ser 
modulada ao aplicar uma tensão entre porta e fonte. A modulação 
ocorre através da indução de portadores de cargas na interface 
dielétrico/semicondutor, conforme a figura 1b). Essas cargas 
induzidas formam a chamada camada ativa, cuja espessura é 
modulada alterando a tensão na porta. Esta espessura pode ser 
descrita por dimensões 2D (transporte de superfície) ou então 3D 
(transporte de bulk) podendo atingir toda a espessura do 
semicondutor. 

No presente trabalho, foi desenvolvido um modelo, baseado 
na literatura[3], no qual buscava-se analisar a dependência da 
espessura da camada ativa sob a mobilidade de portadores de 
carga. A presente proposta busca expandir este modelo para 
analisar a dependência da espessura da camada ativa sob o 

 

 
Figura 1: a) Ilustração de um transistor de efeito de campo (FET) 

com terminal de porta no topo. b) Polarização de portadores de carga sob 
tensão aplicada. Os sinais (-) e (+) representam elétrons e buracos 

respectivamente. Em vermelho, no dielétrico, representação de dipolos. 
Fonte: Os autores, 2020 

 

Materiais e Métodos 

De maneira geral, existem dois regimes importantes na 
curva de corrente em FETs quando curvas características são 

analisadas ( I 
ds

×V 
ds 

). O primeiro é o regime de acumulação ( 

V 
ds 

<V 
g 

), também chamado de regime ôhmico, no qual a 

corrente cresce linearmente com o aumento da tensão aplicada[1]. 

O segundo é o regime de saturação ( V 
g
≥V 

ds 
), em que a 

corrente atinge um valor constante e não varia com o aumento da 
tensão aplicada[1]. Estes regimes são descritos a partir da equação 
(1): 

I 
ds 

=C   V V V ( x ) μ 
 dx   

, (1) 
W i g T dV 

em que W é a largura do canal, μ é a mobilidade de portadores 

de carga, C
i 
a capacitância por unidade de área do dielétrico, 

V 
g 

a tensão de porta, V
T 

é a tensão de Threshold. 

Em FETs, a espessura da camada ativa l , pode ser 

descrita explicitando sua dependência com a variação do potencial 

elétrico V ( x ) , como descrito na literatura [3], dado por: 
4 ϵ kT c 

transporte de portadores de carga em transistores de efeito de 
campo cujo dielétrico possui alta capacitância. 

e 

l= 

eC 
i [ V 

g
−V 

T 
−V ( x )] 

,V ( x ) <V' (2) 

mailto:mluginieski@alunos.utfpr.edu.br


51 

 

 

l=D,V ( x )≥V'  , (3) 
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s 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
em que  ϵ é a permissividade elétrica, k a constante de C =0,04 F/ m

2 
, D =0,8 nm , D=30 nm , W=1,0 mm , 

i c 

Boltzmann, T
c 

é a temperatura característica do semicondutor, 

e é a carga do elétron e D é a espessura do filme 

semicondutor. O    termo    V'    é    dado     por 

V'=V 
g
−V 

T 
−4 ϵ kT 

c 
/ eC

i 
D [3]. 

Seja a mobilidade de cargas com dependência com a espessura da camada ativa[3], aqui descrita como: 

L=3,0 μm e μ =1,23 x 10m
2 
/Vs . 

Na figura 3 é possível visualizar o perfil da mobilidade em 
função da tensão aplicada, correspondente à curva característica, 
na figura 2. O perfil da mobilidade demonstra um aumento seguido 
de um decréscimo da intensidade, para então atingir um valor de 
saturação. Algumas literaturas científicas da área de FETs tem 

 
μ=μ l 

 
D

c 
α

  l γ−1  
(4) 

atribuído esse perfil da mobilidade diretamente à situações onde a 
corrente apresenta perfil de aumento seguido de decréscimo para 

s ( − 
D  ) ( D ) , 

em que α é uma constante relacionada com percolação[3], γ é 

uma constante relacionada à desordem estrutural do 

semicondutor[3] e D
c 

é uma espessura característica do 

semicondutor. 

Para analisar a dependência da corrente elétrica ( I 
ds 

) 

com a tensão aplicada entre os terminais fonte e dreno ( V 
ds 

) em 

FETs, substitui-se as equações (2) e (3) em (4) e em seguida em 
(1). Integrando a equação (1), sob estas condições, é possível 
determinar uma solução numérica. 

 

Resultados e Discussões 

Ao analisar os efeitos da relação entre a espessura da 
camada ativa e a mobilidade de cargas, o principal ponto de 
interesse é verificar como essa dependência afeta o perfil das 
curvas de corrente em função da tensão nos transistores orgânicos 
de efeito de campo. 

A figura 2 apresenta uma curva característica de FET 
simulada com o presente modelo, cujos parâmetros serão descritos 
adiante. Quando ocorre um crescimento não linear durante o 
regime de acumulação, é comum atribuir o perfil a efeitos de 
contatos não ôhmicos. Tal perfil pode ser visualizado na figura 2. 
Por meio do modelo proposto, é possível correlacionar este efeito à 
valores altos da permissividade elétrica do semicondutor, o que 
pode indicar alto grau de desordem na região de cargas induzidas. 

então atingir a saturação em curvas características. Em geral, 
assume-se que esse fenômeno se dá pela mobilidade de cargas 
apresentar o mesmo perfil. Por meio das simulações realizadas é 
possível observar que não há correlação direta sob estes 
fenômenos sendo esta uma afirmação não válida. 

 

 
Figura 3: Mobilidade de portadores de carga em função da tensão 

aplicada no dreno. 
Fonte: Os autores, 2020 

 

Conclusões 

Por meio desse trabalho, foi possível simular e analisar a 
dependência da espessura da camada ativa de FETs sob o perfil 
dos regimes de carga em curvas características. Parâmetros que 
correlacionam alta desordem em polímeros podem apresentar 
grande influência no regime de acumulação, mas não no regime de 
saturação. Já o perfil de variação apresentado pela mobilidade de 
portadores de carga em função da espessura da camada ativa não 
é transposto ao perfil do transporte de portadores de carga em 
FETs na curva característica. 
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Resumo 
 

Na perspectiva de desenvolver produtos no controle de pragas, principalmente que transmitam 

doenças, o uso de plantas com atividade inseticida e larvicida tem se mostrado promissor. 

Desta forma, este estudo teve por objetivo avaliar a atividade larvicida do óleo essencial das 

folhas de Bixa orellana frente larvas do 4° instar de Aedes aegypti. O óleo essencial (OE) foi 

extraído por hidrodestilação, sendo posteriormente avaliada a atividade larvicida frente ao 

Aedes aegypti. Submeteu-se larvas de Aedes aegypti de 4 ínstar à concentrações de 10-90 

mg L-1 do OE. Calculou-se a CL50 para ação do OE a partir do método de Reed&Muench. O 

OE apresentou atividade larvicida com CL50 de 35, 70 mg L-1, estimulando a sua utilidade. 
 

 

 

 
Introdução 

Algumas doenças infecciosas como a dengue, febre 
amarela, zika, chikungunya são apontadas como um dos 
principais problemas de saúde pública no mundo, principalmente 
em regiões tropicais. Essas doenças reemergentes são causadas 
pelo mosquito Aedes aegypti, que é considerado o vetor que 
apresenta maior disseminação em áreas urbanas do planeta [1]. 

A aplicação de inseticidas organafosforados, é a forma de 
controle utilizada atualmente [2]. No entanto, o uso prolongado e 
doses cada vez mais elevadas desses produtos, tem levado a 
resistência dos mosquitos frente aos inseticidas sintéticos [3]. 

Devido à resistência dos mosquitos aos inseticidas 
padrões, tem aumentado a busca por extratos e substâncias 
vegetais que sejam isentas de toxicidade para o ambiente e que 
sejam eficientes no controle das larvas e combate ao mosquito 
adulto do A. aegypti. Considerando a problemática causada pela 
dengue no Brasil, é de grande importância a investigação e 
aplicação de novos métodos como o uso de óleos essenciais no 
combate ao seu vetor [4]. 

Dentre plantas com propriedades medicinais, destaca-se 
o urucum, cientificamente Bixa orellana L., uma planta nativa da 
região tropical da América [5]. Sua aplicação ocorre tanto na 
indústria quanto na utilização popular como corante alimentício e 
têxtil e para fins farmacológicos, uma vez que possui atividades 
antimicrobiana, antioxidante, diurético, antifúngico, 
antileishmania, entre outros [6,7,8]. 

Desta forma, este estudo teve por objetivo avaliar a 
atividade larvicida do óleo essencial das folhas de Bixa orellana 
frente larvas do 4° instar de Aedes aegypti. 

horas, e posteriormente, trituradas em moinho de facas. Foram 
utilizadas 100g das folhas secas de B. orellana, adicionando-se 
água destilada (1:10). Para extração do OE, utilizou-se a técnica de 
hidrodestilação. 

Os ovos foram coletados na Universidade Federal do 
Maranhão, em São Luís/ MA, através de armadilhas denominadas 
ovitrampas. Os ovos Aedes aegypti foram colocados para eclodir a 
temperatura ambiente em um aquário circular contendo água 
mineral. A identificação da espécie seguiu a metodologia de [9]. As 
larvas obtidas foram alimentadas até atingirem o quarto estádio. 

Os ensaios para atividade larvicida foram realizados de 
acordo com a metodologia adaptada proposta por [10]. 
Inicialmente, foi preparada uma solução mãe de 100 mg 
preparadas 5 diluições nas concentrações 10-90 mg L-1. A cada 
concentração foram adicionadas 10 larvas (1mL/larva). Todos os 
testes foram realizados em triplicatas e como controle negativo 
utilizou-se DMSO 2%, e como controle positivo, solução de temefós 
100 ppm. Após 24h foram realizou-se a contagem de vivas e 
mortas. Para quantificação da CL50 do OE utilizou-se o teste 
estatístico de [11]. 

 

Resultados e Discussões 
 

Observou-se através da tabela 1 que o OE de Bixa Orellana 
apresentou a CL50 de 35,70 mg L-1 frente as larvas do mosquito 
Aedes aegypti, incentivando assim, seu potencial de aplicação 
larvicida. 

Tabela 1. Concentração Letal 50% para ação do OE a frente 
  ao Aedes aegypti  

Log da 

 

Materiais e Métodos 

CL50 intersecção 
da curva 

Classificação 

As folhas foram coletadas no município de São Luís, 
Maranhão, Brasil. Após a coleta, o material vegetal foi submetido à 

estufa de secagem de ar convectiva FANEM 520 a 45ºC 
por 24 
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35,0 mg L-1 
1,55 Ativo 

 

 

Fonte: A autora, 2020 
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Apesar desses resultados, em estudo semelhante sobre a 

atividade larvicida de extratos vegetais aquosos realizado por 

[12], foi observado efeito larvicida mais tardio, somente após 72 

horas em uma concentração de 15% do extrato de urucum, 

resultando em um acúmulo de 18% de larvas mortas. 

[13] ao investigarem a ação larvicida de três extratos de 

urucum, constataram forte ação nos três extratos, destacando-se 

o extrato 2 com DL50 34.3µl/L, que apresentou maior potencial 

letal frente as larvas do mosquito A. aegypti. [14] em seu estudo 

sobre a ação dos constituintes químicos presentes no extrato das 

sementes de Bixa orellana, encontraram 8 compostos químicos 

responsáveis pelo potencial larvicida sobre as larvas do Aedes 

aegypti. 

 

Conclusões 
 

Portanto, estes resultados encorajam tanto continuidade na 
pesquisa de novos produtos naturais com atividade contra larvas 
de Aedes aegypti quanto à investigação sobre toxicidade e quais os 
mecanismos de ação envolvidos para o controle larval do mosquito. 
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Resumo 
 

Este estudo teve por objetivo avaliar a atividade larvicida do óleo essencial das folhas de 
Curcuma longa frente larvas do 4° instar de Aedes aegypti. O óleo essencial (OE) foi extraído 
por hidrodestilação, sendo posteriormente avaliada a atividade larvicida frente ao Aedes 
aegypti. Submeteu-se larvas de Aedes aegypti de 4 ínstar à concentrações de 10-90 mg L-1 do 
OE. Calculou-se a CL50 para ação do OE a partir do método de Probit. O OE apresentou 
atividade larvicida com CL50 de 34,80 mg L-1. Com o resultado obtido estimula-se a 
aplicabilidade do OE pelo seu potencial larvicida no combate e controle do mosquito Aedes 
aegypti. 

 
 
 

 

 

 
Introdução 

As plantas medicinais têm sido usadas durante séculos na 
medicina tradicional devido a seu efeito terapêutico [1]. Elas são 
definidas como aquelas capazes de produzir princípios ativos que 
possam alterar o funcionamento de órgãos e sistemas, 
reestabelecendo o equilíbrio orgânico nos casos de enfermidades 
[2]. Algumas das propriedades das plantas medicinais estão 
relacionadas aos seus óleos essenciais (OE´s), que são 
componentes que integram os metabólitos secundários das 
plantas, isto é, fazem parte do sistema não primal destes 
organismos, possuindo funções de proteção contra elementos 
externos às plantas [3]. 

Dentre as diversas espécies produtoras de óleos 
essenciais, destaca-se o açafrão que  é  adquirido  a  partir 
de Curcuma longa L. É uma especiaria dourada derivada do rizoma 
da planta Curcuma longa, que pertence à família Zingiberaceae [4]. 
Os constituintes químicos bioativos da cúrcuma foram 
extensivamente investigados. Até o momento, aproximadamente 
235 compostos, principalmente fenólicos e terpenóides, foram 
identificados a partir de várias espécies de açafrão, incluindo vinte 
e dois diarilheptanoides e diarilpentanóides, oito fenilpropenos, bem 
como outros fenólicos, sessenta e oito monoterpenos, 109 
sesquiterpenos, cinco diterpenos, três triterpenóides, quatro 
esteróis, dois alcalóides e quatorze outros compostos [5]. 

O Aedes aegypti é uma espécie de grande relevância para 
medicina, sendo vetor de doenças como dengue e febre-amarela. 
Pode-se ainda verificar que nos anos de 2014 e 2015, no Brasil, 
ocorreu o surgimento de novas doenças chamadas chikungunya e 
zika transmitidas pelo Aedes aegypti [6]. Em busca por métodos 
ambientalmente seguros e relativamente baratos para o controle do 
vetor, os extratos de planta têm recebido muito interesse como 
potenciais agentes bioativos contra larvas de mosquitos [7]. 

Desta forma, este estudo teve por objetivo avaliar a 
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atividade larvicida do óleo essencial das folhas de Curcuma 
longa 
frente larvas do 4° instar de Aedes aegypti. 

 

Materiais e Métodos 

As folhas foram coletadas no município de São Luís, 
Maranhão, Brasil. Após a coleta, o material vegetal foi submetido 
à estufa de secagem de ar convectiva FANEM 520 a 45ºC por 
24 horas, e posteriormente, trituradas em moinho de facas. 
Foram utilizadas 100g das folhas secas de Curcuma longa, 
adicionando- se água destilada (1:10). Para extração do OE, 
utilizou-se a técnica de hidrodestilação. 

Os ovos foram coletados na Universidade Federal do 
Maranhão, em São Luís/ MA, através de armadilhas 
denominadas ovitrampas. Os ovos Aedes aegypti foram 
colocados para eclodir a temperatura ambiente em um 
aquário circular contendo água mineral. A identificação da 
espécie seguiu a metodologia de Forattini (1962). As larvas 
obtidas foram alimentadas até atingirem o quarto estádio. 

Os ensaios para atividade larvicida foram realizados 
de acordo com a metodologia adaptada proposta por Silva 
(2006). Inicialmente, foi preparada uma solução mãe de 100 mg 
L-1 do OE sendo diluída em soluções de DMSO 2%. Foram 
preparadas 5 diluições nas concentrações 10-90 mg L-1. A 
cada concentração foram adicionadas 10 larvas (1mL/larva). 
Todos os testes foram realizados em triplicatas e como 
controle negativo utilizou-se DMSO 2%, e como controle 
positivo, solução de temefós 100 ppm. Após 24h foram realizou-

se a contagem de vivas e mortas. Para quantificação da CL50 

do OE utilizou-se o teste estatístico de Reed&Muench 
(1938). 

 

Resultados e Discussões 

Foi possível observar através da Tabela 1 que o OE 
apresentou a CL 50 de 34,80 mg L -1 frente as larvas do 
mosquito 
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Aedes aegypti, incentivando assim, seu potencial de aplicação 
larvicida. 

Tabela 1. Concentração Letal 50% para ação do OE a frente 
ao Aedes aegypti  

Log da 

Agradecimentos 
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CL50 intersecção 
da curva 

Classificação 
Referências Bibliográficas 

 

34,80 mg L-1 1,54 ativo 
 

Fonte: O autor, 2020 
 

Pereira; Junior; Cocco [8] avaliaram a atividade larvicida do 
OE obtido em ambiente comercial no município de Monte Carmelo, 
Minas Gerais, onde o resultado encontrado não demonstrou ação 
tóxica sobre as larvas de Aedes aegypti. A maior atividade aplicou- 
se na concentração de 0,30 g, mas a taxa de mortalidade de 5% 
não foi estatisticamente significativa. Extratos e óleos essenciais de 
C. longa foram documentados como inseticidas contra muitas 
espécies de insetos incluindo membros da ordem Diptera. Leyva et 
al. [9] relatou LC50 de 113 mg / litro de óleo de C. longa contra 
larvas de Aedes aegypti. O extrato de éter de petróleo do folhas e 
rizoma de C. longa eram tóxicos para Culex pipiens, Cx. 
quinquefasciatus, Ae. aegypti e Na. 

Joe; Vijaykumar; Lokesh [10] relataram que os 
curcuminóides, representam um grupo de compostos fenólicos 
presentes na curcumina, e exibem uma variedade de efeitos 
benéficos sobre a saúde e possui a ação de prevenir certas 
doenças. Segundo Dias&amp;Moraes [11], o potencial larvicida é 
classificado de acordo com os critérios baseados na concentração 
letal (CL), os OE’s que obtém CL 50 &gt;100mg L -1 , são 
considerados não ativos, os que obtém CL 50 &lt;100 mg L -1 são 
considerados ativos e os que obtém CL50 &lt;50mg/L são 
altamente ativos. 

Visto que não foram encontrados resultados significativos na 
literatura sobre a atividade larvicida com o OE, o trabalho 
apresentou bns resultados, o que torna o presente estudo 
promissor. 

 

Conclusões 

Desta forma, o óleo essencial de Curcuma longa pode ser 

uma fonte alternativa promissora para o controle de Aedes aegypti, 

que é vetor de quatro sorotipos de flavivírus causador da dengue 

clássica e da febre hemorrágica da dengue. 
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Resumo 
 

Estudos evidenciam que a utilização de OE's extraídos de diversas plantas mostraram o 

elevado potencial inseticida. Desta forma, este estudo avaliou o potencial larvicida do óleo 

essencial das folhas de C. citratus frente às larvas de Aedes aegypti. O óleo essencial (OE) 

foi extraído por hidrodestilação, sendo posteriormente avaliada a atividade larvicida frente ao 

Aedes aegypti. Submeteu-se larvas de Aedes aegypti de 4 ínstar à concentrações de 10-90 

mg L-1 do OE. Calculou-se a CL50 para ação do OE a partir do método de Reed&Muench. O 

OE apresentou atividade larvicida com CL50 29,15 mg L-1. A partir dos resultados obtidos, 

observou-se a eficiência da atividade larvicida do óleo essencial avaliado. 
 

 

 

 
Introdução 

 
O mosquito Aedes aegypti preocupa os órgãos de saúde 

global, pois é o vetor central de transmissão da dengue e da febre 
amarela. A maioria da população mundial habita em países onde a 
incidência de dengue é alta, apresentando maior número de casos 
com óbito. Uma das alternativas para prevenir essas doenças é 
controlar a população do mosquito vetor e, para isto, o uso de 
extratos e óleos essenciais (OE’s) derivados de plantas tem sido 
impulsionado devido a seu alto potencial de combate ao vetor [1]. 

 
A utilização de OE's extraídos de diversas plantas vem sendo 

preferencialmente utilizadas por possuírem substâncias químicas 
tóxicas para os insetos em todas as suas fases e terem outras 
propriedades associadas a esta atividade como: eficácia em 
pequenas concentrações, biodegradabilidade, ausência de 
fitotoxicidade e baixa toxidade para animais superiores [2]. 

 
Dentre as plantas produtoras de OE, encontra-se o capim- 

limão (Cymbopogon citratus) uma planta aromática da família 
Gramineae, que possui as suas propriedades larvicidas frente ao 
Aedes aegypti pouco difundidas. C. citratus contém um grupo 
considerável de flavonóides, óleos essenciais, compostos fenólicos 
e outros constituintes fitoquímicos que possuem atividades 
farmacológicas como propriedades antiobesidade, antibacteriana, 
antifúngica, antinociceptiva, antioxidantes, antidiarreica e 
antiinflamatória [3]. 

 
Tendo em vista a importância do OE de C. citratus e os 

crescentes estudos sobre suas atividades, o objetivo desse 
trabalho foi avaliar a atividade larvicida do OE frente às larvas do 

As folhas foram coletadas no município de São Luís, 
Maranhão, Brasil. Após a coleta, o material vegetal foi submetido à 
estufa de secagem de ar convectiva FANEM 520 a 45ºC por 24 
horas, e posteriormente, trituradas em moinho de facas. Foram 
utilizadas 100g das folhas secas de C. citratus, adicionando-se 
água destilada (1:10). Para extração do OE, utilizou-se a técnica de 
hidrodestilação por arraste vapor. 

Os ovos foram coletados na Universidade Federal do 
Maranhão, em São Luís/ MA, através de armadilhas denominadas 
ovitrampas. Os ovos Aedes aegypti foram colocados para eclodir a 
temperatura ambiente em um aquário circular contendo água 
mineral. A identificação da espécie seguiu a metodologia de [4]. As 
larvas obtidas foram alimentadas até atingirem o quarto estádio. 

Para os ensaios para atividade larvicida inicialmente, foi 
preparada uma solução mãe de 100 mg L-1 do OE sendo diluída em 
soluções de DMSO 2%. Foram preparadas 5 diluições nas 
concentrações 10-90 mg L-1. A cada concentração foram 
adicionadas 10 larvas (1mL/larva). Todos os testes foram 
realizados em triplicatas e como controle negativo utilizou-se 
DMSO 2%, e como controle positivo, solução de temefós 100 ppm. 
Após 24h realizou-se a contagem de larvas vivas e mortas. Para 
quantificação da CL50 do OE utilizou-se o teste estatístico de 
Reed&Muench [5] 

 

Resultados e Discussões 

Observou-se através da tabela 1 que o OE apresentou a 
CL50 de 29,15 mg L-1 frente as larvas do mosquito Aedes aegypti, 
incentivando assim, seu potencial de aplicação larvicida. 

Tabela 1. Concentração Letal 50% para ação do OE a frente 
  ao Aedes aegypti  

Log da 

mosquito Aedes aegypti. CL50 intersecção 
da curva 

Classificação 

Materiais e Métodos 
 

29,15 mg L-1 1,46 ativo 
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A literatura confirma o potencial desse OE, Soonwera e 

Phasomkusolsil [6] ao estudarem o efeito repelente de C. citratus 

contra dois mosquitos vetores de doenças (Aedes aegypti e C. 

quinquefasciatus) avaliaram que o OE apresentou alta atividade 

repelente, apesar de ser inferior ao encontrado no DEET (repelente 

sintético), mas possui ação protetora superior a este químico, 

evidenciando o potencial dessa espécie vegetal para utilização 

como repelente. 

 
A atividade larvicida de um OE é principalmente atribuída a 

sua constituição química. A folha de Cymbopogon citratus contém 

alta composição de óleo essencial. Contém citral (mistura de 

terpernoides e geranianos), mireno, genariol, citronelol 

(cimbopogonol e cimbopogona) e α-oxobisaboleno. O citral é 

importante na formação do sabor da planta [8, 9]. Principais 

constituintes, como neointermediol (7,2%), selina-6-en-4-ol 

(27,8%), α-cadinol (8,2%), metheptenona (1,2%), eudesma-7-en-4- 

ol (5,3%), 3,7-dimetil-1,3,6-octatrieno (0,58%), decanal (0,25%) e 

naftaleno (0,79%), foram relatados [9]. Análises recentes revelaram 

a presença predominante de β-eudesmol (45%) e elemol (41%) [3]. 

 
O potencial tóxico de óleos essenciais e os seus compostos 

contra o Aedes aegypti pode variar significativamente de acordo 

com os fatores intrínsecos e extrínsecos, espécies de plantas, 

partes de plantas, idade de fabricação, quimiotipos e as condições 

geográficas (tal como temporada de ocorrência, precipitação, 

porcentagem de umidade, temperatura, luz solar, e altitude), em 

que a planta foi recolhida, a fonte de larvas, e os métodos 

utilizados, em geral, para induzir diferentes respostas larvais [7]. 

 
A atividade larvicida dos compostos é classificada segundo 

critérios baseados em concentrações letais. Os óleos que 

apresentarem CL50 superior a 100 mg L-1 devem ser considerados 

não ativos. Para serem considerados ativos, os OE’s devem 

apresentar CL50 inferior a 100 mg L-1 e altamente ativos quando 

os valores de CL50 forem inferiores a 50 mg L-1, confirmando 

assim o alto potencial larvicida do OE avaliados no presente estudo 

que são considerados altamente ativos [7]. 

 

Conclusões 

Por fim, este estudo revelou a eficiência da atividade 

larvicida do óleo essencial de Cymbopogon citratus frente às larvas 

de Aedes aegypti. 
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Resumo 
 

Os estudos a partir de extratos vegetais surgem com a expectativa de se encontrarem 

substâncias com propriedades inseticidas e simultaneamente seletivas para serem usadas em 

futuras formulações de um produto comercial viável. Desta forma, este estudo teve por 

objetivo avaliar a atividade larvicida do óleo essencial das folhas de Eucalyptus globulus frente 

larvas do 4° instar de Aedes aegypti. O óleo essencial (OE) foi extraído por hidrodestilação, 

sendo posteriormente avaliada a atividade larvicida frente ao Aedes aegypti. Submeteu-se 

larvas de Aedes aegypti de 4 ínstar à concentrações de 10-90 mg L-1 do OE. Calculou-se a 

CL50 para ação do OE a partir do método de Probit. . O OE apresentou atividade larvicida 

com       CL50 48,50 mg L-1, incentivando assim a sua aplicabilidade. 

 
 

 

 

 
Introdução 

Os mosquitos são vetores de vários vírus que causam 
doenças como malária, filariose, dengue, febre amarela, etc., 
causando graves problemas de saúde aos seres humanos. O 
presente ressurgimento dessas doenças é devido ao maior 
número de locais de reprodução na sociedade descartável de 
hoje (KIRAN et al., 2006). Aedes aegypti L. é o principal vetor de 
infecções virais que causam a dengue e a febre amarela, onde a 
incidência destes arbovírus têm aumentado significativamente 
nos últimos 25 anos (PROPHIROL et al., 2011). 

Nesse sentido, o controle do mosquito vem sendo 
realizado por meio do uso de larvicidas sintéticos, tornando-se um 
dos métodos mais praticados para o controle de vetores em 
Saúde Pública (ROSE, 2001). O uso constante desses produtos 
tem ocasionado diversos danos ao meio ambiente, seja no ar ou 
na água, interferindo diretamente na saúde do ser humano, além 
de ocasionar vários transtornos ambientais, sociais e econômicos 
(JINTANA et al., 2015). 

Visando a redução ou substituição do uso de inseticidas 
químicos, pesquisadores têm buscado e obtido algumas formas 
alternativas de controle, as quais causam a morte das larvas em 
seus próprios criadouros, sendo importantes especialmente 
quando estes não podem ser eliminados (GUIRADO; BICUDO, 
2009). Algumas substâncias de origem botânica têm atividade 
inseticida conhecida, tais como, piretrinas, rotenona, nicotina, 
cevadina, veratridina, rianodina quassinoides, azadiractina e 
biopesticidas voláteis. Estes últimos são, normalmente, óleos 
essenciais presentes nas plantas aromáticas (CORRÊA; 
SALGADO, 2011). Nos últimos anos, ocorre uma atenção 
considerável aos efeitos biológicos de produtos obtidos de fontes 
vegetais, entre eles, os óleos essenciais (OE’s) obtidos de 
plantas aromáticas e seus componentes. 

Os óleos essenciais são misturas químicas complexas. Em 

geral, a bioatividade de óleos essenciais está correlacionada com 
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as suas substâncias majoritárias. No entanto, é importante 
notar que estes metabólitos secundários podem facilitar as 
interações que aumentam ou diminuem a atividade larvicida de 
óleos testados em comparação com as atividades dos seus 
constituintes isolados (DIAS; MORAES, 2014). 

Entre as plantas medicinais produtoras de OE’s encontra-
se o Eucalyptus globulus, uma espécie nativa da Austrália, 
pertencente á família Myrtaceae, conhecida popularmente como 
eucalipto, tem sido destinado especialmente à fabricação de 
produtos farmacêuticos inalantes, estimulantes da secreção 
nasal, produtos de higiene bucal. Possui efeito de cicatrização, 
ação anti-inflamatória e antimicrobiana (Warnke et al., 
2009).Desta forma, este estudo teve por objetivo avaliar a 
atividade larvicida do óleo essencial de Eucalyptus globulus. 

 

Materiais e Métodos 
 

As folhas foram coletadas no município de São 
Luís, Maranhão, Brasil. Após a coleta, o material vegetal foi 
submetido à estufa de secagem de ar convectiva FANEM 
520 a 45ºC por 24 horas, e posteriormente, trituradas em 
moinho de facas. Foram utilizadas 100g das folhas secas de 
A. zerumbet, adicionando-se água destilada (1:10). Para 
extração do OE, utilizou-se a técnica de hidrodestilação. 

Os ovos foram coletados na Universidade Federal 
do Maranhão, em São Luís/ MA, através de armadilhas 
denominadas ovitrampas. Os ovos Aedes aegypti foram 
colocados para eclodir a temperatura ambiente em um 
aquário circular contendo água mineral. A identificação da 
espécie seguiu a metodologia de Forattini (1962). As larvas 
obtidas foram alimentadas até atingirem o quarto estádio. 

Os ensaios para atividade larvicida foram realizados 
de acordo com a metodologia adaptada proposta por Silva 
(2006). Inicialmente, foi preparada uma solução mãe de 100 
mg L-1 do OE sendo diluída em soluções de DMSO 2%. 
Foram preparadas 5 diluições nas concentrações 10-90 mg 
L-1. A cada concentração 
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foram adicionadas 10 larvas (1mL/larva). Todos os testes foram 
realizados em triplicatas e como controle negativo utilizou-se 
DMSO 2%, e como controle positivo, solução de temefós 100 ppm. 
Após 24h foram realizou-se a contagem de vivas e mortas. Para 
quantificação da CL50 do OE utilizou-se o teste estatístico de 
Reed&Muench (1938). 

 

Resultados e Discussões 

Através da tabela 1 pôde-se observar que o OE apresentou 
a CL50 de 48,50 mg L-1 frente as larvas do mosquito Aedes aegypti. 

Tabela 1. Concentração Letal 50% para ação do OE a frente 
  ao Aedes aegypti  

Log da 
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O OE apresentou a CL50 de 48,50 mg L-1 frente as larvas 

do mosquito Aedes aegypti, incentivando seu potencial de 

aplicabilidade larvicida, visto que concentrações abaixo de 100 

mg L-1 são classificadas como altamente eficientes. Em estudos 

desenvolvidos por Marcedo et al.,[9], o OE de Eucalyptus 

globulus apresentou grande potencial ovicida e larvicida contra 

as larvas do Haemonchus contortus. Chagas [10] também relatou 

a atividade ovicida e larvicida do OE frente as larvas do 

Haemonchus contortus. Apesar de ser amplamente utilizada pela 

população e ter relatos na literatura sobre seu potencial larvicida, 

poucos são os estudos desenvolvidos com a espécie Aedes 

aegypti, constituindo uma lacuna para a descoberta de 

substâncias e produtos de interesse ao homem, para uso pelas 

indústrias farmacêuticas, de cosméticos, dentre outras. [10] 

 

Conclusões 

Por fim, este trabalho apresentou o OE como ativo no 

controle da mortalidade de larvas de Aedes aegypti, sendo 

classificado como eficiente pela sua CL50, incentivando seu 

potencial de aplicação no controle do vetor em estudo. 
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Palavras-Chave 
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 Bioproduto

Resumo 
 

A busca de larvicidas naturais eficientes ou de substâncias pesticidas com baixa toxicidade ao 
ambiente têm aumentado, e a utilização de óleos essenciais (OE’s) com atividade larvicida tem 
se mostrado bastante promissora. Desta forma, este estudo teve por objetivo avaliar a 
atividade larvicida do OE das folhas de Psidium guajava frente larvas do 4° instar de Aedes 
aegypti. Foram coletadas folhas de P. guajava foram secas em estufa de ar convectiva, 
trituradas e submetidas ao processo de hidrodestilação para extração do OE. Os ovos foram 
coletados na Universidade Federal do Maranhão, foram colocados pra eclodir, posteriormente 
alimentados até o 4° estágio. As larvas foram submetidas a concentrações do OE no intervalo 
de 10-90 mg L-1 e após 24 h foram realizadas as contagens. Para quantificação da CL50 do OE 
utilizou-se o teste estatístico de Reed&Muench. O OE apresentou a CL50 de 62,19 mg L-1 

frente as larvas do mosquito Aedes aegypti, incentivando seu potencial de aplicabilidade 
larvicida. Por fim, este trabalho apresentou o OE de P. guajava como ativo no controle da 
mortalidade de larvas de Aedes aegypti, partindo dos resultados alcançados e pela sua CL50. 

 
 
 

 

 

 
Introdução 

O Aedes aegypti é o vetor responsável por diversas 
doenças como dengue, dengue hemorrágica, zika e chikungunya, 
representando um grande problema de saúde pública. A estratégia 
de controle para proliferação do vetor mais utilizada é o uso de 
produtos larvicidas, por ser mais fácil controlar a população do 
mosquito na fase larval, onde sua mobilidade é reduzida. A busca 
de larvicidas naturais eficientes ou de substâncias pesticidas com 
baixa toxicidade ao ambiente têm aumentado, e a utilização de 
óleos essenciais (OE’s) com atividade larvicida tem se mostrado 
bastante promissora. 

A família Myrtaceae destaca-se pela grande diversidade de 
gêneros e espécies, além da característica de produção de óleos 
essenciais, esses presentes nas glândulas oleíferas das plantas e 
produtos do metabolismo secundário [1]. Os óleos essenciais 
possuem importância ambiental, auxiliando na proteção das 
plantas, com funções de repelência de insetos indesejáveis e 
atração de insetos dispersores de pólen e sementes [2]. Também 
apresentam ação fitoterápica que é de interesse comercial, sendo 
utilizados em indústrias farmacêuticas [3] . 

Desta forma, este estudo teve por objetivo avaliar a 
atividade larvicida do OE das folhas de Psidium guajava frente 
larvas do 4° instar de Aedes aegypti. 

 

Materiais e Métodos 

As folhas foram coletadas no município de São Luís, 
Maranhão, Brasil. Após a coleta, o material vegetal foi submetido à 
estufa de secagem de ar convectiva FANEM 520 a 45ºC por 24 

horas, e posteriormente, trituradas em moinho de facas. Foram 
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utilizadas 100g das folhas secas de P. guajava, 
adicionando-se água destilada (1:10). Para extração do OE, 
utilizou-se a técnica de hidrodestilação. 

Os ovos foram coletados na Universidade Federal 
do Maranhão, em São Luís/ MA, através de armadilhas 
denominadas ovitrampas. Os ovos de Aedes aegypti 
foram colocados para eclodir a temperatura ambiente em 
um aquário circular contendo água mineral. A identificação 
da espécie seguiu a metodologia de Forattini [4] . As larvas 
obtidas foram alimentadas até atingirem o quarto estádio. 

Os ensaios para atividade larvicida foram 
realizados de acordo com a metodologia adaptada 
proposta por Silva (2006). Inicialmente, foi preparada uma 
solução mãe de 100 mg L-1 do OE sendo diluída em 
soluções de DMSO 2%. Foram preparadas 5 diluições 
nas concentrações 10-90 mg L-1. A cada concentração 
foram adicionadas 10 larvas (1mL/larva). Todos os testes 
foram realizados em triplicatas e como controle negativo 
utilizou-se DMSO 2%, e como controle positivo, solução de 
temefós 100 ppm. Após 24h foram realizou-se a contagem 

de vivas e mortas. Para quantificação da CL50 do OE 

utilizou-se o teste estatístico de Reed&Muench [5]. 
 

Resultados e Discussões 

A Tabela 1 apresenta os resultados do ensaio das 
atividades larvicidas do OE de P. guajava frente as larvas 
Aedes aegypti. 

 
  Tabela 1. CL50 para a ação do OE frente as larvas Aedes aegypti.  

OE CL50 Classificação 
 

P. guajava 62,19mg L-1 Ativo 
 

Fonte: A autor, 2020 
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Conforme a Tabela 1, o OE apresentou a CL50 de 62,19 mg 

L-1 frente as larvas do mosquito Aedes aegypti, incentivando seu 
potencial de aplicabilidade larvicida, visto que concentrações 
abaixo de 100 mg L-1 são classificadas como altamente eficientes 
Cheng [6]. 

O estudo de Ferreira et al. [7] apresenta resultados para 
CL50 que variam de 39,48 a 64,25 mg L-1, demostrando desta forma 
uma semelhança com o resultado obtido na Tabela 1.A atividade 
larvicida do OE pode ser obtida por diferentes formas. A 
mortalidade ou deformidades em diferentes estágios de 
desenvolvimento pode ocorrer com repelência e dissuasão, sendo 
a atividade repelente o modo de ação mais comum do óleo 
essencial e seus principais compostos. Devido ao efeito de contato, 
o óleo pode atuar em enzimas digestivas e neurológicas e interagir 
com tegumento do inseto [8]. 

 

Conclusões 

Por fim, este trabalho apresentou o OE de Psidium guajava 

como ativo no controle da mortalidade de larvas de Aedes aegypti, 

partindo dos resultados alcançados e pela sua CL50. Pode-se 

afirmar que o OE é um promissor larvicida natural e com potencial 

para o controle de larvas em locais de crescimento do Aedes 

aegypti. 
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Resumo 
 

Mediante a busca por quimioterápicos eficazes contra este hospedeiro, tem se investido cada 

vez mais no desenvolvimento de novos tratamentos para que ocorra a minimização desta 

agrave na saúde publica. Neste contexto, este trabalho objetivou avaliar a atividade 

moluscicida do óleo essencial (OE) das folhas de Bixa orellana frente ao caramujo transmissor 

da esquistossomose (Biomphalaria glabrata). O óleo essencial (OE) foi extraído por 

hidrodestilação, sendo posteriormente avaliada a atividade moluscicida frente a Biomphalaria 

glabrata. O OE em estudo apresentou a CL50 de 36,70 mg L-1, esse resultado indica que o 

óleo essencial avaliado mostrou-se eficiência no combate do caracol transmissor de 

esquistossomose. 
 

 

 

 
Introdução 

A esquistossomose, conhecida popularmente como xistosa, 
doença dos caramujos ou barriga d´água, é uma enfermidade 
parasitária causada pelo helminto S. mansoni que tem como 

hospedeiro definitivo o homem e intermediário o molusco do gênero 
Biomphalaria glabrata[1].Historicamente, a natureza das relações 
parasita-hospedeiro tem atraído muita atenção da comunidade 
científica, especialmente os parasitas que afetam as populações 
humanas, dado o interesse médico em controlar sua transmissão[2]. 

A transmissão da parasitose ocorre por meio do contado do 
ser humano com a água contaminada em locais que se existem 
moluscos do gênero Biomphalaria spp. infectados com as cercarias 
do verme[2]. De acordo com as estimativas da OMS a 
esquistossomose está estabelecida em 76 países, com a estimativa 
de que 779 milhões de pessoas estejam sob o risco de infecção e 
207 milhões estejam infectadas em todo mundo[3]. 

A presença de esquistossomose é um indicador de 
condições precárias e este enfoque deve estar presente na mente 
de todos os especialistas no trabalho de controle desta endemia. 
Na atualidade apenas o moluscicida niclosamida (Bayluscid®), tem 
sido empregado para combater caramujos vetores de doenças[4]. 
Contudo, o uso de moluscicida de origem sintético tem gerado 
preocupação em relação a fatores como: toxicidade para outras 
espécies, baixa seletividade; contaminação do meio ambiente e o 
alto custo pelo fato de ser importado[5]. Nesse contexto, a procura 
de substâncias facilmente biodegradáveis tem aumentado o 
interesse nos pesquisadores na busca por produtos naturais que 
apresente atividade moluscicida. 

A Organização Mundial da Saúde enfatiza a necessidade 
de estudos moluscidas de plantas com a finalidade de tornas 
menos oneroso e mais eficiente o controle da esquistossomose. O 
uso de plantas com propriedades moluscicida é uma alternativa ao 
controle químico. Eles podem ser aplicados na forma de pó, 
extratos e óleos[6], proporcionando maior segurança, seletividade, 
biodegradabilidade, viabilidade econômica e baixo impacto 

ambiental[6]. As propriedades dessas plantas estão diretamente 
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relacionadas aos seus óleos essenciais, que são uma 
mistura complexa de divesos compostos aromáticos[7]. 

Entre as espécies ricas nesses compostos aromáticos 
está a Bixa Orella da família Bixaceae popularmente 
conhecida como uruku[7]. Essa espécie se caracterizam por 
possuí grandes quantidades de fitoquímicos, destacando-
se principalmente compostos fenólicos e vitaminas[8]. 
Apesar de seu potencial bioativo, poucos estudos são 
realizados sobre essa planta[9]. 

O presente trabalho relata pela primeira vez a 
atividade antileishmanial do óleo essencial das folhas de 
Bixa orellana 

 

Materiais e Métodos 

As folhas foram coletados no município de São 
Luís, Maranhão, Brasil. Após a coleta, o material vegetal foi 
submetido à estufa de secagem de ar convectiva FANEM 
520 a 45ºC por 24 horas, e posteriormente, trituradas em 
moinho de facas. Foram utilizadas 100g das folhas de B. 
orellana, adicionando-se água destilada (1:10). Para 
extração do OE, utilizou-se a técnica de hidrodestilação. 

As amostras dos caramujos da espécie 
Biomphalaria glabrata foram capturados nos períodos 
chuvosos de 2019 nas áreas com baixo saneamento no 
bairro Sá Viana, São Luís-MA. O método de coleta foi realizado 
segundo a proposta de Brasil (2009), efetuando uma varredura 
com uma concha nas áreas submersas e os caramujos 
capturados foram recolhidos em um recipiente de vidro com 
tampa, com água do próprio criadouro, depois 
transportados para o moluscário do Laboratório de 
Pesquisa e Aplicação de Óleos Essenciais (LOEPAV/UFMA), 
para posteriores análises. Os caramujos foram mantidos em 
laboratório por 30 dias sendo analisados a cada 07 dias, para 
confirmação da ausência de. infecção por Schistosoma 
mansoni. 

Para a avaliação da atividade moluscicida foi 
utilizada à técnica preconizada pela Organização Mundial de 
Saúde[10], onde os testes foram efetuados em triplicata. No 

teste denominado de Concentração Letal (CL50), foram 

preparadas soluções do OE num volume de 500 mL nas 
concentrações 10, 25, 50 e 75 mg/L e 0,15 mL de Tween 
80(tensoativo), adicionando-se caramujos adultos e 
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alimentando-os com alface hidropônico. Os mesmos ficaram 
expostos na solução por 24 h, sob temperatura ambiente, 
removidos da solução, lavados por duas vezes com água 
desclorada, colocados em um recipiente de vidro contendo 500 mL 
de água desclorada, alimentando-os com alface hidropônico e 
observados a cada 24 h, por 4 dias para avaliar a mortalidade. 
Realizou-se os controles necessários recomendados. 

 

Resultados e Discussões 
 

Observou-se através da tabela 1 que o OE de Bixa Orellana 
apresentou a CL50 de 35,70 mg L-1 frente caramujo transmissor da 
esquistossomose (Biomphalariaglabrata), incentivando assim, seu 
potencial de aplicação molusciscida. 

Tabela 1. Concentração Letal 50% para ação do OE a frente ao 
caramujo transmissor da esquistossomose (Biomphalariaglabrata) 

Log da 

Conclusões 

Na literatura não há registros sobre atividade moluscicida 

do OE das folhas de B. orellana, mas mediante aos dados deste 

estudo, o OE mostrou-se ativo e estimula-se sua aplicabilidade no 

combate ao vetor deste estudo. 
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O OE demonstrou-se ativo contra o caramujo Biomphalaria 

glabrata em todas as concentrações e uma CL50 de 35,70mg/L. 
Segundo as normas da OMS, uma planta com propriedades 
moluscicidas demonstra ser ativa quando apresenta 90% de 
mortalidade dos moluscos em concentrações até 100 mg/L. 

Dados sobre a atividade moluscicida do OE das folhas de 
Bixa orellana, não foram encontrados na literatura científica, 
ressaltando a importância do presente estudo. 

Em estudo realizado com o OE das folhas de Syzygium 
cumini (L.) a atividade moluscicicda presentou uma CL50 90 mg L-1 

frente à Biomphalaria glabrata[11], valor superior ao encontrado 
neste trabalho. De maneira semelhante, a avaliação da atividade 
moluscicida do OE de Citrus sinensis (L.) Osbeck frente aos 
caramujos transmissores da esquistossomose realizada evidenciou 
uma CL50 de 168,75 mg L-1 [12]. 

Dessa forma o resultado mostra a notável capacidade do OE 
como agente prospectivo de controle e gerenciamento do caramujo 
transmissor da esquistossomose. 
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Resumo 
 

A esquistossomose ainda hoje é um problema de saúde pública no país. Sua patogênese é 
dependente da interação do parasita e do hospedeiro podendo acometer diferentes órgãos e 
sistemas, salientando a importante característica das formas crônicas com sérias implicações 
para o indivíduo. Desta forma, este trabalho objetivou avaliar a atividade moluscicida do óleo 
essencial (OE) das folhas de Cymbopogon citratus frente ao caramujo transmissor da 
esquistossomose (Biomphalaria glabrata). Para extração do OE, utilizou-se a técnica de 
hidrodestilação. Os caramujos foram recolhidos e mantidos em laboratório por 30 dias. Para a 
avaliação da atividade moluscicida, realizou-se o teste de Concentração Letal (CL50) onde 
soluções do OE foram preparadas nas concentrações 10, 25, 50 e 75 mg L-1, adicionando-se 
os caramujos adultos que ficaram expostos na solução por 24 h, sob temperatura ambiente e 
observados por 4 dias para avaliar a mortalidade. A ação do OE influenciou a mortalidade dos 
caramujos em todas as concentrações com CL50 de 34,84 mg L-1, mostrando-se ativo. O OE 
avaliados apresentou-se como promissor no combate da esquistossomose. 

 
 

 

 
Introdução 

A esquistossomose é uma doença parasitária que resulta 
em anemia, crescimento prejudicado e danos graves aos 
órgãos. Estima-se que 41.000 pessoas morram da doença a cada 
ano, e aproximadamente 90% de todos os casos ocorrem na 
África.[1] Atualmente o controle químico é uma das formas mais 
utilizadas para reduzir drástica e rapidamente as populações dos 
moluscos hospedeiros do S. mansoni [2]. Moluscicidas são 
substâncias usadas para exterminar moluscos, principalmente 
caramujos que vivem e se alimentam de folhagens em 
estufas, jardins, lavouras e campos. Também são utilizados 
para controlar caramujos vetores de parasitos importantes em 
saúde pública, como é o caso dos vetores de parasitos do gênero 
Schistosoma.[3] 

As plantas produzem diversos compostos orgânicos, 

muitos dos quais não participam diretamente de seu 

desenvolvimento. Essas substâncias referidas como metabólitos 

secundários ou produtos naturais desempenham um papel 

fundamental nas suas interações de defesa contra predadores e 

patógenos.[4] Alguns estudos publicados demonstraram a 

atividade moluscicida de extratos de plantas e de seus 

metabólitos secundários [5] O uso da planta moluscicidas são 

atrativos devido ao aspecto ecônomico, com a vantagem de 

cultivar plantas localmente em de importação de compostos 

sintéticos. [6] 

Estudos evidenciaram a maioria das plantas medicinais 

possuem possuem propriedades moluscicida. Neste contexto, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial moluscicida do OE 

de C. Citratus frente ao caramujo transmissor da esquitossomose 

(Biomphalaria glabrata). 

 

Materiais  e Métodos 

 
As folhas foram coletadas no município de São Luís, 

Maranhão, Brasil. Após a coleta, o material vegetal foi submetido 
à estufa de secagem de ar convectiva FANEM 520 a 45ºC por 24 
horas, e posteriormente, trituradas em moinho de facas. Foram 
utilizadas 100g das folhas secas de C. citratus, adicionando-se 
água destilada (1:10). Para extração do OE, utilizou-se a técnica 
de hidrodestilação. 

As amostras dos caramujos da espécie Biomphalaria 
glabrata foram capturados nos períodos chuvosos de 2019 nas 
áreas com baixo saneamento no bairro Sá Viana, São Luís-MA. O 
método de coleta foi realizado segundo a proposta de Brasil [7], 
efetuando uma varredura com uma concha nas áreas submersas 
e os caramujos capturados foram recolhidos em um recipiente de 
vidro com tampa, com água do próprio criadouro, depois 
transportados para o moluscário do Laboratório de Pesquisa e 
Aplicação de Óleos Essenciais (LOEPAV/UFMA), para 
posteriores análises. Os caramujos foram mantidos em 
laboratório por 30 dias sendo analisados a cada 07 dias, para 
confirmação da ausência de infecção por Schistosoma mansoni. 
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Para a avaliação da atividade moluscicida foi utilizada à 
técnica preconizada pela Organização Mundial de Saúde [8], 
onde os testes foram efetuados em triplicata. No teste 
denominado de Concentração Letal (CL50), foram preparadas 
soluções do OE num volume de 500 mL nas concentrações 10, 
25, 50 e 75 mg/L e 0,15 mL de Tween 80(tensoativo), 
adicionando-se caramujos adultos e alimentando-os com alface 
hidropônico. Os mesmos ficaram expostos na solução por 24 h, 
sob temperatura ambiente, removidos da solução, lavados por 
duas vezes com água desclorada, colocados em um recipiente de 
vidro contendo 500 mL de água desclorada, alimentando-os com 
alface hidropônico e observados a cada 24 h, por 4 dias para 
avaliar a mortalidade. Realizou-se os controles necessários 
recomendados. 

 

Resultados e Discussões 

Observou-se através da tabela 1 que o OE apresentou a 
CL50 de 34,80 mg L-1 frente ao caramujo transmissor da 
esquistossomose (Biomphalariaglabrata), 

 
Tabela 1. Concentração Letal 50% para ação do OE a frente ao 

caramujo transmissor da esquistossomose (Biomphalariaglabrata) 
Log da 

Referências Bibliográficas 

 
[1] WHO. (2010). Primeiro relatório sobre doenças tropicais 
negligenciadas. Trabalhando para superar o impacto global das doenças 
tropicais negligenciadas. Dados de Catalogação na Publicação da 
Biblioteca da OMS [Online]. Disponível 
em: http://www.who.int/neglected_diseases/2010report/en/ [último acesso  
em 14 de agosto de 2020] [Google Scholar] 
[2] SILVA, Cesar Luiz Pinto Ayres Coelho et al.( 2013). Ação moluscicida 
de Moringa oleifera Lam sobre o molusco biomphalaria glabrata (Say, 
1818) hospedeiro intermediário do Schistosoma mansoni (Sambon, 1907) 
e efeitos ecotoxicológicos em organismos aquáticos não alvo. Tese de 
Doutorado. Instituto Oswaldo Cruz. 
[3] ROCHA, Thiago José Matos et al.(2013) Estudo do efeito moluscicida 
de espécies vegetais em embriões e caramujos adultos de Biomphalaria 
glabrata Say, 1818 (Gastropoda, Planorbidae). Revista de Patologia 
Tropical/Journal of Tropical Pathology, v. 42, n. 2. 
[4] CROTEAU, R.; KUTCHAN, T. M.; LEWIS, N. G.(2000) Natural products 
(secondary metabolites). In: BUCHANAN, B.; GRUISSEM, W.; JONES, R. 
Biochemistry & molecular biology of plants. Rockville: American Society of 
Plant Physiologists. 
[5] Zhang H, Xu HH, Song ZJ, Chen LY, Wen HJ.(2012) Molluscicidal 
activity of Aglaia duperreana and the constituents of its twigs and leaves. 
fitoterapia 83: 1081-1086. 
[7] BRASIL. (2005) Guia de vigilância epidemiológica. 6. ed. Brasília: 

CL50 

 
34,80 
mg L-1 

Fonte: O autor, 2020 

intersecção Classificação 
da curva 

1,54 ativo 

FUNASA 

[8] PAVARINI, D. P. et al. (2012) Animal Feed Science and Technology, v. 
176, n. 1-4, p. 5-16. 
[9] Otarigho, B., & Morenikeji, O. A. (2012). Molluscicidal effects of 
aqueous and ethanolic extracts of Lemongrass (Cymbopogon citratus) leaf 
against the different developmental stages of Biomphalaria pfeifferi. NY Sci 

O OE demonstrou atividade moluscicida mediante ao 
caramujo Biomphalaria glabrata em todas as concentrações e 

uma CL50 de 34,80 mg/L. Apontando atividade moluscicida do OE 
frente ao caramujo Biomphalaria glabrata. Otarigho & Morenikeji 
[9] ao avaliarem a atividade moluscicida dos extratos aquoso e 
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Os resultados obtidos comparados com a literatura da 
atividade moluscicida com o OE do presente estudo, o trabalho 
apresentou bons resultados, o que torna o presente estudo 
promissor. 

 

Conclusões 

Desta forma, o OE apresentou atividade significativa, 

segundo as normas da OMS que considera ativa concentrações 

até 100 mg L-1. Por efeito da sua ação moluscicida o OE se 

apresenta como promissor no combate da esquistossomose. 
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Resumo 
 

A esquistossomose é uma doença crônica de expressão epidemiológica, atualmente vem 

ocasionando complicações em casos clínicos, acarretando elevação na taxa de mortalidade 

humana. Este trabalho objetivou avaliar a atividade moluscicida do óleo essencial (OE) das 

folhas de Eucalyptus globulus frente ao caramujo transmissor da esquistossomose 

(Biomphalaria glabrata). Para extração do OE, utilizou-se a técnica de hidrodestilação. Os 

caramujos foram recolhidos e mantidos em laboratório por 30 dias. Para a avaliação da 

atividade moluscicida, realizou-se o teste de Concentração Letal (CL50) onde soluções do OE 

foram preparadas nas concentrações 10, 25, 50 e 75 mg L-1, adicionando-se os caramujos 

adultos que ficaram expostos na solução por 24 h, sob temperatura ambiente e observados 

por 4 dias para avaliar a mortalidade. O OE em estudo apresentou a CL50 de 36,10 mg L-1, 

esse resultado indica que o óleo essencial avaliado mostra eficiência na atividade moluscicida. 

 
 

 

 

 
Introdução 

A esquistossomose é uma doença endêmica em vários 
países tropicais, causada pelo Schistosoma mansoni. Esta moléstia 
é umas das mais prevalentes infecções parasitárias observada nos 
países tropicais, impactando negativamente a economia e 
principalmente a saúde pública [1]. 

O controle químico é uma das formas mais utilizadas para 
reduzir drástica e rapidamente as populações dos moluscos 
hospedeiros do S. mansoni [2]. A niclosamida é o único moluscicida 
comercialmente disponível e recomendado pela OMS para uso em 
larga escala em programas de controle da esquistossomose. 
Entretanto, bioensaios ecotoxicológicos demonstram a severidade 
tóxica para alguns organismos aquáticos como peixes, insetos e 
outros moluscos [3]. 

Um produto a ser usado como moluscicida, precisa reunir 
algumas propriedades indispensáveis, a exemplo do que ocorre 
com outros defensivos: deve ser eficaz contra os moluscos, mesmo 
quando empregado em baixas concentrações; ter baixo custo, 
propriedade que nem sempre depende da primeira; não pode ser 
tóxico ao homem, aos animais aquáticos ou às plantas; não pode 
ter efeitos acumulativos nos tecidos do homem e dos animais 
aquáticos e ser de fácil manipulação[4]. 

O gênero Eucalyptus é uma fonte rica de produtos naturais 
bioativos[5]. Evidencias cientificas comprovam que espécies 
de Eucalyptus têm efeito moluscicida em caramujos Oncomelania, 
incluindo o Eucalyptus camaldulensis Dehnh, Eucalyptus 
cordata Labill [6] e Eucalyptus globulus Labill. (Myrtaceae), sendo a 
espécie mais cultivada do gênero [7]. 

Desta forma, este trabalho objetivou avaliar a atividade 
moluscicida do óleo essencial (OE) das folhas de Eucalyptus 
globulus frente ao caramujo transmissor da esquistossomose 
(Biomphalaria glabrata). 

 

Materiais  e Métodos 

As folhas foram coletadas no município de São Luís, 
Maranhão, Brasil. Após a coleta, o material vegetal foi submetido à 
estufa de secagem de ar convectiva FANEM 520 a 45ºC por 24 
horas, e posteriormente, trituradas em moinho de facas. Foram 
utilizadas 100g das folhas secas de E. globulus, adicionando-se 
água destilada (1:10). Para extração do OE, utilizou-se a técnica de 
hidrodestilação. 

As amostras dos caramujos da espécie Biomphalaria 
glabrata foram capturados nos períodos chuvosos de 2019 nas 
áreas com baixo saneamento no bairro Sá Viana, São Luís-MA. O 
método de coleta foi realizado segundo a proposta de Brasil (2007), 
efetuando uma varredura com uma concha nas áreas submersas e 
os caramujos capturados foram recolhidos em um recipiente de 
vidro com tampa, com água do próprio criadouro, depois 
transportados para o moluscário do Laboratório de Pesquisa e 
Aplicação de Óleos Essenciais (LOEPAV/UFMA), para posteriores 
análises. Os caramujos foram mantidos em laboratório por 30 dias 
sendo analisados a cada 07 dias, para confirmação da ausência de 
infecção por Schistosoma mansoni. 

Para a avaliação da atividade moluscicida foi utilizada à 
técnica preconizada pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 
1983), onde os testes foram efetuados em triplicata. No teste 
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soluções do OE num volume de 500 mL nas concentrações 10, 25, 
50 e 75 mg/L e 0,15 mL de Tween 80(tensoativo), adicionando-se 
caramujos adultos e alimentando-os com alface hidropônico. Os 
mesmos ficaram expostos na solução por 24 h, sob temperatura 
ambiente, removidos da solução, lavados por duas vezes com água 
desclorada, colocados em um recipiente de vidro contendo 500 mL 
de água desclorada, alimentando-os com alface hidropônico e 
observados a cada 24 h, por 4 dias para avaliar a mortalidade. 
Realizou-se os controles necessários recomendados. 

 

Resultados e Discussões 

Observou-se através da tabela 1 que o OE de Eucalyptus 

globulus apresentou a CL50 de 36,10 mg L-1 frente caramujo 

transmissor da esquistossomose (Biomphalariaglabrata), 

incentivando assim, seu potencial de aplicação molusciscida. 

 
Tabela 1. Concentração Letal 50% para ação do OE a frente ao caramujo 

    transmissor da esquistossomose (Biomphalariaglabrata)  

Log da 

Conclusões 
 

Neste contexto, os dados apresentados pelo OE reforçam a 
importância dos produtos vegetais e o OE deste estudo como fonte 
de novos compostos bioativos e incentiva-se sua aplicabilidade 
para atuar frente a atividade moluscicida no combate ao 
Biomphalaria glabrata. 
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De acordo com o resultado obtido através da CL50 o OE 
mostrou-se ativo o contra o caramujo Biomphalaria glabrata em 
todas as concentrações. Mediante as diretrizes da OMS, uma 
planta com propriedade moluscicida é considerada ativa se 
ocasionar 90% de mortalidade, em concentrações em até 100 mg L- 

1. Al-Sayed et al., [*] ao avaliarem atividade moluscicida de extratos 
metanoico de compostos isolados de E. globulus e M. styphelioides 
relataram atividade moluscicida mais ativas do extrato metanoico 
de E. globulus. 

Apesar de estudos serem escassos sobre a atividade 
moluscicida do OE de Eucalyptus globulus mostrou-se promissor 
por ser um potencial biocida frente ao B. glabrata. 
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Resumo 

 

Para o controle da esquistossomose é necessário que as populações de moluscos hospedeiros 
intermediários (Biomphalaria) sejam controladas, interrompendo o ciclo evolutivo e diminuindo 
os riscos de transmissão da doença. A busca por novos agentes bioativos de fontes naturais 
como alternativas aos químicos sintéticos vem se intensificando. Neste contexto, objetivou-se 
avaliar o potencial moluscicida do óleo essencial (OE) de Hymenaea courbaril frente ao 
Biomphalaria glabrata. As cascas do fruto de H. courbaril foram secas, trituradas e adicionadas 
de água destilada (1:10). Para extração do OE, utilizou-se a técnica de hidrodestilação. Os 
caramujos foram recolhidos e mantidos em laboratório por 30 dias. Para a avaliação da atividade 
moluscicida, realizou-se o teste de Concentração Letal (CL50) onde soluções do OE foram 
preparadas nas concentrações 10, 25, 50 e 75 mg L-1, adicionando-se os caramujos adultos que 
ficaram expostos na solução por 24 h, sob temperatura ambiente e observados por 4 dias para 
avaliar a mortalidade. A ação do OE influenciou a mortalidade dos caramujos em todas as 
concentrações com CL50 de 37,34 mg L-1, mostrando-se ativo. Os resultados obtidos para ação 
do OE apontam para uma alternativa aos químicos sintéticos empregados atualmente. 

 
 
 

 

 
 

Introdução 

A esquistossomose é um problema de saúde pública, sendo 
causada pelo parasita Schistosoma mansoni que através dos 
moluscos do gênero Biomphalaria, completa seu ciclo de vida. No 
Brasil, a doença foi descrita em 18 estados e no Distrito Federal, 
sendo sua ocorrência diretamente ligada à presença dos moluscos 
transmissores [1]. As substâncias moluscicidas são empregadas 
para o extermínio de moluscos e utilizadas para controlar caramujos 
vetores do parasita, são geralmente sintéticas, e trazem como 
desvantagens a toxicidade para outras espécies e a contaminação 
do meio ambiente [6]. Dessa forma, a procura por substâncias de 
origem vegetal que apresentem atividade moluscicida vem 
aumentando. 

Sabe-se que as plantas produzem diversos compostos 
orgânicos, referidos como metabólitos secundários ou produtos 
naturais, que naturalmente desempenham um papel fundamental 
nas interações de defesa contra predadores e patógenos. Muitos 
destes apresentam atividades biológicas e têm sido utilizados na 
indústria farmacêutica e agroquímica [2]. O jatobá (Hymenaea 
courbaril), que nas diferentes regiões do Brasil é conhecido por 
também conhecido por jataí, jataí-amarelo, jataí-peba, jataí- 
vermelho, jitaí, farinheira, jataíba, burandã, imbiúva, jatobá-miúdo, 
jatobá-da-catinga. e jataí, jitaí [3],é uma espécie nativa do cerrado 
que apresenta ampla distribuição em todo o Brasil. 

Neste contexto, objetivou-se avaliar o potencial moluscicida 
do óleo essencial (OE) de Hymenaea courbaril frente ao 

Biomphalaria glabrata. 
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Materiais e Métodos 

Os frutos de H. courbaril foram coletados no 
município de São Luís, Maranhão, Brasil. Após a coleta, o 
material vegetal foi submetido à estufa de secagem de ar 
convectiva FANEM 520 a 45ºC por 24 horas, e 
posteriormente, trituradas em moinho de facas. Foram 
utilizadas 200g de cascas do fruto da H. courbaril 
adicionando-se água destilada (1:10). Para extração do OE, 
utilizou- se a técnica de hidrodestilação. 

As amostras dos caramujos da espécie 
Biomphalaria glabrata foram capturados nos períodos 
chuvosos de 2019, nas áreas com baixo saneamento no 
bairro Sá Viana, São Luís-MA. A coleta foi realizada de 
acordo com efetuando uma varredura com uma concha nas 
áreas submersas. Os caramujos capturados foram recolhidos 
em um recipiente de vidro com tampa, com água do próprio 
criadouro, depois transportados para o moluscário do 
Laboratório de Pesquisa e Aplicação de Óleos Essenciais 
(LOEPAV/UFMA), para posteriores análises. Os caramujos 
foram mantidos em laboratório por 30 dias sendo analisados 
a cada 07 dias, para confirmação da ausência de infecção por 
Schistossoma mansoni, os que não apresentaram sinais de 
infecção trematóide no período de 30 dias foram selecionados 
para o teste de atividade do moluscicida. 

Para a avaliação da atividade moluscicida os testes foram 
efetuados em triplicata. Para o teste denominado de 

Concentração Letal 50% (CL50), foram preparadas soluções do 

OE num volume de 500 mL nas concentrações 10, 25, 50 e 
75 mg L-1 e 0,15 mL de Tween 80(tensoativo), 
adicionando-se caramujos adultos. Os 
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mesmos ficaram expostos na solução por 24 h, sob temperatura 
ambiente, removidos da solução, lavados por duas vezes com água 
desclorada, colocados em um recipiente de vidro contendo 500 mL 
de água desclorada, alimentando-os com alface hidropônico e 
observados a cada 24 h, por 4 dias para avaliar a mortalidade. 
Realizou-se os controles necessários recomendados. 

 

Resultados e Discussões 

A Concentração Letal 50% (CL50), foi calculada através da 
intersecção das curvas de acumulados mortos e acumulados vivos, 
tendo como resultado a concentração de 37,34 mg L-1. Adotou-se o 
critério estabelecido por Dolabela [4] para classificação da toxicidade 
dos OE’s, sendo considerado produto altamente tóxico quando 
CL50≤80 mg L-1, moderadamente tóxico para 80 mg/L ≤ CL50≥ 250 
mg L-1 e levemente tóxico ou atóxico quando CL50≥250 mg L-1. 

Uma substância é considerada moluscicida quando é capaz 
de eliminar o caramujo em todas as fases do seu ciclo de vida e no 
seu habitat natural, tem ação letal seletiva a caramujos, inócua para 
o homem, animais domésticos, peixes e plantas, não sofrer 
decomposição na água e no solo e ser estável em condições de 
temperatura e irradiação solar [5]. 

Desta forma, o OE de H. courbaril mostrou-se eficiente frente 
aos caramujos em todas as concentrações testadas, com atividade 
moluscicida importante no controle e combate à esquistossomose. 

 

Conclusões 

Diante dos resultados apresentados, conclui-se que o OE 
das cascas do fruto H. courbaril apresenta interessante atividade 
moluscicida, com concentração Letal 50% (CL50) de 37,34 mg L-1. 
Em virtude de sua eficiência, a H. courbaril se apresenta como uma 
promissora alternativa aos químicos sintéticos empregados 
atualmente. 
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Resumo 
 

As propriedades medicinais e organolépticas dessas plantas medicinais estão diretamente 
relacionadas aos seus óleos essenciais, que são uma mistura complexa de diversas 
substâncias ativas. Objetivou-se então avaliar a atividade moluscicida do óleo essencial (OE) 
das partes aéreas de Origanum vulgare frente ao caramujo transmissor da esquistossomose 
(Biomphalaria glabrata). As folhas foram coletadas no município de São Luís, Maranhão, 
submetido à secagem, e posteriormente, trituradas. Foram utilizadas 100g das folhas secas de 
O. vulgare, adicionando-se água destilada (1:10) para extração do OE por hidrodestilação. As 
amostras dos caramujos Biomphalaria glabrata foram capturados nos períodos chuvosos de 
2019 de São Luís-MA. Para a avaliação da atividade moluscicida foi utilizada a técnica 
preconizada pela OMS. No teste de Concentração Letal (CL50), foram preparadas soluções do 
OE num volume de 500 mL nas concentrações 10, 25, 50 e 75 mg/L e 0,15 mL de Tween 
80(tensoativo), adicionando-se caramujos adultos e alimentando-os com alface hidropônico. O 
OE apresentou atividade moluscicida frente ao caramujo Biomphalaria glabrata em todas as 
concentrações e uma CL50 de 55,10 mg/L. O resultado obtido nesse estudo incentiva o uso e 
aplicação do OE de O. vulgare em virtude de seus potenciais para atividade moluscicida 
efetivo frente ao caramujo Biomphalaria glabrata. 

 
 
 

 

 

 
Introdução 

As plantas medicinais têm atraído a atenção de 
pesquisadores do mundo inteiro, por suas propriedades medicinais 
e organolépticas. As propriedades dessas plantas medicinais estão 
diretamente relacionadas aos seus óleos essenciais, que são uma 
mistura complexa de diversas substâncias ativas. 

As propriedades antibacterianas e antioxidantes de muitas 
especiarias e seus óleos essenciais (OE) são conhecidas há muito 
tempo, mas apenas nos últimos anos que os consumidores 
perceberam a importância do uso dessas substâncias.[1] 

O óleo essencial de orégano possui atividade 
antibacteriana, antifúngica, analgésica e antioxidante, devido à 
presença do timol e o carvacrol, principais princípios ativos do óleo 
de orégano. Tem sido largamente utilizado na indústria cosmética, 
de higiene e de alimentos.[2] 

Este trabalho objetivou, portanto, avaliar a atividade 
moluscicida do óleo essencial (OE) das partes aéreas de Origanum 
vulgare frente ao caramujo transmissor da esquistossomose 
(Biomphalaria glabrata). 

 

Materiais  e Métodos 

As folhas foram coletadas no município de São Luís, 
Maranhão, Brasil. Após a coleta, o material vegetal foi submetido à 

estufa de secagem de ar convectiva por 24 horas, e 
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posteriormente, trituradas. Foram utilizadas 100g das folhas 
secas de O. vulgare, adicionando-se água destilada (1:10) 
para extração do OE por hidrodestilação. 

As amostras dos caramujos da espécie 
Biomphalaria glabrata foram capturados nos períodos 
chuvosos de 2019 nas áreas com baixo saneamento no 
bairro Sá Viana, São Luís-MA. A técnica de coleta foi realizada 
de acordo com proposta de Brasil[3], efetuando uma varredura 
com uma concha nas áreas submersas e os caramujos 
capturados foram recolhidos em um recipiente de vidro com 
tampa, com água do próprio criadouro, depois 
transportados para o moluscário do Laboratório de 
Pesquisa e Aplicação de Óleos Essenciais (LOEPAV/UFMA), 
para posteriores análises. Os caramujos foram mantidos em 
laboratório por 30 dias sendo analisados a cada 07 dias, para 
confirmação da ausência de infecção por Schistossoma 
mansoni. 

Para a avaliação da atividade moluscicida foi 
utilizada à técnica preconizada pela Organização Mundial de 
Saúde[4], onde os testes foram efetuados em triplicata. No 

teste denominado de Concentração Letal (CL50), foram 

preparadas soluções do OE num volume de 500 mL nas 
concentrações 10, 25, 50 e 75 mg/L e 0,15 mL de Tween 
80(tensoativo), adicionando-se caramujos adultos e 
alimentando-os com alface hidropônico. Os mesmos 
ficaram expostos na solução por 24 h, sob temperatura 
ambiente, removidos da solução, lavados por duas vezes 
com água desclorada, colocados em um recipiente de vidro 
contendo 500 mL de água desclorada, alimentando-os com 
alface hidropônico e 
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observados a cada 24 h, por 4 dias para avaliar a mortalidade. 
Realizou-se os controles necessários recomendados. 

 
 

Resultados e Discussões 

O OE apresentou atividade moluscicida frente ao caramujo 
Biomphalaria glabrata em todas as concentrações e uma CL50 de 
55,10 mg/L. De acordo com os padrões adotados pela Organização 
Mundial da Saúde[4], a atividade moluscicida é eficaz quando a 
concentração letal (CL50) em 24 horas a uma determinada 
temperatura é inferior a 100 mg para vegetal bruto e 20 mg para 
extratos, confirmando a atividade moluscicida do OE em estudo. 

No estudo de Xie[5] quanto à toxicidade do OE para a 
mosca doméstica Musca domestica L. foi relatada uma CL50 de 
9,52 µg/L. Govindarajan[6] observou em seu estudo que o OE teve 
um efeito tóxico significativo contra larvas de terceiro estágio inicial 
de An. stephensi, An. subpictus, Cx. quinquefasciatus e Cx. Tritaeni 
orhynchus, com valores de CL50 de 67,00, 74,14, 80,35 e 84,93 
μg/ml. 

 
 

Conclusões 

Concluiu-se, portanto, que o uso de moluscicidas requer o 

entendimento acerca do mecanismo de ação dessas substâncias 

nos moluscos. A elucidação de tal processo necessita de estudos 

que revelem os detalhes referentes ao perfil fitoquímico do vegetal 

e a resposta fisiológica do molusco frente aos constituintes 

químicos. Desta forma, o resultado obtido nesse estudo incentiva o 

uso e aplicação do OE de O. vulgare em virtude de seus potenciais 

para atividade moluscicida efetivo frente ao caramujo Biomphalaria 

glabrata. 
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Resumo 
 

Os herbicidas atrazina e glifosato são amplamente utilizados em culturas agrícolas no Brasil, 
onde são aplicados tanto de forma isolada quanto em mistura, resultando em sua presença 
constante no ambiente. Este trabalho buscou avaliar os efeitos da exposição crônica de 
atrazina (2 µg.L-1), glifosato (65 µg.L-1) e sua mistura (2 + 65 µg.L-1) a um organismo não alvo. 
Após a exposição crônica verificou-se que os parâmetros sobrevivência e reprodução não 
foram afetados, entretanto, o fator primípara, apresentou diferença estatística (p<0,05), 
quando comparado ao controle, para o grupo correspondente ao herbicida atrazina isolado e 
para o grupo contendo a mistura dos dois herbicidas. Estes resultados contribuem com 
informações sobre os efeitos da mistura de produtos, além da avaliação de concentrações de 
relevância ambiental, uma vez que ainda existe uma lacuna na literatura sobre estes temas. 

 
 

 

 

Introdução 

Os herbicidas atrazina e glifosato estão entre os dez 
ingredientes ativos mais vendidos no Brasil. A legislação brasileira, 
permite a presença destes herbicidas, em águas de Classe I, nas 
concentrações de 2 e 65 µg.L-1, para atrazina e glifosato, 
respectivamente[1]. 

Devido a aplicação constante em culturas agrícolas, 
resíduos destes produtos estão presentes no ambiente, porém, os 
efeitos causados a organismos não alvo são desconhecidos. Dessa 
forma, este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos destes 
herbicidas ao microcrustáceo Daphnia magna, após exposição 
crônica. 

 

Materiais e Métodos 

O cultivo e os testes utilizando o microcrustáceo D. magna 
seguiram as prescrições da NBR 12.713[2] e da OECD[3]. 

 

 
 

Resultados e Discussões 

Após a exposição crônica, todos os organismos expostos 
sobreviveram em todos os grupos avaliados. Além disso, os resultados 
referentes aos parâmetros primípara e reprodução estão apresentados na 
Figura 1. 

Figura 1. (a) tempo médio para o início da produção de filhotes (primípara) 
e (b) média de filhotes produzidos por fêmea viva de D. magna avaliadas 
após exposição crônica, onde * indica a diferença estatística em relação ao 
controle (p<0,05). 

  
 

Fonte: A autora, 2020. 

 

Conclusões 

Estes dados contribuem com a área da ecotoxicologia de 

misturas, e estimulam a revisão da legislação quanto as 

concentrações permitidas em águas para abastecimento. 
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Resumo 
 

 
Este presente trabalho fez-se importante para o conhecimento cientifico a respeito da toxicidade 

e dos efeitos toxicológicos advindos dos produtos obtidos da espécie. Desta forma, este estudo 

determinou a toxicidade pelo bioensaio de letalidade frente a Artemia salina do óleo essencial 

(OE) das folhas de Psidium guajava. O óleo essencial (OE) foi extraído por hidrodestilação, 

sendo posteriormente avaliada o ensaio de toxicidade, para a avaliação da letalidade de Artemia 

salina Leach, foi preparada uma solução salina estoque de OE na concentração de 10.000 mg 

L-1 e 0,02 mg de Tween 80 (tenso ativo). Diluições foram realizadas para obtermos no final 

concentrações de 10, 100 e 1000 mg L-1, respectivamente. Todos os ensaios foram realizados 

em triplicatas. Após 24 horas, realizou-se a contagem das larvas vivas. Adotou-se o critério 

estabelecido por Dolabela (1997) para classificação da toxicidade. De acordo com os resultados 

obtidos o OE não apresentou toxicidade por exibir uma CL50 de 310, 15 mg L-1 

 
 

 
 

 
Introdução 

 
A goiabeira (Psidium guajava L., Myrtaceae), além do grande valor 

nutritivo da fruta, se destaca pelas atividades biológicas relacionadas 

a compostos ativos na planta, sendo considerada um agente 

terapêutico eficiente. 

 

A espécie é muito empregada na alimentação e suas folhas 

utilizadas, principalmente, pela medicina, em problemas intestinais. 

 

Ademais, as folhas são usadas para aliviar tosse, feridas, úlceras e 

o seu fruto é usado como tônico e anti-helmíntico [1,2]. 

 

Como os óleos essenciais possuem uma composição química 

complexa além de avaliar sua bioatividade, é necessário realizar 

estudos que demonstrem o nível de sua letalidade. Neste sentido, 

objetivou-se analisar a toxicidade do óleo essencial das folhas de 

goiabeira. 

 

Materiais e Métodos 

As folhas foram coletadas no município de São Luís, 

Maranhão, Brasil. Após a coleta, o material vegetal foi submetido à 

estufa de secagem de ar convectiva FANEM 520 a 45ºC por 24 

horas, e posteriormente, trituradas em moinho de facas. Foram 

utilizadas 100g das folhas secas de C. citratus, adicionando-se água 

destilada (1:10). Para extração do OE, utilizou-se a técnica de 

hidrodestilação por arraste vapor. 

 
 

Para a avaliação da letalidade de Artemia salina Leach, foi 

preparada uma solução salina estoque de OE na concentração de 

10.000 mg L-1 e 0,02 mg de Tween 80 (tenso ativo). Diluições foram 

realizadas para obtermos no final concentrações de 10, 100 e 1000 

mg L-1, respectivamente. Todos os ensaios foram realizados em 

triplicatas, onde dez larvas na fase náuplio foram transferidas para 

cada um dos tubos de ensaio. Para o do branco utilizou-se solução 

salina, para o controle positivo K2Cr2O7 e para o controle negativo 

uma solução 4 mg L-1 de Tween 80. Após 24 horas, realizou-se a 

contagem das larvas vivas. Adotou-se o critério estabelecido por 

Dolabela [3] para classificação da toxicidade do OE, sendo 

considerado 

 

Resultados e Discussões 
 

De acordo com o ensaio de toxicidade, foi possível 

observar que o OE não apresentou toxicidade por exibir CL50 de 

310,15 mg L-1. De modo geral óleos essenciais de alta toxicidade 

para A. salina apresentam CL50 > 250 mg L-1. 

 
Ao comparar este trabalho com outros, foi possível observar 

que o extrato aquoso de P. guajava com 91% de sobrevivência [5] 

das artemias, também apresentou alta toxicidade, o que sugere que 

essa espécie possui um alto potencial para bioatividade do produto. 

 

Conclusões 
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Conforme os resultados deste estudo, o OE de P. guajava tem seu 

potencial de aplicação aceitáveis e incentivado. Considerado o OE 

como atóxico ressalta-se a importância de se apontar esse produto 

natural como uma alternativa terapêutica, incentivando seu potencial 

de aplicação. 
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Resumo 
 

O cobalto é um metal duro e de transição bastante utilizado na indústria química devido à sua 
estabilidade e versatilidade. Entretanto, atividades industriais são consideradas as principais 
fontes de contaminação do solo. Com a atual expansão do complexo industrial e agroindustrial 
e a ocorrência de desastres ambientais, o solo pode estar sendo contaminado com metais 
pesados, incluindo o cobalto. Através da ingestão ou absorção direta do composto, o cobalto 
pode bioacumular em animais e plantas, intoxicando esses organismos. Desta forma, tornam- 
se necessárias investigações a respeito da bioacumulação e dos efeitos gerados em cultivos 
sujeitos à presença deste contaminante, bem como estudos sobre a toxicidade de metais 
pesados em plantas. No presente estudo, foi efetuado o cultivo de duas raízes tuberosas e 
uma leguminosa, realizando contaminações nas fases de plantio, de desenvolvimento e de 
fase adulta. As plantas foram expostas ao CoCl2.6H2O para observação dos efeitos gerados 
pela contaminação em cada fase de crescimento. Após o cultivo, foram observadas diferenças 
entre as plantas antes da contaminação e após a adição da solução, além de anomalias em 
suas raízes, supondo uma possível bioacumulação. O próximo passo será a análise 
espectrofotométrica para verificar a quantidade de Co2+ absorvido pelos vegetais. 

 

 
Introdução 

O cobalto é um metal duro e de transição, relativamente 
raro na crosta terrestre, que se apresenta geralmente na forma de 
minérios[1,2]. O cobalto possui duas valências, 2+ e 3+. O íon 
cobalto (II) é o mais utilizado na indústria química devido à sua 
maios estabilidade. Suas aplicações são muito versáteis, podendo 
ser empregado em ligas metálicas, pigmentos, catalisadores, 
dentre outros[3,4,]. Todavia, as atividades industrias são 
consideradas as principais fontes de contaminação do solo com 
metais pesados[5]. 

Desastres ambientais, tais como o rompimento das 
barragens de Mariana e Brumadinho, produtoras em larga escala 
de ferro, manganês, carvão, níquel, cobre, ouro e cobalto, também 
são responsáveis pela poluição do solo e da água das localidades. 
Os rejeitos de minérios sem valor comercial, que possuem metais 
pesados em sua composição, muitas vezes são descartados 
indiscriminadamente, contaminando o habitat ao seu redor[6]. O 
mesmo fenômeno ocorre com as lavouras, que se beneficiam da 
agricultura de precisão por sua maior rentabilidade, na qual são 
utilizados em grande escala fertilizantes químicos e 
fitossanitários[7]. Tais aditivos também contêm metais pesados e 
contaminam o solo, os cultivos produzidos e a água. 

As fontes de exposição ambiental ao cobalto são através do 
solo, água, ar e dieta, sendo a última a forma de exposição mais 
significativa atualmente[8]. Não há recomendações de consumo 
diário de cobalto, exceto da quantidade presente na vitamina B12[9]. 
Quando consumido em excesso, via oral, o cobalto gera efeitos 
tóxicos no organismo, incluindo danos à função hepática, 
desregulação do metabolismo e inativação de enzimas[10,11]. 

Ainda, metais pesados geram a bioacumulação e 

biomagnificação na teia alimentar, acumulando-se gradativamente 
nos organismos a cada nível trófico. Isso é um risco para 
consumidores de topo de cadeira, como o próprio ser humano [12]. 
Com relação aos organismos produtores, alvo deste estudo e base 
da cadeia alimentar, são pouco conhecidos os seus efeitos em 
espécies vegetais[13]. 

Portanto, tornam-se necessárias investigações a respeito 
da bioacumulação, dos efeitos gerados no cultivo com a presença 
do contaminante e da toxicidade de metais pesados em vegetais. 
Neste estudo, foram observados os efeitos do cobalto II em três 
espécies vegetais consumidas em larga escala: a cenoura (Daucus 
carota), o rabanete (Raphanus sativus) e o feijão (Phaseolus 
vulgaris), que foram cultivados de forma padronizada e 
contaminados com CoCl2.6H2O ao longo de seu desenvolvimento. 

 

Materiais e Métodos 

Para efetuar o cultivo foram utilizadas sementes adquiridas 
comercialmente de cenoura, de rabanetes Crimson Gigante e de 
feijão comum. A terra utilizada foi do tipo terra preparada para 
flores e folhagens, a qual contém em sua composição húmus, 
esterco de aves, adubo mineral, pó de carvão, composto orgânico e 
calcário. 

Foram selecionados nove recipientes, três para cada 
espécie, atendendo às conformidades de crescimento de cada 
vegetal. Os recipientes foram enumerados em 1, 2 e 3, indicando 
em qual fase de desenvolvimento seriam contaminados. 

A seguir, os espécimes “1” foram contaminados no dia do 
plantio, os “2” na metade de seu tempo de cultivo e os “3” quando 
completaram seu amadurecimento, de forma que os efeitos do 
contaminante pudessem ser observados em seus primeiros 
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estágios de crescimento, na metade do seu desenvolvimento e em 
sua fase adulta. 

A terra foi disposta nos baldes proporcionalmente às suas 
profundidades e diâmetros com cerca de 5cm de profundidade da 
borda do recipiente até a terra. Em seguida, foram feitos buracos 
de aproximadamente 2cm de profundidade e 2cm de diâmetro para 
disposição das sementes. Após esta etapa, as sementes foram 
cobertas com terra e irrigadas com água. Os vegetais foram 
irrigados diariamente e expostos à luz solar. 

Para a contaminação dos vegetais, foi preparada uma 
solução de CoCl2.6H2O 0,5M. A solução era disposta em um copo 
medidor para aferir o volume e, em seguida, administrada de 5 em 
5mL a cada planta, pela seringa. A adição foi feita diretamente no 
solo, representando uma contaminação real. 

A cada 5 dias, foram registradas fotos das plantas, medidas 
de suas respectivas alturas e contagem do número de folhas. 

Após a colheita, as plantas tiveram suas alturas totais 
medidas. Foi efetuada a contagem do número de folhas e de 
vagens no caso dos feijões. Em seguida, tiveram seus órgãos 
vegetativos separados (no processo as raízes tuberosas sofreram 
um corte transversal para observar seu interior) e foram congeladas 
para posterior análise no Laboratório de Petróleo e Gás do Instituto 
Federal, campus Curitiba. A incineração das plantas ocorreu em 
mufla a 900ºC, seguida do preparo de uma solução com as cinzas 
e HNO3, e análise no espectrofotômetro UV-Vis, para verificar a 
quantidade de cobalto absorvida pelos vegetais. 

 

Resultados e Discussões 

Ao realizar o cultivo observou-se que as plantas 
contaminadas morriam poucos dias após a contaminação ou 
apresentavam problemas de crescimento, com desenvolvimento 
inferior àquelas que ainda não haviam sido contaminadas. 

Ainda, em comparação com os dados obtidos e 
posteriormente tabulados em tabelas e gráficos os rabanetes 
mostraram ser o vegetal mais resistente, já que perderam menos 
folhas do que as cenouras e feijões. Os feijões foram 
significativamente os mais afetados pelo processo de 
contaminação, perdendo quase todas as folhas e estacando seu 
crescimento logo após receber a solução. 

Ao efetuar o corte transversal nas raízes tuberosas, foi 
possível observar que algumas contaminadas apresentavam 
manchas roxas (cor da solução do contaminante) em seu interior e 
aspecto saudável, outras apresentavam a raiz marrom e com 
aspecto degenerado e estavam deformadas. O que sugere uma 
possível bioacumulação do cobalto em seus interiores, que apenas 
será confirmada pela análise espectrofotométrica. 

 

Figura 1. Comparação entre as plantas antes de serem contaminadas e 
após receberem a solução. 

Fonte: A autora, 2020. 

 

 
Figura 2. Cortes transversais realizados nas raízes tuberosas, expondo os 

diferentes resultados obtidos entre as plantas contaminadas. 
Fonte: A autora, 2020. 

 
 

Conclusões 

O cobalto afeta o crescimento dos vegetais e as evidências 

indicam um processo de bioacumulação. Exposições ambientais ao 

cobalto podem afetar a produção de vegetais, além de oferecer 

risco, se absorvido ou ingerido em excesso, às plantas e animais. 
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Resumo 

 

 
A contaminação de corpos d’água receptores têm aumentado continuamente. A frequente 
detecção de fármacos em sua forma inalterada e seus metabólitos é uma das grandes 
preocupações da atualidade. Tais compostos, considerados contaminantes emergentes, 
possuem grande persistência ambiental ocasionando aos diversos organismos aquáticos uma 
exposição durante todo seu ciclo de vida. Muitos desses organismos dispõe de receptores 
compatíveis a essas substâncias tornando possível as interações, entretanto, os efeitos são 
incertos. Tendo em vista a necessidade de se manter um monitoramento ambiental, possuindo 
conhecimento do grau de toxicidade das substâncias, é possível utilizar conceitos entendidos 
pela ecotoxicologia. Objetivou-se por meio desta revisão integrativa evidenciar a eficiência dos 
métodos ecotoxicologicos para determinar que os efeitos tóxicos no ambiente vão muito além 
da mortalidade dos organismos não-alvo. 

 
 

 
 

 

Introdução 

Em decorrência do crescente consumo dos produtos 
fármacológicos pela medicina humana e veterinária e o 
aprimoramento das técnicas analíticas, fármacos e seus 
metabólitos têm sido constantemente detectados nos mais variados 
compartimentos aquáticos.[1]

 

Diversas classes terapêuticas são detectadas 
ambientalmente. O efeito tóxico dessas substâncias são 
consequência das suas propriedades intrínsecas, uma vez que são 
desenvolvidas para que tenham atividade biológica e resistência a 
biodegradação. Isso concede a elas características de persistência 
ambiental, promovendo assim, efeitos de bioacumulação e 
biomagnificação. [2;3]

 

Sua quantificação ocorre na faixa de nanogramas e 
microgramas por litro. Apesar de parecer pouco, já são o suficiente 
para causar efeitos nocivos aos organismos aquaticos não-alvo. 
Tais danos não necessariamente se relacionam com a morte do 
organismo, e sim muitas vezes, com perturbações fisiológicas, 
genéticas e metabólicas. [4]

 

Essa revisão tem por objetivo evidenciar os métodos e 
resultados contidos na literatura que demonstrem a eficiência dos 
conceitos ecotoxicológicos, para determinação do caráter nocivo 
dos fármacos residuais. 

 

Materiais e Métodos 

A revisão integrativa realizada, se apresenta como um 
método de pesquisa que viabiliza o levantamento bibliográfico, 
praticando uma avaliação crítica e uma síntese dos estudos 
disponíveis sobre o tema em questão. 

A busca pelos artigos se deu pelos portais CAPES 
Periódicos e BVS (Biblioteca virtual em saúde) a partir da seguinte 
combinação de descritores e palavras-chave, em inglês e 

português a fim de se obter um panorama global: ecotoxicology; 
drugs; contamination e Environmental biomarkers. Foi adotado o 
operador booleano “AND” entre as palavras para relacioná-las 
durante a busca. 

 

Figura 1. Método de seleção dos artigos 
 

 

 
 

Fonte: A autora, 2020 

 
Resultados e Discussões 

Este estudo contou com a análise de 29 artigos, sendo que, 
todos esses através de métodos experimentais, determinaram 
alterações biológicas em organismos não-alvo causadas por 
fármacos ambientais, utilizando organismos bioindicadores para tal 
fim. 
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Figura 2. Classes farmacológicas analisadas nos artigos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº de artigos 

 

Fonte: A autora, 2020 

Os fármacos mais análisados correspondem aos quais são 
de maior consumo pela população mundial, uma vez que podem 
ser adquiridos facilmente sem prescrição médica e 
consequentemente, mais detectados no meio ambiente. 

 
Figura 3. Organismos bioindicadores utilizados. 

Peixes de água doce Crustáceos de água doce 

Moluscos bivalve de água doce Poliquetas marinho 

Crustáceos marinho Gastrópodes marinho 

Peixes marinho Molusco bivalve marinho 

Algas Bactérias marinhas 

Molusco marinho Peixes em fase embrionária 

Fonte: A autora, 2020 

A utilização de diferentes bioindicadores possibilita um 
monitoramento mais realista dos mais variados ambientes. 
Entender como os níveis tróficos são afetados pelos mecanismos 
de ação do contaminante possibilita avaliar de forma mais precisa a 
toxicidade das subtâncias investigadas. 

Figura 4. Principais efeitos detectados. 
 

 

 
 
 
 
 

Fonte: A autora, 2020 
 

A maioria dos estudos consideraram concentrações 
ambientalemente relevantes em suas investigações, comprovando que 
mortalidade não é o unico efeito que deve ser esperado em organismos 
que habitam um corpo d‘água contaminado. 

 
Considerações finais 

A água é um recurso vital e está constantemente sob 
ameça de contaminação. Monitorar a sua qualidade é de extrema 
importância e a ecotoxicologia é uma excelente ferramenta para 
isso. Os bioensaios combinados com análise instrumental 
garantem uma real perspectiva do grau de contaminação do âmbito 
em questão, considerando os fármacos, seus metabólitos e os 
efeitos de mistura. 
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Resumo 
 

O carbendazim (CB) é um fungicida benzimidazol, amplamente aplicado em culturas de soja, 
feijão, algodão, trigo, frutas, verduras e citros. Pode ser considerado um poluente persistente 
em solos e águas, dependendo das características destes ambientes. Já foi detectada a 
presença do CB em águas superficiais com concentrações que variavam de 0,2 a 200 µg·L-1. 
O objetivo deste estudo foi avaliar a genotoxicidade do CB para o Allium cepa através do teste 
de aberrações cromossômicas e micronúcleo. A exposição das sementes foi feita com 
concentrações ambientais de 19,98, 120 e 150 µg·L-1, preparadas a partir da solução estoque 
de 146 µg·L-1 do padrão analítico carbendazim, solubilizado em DMSO. Foi verificado que o 
composto é capaz de promover anomalias cromossômicas nas raízes, porém não interfere no 
índice mitótico. No presente estudo pode-se verificar a genotoxicidade do CB em um 
organismo não alvo, sedo as plantas as primeiras a entrarem em contato com o fungicida após 
a aplicação na agricultura. 

 
 

 

 
Introdução 

O Carbendazim é um fungicida sistêmico pertencente ao 
grupo dos benzimidazóis, altamente eficiente no controle de 
doenças em plantas, principalmente no tratamento de solos, 
sementes e folhas. É considerado seletivo devido à atuação em 
poucos processos do metabolismo do patógeno. O CB atua contra 
uma grande variedade de doenças causadas por fungos 
Ascomicetos spp., Basidiomicetos e Deuteromicetos spp. [1] 

O CB está entre os 10 princípios ativos mais utilizados no 
Brasil, sendo que o consumo do mesmo no Brasil foi superior a 
5 mil toneladas em 2014[2] e de aproximadamente 4,5 mil 
toneladas em 2017[3]. Em 2012 os Estados Unidos deixaram de 
importar o suco de laranja brasileiro por conter CB. No Brasil, este 
fungicida é legalizado e utilizado para o combate de fungos, como a 
Guinardia citricarpa e Colletotrichum acutatum, que são comuns em 
cultivo de laranjas.[4] O objetivo deste trabalho é avaliar os efeitos 
genotóxicos e mutagênicos do CB para as células da raiz do Allium 
cepa. 

 

Materiais e Métodos 

As sementes de Allium cepa foram submetidas à 
germinação direta nas soluções com concentrações de 19,98, 120 
e 150 µg·L-1 de CB, juntamente com o controle de solvente 
contendo a maior porcentagem de DMSO utilizado nas soluções 
(teor de 0,1%), controle positivo de MMS (metilmetanosulfonato) e 
controle negativo contendo apenas água de osmose. 

As sementes foram incubadas em B.O.D a 25ºC até as 
raízes alcançarem 2 cm de comprimento. Foram fixadas em Carnoy 
recém-preparado composto por 75% etanol e 25% de ácido acético 
durante 6 h. Posteriormente foi realizada a troca do fixador e as 
sementes foram armazenadas a 4ºC.[5] 

A coloração ocorreu em três fases: lavagem com água de 
osmose, hidrólise com ácido clorídrico a 60ºC e coloração de Schiff 

no escuro. A confecção das lâminas foi realizada com o corte da 
região meristemática (extremidade da raiz) em uma lâmina, 
adicionou-se uma gota de carmim acético 2% e a lamínula foi 
pressionada formando uma mancha de células espalhadas. [5] 

A análise foi realizada utilizando um microscópio de luz com 
objetiva de 40X e foram analisadas 500 células por lâmina. 
Posteriormente foi calculado o índice mitótico (IM), índice de 
alterações cromossômicas (IAC) e índice de mutagenicidade (IMut). 

 

Resultados e Discussões 

A avaliação da genotoxicidade do CB para as células 
meristemáticas da raiz do Allium cepa, foi realizada através do 
tratamento estatístico dos dados de IM, IAC e IMut, empregando o 
teste estatístico de Kruskal-Wallis para comparação entre grupos 
(Figuras 1, 2 e 3). 

 

Figura 1. Comparação do IM entre as diferentes concentrações e os 
controles. 

Fonte: Mannes, 2019 

mailto:yorrannysmannes@hotmail.com


88 

 

 

 

 

Figura 2. Comparação do IAC entre as diferentes concentrações e 
controles. Os grupos indicados com símbolo (*) apresentaram diferença 
estatística significativa em relação aos controles, após o teste de Kruskal- 

Wallis (p<0,05). 

Fonte: Mannes, 2019 

 

Figura 3. Comparação do IMut entre as diferentes concentrações e 
controles. Os grupos indicados com símbolo (*) apresentaram diferença 
estatística significativa em relação aos controles, após o teste de Kruskal- 

Wallis (p<0,05). 
Fonte: Mannes, 2019 

 
Observou-se que o índice mitótico não foi afetado pelo 

composto, porém obteve-se um alto índice de aberrações 

cromossômicas nas concentrações de 120 e 150 µg·L-1. O índice 

mutagênico só foi significativo para a concentração de 150 µg·L-1. 

Esses dados estão de acordo com o apresentado anteriormente na 

literatura, sendo uma característica muito evidente a formação de 

células binucleadas, brotos e pontes cromossômicas na anáfase 

para este fungicida. Em lavouras, esses efeitos podem alterar o 

desenvolvimento da planta afetando seu crescimento e levando a 

deformações nas raízes. 

 

Conclusões 
 

Através desse estudo, pode-se afirmar que o fungicida 
CB tem potencial tóxico para organismos não alvos. Pois no ensaio 
de genotoxicidade com o Allium cepa o composto se mostrou 
capaz de causar anomalias cromossômicas, remetendo a revisão 
da concentração permitida para água de consumo humano[7] e 
estabelecer parâmetros de concentrações permitidas para o CB 
nas legislações de águas superficiais. 
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Resumo 
 

Desde sua descoberta, a demanda por petróleo se intensificou. Atualmente, a poluição por 

derivados ou resíduos do petróleo compõe um grave problema ambiental, resultado das 

propriedades voláteis desses compostos em contato com o ecossistema. O presente projeto 

estabeleceu ensaios de ecotoxicidade terrestre com Eisenias fétida para mensurar possíveis 

impactos proveniente da contaminação por diesel. A escolha da E. fétida como bioindicador 

está associada à sua alta sensibilidade cutânea, que reage quando exposta a alterações no 

seu habitat. Embora não sejam originárias do Brasil, possuem características muito similares 

das espécies nativas, juntamente com normas padronizadas e métodos já difundidos na 

comunidade científica [3]. Para a realização destes ensaios, foram constituídos três 

minhocários, dois deles sendo expostos ao contaminante, enquanto um serve como parâmetro 

de comparação, avaliando-se dados como taxa de mortalidade e fuga. Quanto ao 

contaminante, foi utilizado a FSD, composta de ¼ de óleo diesel em solução aquosa que são 

submetidos à agitação vagarosa com auxílio de agitadores magnéticos. Após 24 horas, a 

solução permanece em reposo por uma hora, e depois separada em um balão volumétrico 

para então ser incorporada aos minhocários. O projeto está em andamento, focando na 

realização da parte experimental que foi afetada devido à pandemia. 

 

 
 

Introdução 

A poluição por petróleo e seus derivados compõe um dos 
grandes problemas ambientais, em parte devido à complexidade 
dos métodos de controle que nem sempre são eficientes, somados 
a dificuldade de mensurar as consequências desses 
hidrocarbonetos quando expostos aos ecossistemas. Além disso, 
outro fator agravante é o derramamento proveniente do desfalque 
dos oleodutos, muitas vezes resultado da retirada ilegal dos 
subprodutos do petróleo. Operando no transporte ou 
transferência de fluidos, cobrindo longas extensões do país, essas 
tubulações são enterradas no solo, em contato direto. 

Portanto, têm-se utilizado cada vez mais  métodos 
de biomonitoramento para analisar e medir os impactos oriundos 
dessas substâncias. 

Entre os métodos de biomonitoramento mais utilizados 
estão os ensaios ecotoxicológicos, fundamentado na obtenção de 
dados a partir de simulações feitas em laboratórios utilizando 
matrizes contaminadas e espécies nativas [1]. Com isto, o projeto 
tem como objetivo usar anelídeos da espécie Eisenia fetida como 
indicadores da contaminação por frações solúveis de diesel (FSD), 
seguindo os procedimentos da ABNT 15537:2014, que estipula 
normas para a realização de ensaios de toxicidade aguda utilizando 
minhocas. Embora o objetivo inicial seja avaliar a mortalidade das 
oligoquetas quando em contato com o contaminante, é possível 
obter outros dados como alterações na biomassa, toxicidade 
crônica e taxa de fuga. 

 
Com isso, busca-se estabelecer um banco de dados que 

avaliem os impactos que compostos de hidrocarbonetos têm 
quando em contato com organismo que compõe a macrofauna dos 
solos, no caso, as minhocas. 

 

Materiais e Métodos 

Para a realização das medições com as minhocas, o 
primeiro passo consiste na montagem de um minhocário: serão 3 
no total, sendo um para controle e os outros para a contaminação. 

Para tal, são necessários 6 potes, pois cada minhocário 
exige dois deles - o primeiro armazenará o alimento e o segundo as 
minhocas, tendo furos entre os eles, a fim de promover seu 
deslocamento. 

Em seguida, usando um pincel fino, precisa-se limpar as 
minhocas californianas (serão usada 10 por minhocário, 30 no 
total). Após isso, são coletados os primeiros dados: o comprimento 
médio delas (em centímetro), utilizando uma régua milimetrada, e 
seu peso (em grama), com uma balança de alta precisão. 

Ao terminar a coleta de dados iniciais, as minhocas são 
colocadas em um minhocário para sua adaptação. Nele, elas 
permanecerão por sete dias. 

O próximo passo consiste na preparação do 
contaminante, a fração solúvel de óleo Diesel. Este processo 
precisa ser feito em um laboratório. Utiliza-se uma parte de diesel 
para três de água, ou seja, 100 mL de óleo diesel e 400 mL de 
água. É necessário deixar essa mistura agitando por 24 horas, com 
ajuda de um agitador magnético. 
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Depois de um dia agitando, é o momento de extrair a 
fração solúvel do óleo. Para isso, utiliza-se um funil de decantação, 
um filtro e um béquer. Despeja-se a mistura no funil e retira-se 
apenas a FSD. Caso tenha passado um pouco do óleo, utiliza-se o 
filtro para removê-lo. 

Posteriormente, faz-se a contaminação nos respectivos 
minhocário, isto, é claro, com a separação das minhocas e o 
agrupamento em grupos de dez. Onde cada grupo estará alocado 
em um minhocário. 

Para a contaminação, são utilizadas duas medidas com 
diferentes concentrações de fração solúvel. Na primeira, usa-se 
25mL de água para 25mL de FSD; já na segunda, coloca-se 50 mL 
da FDS, sem diluição. Para o último minhocário, utiliza-se 50 mL de 
água, apenas, para servir como controle. 

Por fim, coloca-se cada solução em um frasco com 
borrifador e aplica as concentrações de FDS e a de água, no 
controle, na terra de seus respectivos minhocários. Vale salientar 
que as  soluções  só  serão  aplicadas  no  segundo  pote  
dos minhocários, pois é ele que abriga as minhocas. 

Uma vez feito a contaminação, espera-se uma semana e 
as minhocas são tiradas do minhocário para coletar os dados 
finais. 

 

Resultados e Discussões 

Por conta da atual pandemia da Covid-19, o trabalho 
ainda não foi concluído. 

Estão sendo realizados três ensaios para a análise: 1) 
ensaio de concentração letal, 2) ensaio de fuga e 3) ensaio de 
reprodução. 

No ensaio de concentração letal, analisa-se a 
concentração de FSD necessária para matar todas as minhocas. 
Neste, espera-se que a solução aplicada no minhocário sem 
nenhuma diluição resulte na morte de 50% a 100% dos organismos 
de teste. 

Como o contaminante será sobreposto apenas no 
segundo pote do minhocário, ao entrarem em contato com ele, as 
minhocas formularão uma rota de fuga. Neste ensaio, espera-se 
que elas saiam do andar contaminado e se encaminhem ao andar 
de cima, onde armazena-se o seu alimento. 

Após a coleta desses dados, as minhocas são colocadas 
de volta em seus respectivos minhocários. Nele, elas permanecem 
por mais três semanas. Ao final desde período os testes repetidos. 

 

Figura 1. Minhocas agrupadas. 
Fonte: Os autores, 2020 

 

Os ensaios letal e de fuga serão feitos da mesma 
maneira. Já o ensaio de reprodução, que até o momento não havia 

como ser feito, será realizado analisando-se, com ajuda de uma 
lupa, a existência, ou não, de casulos e minhocas jovens, ou seja, 
sem clitelo. 

Vale ressaltar que o parâmetro de comparação será o 
minhocário controle. Que ficará exposto as mesmas condições dos 
minhocários contaminados. 

De modo geral, espera-se que as minhocas respondam 
aos estímulos impostos a elas, provando que podem ser utilizadas 
como indicadores de contaminação do solo pela FDS. 

 

Figura 2. Funil de decantação sendo utilizado para retirar a FSD. 
Fonte: Os autores, 2019. 

 

Conclusões 
 

Por meio das revisões na literatura, fica evidente o 
potencial das oligoquetas como avaliadoras da qualidade do solo, 
visto que já foram realizados ensaios toxicológicos decorrentes de 
contaminação por herbicidas, pesticidas e metais pesados. Com 
isso, é previsto que, com os ensaios utilizando como contaminante 
a FSD, estas desempenhem a mesma função. 

 

Agradecimentos 

Ao Instituto Federal do Paraná e ao Curso Técnico em 
Petróleo e Gás do campus Curitiba. 

Aos docentes Gabriel M. C. Leão e Daniel Bussolaro pela 
orientação. 

 
Referências Bibliográficas 

[1] NIVA, C. C.; BROWN, G. G. Ecotoxicologia terrestre: 
métodos e aplicações dos ensaios com oligoquetas. 2019. 
[2] ABNT NBR 15537_2014 
[3] MERCEDES DE ANDRÉA, M. Uso De Minhocas 
Como Bioindicadores De Contaminaçao De Solos. Acta Zoológica 
Mexicana (N.S.), v. 26, n. 2, p. 95–107, 2010. 
VAMPRÉ, T. M.; FUCCILLO, R.; ANDRÉA, M. M. DE. 
[4] Oligoqueta Eisenia andrei como bioindicador de contaminação 
de solo por hexaclorobenzeno. Revista Brasileira de Ciência do 
Solo, v. 34, n. 1, p. 59–66, 2010. 
[5] BROWN, G.G.; DOMÍNGUEZ, J., Uso das minhocas como 
indicadoras ambientais: princípios e práticas, Acta Zoológica 
Mexicana (n.s.) Número Especial 2:1-18, 2010. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVALIAÇÃO DO EFEITO DE SOLUÇÃO A BASE DE BORRA DE CAFÉ RESIDUAL NA GERMINAÇÃO 

DE SEMENTES DE TOMATE 

Ricardo Marcelo Horonzi1*, Adirlene Aparecida de Moura Horonzi1, Carla Adriana Pizarro Schmidt1 , 
Marcelo Anderson Carlet1, Lucas Marujo1 , Ismael Laurindo Costa Junior1 

1 Universidade Tecnológica Federal do Paraná, *rhoronzi@gmail.com 

 

Palavras-Chave 

 
• 1,3,7 - trimetilxantina 

• Alelopatia 
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Resumo 
 

A alelopatia é descrita como uma reação que as plantas podem ter quando entram em contato 

com substâncias químicas produzidas por outras plantas ou até mesmo por elas próprias 

podendo tanto inibir quanto incentivar seus desenvolvimentos, para se saber o que pode 

acontecer entre elas sempre se faz necessária uma experimentação. O objetivo do presente 

estudo foi avaliar o potencial germinativo das sementes de tomate em contato com solução a 

base de borra de café, onde se supõe a presença da substância 1,3,7 – trimetilxantina entre 

outros compostos solúveis em água, presentes na borra usada do produto. Para avaliar a 

germinação foram utilizadas soluções a 1 e 0,5% preparadas com borra de café fervida em 

água e posteriormente coadas e também um tratamento testemunha com água pura sem 

presença de nenhum composto químico. O processo de germinação foi realizado em 3 

diferentes temperaturas por 7 dias e os resultados foram analisados por meio de ANOVA 

fatorial 3 x 3 com auxílio do software SISVAR. Percebeu-se que a temperatura mais indicada 

para o processo de germinação foi a de 22,5 ± 1 oC onde as sementes germinaram melhor, 

além disso percebeu-se um efeito crescente de inibição da germinação ocasionado pelas 

soluções testadas 
 

 

 

 
Introdução 

O Brasil é o maior produtor e consumidor de café do 
mundo[1] sendo que em decorrência de tal fato, grandes 
quantidades de borra de café residual são produzidas, tanto nas 
indústrias de produção de café solúvel quanto nas residências e 
cafeterias, sendo esse resíduo descartado, como lixo ou resíduo 
industrial, o que torna esse produto de fácil obtenção e baixo custo. 
A aplicação de qualquer rejeito ao solo deve ser precedida de 
estudos em relação a seus potenciais efeitos benéficos ou 
maléficos para outras plantas. 
O efeito alopático já foi mencionado e estudado para muitas plantas 
que liberam produtos químicos no meio ambiente a partir de suas 
partes aéreas, subterrâneas, bem como pela obtenção de extratos 
de partes específicas das plantas. Os aleloquímicos liberados no 
ambiente podem tanto produzir efeitos estimulantes quanto 
inibitórios [2]. 
Dessa forma nesse estudo objetivou-se avaliar por meio de um 
experimento laboratorial o efeito da aplicação de solução a base de 
borra de café nas concentrações de 0,5 e 1% na germinação de 
sementes de tomate, com vistas a verificar se ocorreriam efeitos 
positivos ou negativos das soluções teste. 

 

Materiais e Métodos 

Inicialmente foram coletadas sementes de tomate, as quais 
foram secas ao ar para posterior realização do teste de 
germinação. O teste foi conduzido em placas de vidro onde se 
cobriu o fundo com papel de filtro absorvente, e aplicou-se os 

diferentes tratamentos com as duas soluções teste, bem como a 
testemunha onde o papel filtro foi umedecido com água pura. 

As soluções para tratamento foram preparadas por meio do 
uso de 100 g de borra de café usada (após preparo do café) em 1 
litro de água a qual foi fervida e coada, solução 1 %. 
Posteriormente mais uma solução foi obtida pela diluição da 
solução meio a meio com água, solução 0,5 %, sendo que foram 
utilizadas diretamente como fonte de umidade para as sementes 
nas placas na quantidade de 2 mL por placa, de cada uma das 
soluções e na testemunha utilizou-se apenas água pura sem a 
presença de solução a base de café, solução 0 %. 

Em cada placa colocou-se 10 sementes, montando 
triplicatas de todos os tratamentos totalizando 27 placas e 270 
sementes no total. O teste foi conduzido em 3 diferentes 
temperaturas 10±1 °C conduzido em geladeira, 22,5±1 °C em uma 
BOD e 35±1 °C em uma estufa, todos os tratamentos foram 
embalados com papel pardo para manutenção das placas no 
escuro, visando evitar a interferência da iluminação nas análises. 

Todos os testes foram conduzidos no laboratório de 
alimentos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
Campus Medianeira. Após 7 dias, foram coletados os resultados 
dos percentuais de germinação das sementes os quais foram 
ajustados por meio da transformação arco seno do percentual de 
plantas germinadas para realização da análise de variância, em 
delineamento fatorial 3 x 3 (3 temperatura e 3 concentrações), bem 
como realizado um teste de comparação de média de Tukey e 
testada a interação entre temperatura e concentração das soluções 
testadas. Todas as análises estatísticas foram realizadas com 
auxílio do software Sisvar versão 5.7 disponibilizado de forma 
gratuita pela Universidade Federal de Lavras. 
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Resultados e Discussões 

Os resultados da análise de variância mostraram que houve 

significância tanto da temperatura quando da concentração e 

também na interação como se pode observar na Tabela 1. O 

coeficiente de variação total dos resultados encontrados no 

experimento depois de transformados foi de 9,18%. 

 
  Tabela 1. Resultados da análise de variância  

  FV GL SQ QM F P-Valor  
 

Temperatura 2 3,36 1,684 709,92 0,00 
Concentração 2 0,11 0,053 22,29 0,00 

Temp. x Conc. 4 0,10 0,03 10,58 0,00 

  Erro 18 0,04 0,00  
Fonte: Autoria Própria, 2020 

 
Os resultados do teste de comparação de médias de Tukey 

os quais podem ser visualizados na Tabela 2 indicaram que a 

temperatura de 22,5±1 °C, foi estatisticamente diferente das 

demais que não se mostraram adequadas a germinação do tomate, 

sendo que na temperatura superior houve a evaporação da solução 

o que inibiu a germinação pela ausência de umidade. A 

temperatura menor ocasionou um atraso, bem como redução na 

germinação das sementes. Observou-se ainda que as soluções 

preparadas a base de borra de café a 0,5 e 1%, agiram reduzindo a 

germinação das sementes de forma progressiva e diferiram entre si 

e também da testemunha como se pode notar pelos resultados 

obtidos. 

solução de café onde fica clara a ação do produto na inibição das 

sementes do tomate. 

Tal resultado se faz muito interessante pois existem 

estudos anteriores que adicionam borra de café em compostagem 

[3] e aplicam o composto obtido em hortas, sem ter a noção de que 

a presença da borra possa ser prejudicial a germinação de algumas 

plantas, como foi percebido na realização deste estudo. 

Já que o efeito benéfico não foi constatado pode-se pensar 

na aplicação do produto objetivando reduzir a aplicação intensiva e 

indiscriminada de herbicidas tóxicos, a alelopatia pode ser avaliada 

por ser uma alternativa viável no manejo do aparecimento de 

plantas indesejadas em qualquer ambiente. Essa técnica mostra 

grande importância ecológica e apresenta muitas possibilidades de 

fornecer fontes alternativas de novas estruturas químicas para 

produção de biodefensivos agrícolas [4]. Dessa forma sugere-se 

novos estudo para avaliar o potencial biodefensivo do produto em 

plantas daninhas ou indesejadas em determinado local. 

 

Conclusões 

Com base na avaliação percebeu-se uma clara ação das 

soluções a base de borra de café na inibição da germinação das 

sementes de tomate, dessa forma sugere-se avaliar o potencial do 

produto na inibição de sementes de erva daninha e caso o produto 

apresente o mesmo potencial esse possa ser utilizado como um 

biodefensivo. 
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35,0 ± 1 0,26b 1,0% 0,46c 

10,0 ± 1 0,20b 0,5% 0,52b 
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Ao se desdobrar a interação das temperaturas dentro das 

concentrações da solução, percebeu-se que dentro do tratamento 

testemunha, que usou apenas água pura para umedecimento das 

sementes, houve diferença significativa entre todas as 

temperaturas, enquanto que nos tratamentos onde a solução 

preparada a base de borra de café a 1 e 0,5 % foram utilizadas 

apenas a temperatura de 22,5±1 oC diferiu das demais. 

Os resultados dos desdobramentos das concentrações 

dentro das temperaturas foram todos diferentes sendo que no 

tratamento realizado a 10±1 oC a testemunha onde se utilizou 

apenas água diferiu significativamente dos demais tratamentos 

onde se aplicou solução a base de borra de café a 1 e 0,5 %. Na 

temperatura de 35±1 oC não se observou diferença significativa 

entre os tratamentos e a testemunha, devido ao fato das placas 

terem todas ficado com quantidades muito limitadas de umidade o 

que afetou todo o processo de germinação das sementes por razão 

da temperatura que ocasionou a evaporação tanto da água quanto 

das soluções. Na temperatura de 22,5±1 oC, houve diferença 

significativa entre todos os tratamentos, sendo que a inibição da 

germinação foi crescente com o aumento da concentração da 

Superior -Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001 pela 
bolsa mestrado concedida. 

 
Referências Bibliográficas 

[1] OIC – Organização Internacional do Café. (2018). Segundo ano de 
excedentes previsto para 2018/19. Relatório sobre o mercado de Cafe. 

Disponível em: 
http://consorciopesquisacafe.com.br/arquivos/consorcio/publicacoes_tecnic 
as/relatorio_oic_dezembro_2018.pdf. Acesso em: 10 jul. 2020. 
[2] ANWAR, T. et al. (2020). Evaluation of bioherbicidal potential of Carica 
papaya leaves. Braz. J. Biol., São Carlos, v. 80, n. 3, p. 565-573, Sept. 

2020.. Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519- 
69842020000300565&lng=en&nrm=iso>. access on 15 Aug. 2020. Epub 
Oct 21, 2019. http://dx.doi.org/10.1590/1519-6984.216359. 
[3] CORSO, A. et al. (2019). Produção de Adubo Orgânico Para Consumo 
em Horta Escolar no Municiípio de Lages – Sc. Anais do 2o Congresso 
Sul Americano de Residuos Sólidos e Sustentabilidade. Foz do Iguaçu. 

Disponível em: http://www.ibeas.org.br/conresol/conresol2019/XII-037.pdf. 
Acesso em: 2 de ago. 2020. 
[4] MINASSA, E. M. C. (2014) Efeito Alelopático da Palha de Café 
(Coffea Canephora L. e Coffea Arabica L.) Sobre Plantas Cultivadas e 
Espontâneas. Tese de doutorado em Produção Vegetal da Universidade 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Centro de Ciências e 
Tecnologia Agropecuárias. 

http://consorciopesquisacafe.com.br/arquivos/consorcio/publicacoes_tecnic
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
http://dx.doi.org/10.1590/1519-6984.216359
http://www.ibeas.org.br/conresol/conresol2019/XII-037.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

84 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESAFIO DA NATUREZA NAS CIDADES COMO FERRAMENTA PARA SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

Rithielle Priscilla de Morais Silva1*, Gabriela Graf Beninca2 , Lais Montagnini de Brito2, Gustavo Henrique 

da Silva Ribeiro2 , Jana Magaly Tesserolli de Souza2, Larissa Kummer2
 

1 Universidade Tecnológica Federal do Paraná, * rithielle@alunos.utfpr.edu.br 
2 Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

 

 
 

Palavras-Chave 
 

● Biodiversidade Urbana 

● Educação Ambiental 

● Redes Sociais 

Resumo 

 
Em vista do sucesso que Curitiba teve no City Nature Challenge 

2020, mesmo em período de pandemia, foi elaborado um estudo 

para contemplar como uma ação de extensão envolvendo alunos 

promoveu a sensibilização ambiental por meio de redes sociais, e 

abordar como a troca de experiências entre partes contribuiu para 

o bom êxito do evento. 

 
 
 

 
Introdução 

Com o objetivo de ampliar a sensibilização da população 

sobre a biodiversidade presente nos centros urbanos, o evento City 

Nature Challenge (CNC), traduzido para o português como Desafio 

da Natureza nas Cidades, é uma iniciativa da Academia de 

Ciências da Califórnia e do Museu de História Natural de Los 

Angeles, no qual cidades do mundo inteiro participam. Curitiba, 

sendo conhecida mundialmente por adotar políticas sustentáveis, 

foi escolhida novamente para participar do Desafio. Educar a 

população sobre a relevância da conservação da biodiversidade é 

de suma importância, visto que o ser humano depende de uma 

relação harmoniosa com os demais seres vivos para sobreviver. 

Tendo sido realizado pelos discentes e docentes do curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária da UTFPR, este trabalho tem o 

intuito de analisar as estratégias de divulgação do evento, o perfil 

dos participantes, a distribuição das observações e as espécies 

registradas durante o CNC 2020, levando em conta que o evento 

foi realizado em meio à pandemia da COVID-19. 

 

Materiais e Métodos 
 

O Desafio promove o registro de espécies em áreas 

urbanizadas, sendo que em 2020 participaram no Brasil apenas 

cinco cidades (Manaus, São Paulo, Rio Branco, Brasília e Curitiba). 

Para que a população participe do Desafio basta fazer o upload     de fotos  

ou sons através da plataforma iNaturalist, e os critérios  para 

ranqueamento  das  cidades   participantes   são:   número   de 

observações, observadores e de espécies observadas. 

 
Para a divulgação do CNC 2020 na Região Metropolitana 

de Curitiba foram utilizadas plataformas digitais, e-mails e 

mensagens assim como a criação de um perfil no Instagram 

integralmente dedicado a essa divulgação. 

 

O presente trabalho trata-se de um relato com cunho de 

pesquisa descritiva, contendo dados quali e quantitativos. Para o 

levantamento de dados, devido à precisão e abrangência da 

plataforma iNaturalist, os dados referentes às observações, 

observadores e espécies foram integralmente dali coletados, 

enquanto os dados sobre o público geral foram coletados através 

do perfil do Instagram. 

 

Resultados e Discussões 

Criou-se no dia 24/04/2020 uma conta na rede Social 

Instagram para divulgar o City Nature Challenge, e no dia 

14/05/2020 para a coleta de dados o perfil foi mudado de pessoal 

para profissional (já que este segundo tipo dá acesso a mais 

detalhes sobre o perfil). 

Conforme os dias do Desafio foram avançando, o número 

de seguidores e participantes também aumentou (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Relação entre seguidores no Instagram e dados das 

participações no CNC 2020 em cada um dos dias do Desafio (valores 
acumulados). 

 
 

Fonte: Instagram e INaturalist, 2020 

 

Os posts com mais interações foram aqueles realizados 

após o término do Desafio, quando divulgou-se que Curitiba foi a 
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campeã brasileira e a entrevista que os membros da Organização 

deram para a TV. Durante os dias de competição eram feitas 

postagens diárias relembrando sobre as datas, e obteve-se uma 

média de 53 reações por dia. 

Através dos dados fornecidos pelo próprio Instagram 

verificou-se que o maior alcance da divulgação foi em Curitiba e 

São José dos Pinhais, atingindo assim parte do público-alvo. Mais 

da metade dos seguidores possuíam faixa etária entre 16 e 24 

anos, embora tenha ocorrido a participação de pessoas de diversas 

idades. Em relação ao gênero, 66% dos seguidores eram mulheres. 

Esse número corrobora com os informados pela Associação 

Brasileira de Marketing de Dados (ABEMD, 2016), que aponta que 

a maioria dos usuários de redes sociais possuem entre 18 e 25 

anos e pertencem ao gênero feminino (61%). 

Traçando o perfil dos identificadores dos registros da 

Região Metropolitana de Curitiba (RMC), ou seja, aqueles que 

participaram do Desafio com o intuito de identificar os organismos, 

verificou-se uma grande distribuição pelo globo. Foram 170 os 

identificadores das observações feitas na Grande Curitiba, se 

destacando primeiramente o Brasil (com 54), Estados Unidos (40) e 

Alemanha (14). Já os demais países tiveram entre um e três 

identificadores (informações do dia 13/05/2020). 

Ao analisar a distribuição das observações feitas na RMC 

durante os Desafios da Natureza nas Cidades (INATURALIST, 

2018, 2019, 2020), percebe-se que dos 29 municípios integrantes 

da RMC, nove participaram em 2018, quatro em 2019, e em 2020 o 

número aumentou para 16 municípios participantes. Isso 

representou um salto de 41,4% no percentual de municípios da 

RMC que participaram do CNC 2020 em relação ao ano anterior, o 

que confirma o sucesso da divulgação. 

Pode-se afirmar que os municípios da parte central da RMC 

apresentaram mais observações durante o Desafio 2020. Os 

municípios que mais se destacaram foram Curitiba, com mais de 

1000 observações, Campo Largo, São José dos Pinhais e 

Piraquara, que registraram entre 270 e 365 observações cada. 

 
 

Tabela 2. Número Total de Observações registradas na Região 

Metropolitana de Curitiba durante os últimos Desafios da Natureza nas 
Cidades. 

 

 
 

Fonte: iNaturalist, 2018, 2019, 2020 

Em comparação aos anos anteriores, Curitiba apresentou 

um aumento considerável no número de observações em 2020 

(Tabela 2), em partes devido ao número de participantes ter sido 

maior. A média de observações por observador também foi maior 

em 2020, chegando a mais de 21 observações por participante. 

Com relação à biodiversidade observada na RMC durante 

o Desafio, em 2020 foram registradas 793 espécies, sendo elas 

plantas, fungos, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, insetos, 

aracnídeos e outros invertebrados. Destas 793 espécies, merecem 

destaque as plantas e os insetos, com 505 e 196 espécies 

registradas, respectivamente. Observou-se que em 2020 o número 

de espécies selvagens (não cultivadas) foi predominante no total de 

registros (67,12%), enquanto as espécies cativas (cultivadas ou em 

cativeiro) representaram 32,88%. Esses resultados podem ser 

consequência da natureza das observações realizadas pelos 124 

observadores (Tabela 2) participantes do CNC 2020 e/ou das 

condições impostas pelo distanciamento social durante a pandemia 

da COVID-19, que facilitaram a amostragem de organismos 

sésseis, como é o caso das plantas, ou de organismos menores 

que adentram nas residências, como os insetos. 

Nota-se que a participação da comunidade em geral 

nesse evento garantiu bons resultados em todos os quesitos 

descritos ao longo do trabalho, sendo que a Grande Curitiba 

garantiu o 1° Lugar entre as cidades brasileiras participantes em 

2020. Percebe-se que a extensão universitária é um importante 

instrumento para conectar a comunidade acadêmica à comunidade 

externa e, no caso do Desafio, para promover a sensibilização 

ambiental. Ressalta-se assim que, no decorrer do CNC 2020, 

percebeu-se o desenvolvimento de um novo olhar sobre a 

biodiversidade encontrada ao redor, que anteriormente não era 

notada, mas que merece ser preservada e, acima de tudo, ter sua 

importância reconhecida. 

 

Conclusões 

A Região Metropolitana de Curitiba teve destaque no 

Desafio da Natureza nas Cidades no ano de 2020, devido ao 

intenso trabalho de divulgação. A rede social Instagram colaborou 

com a maior abrangência e engajamento dos observadores. Em 

relação aos seguidores, o maior público foi de jovens e mulheres. 

Dos 29 municípios que compõem a Região Metropolitana 

de Curitiba, apenas 16 apresentaram registros de espécies, sendo 

os de maior destaque Curitiba, Campo Largo, São José dos Pinhais 

e Piraquara. 

Devido à pandemia da COVID-19, as dificuldades 

enfrentadas na campanha de divulgação mostraram-se ainda 

maiores em relação aos anos anteriores. O uso de redes sociais, 

aliado a uma ação extensionista, foi de suma importância para o 

resultado inédito e expressivo conquistado por Curitiba. Isso reforça 

o quão relevante é a inclusão digital, e o grande potencial das 

plataformas digitais em promover a democratização do 

conhecimento. 
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Palavras-Chave Resumo 
 

  

 

 
● Educação ambiental; 

● Sustentabilidade. 

Com o aumento do interesse pelas hortas urbanas, o presente 

projeto de extensão visa promover a educação ambiental de 

maneira multidisciplinar e dialogar com as políticas de 

desenvolvimento sustentável da cidade de Curitiba. Este trabalho 

se propõe a apresentar e analisar as ações de extensão no 

decorrer do ano de 2019 e início de 2020. 
 

 

 

 

Introdução 

A tendência atual é a de fomentar iniciativas para repensar os 

modos de produção agrícola vigentes, os quais muitas vezes levam 

ao desmatamento, à erosão e contaminação dos solos e à poluição 

de recursos hídricos[1]. A construção de hortas urbanas e 

comunitárias, que aproximam o campo da cidade, tem ganhado 

força no Brasil, sendo que o plantio de hortaliças, temperos e ervas 

medicinais tem se tornado cada vez mais comum nos espaços 

urbanos[2]. 

É possível destacar, na cidade de Curitiba/PR, a Lei Municipal 

no 15.300/2018, que se refere à autorização dessa atividade em 

espaços públicos e privados, sem o uso de agrotóxicos. Ainda, a 

Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) tem programas de incentivo 

à agricultura urbana, visando a democratização do acesso da 

população aos alimentos de boa qualidade e geração de renda; o 

uso como atividades terapêuticas e como ferramenta pedagógica; a 

promoção do resgate da cultura rural; e, também, a conscientização 

e a preservação ambiental nos espaços urbanos[3]. 

Além disso, para que os cidadãos consigam desenvolver uma 

consciência crítica e tenham atitudes responsáveis em relação ao 

meio ambiente, é de extrema importância a abordagem deste tema 

nas escolas. No entanto, a educação ambiental sofre com a falta de 

recursos e iniciativas políticas para que esta se faça efetivamente 

presente nas escolas[5]. Dessa forma, é imprescindível que a 

Universidade se aproxime da comunidade externa através de 

projetos extensionistas, incentivando esta nova tendência urbana 

por meio da partilha multilateral de conhecimentos e possibilitando 

a discussão de questões relacionadas à saúde humana e 

ambiental, relevantes para a busca de alternativas mais 

sustentáveis que promovam a transformação da realidade em que 

vivemos. 

Assim, o projeto de extensão ”Hortas Urbanas e 

Vermicompostagem: cultivar mais, reciclar mais, consumir melhor!”, 

vinculado ao Departamento Acadêmico de Química e Biologia da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Curitiba 

(UTFPR-CT), iniciou suas atividades em 2017, visando promover a 

educação ambiental de modo multidisciplinar e apresentar as 

vantagens e as possibilidades de se estabelecer hortas nas 

cidades, dialogando com as políticas de desenvolvimento 

sustentável realizadas pela PMC, e permitindo assim uma troca de 

saberes e experiências entre a comunidade interna e externa à 

UTFPR. 

Portanto, este trabalho se propõe a apresentar e analisar as 

ações de extensão promovidas pelo presente projeto no decorrer 

do ano de 2019 e início de 2020. 

 

Materiais e Métodos 

Durante o ano de 2019 diversas atividades foram realizadas, 

tanto a partir de ações próprias do projeto, como a manutenção da 

horta, os cuidados com as vermicomposteiras, a criação de rede 

social e a elaboração de roteiro para cartilha simplificada, quanto 

de parcerias com outros projetos existentes na UTFPR-CT. 

De maneira contínua, durante o desenvolvimento do projeto, 

foi realizada, pelos estudantes de graduação (bolsista e 

voluntários), pesquisa em livros, cartilhas e sites confiáveis acerca 

de temas como: quais espécies de plantas se adequam melhor às 

condições climáticas de Curitiba, melhor época de plantio de cada 

espécie, quais plantas são atrativas para determinados insetos, 

melhores condições de manutenção do solo para plantio, 

informações sobre ervas medicinais e plantas alimentícias não-

convencionais (PANC), e seus benefícios. 

Foi realizada a manutenção da horta através da compra e do 

plantio de novas espécies; podas necessárias nas plantas; retirada 

de espécies ruderais indesejadas; colocação de palhada sobre o 

solo; manutenção de irrigação desejável; e confecção de placas de 

identificação nominal para espécies presentes na horta. 

Ainda, foi realizado estudo e experimento preliminar sobre as 

pragas que atacaram o maracujazeiro, sendo que os frutos foram 

ensacados para proteção. As larvas presentes nos frutos caídos 

foram coletadas, fervidas e conservadas em álcool 70% para 

observação em laboratório. Os indivíduos adultos também foram 

coletados, secos em estufa e armazenados em gaveta 

entomológica da coleção didática para observação. 

Em parceria com o projeto “Meninas nas Ciências”, no qual 

estudantes de ensino médio de cinco escolas estaduais realizam 
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estudos sobre química e temas correlatos dentro do ambiente 

universitário, foi realizada, no mês de julho de 2019, uma oficina 

teórico-prática. No primeiro dia de oficina, foi apresentado conteúdo 

sobre hortas, PANC e vermicompostagem. Além disso, as 

estudantes puderam observar em laboratório, com o auxílio de 

estereomicroscópio, espécimes de diferentes ordens de insetos, 

assim como invertebrados edáficos, correlacionando a importância 

destes para a qualidade do solo. No segundo dia de oficina, foram 

confeccionadas “mini-hortas” em floreiras e vermicomposteiras em 

potes plásticos reutilizados. 

Entre os meses de março-maio e agosto-outubro de 2019, 

foram realizadas atividades em parceria com o projeto “Crianças na 

universidade? Sim, é possível!”. Nesse projeto, os alunos da rede 

municipal de ensino fundamental (Curitiba/PR) participaram de 

atividades práticas e lúdicas no Laboratório de Solos e no 

Laboratório de Biologia, assim como em sala de aula e no espaço 

da horta existente na sede Ecoville. Os temas abordados foram o 

estudo do solo, a vermicompostagem e o cultivo de hortaliças e de 

PANC, enfatizando que estas espécies trazem benefícios à nutrição 

e saúde humanas, além de criar um ambiente mais biodiverso na 

horta. 

Em outubro de 2019, como ação de extensão para a Semana 

da Sustentabilidade, foi realizada na sede Ecoville uma exposição 

de horta vertical com a reutilização de pallet e, também, a doação 

de mudas de PANC e de biofertilizante das vermicomposteiras do 

projeto. 

Ainda, uma conta na rede social Instagram foi criada para 

divulgar as ações e eventos realizados pelo projeto, assim como 

mostrar ideias interessantes sobre o tema. Já em 2020, no período 

da pandemia, também foi elaborado um roteiro (material teórico) 

para produção de uma cartilha simplificada sobre 

vermicompostagem. 
 

Resultados e Discussões 

 
Após as observações em laboratório e consulta aos materiais 

de entomologia, a principal praga encontrada foi a mosca-das-

frutas (Diptera, gênero Anastrepha). A confecção de armadilhas 

(sem veneno) ainda está em andamento. 

Quanto à oficina para as estudantes do projeto “Meninas nas 

Ciências”, pôde-se perceber que a maioria delas ficou encantada 

ao observar os detalhes dos insetos nos microscópios. Algumas 

estudantes, que tinham mais afinidade pelo assunto das hortas, se 

mostraram mais motivadas durante a realização das atividades 

práticas. Os vasos e as vermicomposteiras foram levados 

posteriormente pelas meninas às suas respectivas escolas, para 

servirem de modelo aos demais estudantes. 

Em relação às visitas das crianças, anteriormente a cada uma 

das visitas, a horta era manejada e algumas atividades eram 

preparadas, como a demonstração das espécies cultivadas na 

horta. Também foi abordada a importância da utilização da palhada 

sobre o solo e do controle da irrigação. Os alunos das escolas 

municipais participantes tiveram a oportunidade de visualizar e 

entender na prática o funcionamento das vermicomposteiras e de, 

até mesmo, tocar nas minhocas. 

Pôde-se observar, também, que por ser um evento aberto à 

comunidade acadêmica e atingir alunos, professores, técnicos e 

terceirizados, a ação da Semana da Sustentabilidade gerou um 

retorno positivo, principalmente das pessoas que levaram os 

biofertilizantes para casa, informando que estes melhoraram a 

qualidade e nutrição de suas plantas. Aproximadamente 80 

garrafinhas de biofertilizante foram doadas e posteriormente 

algumas pessoas entraram em contato pedindo uma nova doação 

do produto. 

Os registros das atividades que foram realizadas pelo projeto 

no decorrer do ano de 2019 podem ser visualizadas abaixo, de 

acordo com as Figuras 1 a 3. 

O perfil “@hortasurbanasutfpr_ct” criado na rede social 

Instagram para divulgação do projeto precisou de manutenção e 

atualização periódica. Há a preferência de postagens com 

conteúdos que incentivam e inspiram as pessoas, como por 

exemplo, o plantio de temperos em embalagens reutilizáveis. 

Uma cartilha simplificada sobre vermicompostagem está em 

processo de elaboração e diagramação. 
 

Figura 1. Parceria com o projeto “Crianças na Universidade? Sim, é 

possível!”. 

Fonte: Autores, 2019 

 

Figura 2. Parceria com o projeto “Meninas nas Ciências”. 

Fonte: Autores, 2019 

 

Figura 3. Ação de extensão para a “Semana da Sustentabilidade 2019” 

Fonte: Autores, 2019 

 

Conclusões 
 

Destaca-se a importância das ações de educação ambiental e 

da maior interação entre universidade e comunidade externa, 

mostrando que a universidade pode colaborar ativamente na 

abordagem de temas que deveriam ser corriqueiros no ambiente 

escolar, como estratégias sustentáveis que minimizem ou previnam 

impactos negativos sobre o meio ambiente. 
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Palavras-Chave 
 

 
● Biologia Celular 

● Ensino e aprendizagem 

● Dispositivos móveis 

Resumo 

 
O ensino e a aprendizagem da biologia celular são desafios para 
estudantes e professores. Desenvolver estratégias que possam 
servir como alternativas complementares ao ensino e 
aprendizagem da Biologia Celular pode facilitar esse processo, 
aumentando o interesse pela disciplina e o desempenho dos 
estudantes. Nesse sentido, o objetivo deste projeto é desenvolver 
um aplicativo para dispositivos móveis para auxiliar no estudo da 
Biologia Celular. O aplicativo será essencialmente um jogo de 
perguntas e respostas, com questões referenciadas adequadas ao 
nível dos estudantes do ensino médio. Assim, o CellQuest servirá 
como apoio para alunos auxiliando no compreendimento do 
assunto, além de poder ser usado por professores como ferramenta 
de ensino e apoio nas aulas. 

 
 
 

 

Introdução 

A Biologia Celular explora diversos processos que ocorrem 
no interior da célula, abordando aspectos microscópicos e 
submicroscópicos da vida. Os conceitos abstratos podem ser de 
difícil compreensão para estudantes do ensino médio, um dos 
principais desafios desse processo de ensino e aprendizagem. 
Desenvolver estratégias que possam servir como alternativas 
complementares ao ensino e aprendizagem da Biologia Celular pode 
facilitar esse processo, aumentando o interesse pela disciplina e o 
desempenho dos estudantes. Nesse sentido, o objetivo deste projeto 
é desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis para auxiliar no 
estudo da Biologia Celular. 

O aplicativo será essencialmente um jogo de perguntas e 
respostas, com questões referenciadas adequadas ao nível dos 
estudantes do ensino médio, além de possuir fases com mini games, 
espaço para professores criarem salas personalizadas e provas 
simuladas com questões selecionadas. Essas atividades poderão 
ser desenvolvidas juntos aos seus estudantes. O aplicativo terá a 
funcionalidade de permitir a comparação de níveis entre os 
jogadores cadastrados, que poderão obter prêmios à medida que 
avançam nas fases. O ambiente também contará com áreas de 
batalhas entre jogadores. 

 

Materiais e Métodos 

Inicialmente, foi criado um banco com questões objetivas 
selecionadas de testes vestibulares e de provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM), disponíveis gratuitamente na internet, 
além de questões elaboradas para se encaixar em outros níveis de 
dificuldade. A questões foram divididas de acordo com os conteúdos 

 
da Biologia Celular, classicamente abordados nos livros didáticos 
utilizados no ensino médio, e pelo nível de dificuldade, facilitando a 
montagem do aplicativo e a usabilidade do jogador. 

Os tópicos escolhidos foram: 1) conceitos gerais e 
organização dos seres vivos, 2) membrana plasmática, 3) transporte 
através da membrana, 4) transformação de energia e 5) organelas 
intracelulares. 

Conforme o jogador avança nas fases e supera os desafios 
propostos, ele ganha recompensas que podem ser utilizadas para 
melhorar o visual do seu personagem, além de servir como 
recompensa pelo seu esforço e estímulo para continuar jogando. 

O jogador atingirá novos status no ranking à medida que 
habilitar novas fases no aplicativo: estudante de ensino médio, 
graduado, especialista, mestre, doutor e cientista. No decorrer dessa 
evolução, alguns bônus também serão habilitados, como jalecos de 
cientistas, microscópios e medalhas. 

Os personagens, prêmios e bônus que serão usados no jogo 
estão sendo desenhados em estilo cartoon, desenvolvidos nos 
softwares Inkscape (versão 0.92.4) e ProCreator. 

O protótipo do aplicativo está sendo desenvolvido na Engine 
UNITY, em sua versão gratuita, onde utilizamos a linguagem de 
programação C# (C-Sharp) para o desenvolvimento desse jogo 
mobile 2D. Nela, iremos inserir a sonorização, animações e 
desenhos do jogo. De início, desenvolveremos apenas a versão para 
dispositivos Android, dado que esse sistema é utilizado na maior 
parte dos dispositivos móveis. 

 

Resultados  e Discussões 

Foram desenvolvidas e desenhadas algumas ferramentas 
importantes para o decorrer do jogo, como o Logo do aplicativo e o 
ambiente da página inicial. 
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Figura 1. Logo CellQuest. 
Fonte: A autora, 2020 

 
Até o momento, foram criados seis personagens que 

poderão ser escolhidos pelo jogador: duas mulheres, um homem, um 
cadeirante, um idoso e outro representando a comunidade 
LGBTQIA+. Os personagens, representando a diversidade e a 
inclusão. 

 

Figura 2. Exemplo de personagem. 
Fonte: A autora, 2020. 

 

Além dos personagens base, teve início o começo da 
programação inicial do jogo. No momento, está sendo discutida a 
metodologia para programação e elaboração da estrutura do App, 
que envolve o desenvolvimento de um protótipo e da versão oficial. 

Estão sendo estudados métodos para fazer o jogo acessível 
a todos, como audiodescrição e maior zoom e espaçamento entre 
objetos para melhorar a jogabilidade daqueles que possuem pouca 
coordenação motora. 

 
 

Figura 3. Linha do tempo de progresso do jogo. 
Fonte: A autora, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Página inicial do aplicativo. 
Fonte: A autora, 2020 

 

 

Conclusões 

O ensino de ciências tem despertado a atenção de 

pesquisadores, já que a linguagem científica e o grande número de 

conceitos específicos de cada disciplina podem dificultar ainda mais 

o processo de ensino e aprendizagem. A Biologia Celular, em 

especial, aborda diversos aspectos microscópicos e 

submicroscópicos da vida, conceitos essencialmente abstratos que 

parecem estar entre as principais dificuldades desse processo de 

ensino e aprendizagem, reforçando a necessidade de um olhar mais 

cuidadoso sobre o tema 

O desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos 

móveis pode auxiliar no estudo e na autoavaliação de estudantes 

que se interessam por aprender de forma lúdica e divertida a Biologia 

Celular. O aplicativo também poderá ser utilizado por professores, 

explorando recursos que podem ser utilizados quando for percebida 

sua necessidade, oportunidade ou viabilidade. 
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Resumo 
 

As teorias que discutem sobre o processo de ensino e aprendizagem vêm sendo analisadas 
há décadas, porém é notório que ainda exista um longo caminho a ser percorrido e que muitas 
questões precisam ser levantadas a fim de que se encontrem soluções para as problemáticas 
enfrentadas atualmente por professores e alunos, em diferentes níveis e áreas da educação, 
ligados ao ensino de química, foco principal deste trabalho. Uma solução alternativa e 
inovadora são as metodologias ativas que surgem como uma proposta de intervenção didática 
para recolocar o aluno em um patamar de agente ativo no seu próprio processo de 
aprendizagem, dispondo de inúmeras alternativas que ficam à disposição de acordo com o 
planejamento do professor e que são embasadas em duas teorias: a teoria cognitiva e a teoria 
da aprendizagem significativa. Dessa maneira, o presente trabalho, de cunho bibliográfico, 
realiza um estudo sobre a aplicação das metodologias ativas no ensino de química e de quais 

formas as teorias da aprendizagem são aplicadas nas mesmas. 

 

 
Introdução 

O Ensino de Química passa por um momento de 
desenvolvimento e adaptação à atualidade. As metodologias 
tradicionais, como a aula expositiva, não suprem mais as 
demandas educacionais vigentes, embora ainda sejam utilizadas. 
Desde o movimento Escola Nova, iniciado no final do século XIX e 
com os direcionamentos de algumas teorias da aprendizagem, 
novas metodologias surgiram como uma alternativa aos docentes. 

Como uma dessas alternativas, tem-se as metodologias 
ativas que possuem como foco a pró-atividade do aluno, 
assumindo um papel de agente ativo em sua aprendizagem, 
despertada e orientada pelo professor; a conexão dos conteúdos 
ministrados em aula com os aspectos significativos à realidade do 
mundo e que rodeiam os estudantes; a ampliação do raciocínio e 
de possibilidades de intervenção no meio; e um ensino colaborativo 
e de cooperação [1]. 

Esta revisão bibliográfica tem como objeto de estudo o 
potencial que as metodologias ativas possuem no ensino de 
química e como elas atuam no processo de ensino e 
aprendizagem, quais são as opções que mais se adequam à 
disciplina de química e suas relações com as teorias da 
aprendizagem, a teoria cognitiva e a teoria da aprendizagem 
significativa. 

 

Materiais e Métodos 

Este trabalho possui caráter bibliográfico onde foram 
utilizadas pesquisas científicas já produzidas e publicadas para 
descrevermos os fundamentos teóricos do objeto de estudo. Dessa 
maneira, utilizamos artigos com relevância nas áreas de ensino de 
química, metodologias ativas e teorias da aprendizagem 
relacionadas ao ensino de ciências e/ou química. 

O trabalho foi estruturado em fases, seu início teve como 
desenvolvimento a pesquisa bibliográfica concreta e científica, logo 
depois foi realizado um levantamento no número de trabalhos 
selecionados e uma análise comparativa das pesquisas abordadas 
pelos autores comparadas ao escopo do trabalho, e concluído com 
as discussões dos autores em relação ao foco do estudo. 

 

Resultados e Discussões 

Foram selecionados vinte e seis (26) artigos científicos 

contidos em plataformas científicas nacionais, ambos ligados ao 

objeto de estudo desta pesquisa. 

Diante do estudo realizado, foi possível concluir que a 

química pode atuar como uma ferramenta que auxilia na formação 

humana ampliando e fazendo com que sejam descobertos novos 

horizontes culturais e contribuir na autonomia cidadã educacional. 

Contudo, para que tal processo ocorra, é necessário que o 

conhecimento químico seja apresentado como uma das 

possibilidades de se interpretar o mundo e intervir no meio, como 

ciência, respeitando e conhecendo seus conceitos, métodos e 

linguagens próprias. Ainda é possível mencionar sua importância 

na construção histórica, que se inter-relaciona com o 

desenvolvimento tecnológico e a muitas outras áreas científicas [2]. 

O processo de ensino e aprendizagem na química exige do 

professor e do aluno capacidades distintas, mas que se 

complementam. Neste processo, o ensino é uma atribuição do 

docente, é dele o papel de facilitador e intermediador entre o novo 

conhecimento e o seu aluno. A aprendizagem é uma consequência 

desta primeira etapa, ou seja, para que uma aprendizagem seja 

realizada depende inteiramente do ensino, havendo uma relação 

de mutualidade. 

Para que este processo seja potencializado, dispõe-se de 

metodologias ativas, embora ainda precise ser mais disseminadas 
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e valorizadas, são alternativas viáveis e que apresentam essa 

proposta de potencialização na aprendizagem. Como exemplos, 

podemos citar as técnicas de criatividade (brainstorming; 

brainwriting); de discussão (técnica dos seis chapéus; termômetro 

de opiniões; fishbowl; learning café); investigação (aprendizagem 

baseada em problemas, em projetos ou em pesquisas). 

No ensino de química, existem inúmeros conteúdos com 

viés abstrato, como assuntos envolvendo a atomística, ligações e 

reações químicas, que exigem do aluno uma imaginação para 

compreender e do professor uma engenhosidade para apresentar 

esses conteúdos. Nestes casos, aplicando, por exemplo, as 

técnicas de discussão ou de investigação, é possível criar uma 

ligação necessária que possibilita a aprendizagem. 

Essas metodologias ativas são embasadas e norteadas 

pela Aprendizagem Significativa, ligada fortemente a David 

Ausubel, que apresenta uma abordagem de valorização dos 

conhecimentos prévios dos alunos, afirmando que quando há uma 

conexão entre o novo conhecimento e um já existente, então a 

aprendizagem ocorre de forma mais facilitada, conhecido como o 

conceito de subsunçor. Além dela, também há a Teoria Cognitiva, 

tendo como Jerome Bruner seu principal nome, que apresenta o 

conceito de currículo em espiral, o qual afirma que um novo 

conhecimento deve ser transmitido gradativamente, sempre 

retomando os conceitos e principais ideias do anterior, construindo 

assim um conhecimento sólido que fixa na mente do aluno. 

Tais teorias podem contribuir para um planejamento mais 

efetivo e rentável das aulas do professor, tendo em vista que elas o 

auxiliam a pensar sobre seu ensino de forma estritamente ligada à 

aprendizagem de seus alunos, além de propor opções didáticas 

que também o farão otimizar sua hora/aula, focando numa 

aprendizagem significativa para os mesmos, levando em 

consideração o que eles já trazem consigo e subindo na “escada 

do conhecimento químico”, degrau por degrau, para que, se 

necessário, possa-se voltar a um degrau para continuar a subida 

de maneira mais segura. 

Portanto, com a utilização das metodologias ativas e sua 

coligação com a aprendizagem significativa e a teoria cognitiva, as 

atribuições metodológicas do professor de química, dentro do 

processo de ensino e aprendizagem, podem iniciar com uma base 

consolidada fornecendo ao docente estratégias de potencializar 

sua aula, valorizando o seu aluno e o realocando como sujeito ativo 

da sua própria construção da aprendizagem [3]. 

 

Conclusões 

O papel de agente planejador e executor dessas novas 

metodologias é do professor. Entretanto, infelizmente, existem 

alguns fatores externos às metodologias que impactam 

negativamente na dinâmica da aula do docente que precisam ser 

levados em consideração, como a má infraestrutura das salas de 

aula e dos laboratórios de ciências, a escassez de recursos 

didáticos disponíveis e inúmeros problemas sociais envolvidos. À 

vista disso, como apresentado no trabalho, através de novas 

ferramentas didáticas e com o correto embasamento das teorias da 

aprendizagem desenvolvidas para o contexto atual, o docente 

poderá possuir meios de mudar o cenário atual de suas aulas e, 

concomitantemente, melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem de seus alunos em relação aos conhecimentos 

químicos e de demais áreas de estudo. 
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Resumo 
 

As tecnologias digitas estão permeando quase todos os processos e relações do ser humano 
com o mundo. Nesse sentido, cabe a escola acolher essas tecnologias no seu âmbito e utilizá- 
las com o real proposito de contribuir com a aprendizagem e o protagonismo dos estudantes. 
As metodologias ativas estão sendo utilizadas significativamente na escola, diante de diversas 
abordagens. Para essa pesquisa nos inclinamos ao uso da abordagem de sala de aula invertida 
para ensinar Química. Desse modo o objetivo é identificar como a sala de aula pode contribuir 
com o ensino de Química. 

 
 

 

Introdução 
 

O ensino de Química deve contribuir para que os 
estudantes compreendam o mundo em que vivem e para isso é 
importante que tenha por objetivos a formação do cidadão[1]. Essa 
formação cidadão implica em discutir a Química atrelada ao 
cotidiano e ao entendimento dos fenômenos que ocorrem, bem como 
a compreensão da utilização da Química nos mais variados setores 
da sociedade. Nesse viés a educação e a informação assumem 
papel significativo neste processo”[2], visto que o ensino de Química 
voltado para a formação cidadã leva em consideração o contexto 
social dos estudantes e o local onde a escola está inserida, bem 
como a circulação das informações e o uso das tecnologias que 
permeiam essa sociedade. 

O uso da sala de aula invertida para ensinar Química vem 
ganhando espaço, bem como o uso das mais variadas tecnologias 
digitais, as quais são nomeadas de metodologias ativas. 

A sala de aula invertida é uma forma de ensinar que de 
acordo com Bergmann e Sams (2019, p. 11), “o que tradicionalmente 
é feito em sala de aula, agora é executado em casa, e o que 
tradicionalmente é feito como trabalho de casa, agora é realizado em 
sala de aula”[3]. Desta forma, é possível otimizar o tempo utilizando 
atividades presenciais para que o aluno tire dúvidas e realize 
atividades mais dinâmicas voltadas a Química em sala de aula. 

 

Materiais e Métodos 

Esse trabalho é referente a uma pesquisa bibliográfica 
realizada mediante livros, artigos científicos, páginas de web sites, 
dentre outros. Por meio dessa pesquisa, buscou-se selecionar a 
principal bibliografia em torno do uso das metodologias ativas, de 
modo mais específico a sala de aula invertida para ensinar Química. 

 

Resultados e Discussões 

 
Com o tempo, novas propostas metodológicas surgiram, 

visando atender às necessidades dos estudantes e do contexto 
atual, em que as tecnologias digitais permeiam as relações dos 
sujeitos com o mundo. Em termos de metodologias ativas, elas são 
denominadas dessa forma porque inserem os estudantes, por 
exemplo, como sujeitos mais protagonistas de suas aprendizagens. 
Uma síntese das possibilidades oferecidas por essas novas 

metodologias é que “na visão de que alunos e professores se 
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encontram em constante processo de interação, vale ressaltar 
que repensar ou modificar o papel de um, implica em rever o 
papel do outro. Assim, o papel do aluno também passara por um 
processo de transformação, ele deixa de ser subestimado para se 
tornar um aluno ativo e participativo no processo de construção 
de conhecimento”[4]. Os chamados métodos ativos geralmente 
enfocam o papel fundamental dos estudantes como construtores 
de seus conhecimentos e identificam o professor como um 
facilitador e conselheiro desse processo de construção. 

É nesse mesmo paradigma que a sala de aula invertida 
fundamenta-se, sendo que o professor constrói vídeos para 
explicar conceitos químicos em que os estudantes assistem em 
casa e aproveitam o momento que estão na escola para 
desenvolver atividades práticas e resolução de problemas. 
Valente (2018, p. 27) sintetiza que: “na abordagem da sala de aula 
invertida, o conteúdo e as instruções recebidas são estudadas on-
line, antes de o aluno frequentar a aula, usando as TDICs, mais 
especificamente, os ambientes virtuais de aprendizagem. A sala 
de aula torna-se o lugar de trabalhar os conteúdos já   estudados, 
realizando atividades práticas como resolução de problemas e 
projetos, discussão em grupo e laboratórios”[5]. 

Em outras palavras, a sala de aula invertida é “um 
modelo de ensino onde a apresentação do conteúdo da disciplina é 
realizada através de vídeos gravados pelo professor e que ficam 
disponíveis aos alunos, normalmente utilizando-se de ferramentas 
da Internet para seu armazenamento. Desta forma, as atividades 
complementares propostas pelo professor, ou seja, as ‘tarefas’, são 
realizadas em sala de aula, em equipes, com o suporte deste”[6]. 

Assim, pode-se concluir que a abordagem de sala de 
aula invertida permite que os estudantes ocupem um papel de 
protagonistas no processo de aprendizagem. Para tanto, o aluno 
conta com outros espaços de aprendizagem que se estendem 
além dos limites físicos da sala de aula. No entanto, para que esta 
estratégia seja efetiva é de responsabilidade dos estudantes 
estudar, ver vídeos e materiais didáticos fornecidos pelo 
professor. Dessa forma, o espaço físico da sala de aula passa a 
ser um espaço no qual o professor atuará como mediador e 
orientador na aprendizagem dos estudantes. 
Existem alguns princípios básicos ao adotar a sala de aula invertida: 
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Fonte: Autora principal 

 

Em vista do exposto, fica claro que o uso da sala de aula 
invertida no ensino de Química pode contribuir com o ensino e a 
aprendizagem, visto que oferece aos estudantes uma nova forma de 
aprender. Além de promover um espaço de aprendizagem mais 
personalizado, visto que pode acolher e atender as demandas 
individuais desses sujeitos.[3] 

Acolher as metodologias ativas no processo de ensino e 
de aprendizagem em Química é sem dúvida uma forma de promover 
novas formas de interações, dilatar possibilidades e formar jovens 
estudantes mais protagonistas e compromissados com a sociedade 
em que vivem, conseguindo identificar as nuances em torno da 
Química e de seu emprego. 

 

Conclusões 

É possível concluir que o ensino de Química é responsável 
pela formação cidadã dos estudantes, acompanhando também as 
necessidades dos mesmos, desta maneira inserindo as tecnologias 
na sala de aula. Uma maneira de implementá-las é utilizando a 
metodologia da sala de aula invertida, que trás não somente as 

tecnologias para o meio de ensino, mas também coloca o aluno 
como principal responsável pelo seu processo de ensino e 
aprendizagem, mas, lembrando que o aluno precisa se comprometer 
com esta nova forma de aprender. O professor tem papel 
fundamental nesse processo, pois, é ele que se torna responsável 
por produzir matérias estruturados e disponibilizá-los aos 
estudantes, de incentivá-los e dar feedbacks sobre o processo, 
sendo assim promovendo novas formas de interações. 
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Resumo 

 
Com a suspensão das aulas provocada pela pandemia do COVID-

19, o projeto Meninas nas Ciências voltou-se para as Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação (TDIC). Sendo assim, 

foram propostas atividades virtuais para as participantes do projeto 

envolvendo experimentação com materiais de fácil acesso com o 

objetivo de tornar as estudantes protagonistas de seu próprio 

aprendizado. Foi possível observar que as TDICs são um 

instrumento útil para o ensino e para a ascensão da ciência. 

 
 
 
 

 
Introdução 

Existem marcos sócio-político-econômicos que levaram a 

alterações significativas na concepção de educação. Além 

disso, a sociedade, suas demandas e estruturação sempre 

tiveram grande influência na forma com que a educação é 

concebida (Araújo, 2011). Schuck (2020) aponta um marco 

recente que provocou mudanças significativas na estrutura da 

sociedade, a criação e expansão do ciberespaço. A 

educação, por sua vez, ainda luta para acompanhar essas 

mudanças no contexto social. Perante o impacto causado 

pela COVID-19 na dinâmica escolar, tornou-se necessário 

que o ensino entrasse na era da computação e da internet. 

Assim sendo, este trabalho teve o objetivo de analisar a 

adesão, em meio à suspensão das aulas, de estudantes do 

Ensino Médio a diferentes atividades de aprendizagem 

envolvendo as TDICs. 
 

Materiais e Métodos 

A atividade Challenge Ciência em Casa foi realizada   coma 

participação das alunas do 2º ano do ensino médio da rede 

pública  integrante   do   Projeto   Meninas   nas Ciências da 

chamada CNPq/MCTIC Nº 31/2018, além das extensionistas 

e  professoras  responsáveis  pelo   projeto. Em  uma  das 

atividades foi solicitado que cada uma gravasse um vídeo de 

no  máximo  um  minuto  realizando um  experimento   que 

demonstrasse   um   conceito científico.  Os   experimentos 

utilizaram materiais como: papel, sal, gelatina, vela e outros, 

que são de baixo custo acessível à realidade das estudantes. 

Foi  sugerido  opção  de realizar  os  vídeos  pela  Plataforma 

TikTokⓇ,  app intuitivo e de grande repercussão entre jovens. 

 
Os vídeos foram postados e podem ser visualizados na Rede 

Social InstagramⓇ no perfil do Projeto Meninas nas Ciências. 

Foi realizado um questionário sobre as atividades remotas 

que o projeto implantou durante a pandemia com o objetivo 

de entender qual era a realidade de cada estudante no 

momento e quais atividades elas tinham mais interesse. 
 

Resultados e Discussões 
 

Das atividades que foram realizadas com as estudantes o 

"Challenge Ciência em Casa" foi a que teve maior        adesão, 

correspondendo 73% da participação, demonstrando que as 

alunas  têm   maior   interesse   em   atividades   práticas e 

produção de conteúdo digital. 
 
 
 

Figura 1. Gráfico referente à adesão das alunas. 

Fonte: Autoria própria, 2020 

 
Foi possível observar o engajamento das alunas na 

execução do vídeo devido o cuidado na escolha do 
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experimento, produção e edição do conteúdo digital, 

demonstrado o capricho e interesse na atividade. Além disso 

algumas estudantes relatarem que os familiares participaram 

da execução do vídeo, demonstrando que os conceitos 

científicos desenvolvidos pelas alunas foram multiplicados 

para outras pessoas. 

A maior adesão no Challenge também pode ser relacionada ao fato 

das voluntárias e professoras responsáveis pelo projeto 

terem participado da atividade. A mobilização do grupo serviu 

de inspiração para as alunas executarem os experimentos. 

Além disso o fato de os conteúdos digitais produzidos pelas 

estudantes estarem disponíveis no perfil do Projeto Meninas 

nas Ciências no InstagramⓇ. Foi perceptível que essa 

visibilidade incentivou na participação do Challenge, visto  

que  as  alunas  pertencem  a  uma geração entusiasmada por 

mídias sociais. 

Analisando os resultados obtidos do questionário sobre as 

atividades remotas na perspectiva das estudantes, 53% 

considerou a tarefa interessante e 7% legal, o que comprova 

ter um resultado positivo em relação ao Challenge. 

 

 
Figura 2. Gráfico referente à opinião das estudantes em relação à 

atividade. 

Fonte: Autoria própria,, 2020 

 
No questionário sobre as atividades remotas realizadas no 

Projeto Meninas nas Ciências durante a pandemia do 

COVID-19 também foi perguntado para as alunas qual 

atividade mais gostaram. O Challenge Ciência em Casa foi 

mencionado  pela  maioria   das   estudantes,   enfatizando o 

interesse  por  metodologias experimentais, que possibilita a 

visualização  de  conceitos  científicos,   e   de   produção de 

conteúdo digital. 

 

O desafio do tik tok 

A do Challenge lá, estressei um pouco para fazer mas em 
geral foi a que eu mais adorei, já que eu fiz um arco-íris a 

base de gelatina 

Acho que a do Challenge foi muito boa 

Challenge ciência em casa, pois experimentamos novas 

experiências. 

Figura 2. Comentários feitos pelas estudantes sobre a atividades remotas 

realizada pelo Projeto Meninas nas Ciências. 

Fonte: Autoria Própria, 2020 

 
Conclusões 

Esta pesquisa indicou que atividade com realização de 

experimentos atrelado a produção de conteúdo digital é uma 

alternativa para estimular a aprendizagem sobre ciências 

durante a pandemia do COVID-19. No atual contexto, se faz 

ainda mais necessário instigar a vontade de aprender dos 

discentes e o uso das TDICs. 
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De todas as atividades remotas realizadas, 

escreva a que mais gostou e por quê. 

Challenge ciência em casa, foi o mais divertido, e fizemos 
experimentos que vimos que realmente funciona 

Challenge em casa 
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Resumo 

 
Desenvolver interesse em algo que envolva química e biologia não 

é uma tarefa simples. A utilização das disciplinas citadas 

anteriormente requer partes especificas de cada uma para poder 

criar algo útil e que demonstre interesse aos alunos. Através da 

tecnologia visual, foi possível sincronizar as duas áreas para 

visualizar um modelo 3D de processos químicos e biológicos de 

forma educativa. O projeto tem como foco disseminar conhecimento 

por intermédio do Youtube para alunos das áreas biológicas e da 

química a se interessarem no assunto da Modelagem Molecular, 

seja como aprimoramento em estudos nas matérias ou como 

contato com o ensino superior. Este tutorial apresenta de forma 

acessível como compreender a ação de um fármaco que inativa o 

vírus do HIV. Por meio do projeto, conseguimos compartilhar o 

conhecimento do uso dos softwares para diferentes áreas 

científicas que utilizam os fármacos em suas pesquisas. 

 
 

 

Introdução 
 

Em nenhuma outra área da Química, o conhecimento 

completo da estrutura molecular é tão essencial como na Química 

Medicinal. Esta disciplina das Ciências Farmacêuticas estuda as 

origens moleculares da atividade biológica dos fármacos, 

determinando os parâmetros que relacionam estrutura e atividade e 

aplicando estes fundamentos no planejamento racional dos 

fármacos. Uma das interações entre os dois é o “modelo chave- 

fechadura”, uma relação de difícil visualização “realística”, 

necessitando o manejo de softwares que operam modelos 3D para 

os estudos de desenvolvimentos de medicamentos. 

 
O Docking Molecular é uma análise feita para procurar um 

lugar mais eficiente para determinado fármaco agir. Na 

representação do nome, significa literalmente “ancoragem 

molecular”. Como é uma procura por lugares ínfimos em busca de 

uma localização mais eficiente, em termos energéticos, para o 

fármaco (Indinavir) “ancorar” na proteína (HIV Protease, da HIV tipo 

1), utilizamos determinados softwares. No projeto foram usados os: 

AutoDockTools[2], AutoDockVina[3], Discovery Studio[4] e o Camtasia 

Studio[5]. Estes softwares complementam a utilização um do outro. 

Por exemplo, o AutoDockTools é utilizado para “inspecionar” a 
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estrutura utilizada. Dentro do AutoDockVina, existem 

diversas ferramentas para interagir, assim como diferentes 
visualizações da estrutura. Enquanto o propósito do AutoDock 

Vina, utilizado dentro do AutdoDockTools, “sincronizar” a 

proteína (do organismo) com o fármaco desejado. O aplicativo 

vai procurar as localizações com melhor custo-benefício 

energético para se encaixar. Os resultados obtidos podem ser 

mais de um e variam conforme o computador processa, 

resultando assim em diferentes respostas a cada teste. Por sua 

parte, o Discovery Studio serve para unir o resultado com a 
proteína, se diferenciando do AutoDockTools, pois demonstra 

ser mais abrangível, possibilitando observar o fármaco com a 

proteína em suas diferentes formas, além da chance de enxergar 

a forma 2D (em cadeia química plana) do composto formado. O 

Camtasia Studio é um serviço de gravação e edição de vídeos 

e por meio dele foi possível alterar e passar de maneira mais 
clara o conteúdo da Modelagem Molecular para o Youtube[7]. 

 
O ensino dessas técnicas permitirá uma visão mais 

ampla sobre o assunto e engajará os alunos a estudarem, 

principalmente aos do ensino médio, que ao terem um contato 

maior com o ensino superior podem acabar se interessando em 

ingressar nestes cursos, enquanto os alunos de ensino superior, 

terão acesso ao conteúdo que complementara a graduação e 

pesquisa. 
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Materiais e Métodos 

 

O primeiro método foi discutir as ordens de utilização dos 

programas AutoDockTools, AutoDock Vina e Discovery Studio para 

facilitar a aprendizagem. O programa para gravação foi decidido por 
testes, foram utilizados o OBS Studio e o Camtasia Studio. Contudo, 

o Camtasia apresentou melhores possibilidades de edição e 

gravação. 

 
Em seguida, foram elaborados slides para introduzir os 

programas ao público e auxiliar posteriormente nos vídeos de forma 

mais clara e complementar. O próximo passo foram as gravações, 

separamos as filmagens em programas e tópicos, conforme 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusões 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Playlist do YouTube. 

Fonte: O autor, 2020 

apresentado no quadro da Figura 2, cada um teria um próprio vídeo 

e suas durações em média de 10 minutos para não ficar tão maçante 

aos alunos. 

 
No último vídeo do tutorial, foi feita uma comparação entre o 

resultado ideal e os resultados obtidos de cada teste para verificar a 
discrepância dos resultados e assim encerrar o manual. 

 

Resultados e Discussões 

O grupo que assistiu os vídeos tutoriais (Figura 2) deram o 
feedback sobre seus testes, se tiveram algum problema durantes 

suas experiências e quais partes não conseguiram ter acesso ou que 

deu algum erro, dessa forma, poderemos futuramente ajustar os 

vídeos para que seja de mais simples e fluido no final do projeto. 

Entretanto, mesmo com os problemas citados acima, grande parte 

das dificuldades foram resolvidas e desse modo prosseguimos com 

os testes. 

Com todos os públicos prontos, foi disponibilizado o arquivo 

para sobreposição para comparar os resultados (Figura 1) que cada 

um obteve, por meio dessa etapa, verificamos que quase todos 

tiveram resultados semelhantes. Na Figura 1, podemos observar a 

cadeia amarela, que é o resultado obtido, enquanto o roxo pertence 

ao fármaco em sua posição real. 
 

Figura 1. Sobreposição da HIV protease. 

Fonte: O autor, 2020 

Por meio dos vídeos disponibilizados no YouTube, 

conseguimos compartilhar o conhecimento do uso de programas de 

Modelagem 3D para todos os alunos que tiverem interesse em 

conhecer sobre o conteúdo, principalmente da área da Biologia e 

Química. O aprendizado do material na área de biológicas permitirá 

um estudo mais aprofundado, como por exemplo, na pesquisa de 

como o COVID-19 no mundo. 
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Palavras-Chave 

 
 Ensino de Química 

 Experimentação investigativa 

 Adaptação de materiais 

Resumo 
 

A presente pesquisa foi desenvolvida como parte do trabalho de conclusão do curso de 
Licenciatura em Química da UTFPR. Nele, destacamos a utilização de experimentos 
investigativos que buscam estabelecer maior aproximação entre os conteúdos científico- 
escolares da Química com a realidade dos estudantes. As atividades experimentais 
investigativas consistem em uma ferramenta didática em que os discentes realizam pequenas 
investigações em torno de um problema proposto pelo professor, sendo essencial um 
ambiente que promova debates com a formulação de hipóteses. Dessa forma, a pesquisa teve 
como objetivo elaborar um material didático destinado aos professores de Química, em que 
são propostos três experimentos investigativos (um para cada ano do ensino médio) 
customizados para diferentes realidades e ambientes escolares por meio de adaptações aos 
recursos utilizados. Para a elaboração do material, selecionamos e testamos três 
experimentos, contemplando os conteúdos de separação de misturas; volumetria ácido-base e 
polaridade de substâncias orgânicas. Para viabilizar os experimentos, desenvolvemos 
materiais como funil simples, suporte universal, bureta, entre outros, através da utilização de 
mangueiras plásticas, garrafas pet, etc. Em seguida, organizamos um guia didático intitulado 
“Investigando a Química através da adaptação de materiais”, para uso dos professores do 
ensino médio. 

 
 

 

 

Introdução 

O ensino de Química tem demandado cada vez mais a 
utilização de metodologias e recursos alternativos que visam 
promover o conhecimento científico diante da formação crítica e 
social dos estudantes. Deste modo, destacamos a utilização de 
atividades experimentais como uma das principais estratégias 
didáticas que contribuem para o processo de apropriação do 
conhecimento[1]. 

Em contrapartida, ainda encontramos muitos profissionais 
docentes que utilizam a experimentação apenas como uma 
ferramenta para se comprovar a teoria passada em sala de aula. 
Sendo comumente utilizada de forma mecânica e ilustrativa, 
resultando por não envolver efetivamente a participação dos 
estudantes[2]. Para buscar uma alternativa à essa postura sobre o 
processo de ensino, entendemos como possibilidade viável a 
utilização da experimentação investigativa, pois elas partem de um 
problema que pode ser experimental ou não, o qual deve ser 
solucionado através de um conhecimento já adquirido pelos 
estudantes diante da discussão e ação em torno de hipóteses[3]. 

Outro problema aliado a utilização da experimentação 
encontrado em muitas escolas é a falta de recursos para o 
desenvolvimento de tais atividades, como ressalta o censo escolar 
realizado pelo INEP em 2019, indicando que somente 42,1% das 
escolas públicas de ensino médio de todo o Brasil contam com a 
presença de um laboratório de ciências[4]. 

Diante deste conjunto de reflexões, objetivamos 
desenvolver um material didático consistindo em uma coletânea de 
experimentos investigativos viabilizados a diferentes realidades 

escolares através da adaptação dos materiais necessários para as 
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práticas, buscando otimizar o trabalho docente diante do 
planejamento de tais atividades. 

 

Materiais e Métodos 

No presente trabalho adotamos a metodologia 
exploratória descritiva, com o intuito de identificar materiais 
que propunham experimentos para o ensino de Química, que 
serviram como base para o desenvolvimento da coletânea 
destinados aos professores de Química devido a possibilidade 
de se aprimorar experimentos pré-elaborados[5]. 

Sendo assim, selecionamos três experimentos, um 
para cada ano do ensino médio, sendo eles: separação de 
misturas; volumetria ácido-base e separação cromatográfica de 
compostos orgânicos. Após a seleção dos experimentos, 
realizamos as respectivas testagens em um laboratório do 
Departamento Acadêmico de Química e Biologia da 
UTFPR, assim como, adaptamos materiais laboratoriais 
através dos recursos encontrados na Figura 1. 

 

Figura 1. Materiais utilizados na adaptação de materiais 

laboratoriais Fonte: Os autores, 2020 
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Após as devidas adaptações, os experimentos foram 

organizados em um material didático seguindo os passos da 
experimentação investigativa, trazendo a proposta a ser realizada 
em um laboratório ou em uma sala de aula, visto as sugestões de 
adaptação dos materiais necessários para cada experimento. 

 

Resultados e Discussões 

O material desenvolvido, traz roteiros de experimentos 
investigativos para serem utilizados pelos estudantes durante a 
realização da prática. Os roteiros têm como ponto de partida, um 
problema que pode ser investigado e resolvido de maneira 
experimental. O material ainda contém um breve texto que 
contextualiza o conteúdo do experimento com uma questão 
presente no dia a dia dos estudantes, além de imagens, dicas e 
uma lista de materiais necessários para solucionar o problema 
experimental. Também constam algumas perguntas que visam 
promover uma discussão para sistematizar as observações e 
conhecimentos adquiridos durante a prática. 

O material também contou com um capítulo destinado a 
orientar os professores em como adaptar os materiais necessários 
para cada experimento. 

No experimento 1, aliamos o conteúdo de separação de 
misturas com a temática de poluição dos rios e propomos algumas 
misturas que devem ser separadas pelos estudantes. Para 
viabilizar realização da atividade, adaptamos materiais como 
béquer e funil simples; entre outros materiais laboratoriais como 
acompanhamos na Figura 2. 

 

Figura 2. Funil simples e béquer alternativo utilizados no experimento. 
Fonte: Os autores, 2020 

 

O experimento 2 consistiu na determinação da acidez de 
uma amostra de vinagre comercial a partir de uma solução padrão 
de hidróxido de sódio, para isso, desenvolvemos seu roteiro aliado 
a temática do teor de acidez dos alimentos. Quanto aos materiais 
utilizados, adaptamos uma bureta e um suporte universal, além de 
um Erlenmeyer, como acompanhamos na Figura 3. 

 

Figura 3. Titulação realizada com materiais laboratoriais e alternativos. 
Fonte: Os autores, 2020 

Para contemplar um conteúdo referente ao terceiro ano do 
ensino médio, o experimento 3 contou com uma cromatografia em 
coluna dos pigmentos presentes em um extrato natural de folhas de 
espinafre. Para isso, o roteiro desenvolvido propôs uma discussão 
entre as diferenças dos pigmentos naturais e artificiais. A 
separação dos pigmentos exigiu a adaptação de uma coluna 
cromatográfica, pipetas e tubos de ensaio, como acompanhamos 
na Figura 4. 

 

Figura 4. Cromatografia em coluna utilizada com materiais laboratoriais e 
alternativos. 

Fonte: Os autores, 2020 
 

A partir dos resultados experimentais, identificamos a 
viabilidade dos materiais adaptados devido apresentarem 
resultados bem próximos dos encontrados ao de realizar o 
experimento com aparatos de laboratório. 

 

Conclusões 
 

Com esse trabalho se identificou possíveis formas de 
organizar atividades experimentais investigativas para diferentes 
realidades escolares. Dessa forma, ressaltamos a importância de 
se desenvolver experimentos com este caráter, pois se mostra 
essencial  para  promover  o  conhecimento   científico   
dando significado aos conteúdos escolares. 
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Palavras-Chave 
 

 

● Aprendizagem em Química 

● Instagram 

● Popularização da ciência 

Resumo 

 
As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 

criaram novos espaços de aprendizagem, que podem ser 

disponibilizados a todos, tornando a educação mais democrática e 

menos excludente. Sendo assim, iniciativas de popularizar a 

ciência colaboram com a tomada de conhecimento pela sociedade 

e também um novo contexto necessita de novas atividades 

pedagógicas. Este trabalho tem como objetivo apresentar o uso do 

Instagram como uma ferramenta que pode contribuir com a 

aprendizagem em Química e a popularização da ciência. 

 
 
 

 
Introdução 

A Química é uma ciência de descoberta, criação e transformação. 

O conhecimento químico revolucionou a agricultura, a 

comunicação, os transportes e diversos outros setores da 

sociedade. A Química é relevante para o nosso dia a dia, para a 

vida e para a compreensão dos principais fenômenos corriqueiros. 

Incorporada nas Ciências da Natureza e suas Tecnologias [2], tem 

como objetivo estudar a matéria e as suas transformações. Ao 

aprender Química, o estudante pode ser capaz de analisar 

fenômenos com base nas relações entre matéria e energia para 

propor ações que aperfeiçoem produtos e processos, bem como 

para minimizar impactos socioambientais e melhorar as condições 

de vida. 

O desenvolvimento da ciência perde seu papel transformador se 

não alcançar a sociedade. É importante socializar o conhecimento 

químico para que a população entenda diversos fenômenos 

científicos. Além disso, há diversas pesquisas que comprovam a 

falta de notícias que popularizam a ciência e é evidente que a mídia 

atua como uma ferramenta que mobiliza o engajamento da 

sociedade na exposição científica [4]. 

O processo de ensino e de aprendizagem da Química não é trivial e 

a sua compreensão pode ser facilitada pelo uso de diferentes 

ferramentas como as TDIC [3]. O aprendizado consegue ser 

favorecido quando há uma interação entre o aluno e uma 

ferramenta. Essa concepção interacionista pode se dar entre o 

estudante e o uso das TDIC. 

O Instagram pode ser um excelente instrumento para criar 

condições para o conhecimento [5], através de divulgação de 

informações e publicações sobre conceitos e definições químicas. 

A rede social tem capacidade de universalizar o acesso ao 

conhecimento, uma vez que o acesso à rede social é significativo, 

 
fácil e feito por grande parte dos estudantes. A informação também 

pode estar em diversos formatos, como imagens, vídeos e textos, 

chamando a atenção do seu público e tornando o espaço lúdico, 

além de possuir uma grande interatividade, o que pode propiciar 

um ambiente de troca de informações e resolução de dúvidas e 

questionamentos. 

Assim sendo, esta é uma pesquisa exploratória que tem por 

objetivo apresentar o uso do Instagram como uma ferramenta que 

pode contribuir com a aprendizagem em Química e a popularização 

da ciência. 

 

Materiais e Métodos 

Novos espaços para convivência geram novos modos de interação 

entre os participantes da sociedade da informação. Além disso, o 

sujeito que nasce nessa sociedade tecnológica apresenta um novo 

modo de viver, enxergar e se relacionar com o mundo. Torna-se 

então, vantajoso criar novos espaços para aprendizagem 

empregando as TDIC. Desse modo, esta pesquisa é de caráter 

exploratório e visa apresentar um espaço de aprendizagem em 

Química e a popularização da ciência através do uso do Instagram. 

Para isso, foi criado um Instagram, denominado Ciência de Perto 

(@cienciadeperto), com o objetivo de divulgação e popularização 

de conhecimentos científicos e também de criação de um novo 

ambiente de aprendizagem. Esse perfil foi criado em fevereiro de 

2020 e já conta com mais de 600 seguidores, dispõe de uma série 

de informações em torno dos fenômenos relacionado a Química e 

ciências no geral, além de explicar situações que estão em foco na 

mídia de maneira científica. A Figura 1, sintetiza algumas das 

temáticas abordadas. 
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Figura 1. Algumas publicações da @cienciadeperto 

Fonte: As autoras, 2020 

 

Resultados e Discussões 

Iniciativas de popularização da ciência tem como objetivo colaborar 

com a apropriação do conhecimento pela sociedade, com a 

inclusão social e com a construção da autonomia e participação 

cidadã. Hoje em dia, a ciência tem um importante papel no 

conhecimento do indivíduo em torno da realidade e do significado 

do mundo. O processo de difundir a ciência é essencial para uma 

ação integradora do conhecimento pela população. 

Além do mais, novos espaços para convivência geram novos 

modos de interação entre os participantes da sociedade da 

informação, dessa maneira, o sujeito que nasce nessa sociedade 

tecnológica apresenta um novo modo de viver, enxergar e se 

relacionar com o mundo o qual está permeado pelas TDIC. Por 

isso, o uso de mídias sociais e neste caso do Instagram, pode 

servir para instigar estudantes no processo de aprendizagem e na 

apropriação do conhecimento científico. Desse modo, cabe difundir 

essas mídias sociais para que os estudantes e professores tenham 

acesso às informações em torno dos acontecimentos corriqueiros, 

o que pode, sem dúvidas, contribuir com a aprendizagem em 

Química, visto que a maioria dos estudantes possui um perfil na 

referida rede social e gostam de navegar pelas TDIC. 

 

Conclusões 

Esse estudo exploratório nos permitiu reunir elementos para 

advogar a favor do uso das TDIC e mais especificamente da rede 

social Instagram na aprendizagem em Química, visto que o uso 

dessas ferramentas digitais pode despertar o interesse dos 

estudantes em aprender sobre os acontecimentos corriqueiros em 

torno da Química. Ademais, explorar as TDIC e o Instagram em 

viés de divulgação dos fenômenos que acontecem pode ser uma 

forma de promover a popularização da ciência Química num 

formato que interesse aos indivíduos e ainda desenvolva 

gradativamente o espírito científico [1]. 

Referências Bibliográficas 
 

[1] BACHELARD, G. 1996. A formação do espírito científico: 

contribuições para uma psicanálise do conhecimento. Rio de 

Janeiro: Contraponto. 

[2] BRASIL. 2018. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 

Curricular. Educação é a Base. Brasília: MEC. 

[3] LEITE, B. S. 2019. Tecnologias no ensino de química: passado, 

presente e futuro. Scientia Naturalis , v. 1, p. 326. 

[4] MOTTA-ROTH, D. 2009. Popularização da ciência como prática 

social e discursiva. Santa Maria: Ufsm. 

[5] PEREIRA, J. A.; SILVA JÚNIOR, J. F.; SILVA, E. V. 2019. 

Instagram como ferramenta de aprendizagem no ensino de 

química. Revista Debates em Ensino de Química, v. 5, n. 1, p. 119. 



104 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS AUDIOVISUAIS PARA O ENSINO DE QUÍMICA 

Vitor Luiz Campese Gonçalves de Almeida1*, Fabiana Pauletti2 
1 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, * vitoralmeida@alunos.utfpr.edu.br 
2 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR 

 

Palavras-Chave 

 
 Recursos visuais 

 Ensino de Química 

 Entretenimento 

Resumo 
 

O ramo do entretenimento audiovisual é muito conhecido no mundo pelos inúmeros e 

significativos recursos produzidos, contudo, existe, ainda, pouco uso destes no ensino e na 

aprendizagem de diversas áreas do conhecimento, em específico na Química. O objetivo 

dessa pesquisa é investigar a utilização de formatos audiovisuais, do entretenimento, no 

ensino Química. Para atingir esse objetivo, fizemos uma pesquisa bibliográfica em diversos 

periódicos da área de ensino de Química. Ao que tudo indica, a partir do uso desses recursos 

audiovisuais, seja possível desenvolver um ambiente de ensino de Química que desperte o 

interesse dos estudantes, visto que os jovens são seduzidos pela narrativa e a ambientação 

de minisséries, seriados, dentre outros, porque costumam conduzir o telespectador para 

outras realidades envolvendo a criatividade e fomentando revelações científicas. 
 

 

 

 
Introdução 

Os conhecimentos de Química são basilares para que os 
cidadãos possam analisar e ter um posicionamento frente as 
discussões contemporâneas, haja vista que a Química está 
presente em diversos setores que envolvem desde a alimentação a 
tecnologia empregada em aparelhos eletrônicos. Desse modo, a 
Química é importante para compreender algumas das principais 
tecnologias hodiernas e cabe ao professor considerar a aplicação 
dessa ciência no cotidiano mediante as mais variadas tecnologias 
para evidenciar esses elementos ao ministrar a aula. Porém, a 
forma tradicional de ensinar em que prevalece à memorização de 
conceitos ainda prevalece no ensino médio[1]. Essa forma de 
ensinar Química pouco contribui para que os estudantes possam 
utilizar conhecimentos construídos a partir do ensino de Química 
para tomar decisões frente às mais variadas questões sociais, bem 
como frente ao desenvolvimento da própria sociedade. 

Uma das maneiras de aproximar o ensino de Química dos 
estudantes é mediante o uso de obras fílmicas, tais como: séries, 
seriados, minisséries e filmes vastamente popularizados nos meios 
de entretenimento. Empregando esses recursos é possível, ao que 
tudo indica, fomentar o aprendizado em Química a partir das 
temáticas que cada um desses recursos aborda, o que pode ainda 
despertar o interesse dos estudantes e ser mais motivador, visto 
que o estudante pode apreender a partir de algo de seu 
interesse[2,3]. 

As séries, seriados, minisséries e filmes não são 
consideradas apenas como uma forma de entretenimento, mas 
como uma ferramenta pedagógica que possibilita envolver os 
estudantes e facilitar o ensino dos conceitos[2]. Esses recursos 
audiovisuais têm contribuído positivamente para o ensino em 
diversas áreas do conhecimento e de modo particular no ensino de 
Química [2,3]. 

Dentre as muitas produções difundidas e conhecidas, tanto 
em contexto brasileiro como internacional, podemos destacar: Dr. 
House; The Flash; The Big Bang Theory; Crime Sene Investigation 

(CSI). Essas produções chegaram ao entretenimento brasileiro com 
seus nomes originais, em inglês. 

Assim, se pensarmos em ensinar Química, podemos 
empregar esses recursos audiovisuais visto a variedade dos 
mesmos. Essa abordagem mediante esses recursos audiovisuais 
pode alcançar êxito, já que os estudantes estão bastante 
habituados a produções cinematográfica, as quais são bastante 
conhecidas e difundidas em cenário nacional e internacional. 

 

Resultados e Discussões 

Os jovens e adolescentes cada vez mais se vinculam a 
acompanharem episódios de seriado e temporadas de séries e 
minisséries, pois segundo Jost[4] o que encanta o telespectador não 
é encontrar uma reprodução do mundo em que vive, mas, 
sobretudo, a narração e um discurso, com o qual ele se identifica, 
dado que prestamos mais atenção a cenas que possam estar 
interligadas com aspectos da nossa vida e história, assim nos 
identificarmos com a narração e o discurso proposto. 

Algumas destas séries, seriados e minisséries produzidos 
com viés do entretenimento podem ter potencialidade para o 
ensino, sobretudo para o ensino de Química[3], uma vez que cenas 
selecionadas podem compor uma sequência de aulas para a 
compreensão dos conceitos ensinados. Nesse sentido já é 
verificado na literatura o uso de episódios de séries, seriados, 
minisséries e filmes, para o ensino[2]. 

Podemos citar alguns exemplos como o de Arroio[5] que 
apresenta, o papel do cinema como ferramenta para o ensino de 
Ciências, o efeito dos filmes na aprendizagem a partir de trechos 
do filme Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento, que discute 
questões ambientais. A partir da problemática ambiental muito bem 
desenvolvida neste filme, o autor conclui que “[...] podemos usar 
esses episódios para organizar as atividades da sala de aula com 
base em episódios selecionados do filme como uma ferramenta 
cultural para contextualizar o conteúdo científico e motivar os 
alunos para nossas aulas de ciências”[5]. 

Cunha e Giordan[6] expõe sugestões de filmes para ser 
usados em sala de aula, os autores levantaram mais de 27 filmes 
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em uma tabela de sua publicação para que os professores de 
Ciências e de Química utilizem em sala de aula. 

Os autores Souza e Leite[3] avaliam a potencialidade de 
séries para o ensino fazendo o levantamento na plataforma da 
Internet Movie Database (IMDb). A partir deste levantamento 
discutindo os trechos de episódios que podem ser usados para o 
ensino de Química em duas séries populares, sendo elas Breaking 
Bad e The 100. 

Esses autores afirmam que “os professores devem estar 
por dentro do mundo de seus alunos e se renovar cada vez mais 
nas aulas para proporcionar no seu aluno o interesse por aprender 
os conceitos de Química”[3]. 

Locatelli e Macuglia[2] pesquisaram com os estudantes as 
séries que mais costumam assistir (Dr. House, The Flash, The Big 
Bang Theory e CSI) e a partir disso, fizeram avaliação das 
respectivas sinopses das séries apresentando as potencialidades 
para o ensino de Química. Ao final da análise esses mesmos 
pesquisadores concluíram que as séries representam um 
importante recurso disponível ao professor, já que atrai a atenção 
dos estudantes para os conteúdos de Química. A Figura 1 
representa o cartaz de divulgação de cada uma das séries. 

 

Figura 1. Compilado dos cartazes de divulgação. 
Fonte: Retirado do IMDb, 2020 

 

Assim, com base na literatura, percebemos que existe uma 
emergência no uso de séries, seriados, minisséries e filmes no 
ensino de Química, principalmente, a partir de 2018, em que alguns 
autores sinalizaram para essa tendência, em razão da necessidade 
de um ensino que aborde os aspectos do mundo real e seja 
condizente com as necessidades dos estudantes. Ao professor de 
Química é apresentado esse recurso do entretenimento como 
suporte para ser utilizado no ensino de Química. 

 

Conclusões 

Com esta pesquisa, esperamos divulgar o uso de recursos 
audiovisuais para o ensino de Química. Isso se dará pelo emprego, 
em sala de aula, destes recursos, uma vez que de acordo com a 
literatura da área está se tornando preeminente, visto que os 
estudantes estão bastante familiarizados com esses canais de 
entretenimento. 

Esse material poderá também instigar e motivar os 
professores de Química a acharem, na vasta biblioteca fílmica 
existente atualmente, novos recursos para ensinar Química, a partir 
de séries, minisséries, seriados e filmes que são geralmente de 
interesse dos estudantes. 
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Resumo 

 
Na história, a partir do século XIX, considera-se que     o 

papel das mulheres na construção do conhecimento foi e tem sido 

de muita importância na Educação Científica. Apesar disto, pouco 

se apresenta e discute, nos livros didáticos e na sala de aula, a 

contribuição das mulheres para formação  do conhecimento 

científico. À vista disso, torna-se necessário evidenciar e explorar 

as contribuições das mulheres, com foco naquelas que receberam 

o prêmio Nobel, de forma a valorizar a atuação feminina na ciência 

e promover a divulgação científica. Assim sendo, o objetivo deste 

trabalho, consiste em analisar as contribuições,  das  cientistas 

ganhadoras   do   Nobel   de Química    e    Física,    para    o 

desenvolvimento   do   saber nesta área do conhecimento.  Em 

seguida, busca-se através de um material didático interdisciplinar, 

apresentar o trabalho desenvolvido por essas mulheres associado 

a sua contribuição no desenvolvimento do conhecimento científico, 

sobretudo aquele a ser ensinado no nível médio ou na graduação 

na  área  de Ciência. Espera-se que o professor seja capaz de 

utilizar esse material em sala de aula, de forma a evidenciar a 

importância   das mulheres na produção do conhecimento 

científico, contribuindo para a valorização da atuação feminina na 

Ciência. 

 
 
 
 

 
Introdução 

Na atualidade, o papel da mulher esteve e está cada vez 

mais presente no meio científico. Nos últimos 20 anos a proporção 

de mulheres com artigos científicos cresceu 11% no Brasil. Os 

dados mostram que, dentre os países pesquisados, Brasil e 

Portugal são os que mais contam com autoras em trabalhos 

científicos (49% do total), quase a mesma quantidade que os 

pesquisadores homens.[1] Desse modo, considera-se que o papel 

feminino na construção do conhecimento tem sido de muita 

importância na Educação Científica. 

O Prêmio Nobel é uma das mais prestigiadas premiações 

do mundo, todos os anos, pessoas que fizeram pesquisas de 

grande valor para o bem do ser humano em diversas áreas, como, 

a Química, a Física, a Medicina, a Literatura, a Economia e a Paz, 

são escolhidas e premiadas. Desde a sua criação em 1901, o 

Prêmio Nobel de Química foi concedido a 180 pessoas, sendo que 

cinco delas – ou 2,8% – são mulheres. Já o Prêmio Nobel de Física foi 

concedido a 210 pessoas, três – ou 1,4% – do gênero feminino[2]. 

 
Ou seja, apesar da participação das mulheres na formação 

do conhecimento científico, pouco se apresenta e discute na sala 

de aula ou nos livros didáticos a contribuição delas no 

desenvolvimento da Ciência. Em vista disso, torna-se necessário 

evidenciar e explorar as contribuições dessas cientistas, com foco 

naquelas que receberam o Prêmio Nobel, em específico na área de 

Ciências, de forma a valorizar a atuação feminina e promover a 

divulgação científica. Portanto, como utilizar a trajetória e o 

conhecimento científico dessas mulheres ganhadoras do Nobel de 

Química e Física para o Ensino de Ciências no Ensino Médio? 

Como a divulgação das pesquisas dessas mulheres pode incentivar 

à inserção de jovens nesta área? 

Diante deste problema de pesquisa, o objetivo geral do 

presente trabalho é explorar e categorizar as mulheres cientistas 

ganhadoras do prêmio Nobel e desenvolver uma sequência 

didática, visando à formalização da importância do papel das 

mulheres na construção do conhecimento científico, sobretudo 

aquele a ser ensinado. Assim, inicialmente, realiza-se a revisão de 

literatura, para obter embasamento teórico acerca das 

contribuições das cientistas no saber a ser ensinado. Na segunda 

etapa, que trata da elaboração da proposta de ensino, a 
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metodologia empregada consiste na elaboração de uma sequência 

didática e seguirá as Diretrizes Curriculares Estaduais para o 

ensino de Ciências com respeito ao conteúdo e currículo a ser 

ensinado na disciplina de Química. 

 

Materiais e Métodos 

Para obter os resultados e respostas acerca da 

problematização apresentada neste projeto, realiza-se, na primeira 

etapa, uma revisão de literatura. A partir da revisão de literatura, 

são descritas sucintamente a evolução da participação das 

mulheres na área de Ciências no mundo e no Brasil, como também, 

sua relevância na trajetória da construção do conhecimento 

científico. A revisão de literatura ajuda a formular uma explicação 

tanto durante a coleta de dados quanto na sua análise, o que 

permite esclarecer e avaliar tais dados bem como relacionar estes 

em diferentes momentos[3]. A revisão de literatura realizou-se por 

meio da consulta aos periódicos da CAPES e bancos de 

dissertações e teses, como, por exemplo: Scientific Electronic 

Library Online - SciELO e Web of Science, fazendo uso de palavras 

chaves. 

Em vista disso, após buscar uma compreensão do objeto 

de estudo, através de tal aprofundamento teórico, realiza-se a partir 

dos livros didáticos do PNLD mais recentes, uma análise de 

conteúdo, tendo em vista a análise e investigação da  

representação de mulheres cientistas nos livros didáticos de 

Química. Com o objetivo de catalogar e categorizar a participação 

feminina no desenvolvimento da ciência ao longo da história. 

Na segunda etapa da pesquisa, que trata da elaboração da 

proposta de ensino, a metodologia empregada consiste na 

produção de uma sequência didática, seguindo as Diretrizes 

Curriculares Estaduais para o ensino de Ciências, com respeito ao 

conteúdo e currículo a ser ensinado na disciplina de Química. A 

Sequência Didática é um conjunto de atividades, estratégias e 

intervenções planejadas etapa por etapa pelo docente para que o 

entendimento do conteúdo ou tema proposto seja alcançado pelos 

alunos[4]. 

 

 
Resultados e Discussões 

No desenvolvimento deste trabalho buscou-se a produção 

de uma proposta de ensino, com o uso de uma sequência didática, 

que visa contribuir para o auxílio nas aulas de Ciências, por parte 

dos professores, bem como fomentar as discussões referentes ao 

ensino nesta área. Espera-se que a sequência didática direcionada 

ao ensino de Ciências, a partir da construção do conhecimento 

científico fundamentado nas pesquisas e estudos das mulheres 

ganhadoras do Nobel, proporcione ao professor mais um recurso 

didático e metodológico a fim de auxiliar na prática docente, 

melhorando a qualidade da formação do aluno, contribuindo dessa 

forma, tanto para o ingresso na Universidade/Ensino Superior 

quanto à permanência de mulheres na carreira científica, como 

também para o desenvolvimento profissional do professor. 

 

Conclusões 

Nessa perspectiva, o presente projeto, buscou relacionar 

abordagens metodológicas por meio de uma sequência didática, 

articulando as descobertas e pesquisas das mulheres cientistas 

ganhadoras do Prêmio Nobel na área da Química e Física. 

Contribuindo dessa forma, para o processo de ensino e 

aprendizagem, do mesmo modo possibilitando a divulgação e a 

inserção de jovens meninas na área da Ciência. 
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Resumo 
 

O presente trabalho tem como objetivo partilhar um material produzido na UNIPAMPA, uma 
tabela totalmente em Braille, confeccionada por um bolsista do NINA, na tabela foi posto o 
número atômico, massa atômica e o símbolo que representa o elemento. A impressão foi 
realizada com a utilização da impressora Juliet Pro 60. O material foi desenvolvido com o 
intuito de no primeiro momento ser utilizada por um aluno da graduação em Ciências da 
Natureza, há no curso um acadêmico com deficiência visual, pensando nele e nos demais 
deficientes visuais que confeccionamos tal objeto. 

 
 
 

 

 
 

Introdução 
 

Este trabalho foi desenvolvido tendo como base a lei nº 
13.146 que em seu Art. 27, capitulo IV que destaca que “a 
educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao 
longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, 
sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, 
interesses e necessidades de aprendizagem” (BRASIL, 2015) e 
com isto proporcionar ferramentas de acessibilidade as pessoas. 
Dentro do curso de licenciatura em Ciências da Natureza – CN, 
campus Uruguaiana, há um estudante que possui deficiência 
visual, sua capacidade de enxergar é de cerca de 10%. Para que 
fosse possível tornar incluso o aluno, ao longo dos semestres 
foram realizadas alterações pontuais, modificações cruciais para 
que as atividades propostas e realizadas fossem consideradas 
acessíveis. O desenvolvimento de materiais em Braille teve amparo 
do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade – NINA, um dos monitores 
do núcleo buscou produzir artefatos adaptados e que pudessem 
ser também impressos em Braille. O monitor (no caso o autor 
principal deste resumo) e bolsista do NINA construiu uma tabela 
periódica que tinha sua composição toda em Braille, tal tabela foi 
usufruída pelo estudante com deficiência visual. Sua utilização foi 
pensada para as atividades de ensino-aprendizagem. Salientamos 
que o material produzido é de uso do campus, permanecendo-o 
nele, a mesma pode ser usada por outros cursos quando 
necessário, o arquivo que contém os dados para a impressão e 
replicação da tabela foram repassadas ao NINA para 
armazenamento. O objetivo da confecção deste material é 
proporcionar ao aluno do curso de Ciências da Natureza um 
material que fosse didático, que permitisse uma total autonomia ao 
ser manuseado, um material adaptado para o uso de deficientes 
visuais. 

 
.Materiais e Métodos 

 
Os materiais usados são considerados de baixo custo, 

visando com isto replicação da mesma, como base de apoio 
fizemos uso de uma chapa de MDF, cola líquida instantânea e 
tesoura. As impressões realizadas em Braille foram realizadas na 
impressora que há no campus, uma impressora Juliet Pro 60, para 
a realização das impressões fizemos o uso de um software 
desenvolvido e disponibilizado pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ, o Monet. Através deste programa e com o uso da 
impressora realizamos a impressão, convertemos os caracteres 
visíveis para os códigos da escrita em Braille. A tabela periódica foi 
organizada por partes, para que fosse possível organizarmos e 
colocarmos na chapa de MDF, fragmentamos as 18 famílias e os 7 
períodos. Além de facilitar o ato da colagem, a edição no Monet foi 
facilitada, desta forma foi possível a obtenção do êxito na 
elaboração da tabela no Monet. Cada elemento foi disposto dentro 
de um retângulo, no qual junto ao símbolo estava posto a massa 
atômica e o número de massa. 

 

.Resultados  e Discussões 
 

O maior desafio encontrado durante o processo de 
construção do objetivo foi o de ser inexistentes as bibliografias a 
respeito do tema e que atendessem a demanda que procurávamos 
atender. Além dos costumeiros acompanhamentos nas questões 
de estudo, o monitor buscou por desenvolver artefatos pedagógicos 
que sejam replicáveis e de baixo custo. Ao longo das semanas e 
meses, numa mistura de experimentos práticos, tentativas 
frustradas e reflexões sobre erros e acertos, momentos que foram 
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de grande aprendizado, foi produzida a tabela periódica em 
Braille. 
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Conclusões 
 

A elaboração de materiais inclusivos tornou-se uma 
necessidade no atual cenário educacional brasileiro, as salas de 
aulas junto com as escolas possuem a importante missão de 
tornarem-se ambientes inclusivos. A possibilidade de termos 
equidade nesta realidade fora a força motriz que alimentou o 
desejo de criar materiais adaptados como a tabela periódica em 
Braille. Uma tabela em Braille como a confeccionada e dentre 
outros materiais ainda não foram adquiridos pela UNIPAMPA, 
entretanto o auxílio que está tabela conferiu foi imenso, pois 
contempla o objetivo institucional que a instituição possui de se 
adaptar aos marcos legais da educação inclusiva e de proporcionar 
aos estudantes ferramentas e materiais que auxiliem na construção 
do saber. 
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Resumo 
 

Devido as suas fortes interações intermoleculares, os semicondutores orgânicos constituídos 

por moléculas  conjugadas, como o perileno, tendem a se organizar em nanoestruturas bem 

ordenadas, com alto grau de cristalinidade. Isso geralmente leva a uma alta mobilidade de 

portadores de carga, mas muitas vezes as mesmas moléculas mostram uma processabilidade 

bastante limitada. Desta forma, modificações na estrutura química destas moléculas permitem 

um aumento da solubilidade do composto, facilitando o processamento. Utilizando uma síntese 

baseada nos princípios da Química Verde, neste trabalho foi sintetizado um derivado do 

perileno, o N,N’-bis(decil)-3,4,9,10– perileno-bis-dicarboximida – PDI-C10 solúvel em solventes 

halogenados. Os resultados de RMN e FTIR confirmaram a reação de substituição nucleofílica 

no 3,4,9,10 - tetracarboxilico dianidrido (PTCDA), produzindo um derivado (PDI-C10) que 

apresenta uma emissão intensa em 538 nm após a excitação em 490 nm. 

 
 

 

Introdução 
O perileno e seus derivados são uma classe de corantes 

orgânicos que são utilizados extensivamente na indústria. 
Atualmente, devido ao desenvolvimento da eletrônica orgânica, 
este composto ganhou destaque como componente ativo em 
células solares orgânicas e transistores [1,2]. Os primeiros estudos 
envolvendo a modificação da estrutura química do perileno 
focavam na substituição dos grupos imida para controlar sua 
solubilidade e o empacotamento das moléculas no estado sólido 
[2]. 

O PTCDA é o composto de partida utilizado na síntese dos 
perilenos diimida. A substituição do oxigênio por aminas alifáticas 
(n-Cn-NH2) utilizando reações de substituição nucleofílicas, pode 
resultar em compostos com alta solubilidade em solventes 
orgânicos. Um dos métodos utilizados na obtenção de derivados de 
PDIs é a síntese hidrotérmica, uma rota sintética que segue os 
princípios da Química Verde [3]. 

 

Materiais e Métodos 
Todos os reagentes utilizados na síntese foram obtidos da 

Sigma Aldrich e utilizados sem purificação prévia. 
A síntese do PDI-C10 utilizada neste trabalho foi realizada 

de acordo com os princípios da Química Verde e foi baseada no 
trabalho de Baumgartner et al. [3]. O esquema de reação que 
representa a síntese do material está representado na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Esquema da síntese do PDI-C10. 
Fonte: As autoras, 2020. 

Resultados e Discussões 
A utilização de reações químicas que minimizem o impacto 

ambiental, seguindo os princípios da Química Verde, é atualmente 
um dos maiores desafios na síntese de moléculas aromáticas com 
potencial aplicação em eletrônica orgânica. 

A reação de preparação do PDI-C10, utilizando o método 
de síntese hidrotérmica, empregou somente água e duas gotas da 
base Hunig, obtendo um sólido vermelho com um rendimento de 
56%, sem a necessidade de procedimentos de purificação 

utilizando colunas cromatográficas ou processos de recristalização. 
O composto foi caracterizado através das técnicas de 

ressonância magnética nuclear (RMN) e espectroscopia de 
infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). Os resultados 
obtidos através destas duas técnicas estão apresentados nas 

Figuras 2 e 3, respectivamente. 
Através dos espectros de RMN e FTIR foi possível observar 

que a reação de substituição nucleofílica do perileno dianidrido 
ocorreu de forma satisfatória. Nas Figuras 2 e 3 os principais sinais 
de RMN e de FTIR que sugerem a formação do produto estão 
assinalados. 

 

Figura 2. Espectro de 1HRMN do PDI-C10. 
Fonte: As autoras, 2020. 
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Figura 3. Espectros de FTIR do PTCDA e do PDI-C10 

Fonte: As autoras, 2020. 
 

Visando uma futura aplicação em eletrônica orgânica, um 
estudo preliminar utilizando as técnicas de espectroscopia 
eletrônica de absorção na região do UV-Vis e espectroscopia de 
fluorescência foi realizado. Na Figura 4 estão apresentados os 
espectros de absorção e emissão do PTCDA e do PDI-C10. Os 
espectros de absorção dos compostos são relativamente 
semelhantes e as bandas observadas estão relacionadas com 

transições -*. Um pequeno deslocamento batocrômico das 
bandas do PDI-C10 é observado, devido a presença do grupo 
imida. Uma diferença acentuada entre os compostos foi observada 
nos espectros de fluorescência, onde observou-se que o PDI-C10 
apresenta uma emissão intensa em 538 nm, após a excitação em 
490 nm, enquanto que a emissão do PTCDA ocorre em 670 nm e é 
característica de espécies do tipo excímeros. A formção de 
excímeros no PDI-C10 é impedida devido a inserção das cadeias 
alquílicas. 

Figura 5. Micrografias de MEV dos PTCDA e PDI-C10 
Fonte: As autoras, 2020. 

 

Estudos preliminares de difratometria de raios X (Fig. 6) 
também indicaram que a inserção da cadeia alquílica no perileno 
causa uma mudança no empacotamento das moléculas, 
influenciando a cristalinidade do material. 

 

Figura 6. Difratogramas de raios X do PTCDA e PDI-C10. 
Fonte: As autoras, 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Espectros de absorção no UV-Vis e de emissão de fluorescência 

para o PTCDA e PDI-C10 em solução de CHCl3. 
Fonte: As autoras, 2020. 

 

A inserção da cadeia alquílica na molécula de perileno 
provocou uma mudança na morfologia do material. Na Figura 5 é 
possível observar que o PDI-C10 apresenta estruturas mais 
alongadas e finas do que o PTCDA, devido a influência da alquílica 
no empacotamento das moléculas no estado sólido. 

Conclusões 
Os resultados obtidos até o momento indicam que a reação 

de substituição nucleofílica do perileno ocorreu de forma 
satisfatória e que o derivado obtido apresentou uma emissão 
intensa na região do amarelo para o verde. Estudos preliminares 
indicaram que a inserção da cadeia alquílica modificou a 
solubilidade, os processos de emissão radiativa, a morfologia e a 
cristalinidade do material de partida (PTCDA). Estudos 
complementares estão sendo realizados no sentido de 
compreender o efeito da modificação estrutural realizada. 
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Resumo 
 

O Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth) é uma espécie com grande importância econômica e 

boa desenvoltura no semiárido. Apesar de suas sementes possuírem um tegumento frágil, 

elas apresentam dormência devido a impermeabilidade do tegumento à água. O objetivo do 

trabalho foi verificar a eficiência de diferentes tratamentos na superação da dormência das 

sementes do Sabiá. Foram testados 5 tratamentos: T1 – 4 horas imersa em água, T2 - 2 horas 

imersa em água, T3 - Escarificada, T4 - Escarificada de campo, e T5 - Controle. O 

experimento foi conduzido in vitro e seguidamente encaminhado para casa de vegetação. Para 

cada tratamento foram utilizadas 25 sementes em placas de petri. Após a emergência da 

radícula, foram encaminhadas para a casa de vegetação, colocadas em sacos de polietileno, 

preenchidos com 80% de matéria orgânica. Foram acompanhadas variáveis como potencial 

germinativo e altura da planta na avaliação do crescimento vegetativo. Os resultados 

mostraram que as sementes apresentaram alto poder germinativo: T1: 86%; T2: 74% T3: 90% 

T4: 94% e T5: 60%. Constatou-se que as sementes de Sabiá se apresentam dormentes à 

medida que o teor de água é reduzido e que com a aplicação dos tratamentos ocorre 

aceleração do processo de quebra de dormência. 
 

 
Introdução 

A Mimosa caesalpiniifolia é uma planta pertencente à 

família Fabaceae e popularmente conhecida como Sabiá. Sua 

forma biológica pode variar de arbusto a árvore de pequeno porte. 

A espécie é endêmica do Brasil, e ocorre principalmente na região 

Nordeste[1,2]. 

O Sabiá está entre as leguminosas arbóreas com maior 

potencial de reflorestamento devido a sua resistência a estiagens 

prolongadas, crescimento rápido e alto teor proteico das folhas[3]. 

A propagação do Sabiá é feita através das sementes. 

Entretanto, elas apresentam um estado de dormência, no qual o 

tegumento da semente apresenta-se impermeável à água e 

necessita de tratamentos para que haja a ruptura. Apesar de a 

dormência ser uma característica que favorece a sobrevivência das 

plantas no meio ambiente, isso acaba se tornando um problema 

quando a reprodução da espécie necessita ser utilizada para o 

cultivo e produção de mudas[4,5]. 

Com isso, faz-se necessária a busca por métodos ou 

tratamentos visando o sucesso para superação da dormência 

tegumentar de espécies florestais como, por exemplo, o uso de 

escarificação, estratificação, entre outros[6]. 

O objetivo do estudo foi avaliar a superação de dormência 

através de diferentes tratamentos. 

Materiais e Métodos 

O experimento foi conduzido no município de Araripina 
em Pernambuco, no laboratório e no campo experimental da 
Faculdade de Ciências Agrárias de Araripina, (7° 36’ 15,99” S, 40° 
29’ 48,46” e altitude de 608m), km 12. 

Utilizou-se sementes de Sabiá, coletadas no campo 
experimental da FACIAGRA. Antes do teste de germinação, as 
sementes foram submetidas a diferentes tratamentos para quebra 
da dormência: T1 – 4 horas imersa em água, T2 – 2 horas imersa 
em água, T3 – Escarificada (escarificação mecânica com lixa), T4 - 
Escarificada de campo (escarificação mecânica com lixa e 
colocadas diretamente em sacos de polietileno no viveiro), e T5 – 
Controle (sem nenhum tipo de tratamento). 

Para cada tratamento foram utilizadas 25 sementes. 
Estas foram inseridas em placas de petri e tiveram a adição diária 
de 2 ml de água destilada, adequando as proporções de água de 
acordo com a necessidade das sementes. As sementes do 
tratamento T4 não foram manejadas in vitro, seguindo diretamente 
para casa de vegetação. 

Foram feitas avaliações do inicio do experimento até a 
emergência das primeiras radículas, totalizando um período de 15 
dias. Após a emergência da radícula, houve o encaminhamento 
das sementes para a casa de vegetação, colocado-as em sacos de 
polietileno, preenchidos com 80% de matéria orgânica e com 20% 
de substrato contendo terra peneirada, areia peneirada, esterco 
bovino. Para as sementes do Tratamento T4, as avaliações tiveram 
início 28 dias após a emergência. Ao final foram determinadas as 
porcentagens de germinação para todos os tratamentos. 
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1 0 

Buscou-se avaliar a resposta das espécies após o 
transplante. Além disso, foram estabelecidas relações para o 
acompanhamento das espécies utilizando-se da altura da planta 
como variável. Após a emergência das plântulas foram realizadas 
as medições. 

As condições experimentais foram realizadas e avaliadas 
em duplicata. Os resultados dos valores amostrais estão expressos 
como valores médios ± desvio padrão. As diferenças estatísticas 
entre os grupos experimentais foram submetidas a testes de 
normalidade (Shapiro-Wilk, D'Agostino & Pearson, Kolmogorov- 
Smirvov) e constatou-se a não normalidade na distribuição dos 
dados. As médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de 
Kruskal-Wallis de 5% de probabilidade no software Graphpad Prism 
7 para análise estatística e Excel para os demais dados. 

 

Resultados e Discussões 

Tabela 2. Descrição estatística dos grupos tratados – altura de plantas 

 
Fonte: Os autores, 2020 

 

Na figura 2, é possível observar que em relação ao 
crescimento vegetal, os tratamentos T3 (escarificação mecânica 
com lixa) e T4 (escarificação mecânica com lixa de campo) se 
mostram relevantes com ambas as médias de 17cm em relação ao 
grupo controle. 

 
A ltu ra d a s  P lâ n tu la s 

 
2 5 

A superação da dormência não se mostrou significante 

estatisticamente, os grupos não diferiram entre si. Entretanto, a 

avaliação percentual do processo de superação de dormência das 

sementes de Sabiá demonstrou um alto poder germinativo. Os 

tratamentos apresentaram os respectivos resultados: T1: 86%; T2: 

74%; T3: 90%; T4: 94% e T5: 60%. 
 

Tabela 1. Descrição estatística dos grupos tratados – sementes 
germinadas      

Kruskal-Wallis test 

 
 
 
 
 
 

 
Conclusões 
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Figura 2. Altura das Plântulas 
Fonte: Os autores, 2020 

 

 
Exact or approximate P value? Exact 

 

 
Do the medians vary signif. (P < 0.05)? No 

 

 
Kruskal-Wallis statistic 6,5 

 

Fonte: Os autores, 2020 

 

M é d ia d e s e m e n t e s g e r m in a d a s 

Pode-se concluir que as sementes de Sabiá possuem 

dormência leve, e que com a aplicação dos tratamentos ocorre a 

aceleração do processo de quebra de dormência. O processo de 

escarificação se mostrou mais vantajoso entre os demais, porém a 

disponibilidade de água para semente é um fator que se faz 

necessário. 
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Figura 1. Número médio de sementes germinadas. 

Fonte: Os autores, 2020 

 
Na figura 1, é possível observar que todos os tratamentos 

se sobressaem em relação ao controle (T5). Porém, os tratamentos 

T1, T3 e T4 apresentam maiores faixas de sementes germinadas. 

Além disso, os tratamentos T3 e T4, relacionados à escarificação 

mecânica, se mostram os mais viáveis no que se refere a 

aceleração do processo germinativo. 

Outro fator visualizado foi que a secagem em excesso 

dessas sementes pode induzi-las à dormência. No grupo controle, 

notou-se que sementes com coloração marrom-clara possuem 

elevada porcentagem de germinação em relação às de coloração 

escura, uma vez que as sementes com coloração marrom-clara 

germinaram mais rápido que as sementes de cor escura. 

Em relação a variável analisada (altura), foi possível 

visualizar significância (p<0.05). Entretanto, os tratamentos não 

diferiram entre si, quando aplicado às comparações múltiplas 

através do Pós-Teste de Dunn's. 
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Resumo 
 

A incrível demanda de dispositivos que armazenem energia faz com que a produção de 
baterias chumbo-ácido seja muito grande todos os anos. Um dos grandes problemas dessas 
baterias é a sulfatação irreversível, devido a formação de uma camada isolante de cristais de 
PbSO4 nas placas negativas durante a descarga, diminuindo a vida útil das baterias. Aditivos 
expansores a base de carbono, sendo mais comum o negro de fumo, são adicionados à 
massa ativa negativa, inibindo o processo de passivação e reduzindo o problema da 
sulfatação irreversível. Neste trabalho foram produzidas placas negativas contendo negro de 
fumo e contendo grafeno, sendo avaliadas a partir de análises de macroporosidade e 
ciclabilidade. Observou-se que as placas negativas contendo grafeno apresentaram um 
volume de poros maior que as placas convencionais, possibilitando maior penetração da 
solução eletrolítica pelo interior da placa. Nos testes de ciclabilidade, observou-se um aumento 
de 80,7 % no número de ciclos obtidos com as placas negativas contendo grafeno. A partir dos 
resultados preliminares é plausível dizer que a substituição do negro de fumo por grafeno em 
expansores apresenta potencial aplicação como aditivo em placas negativas de baterias 
chumbo-ácido para diversas aplicações, como veículos à combustão e veículos híbridos. 

 

 
Introdução 

Com uma história de mais de 160 anos, as baterias 
chumbo-ácido ainda se apresentam com uma ampla utilização 
como um dispositivo de armazenamento de energia recarregável 
indispensável em vários campos de aplicação por causa de seu 
baixo custo, alta segurança e reciclabilidade[1]. 

Um dos principais fenômenos de degradação de baterias 
chumbo-ácido é o processo de sulfatação irreversível da massa 
ativa negativa. Este fenômeno é caracterizado pela formação de 
uma camada passivante de grandes cristais de sulfato de chumbo 
sobre o eletrodo negativo. Essa camada passivante normalmente 
não é totalmente transformada em chumbo durante o processo de 
recarga, diminuindo a vida útil de baterias chumbo-acido[1]. 

Os aditivos expansores de carbono são adicionados na 
produção de massas negativas com o objetivo de melhorar a 
superfície eletroquimicamente ativa do material, dimuindo o 
problema de sulfatação irreversível e, consequentemente, 
aumentando a vida útil das baterias. O aditivo expansor de carbono 
mais comumente utilizado é o negro de fumo[1]. 

Com os problemas de sulfatação irreversível, o grafeno 
aparece como um possível substituinte do negro de fumo em 
expansores. Este pode modificar propriedades de dispersão do 
expansor e supressão dos processos de sulfatação irreversível, 
podendo realizar uma distribuição uniforme de corrente por todo o 
material ativo negativo e uma melhora na vida útil das baterias[2]. 
Neste trabalho, o grafeno foi utilizado em substituição ao negro de 
fumo na composição dos expansores e os efeitos sobre a 
ciclabilidade (ciclos de carga e descarga) serão avaliados de forma 
comparativa com os expansores de negro de fumo convencionais. 

 
Materiais e Métodos 

Foram produzidos dois tipos de expansores a partir da 
mistura manual de sulfato de bário, lignina e negro de fumo ou 
grafeno por 10 minutos e posterior maceração por 5 minutos. 

A Figura 1 ilustra as etapas do processo de produção das 
placas negativas (massa ativa + grade de liga de chumbo) 
contendo expansor convencional e expansor contendo grafeno. 

 

Figura 1. Etapas de produção das placas negativas. 
Fonte: Adaptado de TSURUMAKI, M.[3], 2015 

 

A produção se inicia com a mistura do pó de óxido de 
chumbo conhecido como “Leady Oxide” (partículas de PbO 
contendo chumbo-livre), expansor, fibras acrílicas e água. Na 
sequência, adiciona-se lentamente uma solução de ácido sulfúrico 
(1,40 g cm-3) até atingir uma consistência adequada formando uma 
pasta pronta para empastar a grade. O empaste foi realizado 
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manualmente em grades negativas sobre moldes de acrílico. As 
placas negativas empastadas foram submetidas a uma prensagem 
leve para garantir a adesão massa/grade. Em uma última etapa do 
preparo, as placas foram submetidas ao processo de cura por 45 
horas a uma temperatura controlada de 60 ºC, sendo as primeiras 
30 horas com umidade 100 % e as últimas 15 horas sem umidade. 

Na análise de porosidade das placas curadas, essas foram 
levadas para uma estufa a 50 ºC por uma hora e, após resfriamento 
a temperatura ambiente (≈ 25 ºC), foi determinado a massa da 
placa seca. As placas curadas secas foram imersas em um 
recipiente com água deionizada mantendo o recipiente sob pressão 
reduzida por 10 minutos. Posteriormente a pressão foi equilibrada 
com a do ambiente e as placas foram então retiradas do recipiente 
e deixadas suspensas até que o excesso de água fosse extraído, 
medindo a massa em seguida da placa úmida. Pela diferença das 
massas das placas seca e úmida determina-se a porosidade. 

Na análise de ciclos de vida, foram produzidas 2 células 
(uma com cada tipo de placa produzida). Cada célula era composta 
por duas placas positivas (P) e uma negativa (N), sendo que a 
placa negativa foi envelopada em um separador comercial de 
polietileno, intercalando-se as placas com diferentes polaridades 
formando a configuração P|N|P. As placas positivas foram iguais 
para as ambas configurações. Para o teste de ciclo de vida, seguiu- 
se uma análise de ciclos com 50 % de profundidade de descarga 
(descarga até 50 % da capacidade real da célula). 

 

Resultados e Discussões 

A determinação da porosidade (PA), conforme a 
metodologia empregada, é a estimativa da fração do volume da 
massa ativa da placa curada que é composta por macroporos. Os 
resultados de porosidade obtidos são mostrados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Resultados de porosidade (PA) das placas negativas contendo 
  expansor convencional e contendo grafeno. PA’ é o valor médio.  

Amostra PA / % PA’ / % 
 

 

Placa contendo Negro de Fumo (1º Lote) 34,74 
35,26 

Placa contendo Negro de Fumo (2º Lote) 35,77 
Placa contendo Grafeno (1º Lote) 37,66 

36,98
 

  Placa contendo Grafeno (2º Lote) 36,29  
Fonte: Autoria própria, 2019 

 

Comparando os resultados obtidos, observa-se que as 
placas contendo grafeno apresentam uma porosidade ligeiramente 
maior. Em geral, os materiais de carbono podem se acumular em 
grandes poros da massa ativa negativa ou até mesmo modificar a 
sua porosidade, limitando o crescimento de grandes cristais[4]. 

O grafeno têm mostrado a capacidade de criar volumes de 
poros maiores dentro das placas negativas e, portanto, a 
permeação do eletrólito no interior da massa ativa negativa acaba 
sendo maior, aumentando a área eletroquimicamente ativa na 
placa. Nessas circunstâncias, a interface grade/material ativo 
também é otimizada e, com isso, o transporte de elétrons nesta 
interface também é melhorado. Isso ajuda a catalisar a reação do 
eletrodo negativo com maior eficiência, isto é, os cristais de PbSO4 

são convertidos mais facilmente em Pb no processo de recarga[2]. 
Na Figura 2 estão apresentados os resultados do perfil da 

tensão (diferença de potencial) das células contendo placas 
convencionais e placas com grafeno durante a descarga em função 
do número de ciclos nos testes de ciclo de vida. Nota-se a partir 
dos resultados obtidos que a célula com a placa negativa contendo 
negro de fumo chegou ao critério de parada (tensão abaixo de 
1,67 V) com 88 ciclos, enquanto que a célula com a placa negativa 
contendo grafeno chegou em seu critério de parada com um total 
de 159 ciclos. O resultado da placa negativa contendo grafeno no 
expansor apresentou uma melhora no tempo de vida de 80,7 %. 

 

 
Figura 2. Perfil da tensão (E), durante a descarga, em função do número 

de ciclos (Nc) para as células com as placas negativas produzidas. 
Fonte: Autoria própria, 2019 

 
O maior número de ciclos obtidos com as placas negativas 

contendo grafeno como expansor no material ativo pode ser 
atribuído a uma melhor dispersão na massa ativa negativa, 
aumentando a área eletroquimicamente ativa que resulta em uma 
melhor condutividade na massa ativa negativa pelo fornecimento 
de uma rede para transferência de carga, servindo como uma via 
de condução preferencial na massa ativa. Com a transferência de 
carga aprimorada também na interface grade/massa, a reversão 
dos cristais de PbSO4 também é melhorada, com menor acúmulo 
de cristais de PbSO4 não revertidos e não condutores e, 
consequentemente, com um tempo de vida (número de ciclos) 
maior para células compostas por placas negativas com grafeno. 

 

Conclusões 

Os resultados obtidos neste trabalho mostram que a adição 

de grafeno em expansores contidos em eletrodos negativos de 

baterias chumbo-ácido traz um aumento da porosidade do material 

ativo das placas curadas negativas, devido a melhor dispersão na 

massa negativa, que se traduziu em um aumento do tempo de vida 

das células testadas contendo grafeno. 

A utilização de grafeno em placas negativas pode promover 

uma melhor transferência de elétrons na interface grade/massa 

ativa que ajuda a retardar o crescimento da camada de cristais de 

PbSO4 que não são revertidos no processo de carga. Diante dos 

resultados obtidos é plausível concluir que o grafeno se apresenta 

como um candidato potencial para substituir o negro de fumo. 
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Resumo 
 

A água é um recurso imprescindível para os seres humanos, mas nem toda água disponível 
na terra é apropriada para consumo. Este trabalho teve o objetivo analisar a qualidade 
microbiológica das águas de um açude São Vicente que está localizado interior do Estado 
Ceará através da Técnica dos Tubos Múltiplos, afim de detectar coliformes totais e fecais. As 
amostras avaliadas apresentaram positividade quanto a presença dos microrganismos citados, 
mostrando estar em desacordo com a legislação brasileira vigente. 

 
 
 

 

 

 
Introdução 

A água é um recurso essencial aos seres vivos, e esse 
recurso natural é limitado e vulnerável. Boa parte do planeta terra é 
recoberto por água, mas apenas uma porção é adequada para o 
consumo humano[1]. 

No nordeste brasileiro concentra se apenas 3,3% das 
águas do restante do país[2], tornando este recurso escasso 
principalmente por conta dos baixos índices de precipitação e a 
irregularidade das chuvas, onde os índices pluviométricos são 
inferiores a 900 mm ao ano, as altas temperaturas são 
responsáveis pela evapotranspiração contribuindo para a escassez 
hídrica nessa região[3]. 

Com isso os rios e açudes se fazem importantes para 
captação e distribuição de água para as populações do semiárido 
nordestino, no Ceará, por exemplo, apresenta 247 açudes, tanto de 
pequeno e grande porte[4]. Mas essas águas de açudes ou rios não 
são adequadas para o consumo direto humano, podendo 
apresentar bactérias, fungos, protozoários ou vírus, podendo ser 
um importante veículo de transmissão de doenças[5]. 

A portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde estabelece 
que para a água seja considerada potável deva estar dentro dos 
critérios de potabilidade que envolva padronizações referentes a 
parâmetros físicos, microbiológicos, químicos, organolépticos, 
cianobactérias e radioatividade[6]. 

Diante do exposto, o presente estudo tem a finalidade de 
avaliar a qualidade microbiológica das águas do açude São Vicente 
que está localizado no município de Santana do Acaraú-CE, 
através da técnica dos Tubos Múltiplos ou Número Mais Provável- 
NMP para determinação de coliformes totais e termotolerantes. 

 

Materiais e Métodos 

Para coleta das amostras foi adotado os procedimentos de 
coleta do LACEN[7], onde foi delimitado três pontos de coletas, 
baseando se principalmente onde a população faz a captação das 
águas do açude. Após a coleta, as amostras foram identificadas r 

acondicionadas em caixas isotérmicas e encaminhadas ao 
laboratório. 

Já em laboratório, as amostras foram submetidas à 
técnicas dos tubos múltiplos descrito pela FUNASA [8], com a 
finalidade de quantificar os microrganismos do grupo dos 
coliformes. Esta técnica baseia se em duas provas, a prova 
presuntiva e confirmatória. 

A prova presuntiva foi feita a partir de 3 séries de 5 tubos 
contendo 10 mL de caldo Lactosado com tubos de Durha 
invertidos, na primeira série de 5 tubos foram colocados 10 mL da 
amostra em caldo Lactosado em concentração dupla, na segunda 
série de 5 tubos com caldo Lactosado em concetração simples 
foram inoculados 1 mL das amostras (diluição 1:10 feito em salina) 
e na terceira série de 5 tubos contendo caldo Lactosado em 
concetração simples foram inoculados 0,1 mL da amostra em cada 
tubo (diluição 1:100), isso foi feito para o primeiro ponto de coleta, 
repetindo os mesmo procedimentos para os outros dois pontos do 
estudo[8]. 

Após as inoculações os meios contendo as amostras fram 
encaminhados para estufa durante 24/48h a 35±ºC. Os resultados 
positivos se deram com a turvação do meio ou a presença de gás 
nos tubos de Durha invertido. Para a prova confirmatória foram 
utilizados os meios de cultura caldo Bile Verde Brilhante (BVB) para 
quantificar os coliformes totais e o meio caldo Escherichia coli (EC) 
para quantificar os coliformes termotolerantes ou presença de 
Escherichia coli, partindo do mesmo princípio dos testes 
presuntivos[8]. 

 
 
 

Resultados e Discussões 

 
Os resultados obtidos da quantificação dos valores do NMP 

de CTT e CT, das três amostras de água coletadas do açude São 

Vicente no município de Santana do Acaraú-CE, estão 

apresentados na tabela 1. 
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  Tabela 1. Quantificação do NMP* de CT** e CTT***  

 

PONTO A B C 

Coliformes Totais 2,7x10 3,3x10 1,4x10² 

Estado do Ceará foram consideradas impróprias para o consumo 

humano, baseando se pela legislação brasileira vigente. 

 
Referências Bibliográficas 

Coliformes 
termotolerantes 

 
Fonte: O autor, 2020 

1,7x10 3,0x10 3,4x10 [1] CANTO, E. L. (2015) Ciências Naturais: Aprendendo com o Cotidiano. 
Moderna. 
[2] PENA, R. F. A. Distribuição de água no Brasil (2019). Disponível em: 

NMP*: Número Mais Provável CT**: Coliformes Totais CTT***: Coliformes 
Termotolerantes 

 
Os valores para coliformes totais variaram de 2,7x10 a 

1,4x10² NMP/100mL da amostra, o Ministério da Saúde não 

estipula valores limites para CT, mas sugere que quando detectado 

em amostras de água seja adotadas medidas preventivas de 

correção[6]. Já os valores para coliformes termotolerantes variaram 

de 1,7x10 a 3,4x10 NMP/100mL da amostra, o Ministério da Saúde 

determina que quando presente CTT é um grande indicador de 

contaminação fecal[6]. 

Valores aproximados foram encontrados nos trabalhos de 

Araújo et al., (2014)[9], ao analisar a qualidade microbiológica das 

águas de um açude localizado no município de Forquilha-CE, onde 

os autores presenciaram a presença tanto de CT como CTT, os 

autores atribuíram os altos índices de microrganismos a falta de 

manutenção do açude. 
 

FÍGURA 1: Quantificação de CT e CTT em amostras de água. 

 

Observa se que o ponto C do gráfico reflete os maiores 

valores tanto para CT como CTT, o que pode estar relacionado as 

residências que ficam entorno a esse ponto do açude. Onde essas 

casas não dispõe de um sistema de saneamento básico e os 

moradores acabam expondo seus dejetos e residuos no meio 

ambiente, podendo assim ser o causador dos os altos índices de 

coliformes nesse ponto. 

O descarte incorreto dos resíduos sólidos no meio 

ambiente pode gerar impactos irreversíveis[10], ao estudar os 

impactos causados pela ação humana no açude do bairro nova 

vida em Pombal-PB, os autores evidênciaram alta degradação e 

remoção da mata ciliar, lançamentos de efluentes domésticos e 

sanitários nas margens do açude, presença de animais domésticos 

e disposição inadequada de resíduos sólidos no açude [11], sendo 

assim os autores apontaram importântes questões que podem 

levar a contaminação das águas do açude de Pombal-PB, podendo 

as mesmas questões indicar a contaminação do açude São 

Vicente. 

 

Conclusões 

Concluísse com as amostras analisadas que é possível 

afirmar que as águas do açude São Vicente que fica no interior do 
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Resumo 
 

A incidência de E. faecium vancomicina resistente (EVR) tem aumentado mundialmente, 
promovendo surtos associados a septicemia e óbito. Devido à resistência aos antimicrobianos, 
novas alternativas estão sendo desenvolvidas afim de controlar infecções por EVR. Desta 
forma, estratégias de controle que incluem nanomateriais e bacteriocinas estão sendo 
investigadas. Nessa premissa, este estudo analisou a ação de nanopartículas de prata (AgNP) 
e enterocinas produzidas por E. durans e E. faecium, contra dois isolados clínicos e um ATCC- 
6569 EVR. Foram realizados ensaios de poço difusão para determinar a ação inibitória dos 
compostos, bem como, determinar a unidade arbitrária (U.A) de atividade das enterocinas e 
AgNP. Ambos compostos foram ativos contra os isolados EVR, apresentando halos de inibição 
de 9 mm (baixas concentrações) a 20 mm (concentrações maiores). A unidade arbitrária 
apresentada pela enterocina foi equivalente a 12800 U.A.mL-1. AgNP apresentaram halos de 
inibição <9 mm, com 6400 U.A.mL-1, para os isolados ATCC-669 e isolado EF29, e 12800 
U.A.mL-1 para o isolado EF34. Os dados demonstram que os compostos analisados podem ser 
promissores para o controle de E. faecium vancomicina resistente, pois apresentaram 
sensibilidade à enterocina e as nanopartículas de prata. 

 
 

 

 
 

Introdução 

A incidência de E. faecium vancomicina resistente (EVR) 
tem aumentado mundialmente, promovendo surtos normalmente 
associados a infecções da corrente sanguínea. Enterococcus spp. 
apresentam resistência intrínseca a vários antimicrobianos, contudo 
exibem alta capacidade de adquirir genes de resistência, dentre os 
quais, a aquisição de genes que conferem resistência à 
vancomicina e teicoplamina tem preocupado as diversas 
instituições hospitalares [1]. 

Devido ao aumento significativo de casos de infecções por 
microrganismos resistentes, há a necessidade emergente do 
estabelecimento e uso de novas estratégias terapêuticas. Em razão 
deste cenário, novas alternativas estão sendo desenvolvidas a fim 
de controlar infecções por EVR. Estratégias que envolvem o 
emprego de nanomateriais, bacteriocinas, fagos, dentre outras, 
estão sendo investigadas [2]. Sendo assim, este estudo teve por 
objetivos analisar a ação inibitória de nanopartículas de prata 
(AgNP) e enterocinas obtidas a partir do sobrenadante de cultivo de 
E. durans e E. faecium contra isolados EVR. 

Considerando os resultados promissores do emprego de 
nanomateriais e compostos naturais no controle microbiano, 
nanopartículas de prata (AgNP) e enterocina podem inibir o 
crescimento de E. faecium resistente à vancomicina. Outro ponto 
relevante é a síntese verde de nanoparticulas, apresentando custo 
baixo, biocompatibilidade, ausência/baixa toxicidade e um menor 
impacto ao meio ambiente. 

Materiais e Métodos 

Os isolados de E. faecium resistentes à vancomicina (EF29 
e EF34) e E. faecium ATCC 6569 foram utilizados como bactéria 
teste para ação inibitória por AgNP e enterocinas. 

A produção de enterocinas ocorreu conforme metodologia 
descrito na literatura [3]. Os isolados E. durans (MF2) e E. faecium 
(Efm22) foram inoculados em caldo MRS (Man Rogosa Sharpe), 
por 18h a 37ºC. Após este período, o cultivo foi inoculado (1 % v/v) 
em meio MRS (Acumedia) caldo, e incubados a uma temperatura 
de 37ºC por 18 h. Após a incubação, o cultivo foi centrifugado 
durante 15 min a 5.000 rpm (Jouan MR1822), o pH foi ajustado a 
6,5 com a adição de NaOH. Após, o CFS foi filtrado (0,22 μm, 
Millipore, Merck). 

As enterocinas foram parcialmente purificadas, em duas 
etapas: precipitação com sulfato de amônio e precipitação com 
metanol-clorofórmio [4]. A enterocina purificada foi utilizada para os 
ensaios de antagonismo bacteriano. 

A síntese de AgNP ocorreu pela exposição da solução de 
AgNO3 (1 mM) e enterocina, durante 5 min à luz solar. Após, foram 
realizadas sucessivas lavagens, por centrifugação a 10.000 rpm 
por 40 min. 

O teste de antagonismo das enterocinas e de AgNP contra 
as bactérias teste foi realizado a metodologia de poço difusão [5] 
(Figura 1), testando diluições seriadas de enterocinas e AgNP (1:2, 
1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64 e 1:128). Foi utilizado a proporção de 1:1 
de cultivo de bactéria teste/composto testado. As placas foram 
incubadas a 37°C por 24 hs. 
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Figura 1. Poços realizados no meio de cultura inoculado com a bactéria 

teste. Fonte: Próprio autor, 2020. 

 

A leitura foi realizada a partir da mensuração dos halos por 
milímetros, como também, foi definida a unidade arbitrária de 
atividade da enterocina (U.A. mL-1), dada por a maior diluição 
apresentando halo de inibição, multiplicado por 100 [6]. 

 
 

Resultados e Discussão 

Tabela 1. Unidades arbitrárias dos compostos biossintetizados. 

 

Isolados MF2 (U.A.mL-1) AgNP (U.A.mL-1) 

ATCC-6569 12800 6400 

EF29 12800 6400 

EF34 12800 12800 
Fonte: Próprio autor, 2020  

 
 
 

Figura 2. Representação da ação dos compostos por halos de inibição em 

suas respectivas diluições, através do ensaio de poço difusão. 

Fonte: Próprio autor, 2020. 

Isolados clínicos resistentes possuem concentração 
inibitória mínima (CIM) superior ao preconizado pelo CLSI (Clinical 
and Laboratory Standards Institute) (2013) [7], corroborando com 
nossos resultados, que CIM de 256 μg/mL de vancomicina, 
superior ao recomendado. A administração de doses excedentes 
em pacientes pode causar comorbidades, resultantes do uso de 
concentrações elevadas de vancomicina, como a nefrotoxicidade. 
Sendo assim, compostos biossintetizados, bacteriocinas e 
nanopartículas, poderiam auxiliar na redução da concentração de 
uso de vancomicina, atuando sinergicamente, reduzindo os casos 
de possíveis comorbidades [8]. 

No teste poço difusão, ambos os compostos (enterocinas e 
nanopartículas) foram ativos contra os isolados EVR teste (ATCC- 
6569, EF29 e EF34), apresentando halos de inibição variando de 9 
a 20 mm, nas menores e maiores concentrações, respectivamente 
(Figura 2). A unidade arbitrária apresentada pela enterocina foi de 
12800 U.A.mL-1. Já para AgNP as UA foram de 6400 U.A.mL-1 para o 
isolado ATCC-669 e EF29, e 12800 U.A.mL-1 para o isolado EF34 
(Tabela 1). 

Estes resultados mostram que mesmo que o composto 
esteja em elevada diluição ainda apresenta ação antagônica contra 
as bactérias teste. 

Enterocinas atuam, primariamente, na membrana 
citoplasmática bacteriana, causando morte celular. AgNP podem 
atuar por diferentes mecanismos de ação e por esse motivo são 
menos susceptíveis ao desenvolvimento de resistência dos 
microrganismos, como também possuem um amplo espectro de 
ação, atuando em outros microrganismos de interesse clínico [9]. 

Ainda enterocina e AgNP podem inibir microrganismos 
resistentes, inclusive reduzir a possibilidade de resistência, por 
atuarem por diferentes mecanismos de ação, bem como, entregar 
eficientemente os compostos no local de ação, por apresentarem 
maior estabilidade [10]. 

Portanto, diante da emergência de Enterococcus spp. 
resistentes, as enterocinas poderiam ser utilizadas para o controle 
de infecções hospitalares por EVR [11]. 

Diante dos resultados obtidos, podemos inferir que ambos 
compostos apresentaram considerável espectro de inibição, 
mesmo em concentrações baixas, podendo auxiliar no controle de 
microrganismos resistentes. 

Conclusões 

Os dados demonstram que espécies de Enterococcus 

podem representar fontes promissores de enterocinas e enzimas 

envolvidas na síntese biogênica de nanopartículas de prata. 

Os compostos analisados apresentam potencial aplicação 

na inibição de isolados clínicos de E. faecium resistentes a 

vancomicina. 
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Resumo 
 

A mastite infecciosa é um grande problema da bovinocultura leiteira. No entanto, as infecções 
da glândula mamária de búfalas ocorrem em menor proporção do que em bovinas graças a 
diversos fatores, tais como a anatomia glandular, os fatores imunológicos e os constituintes 
lácteos. Estudos demonstram que o leite apresenta atividade inibitória de crescimento 
microbiano, sendo mais eficiente em determinadas espécies animais, como asininos e 
camelídeos. O presente experimento foi realizado com o objetivo de verificar a ação inibitória 
do soro lácteo de búfalas sobre enterobactérias Gram-negativa (Escherichia coli) e Gram- 
positivas (Staphylococcus aureus e Streptococcus dysgalactiae). Igualmente, foi verificada a 
mesma ação sobre a motilidade de sorovares de Leptospira interrogans. Foram realizados três 
experimentos diferenciados, não sendo observada ação inibitória sobre o crescimento 
bacteriano Gram-positivo e Gram-negativo e nem sobre a motilidade de culturas vivas de 
Leptospira. 

 
 
 

Introdução 

Estudos demonstram que a secreção láctea pode 
apresentar uma atividade inibitória no crescimento bacteriano, 
tendo sido observada maior eficiência em determinadas espécies 
animais, como asininos e camelídeos[1,2]. Uma característica 
diferencial do leite de búfalas quando comparado ao leite bovino é 
a menor Contagem de Células Somáticas (CCS)[3]. Diferenças 
anatômicas do úbere e tetos, composição geral dos constituintes do 
leite e atividade imunológica da glândula mamária resultam 
igualmente em uma menor incidência de mastite infecciosa em 
búfalas[4]. Dentre os compostos inibitórios do crescimento 
bacteriano presentes no leite de búfalas, podem-se citar a maior 
atividade da enzima lactoperoxidase e a maior concentração de 
lactoferrina[5]. Atuando conjuntamente, tanto a lactoperoxidase 
quanto as lactoferrinas, bem como as imunoglobulinas, IgM e Ig λ, 
estão relacionadas às atividades de defesa da glândula mamária 
sendo esses compostos também encontrados no soro do leite[6]. 

O soro lácteo, subproduto da produção do queijo de 
búfalas, normalmente é descartado por falta de destinação 
adequada[7], sendo considerado o principal poluente de mananciais 
face à elevada carga orgânica e volume gerados[8]. Portanto, 
alternativas para o aproveitamento desse bioproduto visando 
reduzir a demanda biológica de oxigênio (DBO) se fazem 
necessárias[9]. Uma vez comprovada a sua ação bacteriostática ou 
bactericida sobre determinados patógenos, a utilização do soro 
lácteo como um produto biológico moderador da microbiota 
intestinal humana poderia se tornar viável. A possibilidade de que o 
soro do leite de búfalas possa apresentar os mesmos efeitos 
antimicrobianos presentes no leite de outras espécies e a falta de 
pesquisas científicas sobre as atividades microbiológicas inibitórias 
dessa secreção justificam essa pesquisa. Sendo assim, o objetivo 
do presente estudo foi verificar a existência de efeito bactericida no 
soro do leite de búfalas, frente a diversos tipos de bactérias. 

Materiais e Métodos 

Quinze búfalas (Bubalus bubalis) da raça Murrah em fase 
de lactação, pertencentes ao Instituto Agronômico do Paraná 
(IAPAR), localizado no município da Lapa, foram utilizadas. Por 
meio de ordenha manual, foram coletados aproximadamente 200 
mL de leite em frascos plásticos estéreis do tipo “Falcon”, 
permanecendo em caixas de isopor com gelo durante o transporte 
até o laboratório. No Laboratório de Microbiologia do Departamento 
de Medicina Veterinária, Setor de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal do Paraná, o volume de leite coletado foi 
submetido à coagulação com quimosina sendo o soro extraído e 
congelado a -20ºC até sua utilização. Foram realizados três testes 
para verificar a atividade inibitória do soro do leite de búfalas sobre 
bactérias. 

No experimento A, placas de Petri com Agarose padrão 
tiveram toda a sua superfície semeada com culturas de 
Staphylococcus aureus e Streptococcus sp (aproximadamente 109 

ufc/mL). A seguir, foram colocados na superfície das placas de 
agarose discos de papel filtro estéreis embebidos com soro lácteo 
individual das 15 búfalas e um disco contendo um pool do leite de 
várias búfalas. Como controle, um papel filtro retangular embebido 
com solução fisiológica foi inserido em cada placa. As placas 
permaneceram em estufa durante 48 horas a 37ºC para verificação 
do efeito inibitório justaposto aos discos. 

No experimento B, foi testado o efeito inibidor do soro 
lácteo em tubo de ensaio com volume de 5 mL, sendo submetidas 
culturas Gram-negativas de Escherichia coli e Gram-positivas de 
Streptococcus sp. mergulhadas no líquido no volume de 1 µL de 
caldo bacteriano (concentração aproximada de 109 ufc/mL). Como 
controle, um tubo com solução fisiológica recebeu o mesmo volume 
bacteriano. Após 48 horas em estufa a 37ºC, 1 mL foi retirado dos 
tubos e depositado em duplicata no fundo de placas de Petri 
estéreis. A seguir, 15 mL de Agar Mueller-Hinton foram vertidos 
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inóculo. As placas foram encubadas a 37ºC por 48 horas. Foram 
realizadas três repetições para cada espécie bacteriana. 

No experimento C, culturas vivas de seis sorovares de 
Leptospira interrogans foram adicionadas sobre nove amostras de 
soro lácteo bubalino com o objetivo de verificar a ação microbicida 

do soro. Foram testados os seguintes sorovares: Bataviae, 
Canícola, Copenhageni, Hebdomadis, Pomona e Wolffi. Após duas 

horas de incubação a 28ºC, amostras dos tubos contendo o soroe 
as culturas foram lidas em microscopia de campo escuro. Os tubos 

controle continham apenas as culturas vivas dos sorovares em 
meio de solução fisiológica estéril, sendo comparados quanto ao 

efeito inibidor do movimento vibratório típico da espécie bacteriana. 
O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

do Setor de Ciências Agrárias – UFPR, sob protocolo de 
número 045/2018. 

 

Resultados e Discussões 

No experimento A, para ambas as bactérias testadas, não 
foram observados halos de inibição do soro do leite de búfalas no 
antibiograma. 

 
 

Figura 1. Discos de papel filtro estéreis, contendo soro do leite de búfalas 
(circular) ou soro fisiológico (retangular) sobre placa de Petri com agarose 

padrão. a) Placa antes do crescimento bacteriano. b) Placa após 
crescimento bacteriano (48 horas em estufa a 37ºC). Fonte: A autora, 2019 

 
No experimento B, não foi observada inibição do 

crescimento de bactérias Gram-positivas nem de Gram-negativas 
nos meios de cultura. 

 

Figura 2. Teste do efeito inibidor do soro lácteo bubalino sobre culturas 
bacterianas em solução. a) Placas contendo bactérias Gram-negativas e 
Gram-positivas misturadas em solução de soro do leite de búfala. b) Agar 

Mueller-Hinton sendo inserido sobre a solução. c) Após 48 horas em estufa 
a 37ºC foi observado crescimento bacteriano em placas com ambos os 

tipos de bactérias. Fonte: A autora, 2019 

No experimento C foi possível observar microscopicamente 
as culturas de sorovares de Leptospira interrogans em apenas três 
das amostras do soro, pois as outras seis apresentaram excesso 
de gotículas de gordura, o que impossibilitou a visualização do 
efeito sobre o movimento vibratório dos sorovares de Leptospira. 
Nas três amostras nas quais foi possível observar as bactérias, não 
houve diferença com o tubo controle. 

Diferentemente do que foi observado em testes com leite  
de asininas e camelas[1,2], nosso estudo não demonstrou efeito 
bactericida do soro do leite das búfalas. Isso pode ter ocorrido pela 
menor concentração de lactoperoxidase no leite de búfalas do que 
o observado no leite de asininas e camelídeas[10]. Apesar de ser 
observada uma menor probabilidade de ocorrência de mastite em 
búfalas quando comparadas às bovinas, isso pode decorrer por 
outras razões além da composição do leite, tais como 
características anatômicas do úbere e tetos das búfalas e produção 
de leite em menores quantidades do que vacas[4,11]. 

 

Conclusões 

Utilizando-se as metodologias de inibição em discos sobre 
Placas Petri, de inserção de bactérias Gram-positivas e Gram- 
negativas em solução com soro do leite de búfalas e adição de 
sorovares de Leptospira no soro lácteo, não foram observados 
efeitos bactericidas do soro do leite de búfalas sobre as bactérias 
Staphylococcus aureus, Streptococcus sp, Escherichia coli e 
sorovares de Leptospira interrogans. 
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Resumo 
 

Microcystis aeruginosa é uma espécie comumente registrada em florações. Como alternativa, 
o uso de macrófitas aquáticas submersas torna-se de aplicabilidade, devido à ampla 
distribuição e potencial de liberação de aleloquímicos. O objetivo do presente trabalho foi 
avaliar o potencial de extratos de Hydrilla verticillata, sobre a Microcystis aeruginosa. Para os 
testes de inibição foram determinadas as seguintes concentrações do extrato diluído em meio 
ASM-1: 0,1; 10; 100 mgL-1 e Controle. Os extratos foram aplicados em cultivos de M. 
aeruginosa (1x106 celmL-1) em meio ASM-1. O período experimental teve duração de nove 
dias. Foram analisados os efeitos sobre o crescimento celular por contagem em câmara de 
Neubauer. O potencial fotossintético foi averiguado por dosagem do teor de clorofila-α, e o 
teste de viabilidade com a reinoculação de 1 mL em 9 mL de meio SM1, analisado o 
crescimento celular em contagem por câmara de Neubauer. Os resultados apresentaram 
interferência dos extratos sobre o crescimento de M. aeruginosa, as taxas variaram de 18% a 
90%. Os teores de clorofila-a apresentaram efeito sobre o potencial fotossintético. O teste de 
viabilidade celular demonstrou efeitos bacteriostáticos. Os resultados demonstram o potencial 
da Macrófitas sobre o crescimento de M. aeruginosa. 

 

 
Introdução 

Em razão de atividades antrópicas ou naturais, a floração 
de microalgas e cianobactérias e umas das consequências de um 
ambiente caracterizado como eutrófico, com o crescimento 
excessivo das microalgas e cianobactérias causando problemas 
como odor, turbidez, diminuição do oxigênio dissolvido e toxidez. 
No Brasil, as florações de cianobactérias vêm aumentando em 
intensidade e frequência [1]. Dentre as cianobactérias 
frequentemente observadas em florações destaca se a Microcystis 
aeruginosa, potencialmente produtora de uma hepatotoxina 
conhecida como microcistina. Entre várias metodologias surge-se a 
proposta a partir da compreensão de mecanismos naturais de 
defesa e competitividade, onde uma variedade de compostos, 
chamados compostos secundários, são liberados pelos vegetais no 
ambiente e visam atrair, repelir, nutrir ou promover toxicidade no 
desenvolvimento de outras plantas ou outros seres em competição 
trófica [2]. A Macrófita submersa Hydrilla verticillata é uma espécie 
nativa da Ásia, que foi registrada pela primeira vez no Brasil em 
2005, chegando à bacia do Rio Paraná, dispersando-se 
rapidamente e colonizou extensas áreas em um curto período de 
tempo [3]. 

Considerando a presença de substâncias oriundas do 
metabolismo secundário de vegetais superiores com potencial 
efeito alelopático, sua competitividade e rápida expansão territorial, 
o presente estudo propõe a aplicação de extratos obtidos da 
Macrófita Hydrilla verticillata sobre o crescimento da cianobactéria 
Microcystis aeruginosa. 

 

Materiais e Métodos 

Produção dos extratos vegetais: A macrófita Hydrilla 
verticillata, utilizada no presente estudo é proveniente do Rio 

Paraná na região localizada nas proximidades do município de 
Porto Rico. As macrófitas foram secas em estufa e posteriormente 
trituradas. Os líquidos extratores utilizados para a extração dos 
compostos foram: Água purificada em sistema de osmose reversa, 
solução hidroetanólica (80% v/v) e solução hidrometanólica (50% 
v/v). 

Cultivos da Microcystis aeruginosa: A M. aeruginosa foi 
cultivada em meio SM-1, armazenada em uma sala com as 
condições de 12h claro –12 h escuro em temperatura de 21ºC a 
25º , pH 7,4 com iluminância de 2385 lux, e realizado o 
acompanhamento da cinética de crescimento por contagem celular 
em câmara de Neubauer. 

Testes de inibição: Para os testes de inibição, para cada 
extrato foram determinadas as seguintes concentrações do extrato 
diluído em meio ASM-1: 0,1; 10; 100; mgL-1 e Controle (sem adição 
do extrato). Os extratos foram aplicados em cultivos de M. 
aeruginosa com a concentração de 1x106 celmL-1 em meio ASM-1. 
O período experimental teve duração de nove dias. 
Foram analisados os efeitos sobre o crescimento celular por 
contagem em câmara de Neubauer, realizada a cada 48 horas. Os 
efeitos sobre o potencial fotossintético foi averiguado por dosagem 
do teor de clorofila-a, ao longo da exposição, utilizando a solução 
de acetona 80% para extração da clorofila e o processo de 
centrifugação e leitura do sobrenadante por espectrofotometria. Os 
efeitos bacteriostáticos e bactericidas foram avaliados com base 
em reinoculações dos cultivos ao final do experimento, onde a 
determinação do número de células foi realizada após 10 dias. 

 

Resultados e Discussões 

Os resultados demonstraram o potencial da H. verticillata para a 

inibição no crescimento de M. aeruginosa, visto que houve redução 

do crescimento celular (figuras 1 a 4) e dos teores de clorofila-a 
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(figura 5). No teste de viabilidade (figura 6), observou-se que 

os 
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cultivos de células expostas aos extratos ao final de 10 dias 

causaram efeito bacteriostático, uma vez que as células 

apresentaram quando reinoculadas, redução de crescimento nas 

maiores concentrações do extrato. 

 

Figura 1. Curvas de crescimento M. aeruginosa no teste de inibição dos 
diferentes extratos o da H. verticillata em dias. 

Fonte: A autora, 2020 

 

 
Figura 5. Analise de Produção de clorofila-a da M. aeruginosa em 

amostras com concentrações dos diferentes extratos da H. verticillata. 

Fonte: A autora, 2020 

 
Figura 6. Analise de viabilidade para verificação dos efeitos 

bacteriostáticos e bactericidas dos extratos da H. verticillata sobre a M. 
aeruginosa em concentrações de 100 mgL-1. 

Fonte: A autora, 2020 
 

 
Figura 2. Taxa de inibição do extrato aquoso da H. verticillata sobre a M. 

aeruginosa em %. 
Fonte: A autora, 2020 

 

Figura 3. Taxa de inibição do extrato Etanólico da H. verticillata sobre a M. 
aeruginosa em %. 

Fonte: A autora, 2020 
 

Figura 4. Taxa de inibição do extrato Metanólico da H. verticillata sobre a 
M. aeruginosa em %. 
Fonte: A autora, 2020 

Conclusões 

Foi possível concluir ao final do estudo resultados 

significativos de inibição evidenciando os efeitos do extrato 

Etanólico, danos aos aparatos fotossintetizantes, e efeitos 

Bacteriostáticos dos extratos. 

Salienta-se também no aspecto ecológico, a expressiva 

capacidade de dominância da espécie H. verticillata, apresentando 

uma nova face de resposta do presente trabalho. Sendo esta 

considerada uma espécie exótica no Brasil, foi analisado a sua 

ação sobre outra espécie de também alta competitividade como 

uma colônia de cianobactérias, e obtido taxas de inibição no seu 

crescimento, representando uma ameaça para espécies nativas. 

Espécies muito adaptáveis e competitivas sobre vastas áreas do 

globo tende a empobrecer e homogeneizar os ecossistemas, e é 

um dos principais fatores em ação na atualidade para a crescente e 

acelerada perda de biodiversidade mundial. 
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Resumo 
 

O Brasil é o quarto maior produtor mundial de plástico, gerando 11,3 toneladas/ano que são 
descartadas de forma inadequada, ocasionando diversos problemas ambientais. Deste total, 
somente 1,28% é reaproveitado. O descarte impróprio do plástico e seu longo tempo de 
degradação atraem pesquisadores para encontrar uma solução adequada e sustentável, 
visando minimizar os impactos ambientais causados ou a substituição deste material. Este 
estudo teve o intuito de verificar a melhor forma de degradação para os materiais plásticos 
disponíveis no mercado. Os testes foram realizados com sacolas plásticas convencionais e 
oxibiodegradáveis, disponibilizadas pelo comércio local da cidade de Curitiba- PR. As 
amostras foram submetidas às seguintes condições de tratamento: presença e ausência de 
matéria orgânica proveniente da compostagem caseira; condições naturais como sol e chuva. 
Para avaliação dos resultados, a coleta de dados foi realizada por meio da pesagem das 
amostras antes e após o tratamento nos períodos de 90, 180, 270 e 360 dias. Até o momento 
(180 dias decorridos) 13,3% das amostras apresentaram redução de massa, não havendo 
diferença entre os tipos de sacolas plásticas estudadas, sugerindo que esses materiais 
necessitam de longo tempo para se degradarem. 

 
 

 

 
Introdução 

Os plásticos estão entre os materiais mais utilizados 
atualmente, devido à sua durabilidade e resistência. Eles são 
fabricados a partir do petróleo, que não é degradável, por isso, 
pesquisas estão sendo desenvolvidas com o intuito de substituir 
estes materiais, ou acelerar sua degradação [1,2,3]. 

Devido ao descarte incorreto, estes materiais acarretam 
grandes problemas ao meio ambiente [4,5]. No Brasil são 
consumidas cerca de 33 milhões de sacolas plásticas todos os 
dias, sendo que a maioria são utilizadas uma única vez e 
descartadas de forma inadequada [6]. Diversos projetos de leis 
discutem a sua proibição e algumas regiões do país já tomaram 
medidas legais quanto a substituição dos mesmos, visando 
caminhos mais sustentáveis [7,8]. 

Como alternativa “sustentável” às sacolas plásticas, no 
Brasil, as sacolas oxibiodegradáveis já são utilizadas por diversas 
empresas. Estas sacolas são comercializadas com a promessa de 
se degradar a resíduos inofensivos quando alcançam os ambientes 
terrestres. Entretanto, podem ser provenientes de petróleo e 
utilizam um aditivo que acelera a degradação física e biológica, 
mas é prejudicial ao meio ambiente. Os fabricantes alegam que sua 
decomposição demora de 18 a 24 meses, mas estudos afirmam 
que isto não ocorre e que os aditivos presentes apenas 
fragmentam as moléculas de plásticos em pedaços menores, 
produzindo microplásticos que contaminam solos, plantas e lençóis 
freáticos [9,10,11,12,13]. 

Este trabalho teve como objetivo testar condições de 
degradação de sacolas convencionais e oxibiodegradáveis, 
avaliando as condições climáticas de sol e chuva e utilizando solo 

in natura e solo com compostagem. Desta forma, verificar se tais 
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produtos disponíveis no mercado são mesmo sustentáveis e 
repensar sobre o seu uso ou possível substituição. 

 

Materiais e Métodos 

As sacolas foram cortadas com dimensões de 2,5x2,5 
cm em locais onde não havia estampa e receberam siglas de 
acordo com o tipo de sacola e tratamento realizado. 

Para a simulação dos ambientes de degradação 
foram utilizados oito vasos retangulares nas proporções de 
11x15x36 cm. Os vasos foram preenchidos com uma camada 
de 5 cm de solo, dos quais quatro receberam solo in natura e 
quatro receberam solo com compostagem (matéria orgânica). 
A matéria orgânica foi colocada em um dos vasos e 
adicionado solo in natura, a mistura foi homogeneizada e 
distribuída para outros três vasos. 

As amostras foram então adicionadas aos vasos e 
foram cobertas com mais uma camada de 5 cm do mesmo 
solo. Cada vaso foi dividido em quatro partes de acordo 
com o tempo de retirada das amostras e identificado com a 
sigla da respectiva amostra. Após períodos determinados (90, 
180, 270, 360 dias), as mostras foram retiradas, lavadas com 
água destilada (submersas por 24 h), secas em estufa a 60ºC por 
2h, pesadas e analisadas [14]. O nível de degradação das 
amostras foi expresso pelo percentual de perda de massa 
(Equação 1), onde tiveram suas massas aferidas antes e 
após o tratamento com a mesma balança analítica digital (Marte 
– Série AY – SHIMADZU AY220). 

 
 

Perda de massa (%)= [ (W0 – W1) / W0 ] x 100 (Equação 

1) 

 
Onde: W0 = massa inicial; W1 = massa final. 
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As amostras foram observadas em 
microscópio óptico (biológico educacional 40x) e eletrônico 
(Novadigital 1600x). 

 

Resultados e Discussões 

Conforme o planejamento, até o momento foram retiradas 
todas as amostras, sendo analisadas somente as de 90 e 180 
devido à pandemia do covid-19. As amostras foram pesadas 
utilizando balança analítica de precisão, podendo assim, analisar a 
perda de massa. 

Sendo possível verificar que houve aumento de massa na 
maioria das amostras e que somente 13,3% delas apresentaram 
redução em sua massa, não apresentando diferenças entre os 
tipos de tratamento e sacolas. Em estudo realizado por Miranda[14] 

verificou-se ligeiro aumento de massa, associado a oxidação da 
cadeia polimérica na presença de oxigênio, concluindo que não 
houve uma degradação significativa. Já em outro estudo, Zanella[9] 

relatam que houve perda de massa do material, porém com valores 
inferiores a 4% para todos os tratamentos utilizados. Follmann[15] 

relataram em seu estudo que as sacolas apresentaram perda de 
massa significativa em todas as amostras submetidas ao 
intemperismo. 

A olho nu não foi possível visualizar nenhum sinal de 
degradação, porém, a partir das observações nos microscópios 
percebeu-se a presença de ranhuras, resíduos de solo e 
possivelmente de matéria orgânica. Esses resíduos são mais 
visíveis nas amostras retiradas no tempo de 180 dias e pode ter 
contribuído para o aumento de massa. 

Após a análise das demais amostras, este estudo poderá 
ser concluído e será possível determinar se houve ou não 
degradação das sacolas em tratamento. 

 

Conclusões 

Até o momento somente 13,3 % das amostras 
apresentaram redução mássica, independentemente do tipo de 
material da sacola ou condição submetida. Após as análises de 
pesagem e microscópicas das demais amostras será possível 
verificar se as sacolas oxibiodegradáveis são uma alternativa 
sustentável para a substituição das sacolas de plástico 
convencional. Espera-se determinar se estes materiais sofrerão 
degradação total, ou se irão apenas se fragmentar em pedaços 
menores. 

Devido a atual relevância do estudo, alvo de muitas 
pesquisas e desenvolvimento de novos produtos é de extrema 
importância repensar sobre nossos hábitos de consumo. E avaliar 
se a substituição dos materiais plásticos pelos oxibiodegradáveis é 
ecologicamente viável. 
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Resumo 

 

 
Organizações são instituições que atuam de forma complexa no meio. A 

conscientização socioambiental deve ir além da mera formalidade e do cumprimento de 
normas. A gestão socioambiental demonstra a preocupação ética da organização com o 
aspecto da tridimensionalidade (econômico-ambiental-social) e o respeito não só com os 
stakeholders, mas com todo o planeta. A gestão pública tem papel fundamental nesse 
aspecto. Com a assinatura de diversos documentos internacionais, os órgãos públicos 
brasileiros possuem a responsabilidade de adesão aos princípios socioambientais e a 
prestação de contas à sociedade com transparência, de acordo com o princípio da 
publicidade. As Universidades Públicas possuem papel fundamental, pois detém a 
responsabilidade de formação de técnicos, gestores e cidadãos conscientes. A adesão à 
Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P - auxilia o gestor nesta área e é uma 
grande ferramenta para as Universidades Públicas. 

 
 
 
 

 

Introdução 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações. 
Parágrafo 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe 
ao poder público: VI – promover a educação ambiental em todos os 
níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 
meio ambiente.” (Art. 225 da Constituição da República Federativa 
do Brasil) 

Promover o equilíbrio ecológico, a equidade social e o 
resultado econômico, com o fim de perpetuar a espécie humana e 
o planeta, significa estar engajado com a ideia de desenvolvimento 
sustentável[1]. Deste modo, a responsabilidade socioambiental é 
mais do que uma série de iniciativas, práticas ou gestos isolados 
motivados por marketing social, relações públicas ou benefícios[2]. 
Deve ser um esforço sistemático para atingir as metas e os 
objetivos sociais, ambientais e éticos. Políticas, processos, práticas 
e programas são vistos como partes integrantes das operações de 
negócios das organizações e do processo de tomada de decisão. 

É essencial o desenvolvimento de métodos para avaliar os 
projetos de desenvolvimento dos recursos e para definir diferentes 
estratégias de gestão[3]. Na elaboração de indicadores não se deve 
avaliar apenas a rentabilidade econômica, mas também sua 
racionalidade energética, seu potencial ecológico, seus efeitos no 
equilíbrio ecológico, na equidade social e na qualidade de vida das 
pessoas. Entretanto, é difícil avaliar princípios, potenciais 

qualitativos e incomensuráveis que definem a racionalidade 
socioambiental. 

O presente trabalho tem como objetivo abordar a 
importância da responsabilidade da gestão ambiental em órgãos 
públicos, pesquisar e divulgar a aplicação do indicador A3P. Além 
disso, expor o papel do governo federal como promotor da 
sustentabilidade organizacional. Para efeito de exemplificação, foi 
realizado o levantamento da adesão do indicador A3P até o ano de 
2019 nas Universidades Públicas, devido sua importância para a 
sociedade na formação de técnicos e gestores responsáveis com 
as questões socioambientais. 

 

Materiais e Métodos 

Foram realizados: pesquisa bibliográfica sobre gestão 
socioambiental no setor público, estudo de caso da aplicação da 
A3P deste setor e o levantamento de dados em sites do Ministério 
do Meio Ambiente do Brasil para verificação das Universidades 
Federais que aderiram ao programa. Nas discussões, foi realizada 
breve análise da importância da gestão socioambiental nas 
Universidades através da adesão ao A3P. 

Aplicou-se a técnica de observação direta extensiva com 
análise de conteúdo[4], ou seja, a descrição sistemática, objetiva e 
quantitativa com breve pesquisa bibliográfica, realizado através da 
análise de cada elemento constitutivo do assunto e sua relação 
com o todo. 

Quanto aos objetivos gerais[5], essa pesquisa descreve 
características de determinada população, podendo identificar 
possíveis relações entre variáveis. A pesquisa propõe verificar se 
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as Universidades Federais atendem o objetivo estudado, ou seja, a 
adesão à Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). É 
também explicativa, pois possui o objetivo de aumentar o 
conhecimento da realidade. 

O número de órgãos públicos que aderem ao A3P, a 
conscientização da gestão ambiental e a mudança cultural tem 
crescido ao longo dos anos. Desta forma, sugere-se a publicação 
de novas pesquisas para o acompanhamento e evolução da 
aplicação da ferramenta, com vistas a aprofundar e sistematizar os 
conhecimentos sobre a preocupação socioambiental na gestão 
pública com transparência e responsabilidade. 

 

Resultados e Discussões 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, até 2019, 47 
instituições públicas aderiram à A3P. Dentre elas, 7 Universidades, 
o que corresponde a 11,1% de um total de 63. Em 2019, houve 
recorde de inscrições de instituições. Os balanços são 
apresentados no site[6] a partir do ano de 2016. 

De acordo com o art. 207 da Constituição Federal, “As 
Universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa, de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao 
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.” 

Sabe-se que algumas Universidades possuem diversos 
campi e a autonomia, citada no art. 207 acima, também é 
verificada, em menor grau, entre esses campi. Então, se cada 
campus for considerado de forma individual, a porcentagem de 
adoção ao programa é menor. 

É inegável a responsabilidade das Universidades quanto às 
questões socioambientais, pois a ela é atribuída a formação de 
profissionais ou gestores conscientes e responsáveis. O que ela faz 
ou deixa de fazer, reflete na sociedade. A implantação do A3P é a 
prestação de contas do órgão público quanto à economia de 
recursos, redução de impactos sobre o meio ambiente e a 
preocupação da qualidade de vida não só dentro como no entorno 
do órgão público, assim como o engajamento com a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável. 

A atenção com a gestão socioambiental reflete um olhar de 
reconhecimento de que a gestão universitária está preocupada com 
a vida na comunidade e no planeta, além da formação de cidadãos 
atuantes no mercado de trabalho de forma responsável nas áreas 
social, ambiental e econômica. 

A aplicação da A3P nos órgãos públicos não é garantia de 
que todos os parâmetros socioambientais estão sendo cumpridos. 
Mas com certeza é um sinal de comprometimento, incentivo e uma 
grande iniciativa. 

 
Conclusões 

A racionalidade ambiental gera espaços de produção 
sustentada, fundada na gestão participativa dos povos e na 
capacidade ecológica de sustentação da base de recursos de cada 
região. Estes processos geram um conjunto de práticas 
sustentados e sustentáveis a longo prazo. 

A promoção do desenvolvimento sustentável requer a 
presença ativa e construtiva do Estado, desempenhando o papel 
de agente executor e indutor de mudanças. A transparência nos 
processos decisórios, o controle social das ações e projetos 
públicos e a ampliação do conceito de responsabilidade social são 
fatores importantes proporcionados pelos processos democráticos 
participativos, cujas características começam a ganhar força nas 
sociedades que estão vivenciando a renovação dos conceitos de 
democracia. Esse processo tem como pressuposto fundamental, a 
presença da consciência cidadã na sociedade, o sentido de 
responsabilidade pelos bens públicos e a autoridade para dialogar 
com todos. 

A responsabilidade social e ambiental na gestão pública 
não deve significar apenas marketing para possível prestação de 
contas à sociedade. Ela vai além de discursos, políticas ou 
adequação à lei. É necessário mudança de paradigmas e de 
cultura. Dentre os passos[8] importantes dos atores sociais, as 
Universidades devem produzir o conhecimento e as tecnologias 
que o desenvolvimento sustentável requer. Além disso, possuem a 
responsabilidade de formar técnicos e gestores responsáveis pelas 
questões socioambientais. 
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Resumo 

 
Entender as mudanças ao longo dos anos no ambiente marinho é 

essencial para propor estratégias e ações de gerenciamento e 

preservação dos recursos oceânicos. Dessa forma, o estudo tem 

como objetivo analisar o padrão da temperatura e clorofila ao 

longo dos anos no ambiente marinho. Houveram diferenças nos 

padrões de temperatura e clorofila entre o período de 2012-2019 

em relação ao período de 2005-2012, com destaque para regiões 

com aumento dos parâmetros, que apresentaram maiores áreas 

do que áreas que apresentaram o decréscimo desses parâmetros. 

 

Introdução 

Entender as mudanças ao longo dos anos no ambiente marinho 

é essencial para propor estratégias e ações de gerenciamento e 

preservação dos recursos oceânicos. Dessa forma, mudanças nos 

padrões de temperatura podem estar associada a alterações 

biológicas do ecossistema marinho, tais como na concentração de 

clorofila, produtividade primária e distribuição das espécies 

marinhas[1]. Assim, o aumento de temperatura dos oceanos pode 

responder, por exemplo, com o aumento da abundância de 

algumas espécies do fitoplâncton[2]. Além disso, a temperatura 

superficial dos oceanos é associada ao sistema climático, ou seja, 

participa da regulação térmica e interações dinâmicas com a 

atmosfera[3,4,5], onde, a variabilidade da temperatura dos oceanos 

pode ser resultado de uma combinação de fatores atmosféricos e 

oceânicos [6]. Este trabalho tem como objetivo comparar mudanças 

observadas no padrão anual da temperatura oceânica e da 

concentração de clorofila dos oceanos para os anos 2005, 2010, 

2015 e 2019. Ainda, verificar qual a região apresentou maior 

variabilidade em relação ao padrões de concentração de clorofila e 

temperatura. 

 

Materiais e Métodos 

Dados da temperatura da superfície dos oceanos e concentração 

de clorofila foram obtidos através dos dados públicos do website 

OceanColorWeb (NASA) (https://oceancolor.gsfc.nasa.gov). Foram 

utilizados dados do satélite MODIS-Aqua, com resolução de 9km. 

Para a realização dos mapas foi utilizado o software R através dos 

seguintes pacotes: “oceanmap”, “raster”, “ncdf4” e “tidyverse”. Os 

mapas da variação global de temperatura e de concentração de 

clorofila foram plotados para os anos de 2005, 2010, 2015 e 2019. 

Foram calculados o coeficiente de variação (CV= Desvio 

Padrão/Média) e logarítmo na base 10 da divisão do valor médio do 

período de 2012 até 2019 pelo valor médio do período de 2005 até 

2012 (log10( 2019-2012/2012-2005)) para clorofila e temperatura. 

 

Resultados e Discussões 

A temperatura dos oceanos ao longo dos anos tem sido 

amplamente discutida em relação a sua variabilidade, tendência e 

anomalias [1,3,4]. A Figura 1 mostra a variação da temperatura anual 

dos oceanos para os anos de 2005, 2010, 2015 e 2019. Observa-

se um aumento da temperatura na região da ásia-oceania, próximo 

da Austrália. Em 2005, essa região apresentava uma área menor 

com temperatura entre 25 a 30 °C quando comparamos  com 

valores para o ano de 2019. [1] encontraram padrões de 

aquecimento na região do mar da Tasmânia, cuja localização é 

próxima da região observado na figura 1. Outra região que 

podemos perceber um aumento da temperatura anual foi na região 

oeste da costa litorânea do Canadá, onde em 2005 e 2010 a 

temperatura anual era na faixa de -5 a 0 °C. Para os anos 2015 e 

2019 houve uma maior área nesta região para temperatura acima 

de 0°C, até 10°C. 

Em relação ao padrão de concentração de clorofila nos oceanos, 

houve um aumento na concentração de clorofila próxima a região 

da Groenlândia (2019), e para região dos países nórdicos (2010 e 

2019) (Figura 2). No entanto, essas alterações podem ser 

resultados de outros fatores, tais como, maiores aportes de 

nutrientes nestes períodos. Por exemplo, [1] encontraram padrões 
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diferentes de clorofila em relação a diferentes padrões de 

temperatura, o que reforça que apenas temperatura, muitas vezes, 

não seja o principal fator para o aumento de clorofila nos oceanos. 

 

 

Figura 1: Variação da temperatura dos oceanos para os anos de 

2005, 2010, 2015 e 2019. 

Fonte: OceanColorWeb - Nasa (2020). 

 

 

Figura 2: Variação da concentração de clorofila dos oceanos para 

os anos de 2005, 2010, 2015 e 2019. 

Fonte: OceanColorWeb - Nasa (2020). 

Ao considerar as duas variáveis juntas se pode ver que a 

temperatura apresenta padrões mais homogêneos de aumento e 

redução (Figura 3). Os valores mais elevados estão nos polos. A 

clorofila, ao contrário, apresenta padrões irregulares de aumentos e 

redução, e os máximos estão nas latitudes intermediárias. Em 

latitudes baixas, em geral, aumentos da temperatura se relacionam 

com redução de clorofila, no entanto, ao polo sul as mudanças da 

temperatura tem o mesma relação que as da clorofila. 

A concentração de clorofila em geral foi mais variável que a 

temperatura do mar, mais com importantes diferenças regionais 

(Figura 4). A região tropical é relativamente estável para variação 

na temperatura, apresentando alta variabilidade na concentração 

de clorofila. A região temperada no sul e norte aparentemente 

apresenta valores similares, sendo regiões mais estáveis para 

variações de temperatura e clorofila combinadas. Polo sul 

apresenta maior variabilidade para temperatura do que para 

clorofila, no entanto, na região do polo norte apresenta menor 

variação em temperatura e é mais variável para clorofila. Nestes 

resultados sugerem que a incerteza associada ao fitoplâncton é 

relativamente maior que a associada a temperatura, e que varia por 

região. 

 

 
 

Figura 3: Padrão para clorofila e temperatura no período 2012-2019 

comparado ao período 2005-2012. 

Fonte: OceanColorWeb - Nasa (2020). 
 

 

Figura 4: Comparação entre o coeficiente de variação para os 

parâmetros Clorofila e Temperatura superficial ( SST:“Sea Surface 

Temperature”) dos oceanos. Destaque para a variação por região 

de acordo com a latitude. Dados de 2005 até 2019. 

Fonte: OceanColorWeb - Nasa (2020). 

 

Conclusões 

Portanto, houveram tendências nos padrões de temperatura e 

clorofila nos oceanos, onde algumas regiões apresentaram maior 

variabilidade e outras maiores estabilidade em relação aos valores 

de temperatura e clorofila, onde, a principal variação foi decorrente 

do aumento dos parâmetros, com destaque para temperatura que 

apresentou uma maior área de aumento em relação a clorofila. 
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Resumo 

 
As cianotoxinas são alguns dos metabólitos secundários 

produzidos pelas cianobactérias, não sendo necessárias para o 

metabolismo básico destes organismos. Uma das maiores causas 

dessa correlação é o crescimento acelerado de cianobactérias e a 

formação de florações tornando mais forte o aumento na 

concentração de toxinas. O estudo realizou um levantamento de 

dados da presença e concentração de Cianobactérias e de 

Cianotoxinas em amostras em sistema de distribuição de água. A 

região nordeste apresentou maior presença de cianobactérias, 

com  destaque  para  Microcystis        sp. que teve um pico para o 

ano de 2017. 

 
 
 
 

 

Introdução 

Relacionadas a eutrofização, as Cianobactérias são um 

grupo de bactérias gram-negativas, aeróbias e fotoautotróficas, ou 

seja, produzem o seu próprio alimento, fazendo com que aconteça 

um processo de fotossíntese semelhante ao de algas e de plantas, 

através de substâncias orgânicas tendo como fonte de carbono o 

gás carbônico e como fonte de energia a luz[1]. Conhecidas também 

como cianofíceas ou algas azuis, são um grupo importante do 

ponto de vista ecológico, por serem capazes de colonizar 

pioneiramente ambientes inóspitos, como a superfície de rochas, 

solo e águas pobres em nutrientes. 

As cianotoxinas são alguns dos metabólitos secundários 

produzidos pelas cianobactérias, não sendo necessárias para o 

metabolismo básico destes organismos. Uma das maiores causas 

dessa correlação é o crescimento acelerado de cianobactérias e a 

formação de florações tornando mais forte o aumento na 

concentração de toxinas[2]. “Sobre as cianobactérias que podem 

produzir toxinas (potencialmente nocivas), destacam-se no Brasil 

os gêneros Microxystis, Anabaena, Cylindrospermopsis, Oscillatoria, 

Planktothrix, Aphanocapsa e outros“[3]. 

As cianotoxinas são também bioacumuláveis podendo ser 

bioamplificadas ao longo da cadeia alimentar. Em trabalhos 

laboratoriais efetuados com moluscos e lagostins, verificou-se a 

acumulação, depois de os animais receberem como alimento 

linhagens tóxicas de cianobactérias. O fato das cianotoxinas serem 

acumuladas nestes organismos sem lhes provocarem efeitos letais, 

torna-os transportadores de toxinas para os níveis tróficos 

superiores, incluindo o homem[4]. 

Dentre os diferentes graus de intoxicação, que elas podem 

causar aos seres humanos, podendo levar até a morte, destacam-

se os distúrbios hepáticos, neurológicos, gastrointestinais e reações 

alergias[5]. As cianotoxinas em geral, também podem acarretar 

problemas no abastecimento de água das cidades, aumentando o 

custo no processo de tratamento, também podem causar 

consequências como, a mortandagem de peixes, animais 

domésticos e selvagens, perda da biodiversidade e o desequilíbrio 

ecológico da região afetada. 

O estudo realizado teve como objetivo fazer um 

levantamento de dados e analisar os resultados encontrados a 

respeito da presença de cianobactérias e cianotoxinas em amostras 

de água coletadas no Brasil e armazenadas no Sistema de 

informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 

Humano (Sisagua). 

 

Materiais e Métodos 

Os dados para a realização do trabalho foram obtidos pelo 

website do Portal Brasileiro de Dados Abertos 

(http://dados.gov.br/dataset/vigilancia-resultados_das_analises_de_ 

cianobacterias_e_cianotoxinas), através de informações 

provenientes do Sisagua, cujo é um programa nacional de 

vigilância da qualidade da água para consumo humano. 
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Os dados de Cianobactérias (UFC/100mL) e de 

cianotoxinas (µg/l) foram estudados em relação a região do Brasil, 

ano da coleta dos dados e ao tipo de sistema de abastecimento de 

água, no qual é classificado em três categorias: Sistema de 

abastecimento de água (SAA) que corresponde a ponto de 

captação (superficial ou subterrâneo), estação de tratamento de 

água e sistema de tratamento de água; Solução alternativa coletiva 

(SAC), cujo é um sistema de abastecimento coletivo sem rede de 

distribuição; e, Solução alternativa individual (SAI), que é o 

abastecimento de água individual, ou seja, possui apenas um ponto 

de captação e um tipo de suprimento de água. 

Para a análise dos dados foi realizada a construção de box 

plots no software R. Foi levado em consideração os valores 

“outliers”. 

 

Resultados e Discussões 

Em relação às regiões apresentadas na figura 1, a região 

nordeste apresentou a maior quantidade de cianobactérias, 

comparada às demais regiões, porém em quantidade de 

cianotoxinas a região sudeste apresentou os níveis mais elevados, 

e em ambas as análises a cianobactéria Microcystis  sp. foi  o 

destaque    tanto    em    número    quanto    em concentração de 

cianotoxina. 

Na figura 2 é apresentado a variação do número de 

cianobactérias e quantidade de cianotoxina em relação aos anos de 

2014 a 2020, onde o pico de cianobactérias ocorreu no ano de 

2017  com  a  cianobactéria  Microcystis  sp., também apresentando o maior 

número de indivíduos e maior quantidade de cianotoxina. 

Através dos dados obtidos através da Figura 3, temos que a 

cianobactéria  Microcystis        sp.        é  encontrada em maior 

quantidade nos sistemas de abastecimento do tipo SAA, isso 

também reflete na  maior  quantidade  de  cianotoxina  presente na 

água de abastecimento, já a cianobactéria Raphidiopsis sp. 

apresentou em maior quantidade no abastecimento de água do tipo 

SAC. 

Em relação a quantidade de cianotoxinas o sistema SAA, 

apresentou maior quantidade em relação aos sistemas SAC e SAI. 
 

 
Figura 1: Box-plots para a concentração de Cianobactérias e de 

Cianotoxinas em amostras de sistemas de distribuição de água para as 

regiões brasileiras (Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul). 

 
 
 
 

Figura 2: Box-plots para a concentração de Cianobactérias e de 

Cianotoxinas para os anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. 

 

 

Figura 3: Box-plots para a concentração de Cianobactérias e de 

Cianotoxinas para SSA, SAC e SAI. 

 

Conclusões 

Portanto, concluímos que a principal cianobactéria que tem 

afetado os sistemas de abastecimento tem sido a Microcystis  sp., que 

apresentou maiores concentrações na região do nordeste. Além 

disso, outras espécies também foram encontradas em altas 

concentrações, também para a região do nordeste. Porém, a maior 

concentração de cianotoxina foi encontrada na região sudeste do 

país. 
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Resumo 
 

Antibióticos residuais são contaminantes emergentes que podem causar o fenômeno da 
resistência antimicrobiana, caracterizada pela capacidade das bactérias presentes no meio 
serem tolerantes a essas substâncias. Os tratamentos sanitários usuais de água e esgoto não 
são suficientes para eliminar microcontaminantes. Com isso, a aplicação de métodos 
degradação baseados em processos oxidativos avançados são atrativos. O objetivo dessa 
pesquisa foi sintetizar partículas Core-Shell Fe3O4@TiO2 e Co3O4@TiO2 visando avaliar a 
degradação do Cloranfenicol pelo processo de fotocatálise heterogênea. As variáveis pH e 
massa de partículas foram previamente otimizadas. Para obtenção das taxas de reação e o 
tempo de meia-vida, os dados experimentais foram ajustados a modelos cinéticos. As 
condições utilizadas foram 20 mg L-1 de cloranfenicol, 10 mg L-1 de Fe3O4@TiO2 e em pH 3 e 
27 mg L-1 de Co3O4@TiO2 em pH 3,6 nos quais a degradação foi de 56 e 66% 
respectivamente no tempo de 150min.O estudo da cinética de degradação apresentou melhor 
ajuste ao modelo de segunda ordem, com constantes K igual a 0.0004 e 0.0007 min -1. 
Considera-se os resultados promissores, para a degradação do CAP. 

 

 
Introdução 

A ocorrência de poluentes não convencionais em diversos 
compartimentos configura-se como uma preocupação na 
atualidade. Define-se estes contaminantes como poluentes 
orgânicos emergentes (POEs). Dentre os POEs, fármacos e 
antibióticos como o Cloranfenicol (CAP) têm requerido maior 
atenção devido a ocorrência de estirpes bacterianas resistentes 
aos antimicrobianos convencionais, uma vez que os tratamentos 
usais de água e esgoto não são o suficiente para eliminar 
microcontaminantes. 

Como alternativa de tratamento a POEs, destaca-se a 
efetividade dos Processos Oxidativos Avançado (POAs) como a 
fotocatálise heterogênea, baseada na geração de radical hidroxila 
(●OH). O TiO2 é amplamente utilizado na fotocatálise heterogênea, 
pelo seu custo-benefício[1]. 

Diversas metodologias foram propostas para contrapor 
adversidades do TiO2 como os sistemas core@shell a partir de 
partículas de Oxido de Ferro (III) e Oxido de Cobalto [2,3]. 

Com isso, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar a 
degradação do microcontaminante Cloranfenicol (CAP) por meio da 
aplicação de partículas do tipo Core@Shell Fe3O4@TiO2 e 
Co3O4@TiO2 como fotocatalisador em processo oxidativo 
avançado. 

 
 

Materiais e Métodos 

A síntese das partículas foi realizada através da 
metodologia de coprecipitação, (Figura 1). O Cloranfenicol (CAP) 
foi adquirido na forma de padrão analítico para cromatografia 
(Sigma-Aldrich®) com pureza de 99,98%. 

Foi utilizado um reator em escala laboratorial, operando em 
sistema batelada, no interior quatro agitadores magnéticos 
(Fisatom®). O reator é constituído por uma caixa de metal com 

dimensões, 57 cm x 47 cm x 47 cm, selada. A caixa é equipada 
com quatro lâmpadas de mercúrio (PURITEC HNS 15 W). Um 
planejamento fatorial completo 22 foi utilizado como delineamento 
inicial e para otimização foi expandido para um DCCR 22 (Tabela 
1). Sendo a variável resposta a porcentagem de remoção de CAP. 

 

Figura 1. Síntese das partículas Fe3O4@TiO2 a) e Co3O4@TiO2 b). 
Fonte: O Autor, 2020 

 
Os dados experimentais obtidos a partir das condições 

otimizadas foram ajustados aos modelos ordem zero, primeira 
ordem e segunda ordem para avaliar o seu decaimento da 
concentração ao longo do tempo de experimento, assim como, 
para determinação do tempo de meia-vida do CAP. 

A concentração de CAP utilizada foi de 10 mg L-1 e o tempo 
de experimento foi de 150 min com recolha de alíquotas em 
intervalos regulares. 
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Tabela 1. Níveis codificados e reais das variáveis independentes do DCCR 
  2².  

Fatores 
  Variáveis codificadas  

  -1,41 -1 0 +1 +1,41  
pH 2,2 3 5 7 7,8 

    Massa (g) 6 10 20 30 34  
Fonte: O Autor, 2020 

 
Foram comparados os processos de fotólise, fotocatálise 

(TiO2), fotocatálise (Fe3O4@TiO2) e fotocatálise (Co3O4@TiO2). 

 
 

Resultados e Discussões 

O rendimento das nanopartículas de Fe3O4@TiO2, 
Co3O4@TiO2 e TiO2 foi 11,6, 9,8 e 8,3g. Constata-se os ensaios 
empregando Fe3O4@TiO2 que apresentaram maior média de 
remoção, foram os que continham menores massas das partículas, 
relaciona estes dados com o fato de o excesso de catalisador 
bloquear a radiação UV. 

Verificou-se que o cloranfenicol apresentou maior média de 
remoção em pH abaixo de 10, reforçando que estabilidade neste 
meio favorece o mecanismo de degradação das partículas 
sintetizadas (Figura 2). 

Verificou-se nos ensaios de degradação empregando 
partículas Fe3O4@TiO2 apresenta valores entre 6 e 26% e para 
Co3O4@TiO2 valores de 9 a 15%. 

 
 

Figura 2. Remoção do CAP em % segundo o DCCR. 
Fonte: O Autor, 2020 

 
Respectivamente e as condições ótimas de degradação 

indicadas foram 10 mg L-1 de Fe3O4@TiO2 em pH 3 e 27mg L-1 de 
Co3O4@TiO2 em pH 3,6. 

A remoção do antibiótico cloranfenicol ocorreu em todo os 
processos testados, contudo os ensaios compostos pelas 
partículas Fe3O4@TiO2 e Co3O4@TiO2 apresentaram superioridade 
de 47% e 74% se comparados a degradação da fotólise (Figura 3). 

 
 

Figura 2. Porcentagem de remoção do CAP em 120 minutos de ensaio. 

Fonte: O autor, 2020 

 
Os dados experimentais dos ensaios compostos pelas 

partículas Fe3O4@TiO2 e Co3O4@TiO2f oram ajustados aos 
modelos cinéticos de remoção, conforme a Figura 4. 

 

Figura 4. Ajuste dos dados experimentais aos modelos cinéticos 
Fonte: O Autor, 2020 

 
Para ambas as partículas o modelo que apresentou melhor 

ajuste de dados experimentais foi de Segunda-ordem com R2 de 95 
e 98%. Para o Fe3O4@TiO2 e Co3O4@TiO2 o tempo de meia vida 
observado foi de 128 e 71 minutos e constantes K igual a 0.0004 e 
0.0007 min-1 respectivamente. 

 
 

Conclusões 

O planejamento experimental empregado permitiu obter 

uma condição otimizadas de aplicação das partículas sintetizadas, 

nas diferentes condições experimentais quanto a pH e massa para 

o processo de fotocatálise heterogênea. 

Os resultados mostraram-se promissores no tratamento do 

microcontaminante CAP, embora que para escala real outros 

fatores devem ser avaliados, como análise e remoção dos 

subprodutos formados, uma vez que o subproduto pode ser mais 

toxico do que o original. 
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Palavras-Chave 

 
 Roteiros de laboratórios,

 Gerenciamento de Reagentes

 Sistema Globalmente 

Harmonizado

Resumo 
 

Os reagentes químicos tornaram-se componentes fundamentais dos produtos utilizados no dia 
a dia, contribuindo de diversas formas para estabelecer um alto nível de desenvolvimento 
social. No caso do ensino superior, permite o aprendizado por meio do uso de reagentes em 
práticas laboratoriais. Essas práticas devem ser realizadas sob medidas preventivas, de forma 
a evitar impactos negativos ao meio ambiente e à saúde humana, devendo haver clara 
identificação e classificação das substâncias utilizadas e resíduos gerados. Este projeto foi 
desenvolvido na Faculdade de Engenharia Ambiental da Universidad Santo Tomás, sede de 
Villavicencio, com o objetivo de se adequar ao Decreto 1496 de 2018 da Colombia e melhorar 
a gestão dos seus reagentes. A metodologia seguiu o ordenamento do Sistema Globalmente 
Harmonizado (GHS) para a análise da periculosidade dos reagentes utilizados nas aulas 
práticas e seus respectivos roteiros. Os resultados determinaram que o roteiro de Química 
Inorgânica, Propriedades físicas e químicas da matéria, apresenta o maior índice de perigo, 
devido ao nitrato de chumbo o qual foi avaliado como o reagente mais perigoso, por possuir 
características de carcinogenicidade (1B) e toxicidade para a reprodução (1A). 

 
 

 
 

Introdução 

Atualmente, uma das grandes preocupações da sociedade 
diz respeito ao cuidado e preservação do meio ambiente [1], 
tornando-se cada vez mais importante [2]. Em um sistema que gira 
em torno do crescimento econômico e do desenvolvimento das 
civilizações; com exploração de recursos naturais, realizações de 
processos industriais, dos quais muitos envolvem o uso e manejo 
de substâncias perigosas e, são previsíveis distúrbios ambientais 
subsequentes [3]. Seguindo a sugestão da Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, na 
Colômbia, a aplicação do Sistema Globalmente Harmonizado de 
Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) foi 
adotada pelo Decreto 1496 de 2018, com o qual pretende-se criar 
um sistema de classificação uniforme de perigos químicos, com 
base nas propriedades de cada substância [4]. Assim todos os 
setores que manipulam tais substâncias, devem adequar-se a este 
decreto, inclusive as instituições educacionais, que manipulam e 
geram resíduos perigosos. Neste projeto, a análise da 
periculosidade dos reagentes químicos utilizados nas práticas 
laboratoriais da Faculdade de Engenharia Ambiental da 
Universidade de Santo Tomás - Sede de Villavicencio foi realizada 
através de uma metodologia que se divide em três fases, 
começando pelo levantamento dos roteiros de aulas práticas dos 
laboratórios de química, seguida da análise das mesmas e do 
inventário de reagentes utilizados, finalizando com a análise da 
periculosidade dos reagentes através do Sistema Globalmente 
Harmonizado (GHS). 

Materiais e Métodos 

A análise da periculosidade dos roteiros de laboratório foi 
baseada e adaptada da metodologia estabelecida no estudo de 
Lithner [5]. No trabalho aqui desenvolvido, foi utilizada a versão 
mais recente do GHS, 2019 e diferentemente de Lithner os riscos 
físicos foram adicionados. Além disso, os critérios de avaliação 
foram adaptados para este estudo de caso, como será descrito na 
sequência. 

Para estabelecer uma análise da periculosidade dos 
roteiros de laboratório, foi realizada uma consolidação dos tipos, 
classes e categorias de perigos presentes no GHS. A partir daí, foi 
preparada uma tabela no Excel que categoriza os perigos físicos, 
para a saúde humana e ambientais em cinco níveis (I-V) de acordo 
com sua categoria de perigo, dando-lhes um valor exponencial 
(grau de perigo) que varia entre 1 e 10.000 conforme Tabela 1, 
sendo atribuído 1 aos reagentes que representam os menores 
perigos. 

 

  Tabela 1. Categorização dos perigos  
Classe de perigo (categoría) Nível de perigo Grau de perigo 

 

V 10000 
Baseados nas categorias dos IV 1000 
perigos físicos, para saúde e o 

III
 100 

meio ambiente definidos no 
II
 10 

GHS 
I
 1 

Fonte: Os autores, 2020. 

 

Estabelecido o instrumento de avaliação, foram analisados 
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os 53 roteiros laboratoriais que fazem uso de reagentes 
nas 
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práticas da Faculdade de Engenharia Ambiental e, a partir daí, foi 
elaborada uma matriz que relaciona cada reagente, a quantidade 
total usada e suas categorias de perigo. No total, 106 reagentes 
foram identificados. As categorias de perigo foram retiradas da 
Ficha de Segurança - FISPQ de cada reagente e, a partir da 
conversão da matriz de categorização, foi possível determinar o 
grau de perigo de cada um desses reagentes. 

Posteriormente, o valor do grau de perigo foi atribuído para 
cada reagente de um roteiro de aula prática, obtendo-se assim o 
somatório do grau de perigo para cada roteiro. Esses valores 
serviram como primeiro critério de priorização para estabelecer a 
classificação dos roteiros de acordo com o perigo, baseado no 
GHS. 

Outro critério de priorização para a classificação foram as 
substâncias que possuíam uma classe de risco de 
carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para a reprodução. 
Para o estudo de caso, os reagentes com essas classes de perigo 
foram selecionados independentemente de sua categoria de 
perigo. No total, havia 16 reagentes com essas classes de risco e 
21 roteiros de laboratório que continham entre 1 e 4 desses 
reagentes. Devido ao fato que muito dos reagentes continham risco 
de carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para a 
reprodução, decidiu-se prioriza-los nas categorias de maior perigo 
(1A e 1B), com base no estudo de Lithner [5]. Como exemplificado 
na Tabela 2. 

 

  Tabela 2. Priorização dos reagentes  
Reagente Código do  Classe e Categoria de Perigo  

  Roteiro Mut. Car. Tox. Rep.  

Nitrato de Chumbo  QI2   -  1B  1A 
Acetocarmin B5  -   2  1A 

Dicromato de potássio  EA1  1B  1B  1B 
   fenol QO3          1B - 1B   

Mut: Mutagenecidade, Car: Carcinogenicidade, Tox. Rep.: Toxicidade para a 
reprodução. QI2: Roteiro de Propriedades físicas e químicas da matéria, B5: Roteiro 
de Mitoses e meioses, EA1: Roteiro de caracterização de Substratos Orgânicos, 
QO3: Roteiro de reconhecimento das propriedades dos compostos orgânicos. Fonte: 
Os autores, 2020. 

 

Resultados e Discussões 

Assim de acordo com a metodologia estabelecida, os 
reagentes nitrato de chumbo, aceto-carmim, dicromato de potássio, 
fenol, fenolftaleína, formaldeído e borato de sódio, ficaram no topo 
da escala de periculosidade e 13 roteiros, sendo que os três 
primeiros são QI2, B5 e EA1. 

Assim o grau de perigo total dos roteiros de laboratório não 
se apresenta em ordem decrescente, visto que a disposição do 
Ranking corresponde à priorização dos riscos de 
carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para a reprodução, 
como ilustrado na Tabela 3. Ressalta-se que isso não significa que 
o perigo que cada roteiro representa não seja importante, mas sim 
que é necessário dar atenção especial àqueles que contêm 
reagentes com tais categorias de perigo priorizadas, por 
representarem risco à saúde de quem os manuseia, 
independentemente da concentração utilizada. 

 

  Tabela 3. Ranking de periculosidade dos roteiros  
 

Ranking Código do roteiro Grau de perigo total 

1 QI2 68552 
2 B5 12310 
3 EA1 60021 
4 QO3 75531 

5 B6 23210 
6 TAR1 21320 

7 EQ1 19340 
8 QI8 126733 

  9 QO6 113011  

 
 

Ranking Código do roteiro Grau de perigo total 
 

 

         10 QI7 47341  
B6: Roteiro de Fotossíntese e respiração celular, TAR1: Roteiro de neutralização de 
águas residuais, EQ1: Roteiro de reações espontâneas, células galvânicas e 
hidrolises, QI8: Roteiro de reações químicas e estequiometria, QO6: Roteiro de 
reconhecimento de álcoois e fenóis, QI7: Roteiro de preparação de soluções. Fonte: 
Os autores, 2020. 

 

Dessa forma foi determinado que o roteiro de laboratório 
com maior perigo é o QI2 (Roteiro N° 2 de Química Inorgânica, 
denominado: Propriedades físicas e químicas da matéria) com um 
valor do grau total de perigo de 68.552, e o reagente mais perigoso 
é Nitrato de chumbo, com um valor total de perigo de 23.011, 
incluindo-se nas categorias de carcinogenicidade (1B) e toxicidade 
para a reprodução(1A), além de ser um sólido oxidante, que pode 
produzir toxicidade aguda e lesão ocular. 

Com este estudo foi possível também obter conhecimento 
geral dos tipos e quantidades de reagentes que são utilizados pela 
Faculdade de Engenharia Ambiental da sede Villavicencio em um 
semestre, sendo o álcool etílico o mais utilizado em mililitros com 
um total de 32.342 ml e o cloreto de sódio o mais utilizado em 
gramas com valor de 2.021,6 g. 

 

Conclusões 

Com a metodologia aplicada foi possível fazer a análise da 
periculosidade dos reagentes através do Sistema Globalmente 
Harmonizado (GHS) e a adequação ao Decreto 1496 de 2018 da 
Colômbia visando melhorar a gestão dos reagentes Esses 
resultados refletem a necessidade de revisar, principalmente os 
roteiros laboratoriais que se apresentam em posições elevadas no 
que se refere à periculosidade, e modificá-los sob os princípios da 
Química Verde, a fim de reduzir seu grau de perigo total. Sempre 
que possível, como no caso do Nitrato de Chumbo, substituir por 
outro reagente que não tenha característica carcinogênica, nem 
tóxica para a reprodução. Foi possível verificar que há 
oportunidades de melhorias em relação ao gerenciamento tanto 
dos reagentes utilizados, quanto dos resíduos perigosos gerados, 
implementar estratégias pedagógicas que visem a sustentabilidade 
das práticas laboratoriais, como a realização experimentos em 
microescala, que além de diminuir custos, reduz possíveis impactos 
à saúde humana e ao meio ambiente. Assim como contribuir para a 
ciência e sensibilização dos alunos sobre os riscos de certos 
reagentes e dos procedimentos de segurança necessários, 
contribuindo para a formação de profissionais mais conscientes de 
sua responsabilidade com a saúde e o meio ambiente. Na 
sequência a metodologia deste trabalho será aplicada aos resíduos 
gerados nas aulas práticas 
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Resumo 
 

Considerando a importância da manter os recursos hídricos, a saúde humana e a limitada 
eficiência de remoção dos processos convencionais, o desenvolvimento de novas tecnologias 
é crucial. Nesse contexto, a fotocatálise heterogênea é uma alternativa aos processos de 
tratamento de efluentes existentes devido a sua alta eficiência na degradação de poluentes. 
Polissacarídeos carbonizados são usados como modelo na síntese de nanoestruturas 
fotocatalíticamente ativas, principalmente no tratamento de poluentes ambientais, os quais 
devido à presença de grupos funcionais podem formar diversas ligações. Um dos materiais 
fotocatalíticos deste tipo é o nitrato de carbono grafítico (g-C3N4), um composto livre de metais 
que tem comportamento de um semicondutor devido à sua estrutura π-conjugada nitrogenada. 
Neste trabalho, descrevemos a síntese de g-C3N4 a partir de precursores como Uréia, Tiouréia 
e Melamina para remoção de corante persistente RhB, sob radiação visível e UVA. Após 
avaliação e revisão na literatura, os resultados sugerem a criação de compostos intermediários 
ao nitreto (melem), que possuem atividade fotocatalítica na região ultravioleta. 

 

 
Introdução 

Nos últimos anos, a poluição aquática tornou-se o foco da 
atenção mundial, uma vez que aproximadamente 80 % do fluxo de 
águas residuais é descarregado no ecossistema sem nenhum 
tratamento, contaminando assim os corpos hídricos causando 
efeitos nocivos sobre os organismos aquáticos e a saúde humana. 
Devido à limitação de processos convencionais de tratamento, 
alguns contaminantes não são eficientemente removidos, sendo 
necessário o desenvolvimento de novas tecnologias de tratamento. 
Nesse contexto, a fotocatálise heterogênea aparece como uma 
alternativa; este processo é baseado em um catalisador sólido, o 
qual sob a incidência de radiação absorve fótons para formar pares 
elétron/lacuna, que possuem a potencialidade de degradar analitos 
mediante reações de redução e oxidação (redox) no meio [1,2]. 

Entre os fotocatalisadores, o dióxido de titânio (TiO2) apesar 
de ser mais utilizado, apresenta problemas devido a sua alta taxa 
de recombinação, ter uma band gap maior comparada a outros 
compostos, ter resposta sob luz ultravioleta (UV), direcionando 
assim estudos para à síntese de novos compostos. Recentemente, 
o nitreto de carbono grafítico (g-C3N4) atraiu a atenção como um 
catalisador livre de metais devido às suas características de 
condutividade eletrônica, absorção de luz visível (~ 455 nm), band 
gap adequado (~ 2,7 eV) e baixo custo [3]. 

 

Materiais e Métodos 

O Nitreto de Carbono Grafítico (g-C3N4) foi preparado por 
condensação térmica dos precursores: Uréia (U), Tiouréia (T) e 
Melamina (M) (denotados como g-C3N4/U, g- C3N4/T e g- C3N4/M). 
Foi aplicado aquecimento ao mesmos, com o uso da mufla a 550 º 
C por 2 h com taxa de aquecimento de 13 º C min -1, em atmosfera 

deficiente em oxigênio. Considerando que o precursor precisa 
reagir com o gás nitrogênio gerado no processo da carbonização, 
cadinhos fechados foram usados, resultando como produto um pó 
amarelado. 

Para comparar o desempenho fotocatalítico dos materiais, 
avaliou-se a degradação por incidência de luz (fotólise), 
interferência dos adsorventes (adsorção) e sua atividade 
fotocatalítica (fotocatálise), em 300 mL de solução de corante 
Rodamina B (RhB) na concentração de 10 ppm em um tempo 
reacional de 60 minutos, e diluindo-se 10 vezes, quando 
necessário. Para a análise foi utilizado um equipamento de 
espectrofotometria no ultravioleta-visível (UV-Vis) (marca VARIAN, 
modelo Cary 50 Bio), com comprimento de onda (λ) de 550 nm. 

Na fotólise foram realizados testes de degradação da 
solução de corante RhB (300 mL; 10 ppm), com radiação visível e 
ultravioleta A (UVA) sem uso de fotocatalisador (branco) ao longo 
de 60 minutos. Para a avaliação da fotólise visível, como fonte de 
radiação foram utilizadas duas lâmpadas LED (50 W, λ=380-800 
nm) a 5 cm de distância do reator pyrex com agitação magnética, e 
para a determinação da fotólise UVA, como fonte de radiação usou- 
se uma lâmpada de mercúrio de alta pressão (125 W) desprovida 
do bulbo original, adaptada um bulbo de vidro para filtrar a radiação 
UVA, submersa em um reator fotoquímico convencional de 
bancada, equipado com refrigeração por fluxo de água e agitação 
magnética. Em ambos procedimentos, uma alíquota de 2 mL foi 
retirada a cada 15 minutos para análise. 

Nos testes de adsorção, os materiais carbonizados e o 
TiO2 (referência) foram deixados em contato com a solução do 
corante RhB em um reator sem presença de luz (escuro). Ao longo 
de 60 minutos, a cada 15 minutos no escuro foi retirada uma 
alíquota de 2 mL, filtrada através de membrana de fibra de vidro 
(45 µm; GF - glass fiber). 
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Antes da reação de fotocatálise, as suspensões de 
catalisador (30 mg) e solução de corante RhB foram deixadas em 
agitação no escuro durante 15 minutos nos diferentes reatores (300 
mL volume útil) a fim de atingir o equilíbrio adsorção/dessorção. Em 
seguida, a fonte de irradiação foi ligada (visível ou UVA), onde 
alíquotas de 2 mL foram retiradas nos períodos de 5, 10, 15, 30, 
45, e 60 minutos e filtradas. 

 

Resultados e Discussões 

A degradação de um corante pode ocorrer pela incidência 
de luz, sem o uso de fotocatalisadores, ou pela interferência do 
material. Por esse motivo, os resultados de fotólise e adsorção são 
apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Fotólise do corante e adsorção dos materiais 

A Figura 1 a) mostra as diferentes eficiências de 
degradação do corante, com g-C3N4/U apresentando maior 
remoção (29,6 %) do que TiO2 (21 %), melhorando assim a 
eficiência de absorção na região visível em relação ao 
fotocatalisador de referência. Na Figura 1 b) observou-se que os 

materiais g-C3N4/U e g-C3N4/T exibiram uma eficiência de 
degradação de 99,9 % e 99,56 % para RhB, respectivamente, uma 
eficiência comparável ao dióxido de titânio (99,6 %), além disso, 

após 30 minutos os fotocatalisadres g-C3N4/U, g-C3N4/T e TiO2 

conseguiram uma remoção da solução do corante RhB (10 ppm, 
300 mL) acima de 75 %. 

Esses altos valores de remoção sob irradiação UVA podem 
ser explicados porque quando o precursor carbonizado vai formar o 
nitreto de carbono grafítico (melon), ele possui compostos 
intermédios, dímeros (melam e melem). O dímero chamado melam 

Tempo Fotólise Adsorção reage rapidamente para formar uma molécula à base de heptazina 
chamada melem, estes dois compostos apresentam atividade 
fotocatalítica na região ultravioleta (285 nm e 296 nm 
respetivamente)[4]. Embora a melamina não tenha apresentado boa 
eficiência sob radiação visível e UVA (9,3 %; 20,7 %), pode ser 
produto de recombinações dos pares elétron/lacuna ou, por ser 
uma molécula maior, pode ter requerido um tempo de carbonização 
maior para se converter em nitreto carbono grafítico. 

Fonte: Adriana P. Rodríguez-Pérez, 2020 
 

Como pode ser observado na Tabela 1 a RhB não sofreu 
alteração na absorbância durante sua exposição à fonte de 
radiação (Visível e UVA), demonstrando que a degradação não 
ocorre pela fotólise. Os resultados da adsorção mostram que a 
porcentagem de remoção do corante RhB obtida para todos os 
materiais foi inferior a 10 % em 60 min. 

Os materiais possuem baixa adsorção, portanto, os testes 
de fotocatálise foram realizados no escuro durante 15 minutos para 
estabelecer o equilíbrio de adsorção/dessorção entre eles e a 
solução aquosa a ser degradada. 

A fotodegradação na região visível (Figura 1 a) e na 
região UVA (Figura 1 b) deve-se à presença dos materiais, dado 
que nem na fotólise (branco) nem na adsorção se teve mudança 
nas concentrações do corante RhB. 

 
Figura 1. Fotodegradação sob radiação a) Visível e a) UVA dos 

precursores carbonizados 

Fonte: Adriana P. Rodríguez-Pérez, 2020 

 

Conclusões 

Materiais de carbono nanoestruturados possuem 
propriedades como estabilidade, boa condutividade e alta área 
superficial, portanto, o nitreto de carbono grafítico é um composto 
capaz de degradar poluentes como corantes, neste caso a 
Rodamina B, que devido à sua estabilidade na presença de luz. 
Resultados preliminares na região ultravioleta foram obtidos com 
degradação do corantes de até 99,9 %. Já o tratamento com luz 
visível mostrou uma remoção máxima de 30 % da RhB. 

Esses resultados podem ser explicados devido á formação 
de dímeros (melem), que possuem atividade fotocatalítica na região 
ultravioleta. Além disso, o baixo desempenho dos materiais na 
região visível pode ser atribuído ao fato de se ter problemas de 
recombinação dos pares de elétrons/lacuna fotogenerados no 
próprio g-C3N4 após a captura de fótons no processo de 
fotocatálise heterogênea. 

Estudos sobre métodos de carbonização, criação de 
heteroestruturas e caracterização de materiais iriam elucidar novas 
propostas para melhorar a eficiência de degradação na região 
visível. 
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b) 

a) 

(min) Visível UV TiO2 g-C3N4/M g-C3N4/U g-C3N4/T 

0 0,19 0,1899 0,1902 0,1904 0,1904 0,1899 

15 0,1882 0,1866 0,1856 0,1881 0,1835 0,1851 

30 0,1852 0,1831 0,1846 0,187 0,1818 0,1848 

45 0,1836 0,1783 0,1824 0,1862 0,18 0,1837 

60 0,1825 0,1756 0,1801 0,1838 0,1796 0,1812 
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Resumo 
 

Os materiais, dependendo das suas características podem degradar ao longo do tempo, 
isso ocorre devido ao intemperismo, ou ainda outros fatores. Um exemplo são as telhas e 
caixas d’água constituídas pelo amianto[1]. O amianto é formado por diferentes fibras, sendo a 
crisotila, também chamada de amianto branco, a principal variedade essas tem como 
caracteristicas serem curvas e sedosas cristalizando-se em sistema monoclínico estruturado 
em camadas[2]. 

O amianto é reconhecido como causador de problemas de saúde, dentre esses 
destacando-se a asbestose e o câncer de pulmão. A sua comercialização está proibida, no 
entanto, no último ano estão ocorrendo discussões, na política nacional para a possível 
liberação. 

Nesse trabalho, telhas de diferentes regiões e caixas d’água de fibrocimento foram 
avaliadas visando a possível a identificação da liberação de fibras para o meio ambiente. Para 
isso utilizou-se da microoscopia eletrônica de varredura (MEV) acoplado ao EDS [3], e 
infraverelho (FTIR)[4] para a caracterização das fibras nas amostras. 

 

 
Introdução 

O Brasil, desde o fim do século passado, figurou entre os 
países que mais extraem amianto no mundo, dentre esses o 
amianto do tipo crisotila [Mg3Si2O5(OH)4] representa a parcela do 
que é retirado em solo brasileiro, já que a fibra era de amplo uso na 
indústria civil. Entre os mais diferentes produtos o qual essa fibra 
está presente destaca-se a produção de telhas e caixas d’água de 
fibrocimento. 

A inserção das fibras na matriz cimenticea confere ao produto 
uma alta durabilidade fazendo com que esses produtos tenham sua 
vida útil estimada em vários anos, além do fato de ter um baixo 
custo o que torna o produto acessível a população brasileira com 
menor poder aquisitivo, esses fatores contribuem para que, mesmo 
com a sua comercialização sendo proibida a alguns anos, seja 
possível encontrar telhas e caixas d’água, que contenham essas 
fibras em utilização em todo território nacional, sendo alguns já com 
mais de 30 anos de uso. 

A degradação das telhas, aliada ao intemperismo natural do 
ambiente onde esses materiais estão presentes, pode liberar as 
fibras de amianto presentes colocando em risco o ser humano, já 
que o amianto é reconhecido por ser causador de doenças como: 
Mesotelioma pleural, um tumor que reveste os tecidos pulmonares; 
A asbestose, uma fibrose intersticial pulmonar, além de câncer de 
faringe laringe e de ovário. 

Nesse trabalho, telhas de diferentes regiões foram avaliadas 
visando a possível liberação de fibras para o meio ambiente e 
também caixas d’água já que existe o risco dessas fibras entrarem 
em contato com o ser humano estando na água de consumo. 

 

Materiais e Métodos 

Foram analisadas telhas de diferentes ambientes e caixas 

d’água verificando a influência da idade, pH e localização destes 
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materiais. As amostras de telha foram coletadas em: (i) Itapoá-
SC; 
(ii) Assentamento Agrícola, Lapa-PR; (iii) um ponto 
residencial, Piraquara-PR; (iv) UTFPR, Curitiba (v) um ponto 
comercial em Curitiba. 

Para as amostras das caixas d’água de fibrocimento 
foram realizadas coletas de 500 mL da água de consumo 
de: (i) uma residência na cidade de Piraquara; (ii) um ponto 
comercial no bairro Boqueirão em Curitiba e (iii) na UTFPR-, 
Curitiba, ao total foram feitas 5 amostras. 

 

Figura 1. Caixa d’água do ponto comercial localizado no 
bairro Boqueirão – Curitiba 
Fonte: Autor, 2018 

 
As telhas foram divididas em 0,46 m². A metade foi 

lavada com água ultrapura e a outra lavada com 500 mL de 
chuva sintética, pH 5,5. A água de lavagem foi filtrada 
através de uma membrana de 0,45 μm, totalizando 20 
amostras. 

Para a água coletada das caixas d’água foi 
realizada a filtração em membrana de acetado de celulose 
0,45 μm que foram levadas para análise. As amostras foram 
analisadas em MEV-EDS (JEOL / JSM 6360 LV). 

Algumas matrizes podem conter determinados 
aditivos ricos em silicatos, um exemplo é o cimento 
Portland, esse é o 
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aditivo de maior proporção em massa no fibrocimento, sendo 
constituído por não apenas por silicatos, mas também aluminatos 
de cálcio, alumínio e ferro, esses silicatos podem dar uma alteração 
na leitura do EDS pontual utilizado, para isso foi realizada uma 
Espectroscopia Infravermelho (Varian / 640-IR) para avaliar as 
interações das ligações com a radiação buscando bandas 
específicas do amainto tipo crisotila. 

Para as medidas de MEV-EDS, as amostras foram 
suportadas e metalizadas com ouro. 

Um padrão de crisotila foi utilizado apresentando as 
seguintes características: Fibras sedosas, compridas e curvas, de 
fácil separação. 
Para análise por IV, as amostras foram maceradas com KBr (16 

acumulações), onde foram encontradas bandas do mineral 3691 

, 3650  1079 , 1020 , 960 , 615 

  433 , 401 , onde bandas entre: 1200 - 900 

 , são comuns devido ao estiramento da ligação Si-O; entre 

600 - 900 , devido à vibração da cadeia de silicato, além de 

curvaturas da ligação O-H na região entre 3600 – 3700 , já 

para bandas encontradas entre 434 e 300 , essas podem ser 

atribuídas ao dobramento na ligação entre de Mg-OH. 

 

Resultados e Discussões 

Após análise em MEV, nas amostras de telhas, foram 
encontradas inúmeras fontes de fibras sedosas e curvas com um 
diâmetro variando entre 30 e 70 nm da funcionalidade da Crisotila. 
Cabe ressaltar que essas fibras foram encontradas em 
praticamente todas a amostras sem relação especifica com a 
localidade, idade ou pH a que foram submetidas. 

 

 
Figura 2. Imagem de MEV com ampliação de 50 kx. As fibras de 

funcionalidade do amianto encontrada em uma amostra da lavagem de 
telhas (Amostra 4). 
Fonte: Autor, 2018 

 
Uma análise pontual (ESD) foi realizada em amostras com 

fibras de aparência similar como as descritas anteriormente. Devido 
a sua composição, foi possível observar a presença de picos de 
alta intensidade para Mg e Si. A proporção desses picos foi 
compatível com a encontrada no padrão de crisotila, sendo assim 
um indício da presença da fibra na amostra. 

 

Figura 3. Espectros de EDS pontual da Amostra 4 

Fonte: Autor, 2018. 

 
As amostras foram levadas para análise de Espectroscopia 

infravermelho onde essas foram comparadas com o padrão de 
crisotila. As mesmas bandas não foram encontradas em amostras 
de caixas d’água. 

 

Figura 4. Espectro Infravermelho da Amostra 4 em comparação com o 
padrão de crisotila. 
Fonte: Autor, 2018 

 
As linhas em vermelho demarcam as bandas analíticas da 

crisotila. 

 

Conclusões 

Para as caixas d’água nenhum dos equipamentos registrou 
qualquer sinal que pudesse ser atribuído à fibra de crisotila. 

A partir desses resultados pode-se afirmar que as fibras 
encontradas em amostras de telha são de amianto do tipo crisotila, 
é possível observar que apesar de não terem sido encontradas nas 
caixas d’água, nas telhas, as fibras se desprenderam do material 
com facilidade, sendo encontrada em grande número o que pode 
indicar um perigo para a população exposta. 
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Resumo 
 

A aplicação dos conhecimentos científicos, com o passar dos anos, na área pericial, vem se 
modernizando cada vez mais e evidenciando os conceitos e práticas das ciências forenses 
como artifício judicial. Novas técnicas são descobertas e outras, já existentes, são 
aprimoradas. Esta pesquisa trata de uma das diversas áreas das ciências forenses, a 
toxicologia forense, a qual refere-se à aplicação dos conhecimentos toxicológicos com os 
propósitos da lei, ou seja, é o conhecimento científico auxiliando nas investigações criminais. 
Nesta revisão, técnicas usadas pela química analítica, como cromatografia em fase líquida e 
fase gasosa, e espectrometria de massa, aplicadas pela perícia forense, foram abordadas e 
discutidas através da análise de artigos científicos com o objetivo de apresentar a importância 
da métodos instrumentais de análise nas investigações criminais, especificamente, na busca 
por soluções no campo da toxicologia forense. 

 
 

 

 
Introdução 

Toxicologia forense é a ciência que detecta e identifica 
agentes tóxicos em fluidos corpóreos, tecidos e órgãos, associados 
aos interesses da justiça, ou seja, a aplicação dos conhecimentos 
toxicológicos com os propósitos da lei. As atividades da toxicologia 
forense têm sido importantes para a sociedade, pois tem efetuado 
enormes esforços no sentido de iniciar e implantar os 
procedimentos analíticos dentro das análises forenses, como na 
interpretação dos resultados analíticos e no auxílio da tomada de 
decisões sobre a relação causa/efeito entre um determinado 
composto e um efeito adverso observado, utilizando os preceitos 
dos conhecimentos científicos (químicos, biológicos, toxicológicos, 
farmacológicos, etc) como base nas análises [1]. 

Em análises toxicológicas com finalidade forense, diversas 
técnicas são desenvolvidas para serem aplicadas em amostras 
referentes a inúmeros casos. Este trabalho trata de alguns métodos 
intrumentais de análise comumente utilizadas pela perícia no 
âmbito toxicológico, como técnicas cromatográficas (Cromatografia 
Gasosa e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência) e 
espectrométricas (Espectrometria de Massa). 

 

Materiais e Métodos 

Este trabalho é de cunho bibliográfico onde foram utilizados 
documentos científicos já produzidos para descrevermos os 
fundamentos teóricos da pesquisa. À vista disso, o trabalho foi 
dividido em etapas, tendo como início a revisão bibliográfica, 
seguido do estudo comparativo entre as pesquisas selecionadas e 
o escopo do trabalho, e concluído com as discussões dos autores 
em relação ao objeto do estudo 

 

Resultados e Discussões 

Foram selecionados catorze (14) artigos contidos na 

plataforma de difusão científica da Sociedade Brasileira de Química 

(PubliSBQ). 

Diante do estudo realizado, foi possível identificar uma 
diversidade de amostras a serem analisadas em cada um dos 
métodos instrumentais observados. A Cromatografia Gasosa (CG) 
é uma técnica ampla de análise, favorecendo o trabalho do perito 
em relação à tamanha demanda de casos a serem investigados. As 
análises toxicológicas mais evidenciadas na perícia forense e 
aplicadas na CG são de fármacos, matrizes biológicas e, 
principalmente, drogas de abuso, devido tamanha criminalidade na 
sociedade [2]. Como exemplo, podemos citar Lizot [3] com sua 
pesquisa que envolve a determinação e identificação de 40 
fármacos diferentes de caráter básico e específico contidos em 
plasma sanguíneo, através da extração líquido-líquido e separação 
por CG acoplada a um detector de nitrogênio e fósforo, para a 
quantificação dos mesmos – CG-DNP. 

A determinação de analitos em matrizes biológicas, como 
sangue, também é possível ser identificada através da CG. 
Podemos citar a pesquisa de Feltraco [4] que estudou a 
quantificação de etanol presente no sangue diante da concentração 
de fluído oral de indivíduos. Diante de um experimento (estudo 
cinético de etanol) com seis voluntários, foi percebido uma redução 
na concentração, através da CG, de etanol entre o sangue e o 
fluído oral, onde a concentração passou de 2,61, no tempo 0,5h, 
para 1,15, após 3h, resultando na identificação de uma 
concentração de etanol presente em tais amostras. Portanto, a CG 
é uma das principais técnicas utilizadas para a determinação de 
etanol, metanol, acetona e acetaldeído em amostras de sangue, 
pois através da temperatura (parâmetro da amostra), quantidade de 
reagente e tempo de exposição, foi possível quantificar tais analitos 
com parâmetros precisos, exatos e sensíveis, considerando as 
intoxicações provocadas por tais compostos. 

Concomitantemente a isso, a Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE) também traz uma diversificação de amostra para 

finalidades forenses, entre tais amostras podemos citar as matrizes 
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alternativas, drogas de abuso, sangue, urina e lavado gástrico, que 

devido à sua tamanha sensibilidade, auxilia o trabalho da perícia 

concatenando detalhes cruciais nos quais podem resultar no 

fortalecimento de algum determinado inquérito, quando si é 

considerada as baixas quantidades das amostras geralmente 

disponíveis nos casos. Segundo os artigos revisados, as análises 

mais comumente encontradas nos laboratórios forenses são de 

fármacos e drogas designer (designer drugs) ou drogas projetistas, 

as quais são drogas especificas e projetadas para reverberar os 

efeitos farmacológicos das drogas originais, evitando a 

identificação nos testes toxicológicos periciais [2]. 

De acordo com a pesquisa de Bulcão [2], a detecção e 
quantificação de amostras de fentanila (designer drugs) no sangue, 
bile e pulmão, foram possíveis através de uma amostra das 
respectivas matrizes biológicas, ligadas a um sistema de separação 
e identificação por CLAE, onde foi implementada devido a sua 
tamanha sensibilidade e escassez das amostras analisadas. A 
identificação dessas drogas é algo bem específico, pois a falta de 
conhecimento toxicológico e farmacológico dificulta na correta 
análise e identificação, resultando em um grande desafio incomum 
para os laboratórios forenses, nos quais utilizam das tais técnicas 
(CLAE) como artifício quantificador e identificador dos analitos 
estudados, contribuindo para o desenvolvimento de novas 
informações sobre os métodos validados em diferentes matrizes 
biológicas para a identificação das drogas projetistas, que crescem 
gradativamente em nosso país [2]. 

Ao tratarmos da Espectrometria de Massa (EM) é notório 
que há uma similaridade com os demais métodos intrumentais 
discutidos nessa pesquisa quando nos referimos às possibilidades 
de amostras a serem analisadas. A EM é uma técnica bem ampla 
de análise, beneficiando assim a qualidade final do laudo, evitando 
equívocos analíticos durante os procedimentos de instauração do 
inquérito policial. Conforme os artigos revisados, as análises mais 
destacadas são de fármacos, matrizes biológicas e drogas das 
mais variadas composições. Assim sendo, podemos citar a 
pesquisa de Bordin [1] na qual envolve a detecção e quantificação 
da presença de canabinoides (composto natural da maconha) 
presentes em determinados tipos de plantas, buscando 
propriedades semelhantes à Cannabis sativa, planta responsável 
pela produção da maconha. A análise foi feita através de um 
preparo de uma solução associada a quarenta diferentes espécies 
de plantas, com certas semelhanças no fenótipo, disponíveis no 
estoque do laboratório de farmacognosia da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUC-Campinas) [1]. 

As drogas projetistas também podem ser analisadas 

através da EM, temos como exemplo a identificação da 

clorofenilpiperazina (CPP), abordada na pesquisa de Lanaro [5], 

nova droga registrada nos últimos dez anos em comprimidos 

apreendidos pela polícia civil. Diante das análises realizadas pela 

polícia científica, a identificação deste tipo droga específica é 

realizada através da separação, entre o analito e o comprimido, por 

técnicas cromatográficas e identificação pela técnica da 

espectroscopia de massa. O conjunto de técnicas utilizadas para a 

separação e quantificação, de maneira confiável, das novas 

substâncias proscritas e/ou de uso controlado, desde que haja um 

incentivo no desenvolvimento e investimentos das técnicas 

realizadas pela perícia químico-forense [5]. Enfim, a espectrometria 

de massa é uma das aplicações mais benquistas da perícia 

forense, principalmente devido à relação das técnicas 

cromatográficas acoplarem-se a mesma, favorecendo o trabalho do 

perito e fortalecendo o sustento do inquérito. 

 

Conclusões 

Através das técnicas discutidas no trabalho, muitos crimes 

podem ser elucidados, pois é importante ressaltar que a química 

analítica funciona como base para as aplicações toxicológicas 

usadas pela perícia, resultando na elucidação de inúmeros 

inquéritos policiais. Destarte, é possível concluir como os 

conhecimentos químicos e toxicológicos impactam no processo 

investigativo da perícia forense, evidenciando os métodos 

instrumentais de análise utilizados e suas condições para um 

melhor resultado das análises laboratoriais forenses. 
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Resumo 
 

A erva-mate (Ilex paraguariensis St. Hill) é um produto nativo da América do Sul e, após a 

colheita, passa pelos ciclos de cancheamento e beneficiamento, seguido da torrefação e 

extração de sólidos solúveis. Sua composição inclui compostos bioativos, como flavonoides e 

metilxantinas. A microencapsulação busca melhorar a estabilidade e concentração dos 

compostos com atividade antioxidante, incorporando maltodextrina como material de interesse. 

Assim, este trabalho busca avaliar como a extração de sólidos solúveis e microencapsulação 

com maltodextrina, via técnica de spray dryer, altera a quantidade de cafeína, quercetina e 

rutina, bem como validar o método utilizado, via CLAE. No método utilizado foi possível 

observar eluição dos três compostos de interesse. As amostras de erva-mate tostada e 

microencapsulada apresentaram quantidades de cafeína, quercetina e rutina variando de 

20,305 a 7,454 mg∙g-1; 2,203 a 4,802 mg∙g-1; 3,303 a 2,294 mg∙g-1, respectivamente. Concluiu- 

se que o método utilizado foi eficiente, pois houve eluição de todos os compostos e a 

quantificação dos mesmos foi possível. 
 

 

 

 
Introdução 

A erva-mate (Ilex paraguariensis) é uma planta nativa da 
América do sul, crescendo espontaneamente em regiões de mata 
de Araucária e regiões subtropicais [1]. Sua infusão, feita a partir 
das folhas secas, apresenta polifenóis, flavonoides, xantinas, 
minerais e vitaminas [2]. 

Dentre os diferentes compostos encontrados, destacam-se 
os ácidos fenólicos, as metilxantinas (cafeína e teobromina) e os 
flavonoides (rutina e quercetina) [3]. A maior parte do potencial 
bioativo da planta deve-se aos ácidos cafeico e clorogênico, bem 
como seus derivados[4]. 

Para ser consumida, após a colheita, a Ilex paraguariensis 
deve passar pelas etapas de sapeco (branqueamento e retirada da 
umidade superficial e inativação de enzimas causadoras da 
oxidação), secagem (retirada da umidade restante) e 
cancheamento (trituração) [5], seguido de tostagem para produção 
do chá mate. Para obtenção do chá mate tostado solúvel, os 
sólidos solúveis são extraídos do mate tostado com água quente, 
seguido de secagem para concentração dos mesmos via spray 
dryer [6]. 

A microencapsulação tem como objetivo obter produtos 
com maior concentração de constituintes químicos e melhores 
características tecnológicas[7]. Busca-se melhora de aparência, 
diminuição da perda de características sensoriais e nutricionais, 
melhorar a solubilidade e liberação da substância, além de 
aumentar o tempo de armazenamento[8]. 

Na indústria alimentícia, maltodextrinas são utilizadas por 
protegerem o material microencapsulado da oxidação, devido a 
capacidade de formar de filmes, ao poder redutor e suas 
capacidades plásticas; além disso, fatores importantes estão 
relacionados as suas propriedades físico-químicas e devido a ter 

baixo custo para aquisição [8]. A microencapsulação com 
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maltodextrina como agente encapsulante é uma boa alternativa, 
pois exerce efeito protetor nos compostos fenólicos presentes 
no extrato aquoso de erva-mate, devido a serem instáveis 
em presença de luz, oxigênio e temperatura [9]. 

 

Materiais e Métodos 

Foram analisados os seguintes produtos: duas amostras 
de folhas de erva-mate secas, trituradas, que, após 
obtenção do extrato, foram desidratadas em spray dryer 
(EMT1 e EMT2), pertencendo a lotes diferentes; e folhas de 
erva-mate secas e trituradas, que, após obtenção do extrato, 
com extração dos sólidos solúveis, foram adicionadas de 
maltodextrina e desidratadas em spray dryer, gerando o 
extrato microencapsulado (EMTM). 

A análise quantitativa foi realizada utilizando um 
cromatógrafo Varian LC, com detector de arranjo de 
fotodiodos (PDA) e software Galaxie. Os extratos utilizados 
foram preparados na concentração de 5000 mg∙L-1, utilizando 
água ultrapura como solvente e filtrados em filtro PTFE 0,45 
µm. Os padrões para cafeína, rutina e quercetina foram 
preparados com água ultrapura e acetonitrila grau 
cromatográfico, na concentração de 1000 mg∙L-1; em seguida, 
foi feito um mix deles na concentração de 100 mg∙L-1, e a partir 
dele feito diluições seriadas para as concentrações de 50 mg∙L-

1, 25 mg∙L-1, 12,5 mg∙L-1 e 6,25 mg∙L-1. 
Foi utilizada coluna C18 de fase reversa, com detecção a 

272 nm para cafeína e 350 nm para rutina e quercetina, a 
temperatura ambiente (30±0,2°C). A fase móvel foi em 
gradiente, com fluxo de 1 mL∙min-1, utilizando acetonitrila grau 

cromatográfico (Solvente A) água ultrapura acidificada a pH = 

2,16 com H3PO4 (Solvente B), nas seguintes condições: em 0 
minutos, 15% de B; em 10 minutos, 25% de B; em 20 
minutos, 40% de B; e em 24 minutos 95% de B mantido 
constante até os 29 minutos; em 32 minutos, voltando a 
condição inicial, com 15% de B, mantido constante até o fim 
da corrida, aos 38 minutos. Foram injetados 10 
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μL de extrato na coluna. A variação dos resultados obtida aplicando 
os testes estatísticos ANOVA e Teste de Tukey. 

 

Resultados e Discussões 

Na análise via Cromatografia Liquida de Alta Eficiência 
(CLAE) foram utilizados três padrões analíticos, de cafeína, rutina e 
quercetina, para que houvesse a identificação, utilizando um 
método desenvolvido para essa análise. A validação deste método 
é representada na Figura 1, que corresponde ao cromatograma de 
um mix dos padrões utilizados na concentração de 100 ppm, onde 
é possível observar que houve a eluição dos três compostos de 
interesse. Portanto, este cromatograma foi utilizado como padrão 
para confirmar e identificar a presença de cafeína, rutina e 
quercetina nas amostras. 

 

 

 
Figura 1: Cromatograma dos padrões analíticos utilizados na CLAE, 

amostras EMT1, EMT1, EMT2 e EMTM, respectivamente. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

Ao analisar os cromatogramas, sugere-se que há presença 
de todos os compostos analisados, ainda que em pequenas 
quantidades. As curvas de calibração dos compostos avaliados 
apresentaram boa relação linear entre área do pico e concentração, 
com R2>0,99. A quantificação dos compostos analisados está 
apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1: Valores quantificados e identificados em base úmida. 

 

Composto 
 EMT1 EMT2 EMTM  

  Média Média Média  
Cafeína (mg∙g-1) 20,305 20,026 7,454 
Rutina (mg∙g-1) 3,055 3,303 2,294 

Quercetina (mg∙g-1) 2,203 2,216 4,802 

mg∙g-1= mg do composto por g de erva-mate. 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 
As amostras EMT1 e EMT2 apresentaram o maior valor 

para cafeína, bastante próximo ao valor encontrado por Becker 
(2013), para erva-mate tostada, de 13,6 mg∙g-1. Contudo, estas 
amostras não foram processadas nas mesmas temperaturas; a 
quantidade de cafeína na erva-mate é influenciada pelas etapas do 
processamento industrial. 

A rutina foi o flavonoide encontrado em maior quantidade 
nas amostras EMT1 e EMT2. Filip et al., (2001) encontrou 0,0600 
mg∙100g-1 em extrato aquoso, valor inferior ao encontrado neste 
estudo. A quercetina foi o composto com menor quantidade 
encontrada, com 2,203 mg∙g-1, o que pode ser justificado por sua 
baixa solubilidade em H2O. 

Os valores encontrados para a amostra EMTM estiveram 
abaixo dos valores encontrados para as demais amostras, exceto 
para quercetina. Esta perda ocorre durante o processo de extração 
dos sólidos solúveis e secagem, devido ao tempo e temperatura 
aplicados no processamento, além de que uma parte das 
substâncias químicas estar retida no bagaço. 

O valor encontrado para cafeína em EMTM foi 7,454 mg∙g-1, 
inferior ao encontrado para microcápsulas de erva-mate com 
maltodextrina por Berté (2011), que foi de aproximadamente 15,27 
mg∙g-1, pois a adição de agentes encapsulantes leva a diminuição 
destas concentrações pela diluição dos mesmos no produto final, 
devido a adição de hidrocoloides nos sólidos. 

A quantidade de rutina encontrada em EMTM foi de 2,294 
mg∙g-1, estando próximo ao valor encontrado por Berté (2011), de 
3,70 mg∙g-1, sendo um valor dependente da quantidade de 
maltodextrina adicionada a microcápsula. Estas diferenças estão 
relacionadas ao tipo da técnica empregada para solubilização de 
extratos e análise, além de variações na composição química da 
planta e diferenças de processamento. 

A concentração de quercetina em EMTM, superior as 
demais, explica-se pela prévia solubilização para extração dos 
sólidos solúveis e encapsulação, que foi solubilizado em água para 
a análise. 

 

Conclusões 
 

O método empregado para Cromatografia Liquida de Alta 
Eficiência mostrou-se valido, por haver a eluição dos três 
compostos de interesse. A partir dessa análise foi possível 
observar que a erva-mate contém quantidades interessantes de 
cafeína, quando tostada e microencapsulada, mesmo com a 
degradação das metilxantinas durante a torrefação. Porém a há 
uma diminuição significativa ao extrair os sólidos solúveis, devido a 
perdas durante a solubilização. 

 

Agradecimentos 
 

Agradeço a Central de Análises e toda sua equipe por 
disponibilizarem tempo e espaço para a realização das análises 
cromatográficas e a Prof.ª. Dr.ª Tatiane Oldoni, pela disponibilidade 
dos padrões utilizados na cromatografia líquida de alta eficiência. 

 
Referências Bibliográficas 

[1] ZAMPIER, A.C. (2001) Dissertação para PPG em Engenharia Florestal, 
Universidade Federal do Paraná. 
[2] DE MEJIA, E .G. et al. (2010). Journal of Functional Foods, v. 2, p. 23. 

[3] RIVELLI, D.P. (2007). Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, 
vol. 43, p. 215 
[4] VALDUGA, E. et al (1997). Boletim do Centro de Pesquisa e 
Processamento de Alimentos, vol. 15, pag. 25 
[5] MALHEIROS, G. C. (2007). Dissertação para PPG em Ciência e 
Tecnologia dos Alimentos, Universidade Federal de Santa Maria. 
[6] BERTÉ, K. A. (2011). Tese para o PPG em Tecnologia de Alimentos, 
Universidade Federal do Paraná. 
[7] SILVA, F. A. (2011). Tese para PPG em Ciências Farmacêuticas, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
[8] NUNES, G. L. (2014). Dissertação para PPG em Ciência dos alimentos, 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
[9] NEDOVIC, V. et al (2011). Procedia Food Science, v. 1, pag. 1806. 
[10] FILIP, R. et al. (2001). Fitoterapia, vol. 72, pag. 774. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estratégia Para a Determinação de Ozônio Troposférico Explorando 
Amostragem Passiva e Leitura por Imagens Digitais 

Beatriz M. Conceição1, Maria E. Negrello1; Joice Cardoso1; Gustavo G. Teixeira1; Manoel J. A. Lima1; Erika 
P. Felix1* 

1 Departamento Acadêmico de Química e Biologia, UTFPR. *erikafelix@utfpr.edu.br 

 

 

 Palavras-Chave  
 

 Índigo Carmim 

 Spot test 

 Poluição atmosférica 

 Resumo  
 

O monitoramento de ozônio no ar tem sido estudado por estar associado a perturbações ao 
ambiente e aos seres humanos. Com o objetivo de realizá-lo de forma mais acessível, o 
presente trabalho apresenta um novo procedimento para determinar ozônio usando o método 
de amostragem passiva, baseando-se na reação do gás com o corante índigo carmim. Com o 
sistema de detecção, foi proposta a análise através de imagens digitais, afim de tornar o 
procedimento mais portátil e de baixo custo. A estratégia apresentou uma faixa linear e 
coeficiente de determinação de 0,998. Os resultados foram promissores, sendo comparáveis 
aos obtidos por espectrofotometria UV-vis. Portanto, a estratégia se apresenta promissora 
quanto a sua aplicação em estudos ambientais. 

 

 
 

 

 
Introdução 

Sendo mais comum na estratosfera, o ozônio também é 
encontrado na troposfera e é um dos principais componentes da 
poluição fotoquímica. A geração de ozônio se dá pela fotólise do 
NO2 presente na atmosfera e sua remoção por meio da reação com 
NO, levando a um estado estacionário. Porém, quando há um 
desequilíbrio entre o ozônio e seus precursores, o gás se torna um 
agente prejudicial à fauna e flora devido ao seu alto potencial 
oxidativo. 

A quantificação do ozônio no ar é explorada principalmente 
próximo de potenciais promotores, onde a concentração do 
poluente pode estar associada à incidência de doenças 
respiratórias. 

As metodologias para a determinação de ozônio se 
baseiam em amostragens do tipo ativas ou passivas. A 
amostragem passiva se destaca pela simplicidade, sem a 
necessidade de bombas ou tubos evacuados, baseando-se no 
princípio de difusão molecular do analito[1]. As análises por imagens 
digitais vem sendo cada vez mais exploradas e fornecem 
portabilidade e baixo custo para o procedimento. 

Neste trabalho foi desenvolvido o método determinação de 
ozônio baseado em imagens digitais e amostragem passiva, sendo 
usados dispositivos de baixo custo para aquisição das imagens 
sem influência da radiação externa. 

 

Materiais e Métodos 

Buscando a maior estabilidade para a solução coletora de 
índigo (1×10 ² molL-1), o sólido foi diluído em uma mistura (1:1, v/v) 
de água com etilenoglicol e em uma mistura (1:1, v/v) do reagente 
com 0,1 mol L 1 de tampão fosfato (pH 2). 

Os filtros de celulose foram cortados com 1,5 cm de 
diâmetro e descontaminados com água ultrapura. Em seguida, 
foram secos durante 24 horas no dessecador e só então foram 

impregnados com 20 µL da solução coletora. Após a impregnação, 
foram levados ao dessecador novamente por 24 horas. 

Os filtros foram então acondicionados em amostradores do 
tipo Ogawa® e instalados em suportes na entrada do Campus 
Ecoville da UTFPR, no bairro Campo Comprido. As amostragens 
ocorreram nas semanas de 4 a 8 de novembro e 22 a 26 de 
novembro de 2019, a primeira delas utilizando a solução 
tamponada. Ao final dos quatro dias, foi realizada a leitura por 
reflectância diretamente nos filtros coletados. Em seguida, estes 
foram tratados com 5 mL de água ultrapura. A solução obtida foi 
analisada por espectrofotometria UV-Vis e por imagem digital. 

As leituras digitais foram realizadas usando os aparatos 
apresentados na Figura 1. A aquisição dos canais RGB foi 
realizada usando um smartphone (Motorola G5S) com o aplicativo 
de determinação de cores (Color Grab). O canal R (red) do sistema 
de cores RGB foi explorado como sinal analítico. As medidas 
obtidas foram linearizadas a partir da Lei de Lambert-Beer e com 
auxílio da equação da Lei de Fick, foi possível chegar à 
concentração média de ozônio presente no ambiente de coleta. 

O procedimento foi otimizado de forma univariada e foram 
avaliados o efeito do tampão e o tempo de estocagem dos filtros 
antes e depois das análises. 
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Figura 1. À esquerda está o dispositivo para aquisição das imagens 
digitais em solução e à direita para a captura diretamente no filtro. 

Fonte: A autora, 2020. 
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Inicialmente foram otimizadas as condições de 
armazenamento e condicionamento das amostras. Na comparação 
entre os sinais analíticos dos filtros impregnados analisados logo 
após o período de secagem (24h) e os sinais dos que levaram mais 
tempo para serem lidos, obteve-se uma sensibilidade 10% maior do 
sinal no primeiro caso, por isso este período de secagem foi 
considerado o ideal. 

O meio de preparo do índigo foi avaliado por meio da 
eficiência de extração. Os resultados indicaram que no meio sem a 
presença de tampão o corante foi facilmente removido do filtro. 
Enquanto na presença dele, cerca de 8,5% do corante permanecia 
no papel, o que mostra um possível efeito antagônico do tampão. 
No entanto, é possível que o meio tamponado evite processos 
degenerativos no filtro, por isso os experimentos seguintes 
utilizaram o tampão. Os testes de estocagem apontaram um 
decaimento de aproximadamente 67% no sinal analítico após a 
primeira semana de armazenamento das amostras à -6 °C, 
concluiu-se então que a análise deve ser feita logo após a coleta. 

O procedimento apresentou boas figuras de mérito (Tabela 
1 e Figura 2) para as leituras por imagens em solução na faixa de 
1,0 a 50,0 µmol L-1, no entanto, as leituras feitas diretamente nos 
filtros apresentaram uma resposta linear em uma faixa mais 
elevada de 0,1 a 1,6 mmol L-1 e um alto coeficiente de variação 
(27%). Logo, somente os primeiros resultados foram comparáveis 
aos obtidos pelo procedimento de referência. 

 
Tabela 1. Desempenho analítico e concentração de O3 obtidas pelas 

  soluções tamponadas.  

Procedimento Equação da curva R² 
[O3]

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

[índigo] mmol L
-1

 

 
 
 

 

Figura 2. Curvas analíticas obtidas por imagens digitais para a 
determinação de ozônio em solução (a) e diretamente nos filtros (b). 

Fonte: A autora, 2020. 
R2: coeficiente de variação. 
Fonte: A autora, 2020. 

 

 

Conclusões 

A estratégia de determinação do ozônio por amostragem 
passiva utilizando a leitura por imagens digitais em solução se 
mostrou promissora, podendo ser comparada a espectrofotometria. 
Já o procedimento diretamente no filtro requer melhor  
desenvolvimento para que se torne viável. 

Parâmetros para a extração total da solução tamponada 
ainda serão avaliados (velocidade de agitação, volume do extrator, 
etc.), visando melhores níveis de recuperação. Além disso, o 
armazenamento dos filtros em temperaturas menores que -6 °C 
também será avaliado. 

Os bons resultados obtidos indicaram que a amostragem 
passiva e as imagens digitais podem se tornar alternativas aos 
métodos tradicionais. 
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Espectrofotometria y= 0,0167x + 0,021 0,998 35,4±3,96 

Imagens digitais em solução y= 0,0176x – 0,037 0,993 34,5±3,10 

Imagens digitais no papel y= 0,138x + 0,043 0,988 62±17 

Fonte: A autora, 2020.    
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 Amostragem passiva 

 Poluição do ar 

 Validação analítica 

Resumo 
 

O dióxido de nitrogênio é um dos gases mais preocupantes da troposfera, pois pode ocasionar 
impactos diretos e indiretos, como a produção de poluentes secundários mais danosos, motivo 
pelo qual o controle da sua concentração é de extrema importância. Para quantificar gases 
poluentes, novos estudos apontaram as imagens digitais com amostragem passiva como uma 
alternativa prática e de baixo custo. Neste trabalho, essas duas estratégias foram empregadas 
para o desenvolvimento de um procedimento rápido e analiticamente confiável para a 
determinação de NO2 em amostras de ar. O canal G (green) foi usado como sinal analítico. Em 
condições otimizadas, o procedimento apresentou faixa linear de trabalho de 100 a 900 µg L-1 

(R2 0,9989), limite de detecção estimado em 38 g L-1 e coeficiente de variação ≤ 10%. Além 
disso, os resultados obtidos pelo procedimento proposto foram comparáveis aos obtidos por 
espectrofotometria e quimiluminescência. 

 

 
Introdução 

A poluição atmosférica vem se tornando um problema cada 
vez mais sério e comum nos grandes centros urbanos devido ao 
alto fluxo de veículos automotores e a vários processos industriais. 
Assim sendo, o controle da concentração dos gases poluentes e 
tóxicos se mostra cada vez mais necessário. Entre eles, destaca-se 
o dióxido de nitrogênio (NO2), devido a sua relação na formação do 
ozônio e da chuva ácida. Ele se apresenta como um gás de 
coloração castanha e com alto potencial corrosivo, emitido para a 
atmosfera principalmente através da queima de combustíveis no 
motor de veículos ou em fornos industriais, onde a temperatura é 
muito elevada[1]. Ele é formado a partir da oxidação do NO (produto 
da reação entre nitrogênio e oxigênio gasosos) quando em reação 
com o ozônio (O3). O CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente) estabeleceu limites de concentração de 200 g m-3 e 40 

g m-3 de NO2 como padrão final de qualidade do ar, considerando 
respectivamente um intervalo de uma hora de exposição, e a média 
aritmética anual[2]. 

Devido aos impactos negativos causados pelo NO2, ele tem 
sido continuamente monitorado; as principais metodologias 
analíticas são baseadas em amostragens ativas e medidas 
fotométricas do corante azo, formado a partir da reação dos íons 
nitrito com o reagente de Griess-Saltzman (US EPA – EQN-1277- 
026). Apesar da simplicidade deste procedimento, algumas 
desvantagens como o emprego da amostragem ativa e 
instrumentação especializada, colaboram com o aumento do custo 
por análise. 

Recentemente, várias estratégias têm sido desenvolvidas 
empregando as imagens digitais como método de detecção para 
reações colorimétricas. Além do baixo custo e praticidade, as 
imagens digitais obtidas com smartphones fornecem portabilidade 
ao procedimento. Estas características são consideradas ideais 
para o desenvolvimento de spot tests no ponto de atendimento 
(Point-of-care testing)[3]. 

Baseado nestes conceitos, neste trabalho é apresentado 
um novo e mais acessível procedimento de análise para a 

quantificação do dióxido de nitrogênio através da combinação entre 
a amostragem passiva e detecção por imagens digitais. 

 

Materiais e Métodos 

A coleta de NO2 foi realizada por meio de amostragem 
passiva, usando amostradores do tipo Ogawa® (Ogawa & 
Company, Pompano Beach, FL, USA). O funcionamento desses 
dispositivos baseia-se na difusão do NO2 até o meio absorvente de 
trietanolamina (TEA), onde é retido sob a forma de nitrito. 

Os papéis de filtro quantitativo (Unifil, ø 15 cm, C41 Faixa 
preta) foram inicialmente cortados com diâmetro de 15 mm, com 
auxílio de um cortador de papel. Em seguida foram 
descontaminados com água ultrapura (Millipore Direct-Q 5UV) e 
deixados em repouso por 24h no dessecador. Depois foram 
impregnados durante 24h por meio da submersão em solução 
contendo TEA (11% v/v; Lafan), etilenoglicol (3,6% v/v; Alphatec) e 
acetona (25% v/v; Quimidrol), em seguida foram novamente 
colocados no dessecador por 24h. 

Após a preparação dos filtros, os amostradores foram 
montados e distribuídos na UTFPR (CÂMPUS LONDRINA - 
Avenida dos Pioneiros, 3131, CEP: 86036-370). As amostragens 
foram divididas em 7 e 14 dias e feitas com quinze amostradores 
cada, sendo 5 deles usados como controle (“branco”) envoltos em 
papel alumínio, a fim de evitar a difusão do analito. 

Após a coleta, os filtros foram tratados com 3 mL de água 
ultrapura e levados a mesa agitadora, em seguida foram 
adicionados 2 mL do reagente colorimétrico de Griess-Saltzman, 
formado a partir da mistura (1:10 v/v) da solução de N-(1-naftil) 
etilenodiamina (Sigma-Aldrich) 0,022 mol L-1 com a solução de 
sulfanilamida (Biotec) 0,465 mol L-1. 

Após o tempo de reação, o produto colorimétrico foi 
submetido a leitura por imagens digitais e em seguida por 
espectrofotometria UV-vis. Para a análise quantitativa, foi 
preparada uma curva analítica após a coleta com soluções padrão 

de nitrito (NO ‒), com concentrações variando de 100 a 900 g L-1. 
Como procedimento de referência foi empregado o analisador 
quimiluminescente (Thermo Scientific) baseado na formação do 
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Figura 2. a. Curva analítica obtida a partir das imagens digitais; 

b. Curva analítica obtida a partir das medidas por 
espectrofotometria (UV-vis). Fonte: A autora, 2020 

 
De acordo com as curvas analíticas, é possível verificar que 

ambas apresentaram boa linearidade (R > 0,999). E embora o limite 
de detecção para a espectrofotometria seja ligeiramente melhor do 
que o das imagens digitais, sendo ele de 25 µg L-1, isso não 
comprometeu a precisão do método proposto. 

 

Conclusão 

O procedimento analítico por imagens digitais apresentou 
bons resultados, uma vez que depende apenas de um smartphone, 
o que faz com que a pesquisa seja mais acessível, de fácil 
manuseio e de menor custo. Outro ponto favorável sobre esse 
método é a portabilidade da instrumentação envolvida, o que 
possibilita o monitoramento de poluentes em lugares onde o 
acesso de laboratórios é inviável. 

Os dados obtidos através do procedimento proposto têm 
sido satisfatórios, uma vez que são comparáveis aos obtidos com 
equipamentos mais sofisticados como espectrofotômetros e 
equipamentos de quimiluminescência. 
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NO2 excitado, que ao retornar ao estado fundamental, emite 
radiação eletromagnética. 

Para realização das leituras por imagens digitais foi 
construído um suporte com impressão em 3D (Figura 1). Este 
suporte permite a realização de leituras por imagens digitais em 
tubos dos tipos Eppendorf e Falcon. 

 

 
Figura 1. Suporte para leitura por imagens digitais. 
Fonte: A autora, 2020 

 

Resultados e Discussões 

As coletas em Londrina foram realizadas durante um 
período de 7 dias (03/04 a 10/04/2020) e 14 dias (03/04 a 
17/04/2020). Os resultados foram submetidos a diferentes métodos 
de análise para comparação. O primeiro método utilizado foi o de 
imagens digitais, que consiste na análise e conversão dos dados 
do padrão de cores RGB (abreviação do inglês: red, green e blue). 
Para esse estudo, o produto de coloração róseo, gerado pela 
reação do íon nitrito com o reagente de Griess-Saltzman, foi 
monitorado como sinal analítico através do canal G (green). Em 
seguida, a comparação foi realizada pelas medidas obtidas com um 
espectrofotômetro UV-vis, no qual o corante teve sua absorbância 
monitorada em 540 nm do espectro eletromagnético. 

Em condições otimizadas, a leitura da solução aquosa por 
imagens digitais apresentou bons resultados, com reposta linear de 

100 a 900 g L-1, coeficiente de determinação (R2) de 0,9989 e 

limite de detecção (3.σ) estimado em 38 g L-1 (Figura 1). Os 
resultados obtidos pelo procedimento proposto são apresentados 
na tabela 1, bem como os resultados por espectrofotometria e 
quimiluminescência. O coeficiente de variação obtido foi de 10% 
para 7 dias e menor que 5% para 15 dias, o que comprova a 
precisão do procedimento proposto. 

Ao comparar os resultados da média das concentrações do 
analito obtidas pelo procedimento proposto e por 
espectrofotometria, observou-se que os resultados foram 
comparáveis ao nível de 95% de confiança. Além disso, os 
resultados do método baseado em quimiluminescência corroboram 
com os resultados obtidos empregando as imagens digitais. 

 
Tabela 1. Equações das curvas analíticas e concentração de NO2 

obtidas pelas soluções filtradas. 

Procedimento Equação da curva 
[NO2] g L-1 

(7 dias) (14 dias) 

Espectrofotometria y = 8x10-4[C] - 5,6 x10-3 1,04 ± 0,15 0,95 ± 0,01 

Imagens digitais y = -0,0210[C] + 206 0,96 ± 0,10 0,94 ± 0,05 

Quimiluminescência - 1,04 0,95 

Fonte: A autora, 2020 

 
Para a obtenção das equações encontradas na tabela 1, 

foram utilizadas as curvas analíticas apresentadas na figura 2. 
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Palavras-Chave  
 

● Ressonância plasmon 

● Nanopartículas de prata 

● Anisotropia de forma 

Resumo 

 
As propriedades de nanopartículas de um certo metal podem ser alteraradas de acordo com 
seu tamanho e formato, sem haver, portanto, uma alteração química. Alterando variáveis na 
síntese, como ordem de adição dos mesmos e tempo de adição, há possibilidade de alteração 
de seu conjunto de propriedades em função da modificação de seu tamanho/formato, 
resultando em estudos de influência da morfologia em suas aplicações potenciais. 

 

 

Introdução 

Na química de nanomateriais, o tamanho das 
nanopartículas (NP) têm grande influência em seu conjunto de 
características, como a absorção de luz, podendo apresentar 
bandas no espectro eletromagnético distintas de seu sólido comum, 
ou sólido bulk, quando abaixo de seu tamanho crítico (geralmente 
de 1 a 100 nm). Essa absorção é chamada de banda plasmon, e é 
caracterizada pela movimentação dos elétrons da superfície das 
NPs frente à interação com a radiação incidente.[1]

 

Outro fator a ser avaliado são os diferentes formatos 
apresentado pelas NPs. Geralmente a diferenciação de uma NP 
isotrópica (NPIs) para uma anisotrópica (NPAs) é justamente como 
sua banda plasmon se comporta, pois NPIs apresentam apenas 
uma banda em seu espectro, diferente das NPAs que apresentam 
duas ou mais bandas, devido às diversas possibilidades de 
movimentação dos elétrons de superfície frente à sua absorção da 
luz.[2]

 

A alteração do formato pode ocorrer a partir da mudança de 
um agente estabilizador da NP utilizado no processo de síntese, 
assim como na sua ordem de adição dos reagentes ao meio, 
velocidade de reação, entre outros, podendo alcançar diversos 
tipos de NPAs, como nanoflores, nanoprismas, nanobastões, entre 
outros.[3]

 

Seguindo este contexto, este trabalho visa propor meios da 
síntese química de NPAs em solução aquosa, e ainda realizar 
alterações controladas em seu meio reacional, podem proporcionar 
diferentes absorções, propriedades e formatos como resultado do 
material final da síntese. 

 

Materiais e Métodos 

Conforme a literatura de referência[3], a síntese apresentada 
é composta por uma solução estabilizante de três componentes 
(Polietilenoglicol (PEG), citrato de sódio e acetato de sódio), 
adicionando o agente estabilizador, ou passivante (PEG), junto íons 
de Prata (AgNO3) em água deionizada, seguido do agente redutor 
(Ácido L-Ascórbico), nesta exata ordem. Também foram propostas 
alterações nas concentrações e na composição do agente 
passivante, assim como alterar ainda a ordem e velocidade de 
adição de reagentes, visando a alteração de formatos finais. 
Também é um dos objetivos futuros desse trabalho a posterior 
deposição das NPIs em substrato de sílica, para simular um 

 
sistema de fibra óptica, possibilitando seu uso em sensores ópticos 
feitos de tais fibras. 

 

Resultados e Discussões 

A alteração da ordem de adição de reagentes no meio 
reacional resultou na modificação da coloração das dispersões 
finais de síntese, onde a rota proposta no artigo de referência 
apresentou solução de coloração azul e turva, e, na alteração, 
obtivemos uma coloração amarela e translúcida, sendo um indício 
inicial de que houve alteração de formato com a mudança nessa 
variável sintética. Foi feito ainda a alteração de um dos 
componentes da solução estabilizante de PEG para o etilenoglicol, 
resultando uma coloração azul-acinzentada na dispersão final. Os 
resultados aqui apresentados são iniciais, e na sequência estão 
programadas medidas de absorção no UV-Vis de cada uma as 
dispersões, bem como medidas de difração de raios X para 
comprovar a obtenção das NPs de prata metálica, seguida da 
aquisição de imagens de microscopia eletrônica de transmissão 
para a avaliação da influência da variável alterada com a 
morfologia final das NPs. A utilização de tais NPs para realização 
de medidas Raman, como intensificador de sinais via efeito SERS 
é ainda uma sequência natural deste trabalho. 

 

Conclusões 

A diferença apresentada nas colorações das dispersões 
mostra indícios da alteração da banda plasmon referente aos 
diferentes formatos dos materiais produzidos nestas sínteses. 
Ainda serão realizadas as caracterizações de todos os sistemas 
produzidos, para confirmação dos formatos resultantes de cada 
uma das modificações feitas no meio reacional. 
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Palavras-Chave 
 

 

 Ressonância plasmon

 Nanopartículas em substrato de 

sílica

 Tratamento térmico

Resumo 
 

Nanopartículas de ouro (AuNPs) ancoradas em substrato de sílica foram 

sintetizadas por meio de duas rotas: química e térmica. A última foi 

desenvolvida pela autora, no GQNano-UTFPR, e utilizou o tratamento térmico 

do APTES para dar origem à filmes de AuNPs homogêneos e altamente 

reprodutíveis, que encontram aplicação em sensores baseados em fibra ótica. 
 

 

 

 
Introdução 

AuNPs são objeto de diversos estudos na Química de 
Nanomateriais, abordando diferentes métodos de síntese, bem 
como suas aplicações. A ampla gama de rotas sintéticas possibilita 
a obtenção de AuNPs com diferentes tamanhos e morfologias e 
isso influencia diretamente suas aplicações.[1] 

Isso ocorre porque AuNPs apresentam características 
distintas do material estendido (ouro bulk). Um exemplo notório é a 
obtenção de AuNPs de diferentes colorações – desde o azul até o 
vermelho, passando por todo o espectro visível – por conta da 
escala nanométrica, em contraponto com a cor dourada do ouro 
bulk.[2] 

As características ópticas, catalíticas e elétricas das AuNPs 
se devem à absorção plasmon que pode ser modulada de acordo 
com o formato, tamanho e meio em que as AuNPs estão inseridas 
e essas variáveis são controladas através dos parâmetros de 
síntese.[1] 

Neste trabalho obtivemos AuNPs ancoradas em substrato 
de sílica por meio de duas rotas sintéticas (Química e Térmica), 
sendo que a última baseou-se no tratamento térmico do APTES 
para dar origem à filmes de AuNPs homogêneos e reprodutíveis. 
Tais filmes podem ser aplicados em fibra ótica a fim de intensificar 
o sinal de sensores.[3] 

 

Materiais e Métodos 

Foram usadas lâminas de microscopia ótica como substrato 
de sílica, que foram primeiramente funcionalizadas com 3-
aminopropiltrietoxisilano (APTES). Os substratos funcionalizados 
foram mergulhados em soluções de precursores de Au3+. Parte das 
lâminas foi mergulhada em soluções do agente redutor borohidreto 
de sódio, levando à formação dos filmes de AuNPs (rota química). 
Outra parte das lâminas com o íon ancorado passou por tratamento 
térmico em mufla na etapa de redução (rota térmica). As amostras 
foram caracterizadas por espectroscopia UV-Vis, difratometria de 
raios X (DRX) e microscopias eletrônicas e varredura (MEV) e 
transmissão (MET). 

 
Resultados e Discussões 

Os espectros UV-Vis evidenciaram a banda plasmon em 
comprimentos de onda próximos a 540 nm em formato de 
gaussiana, inferindo a formação de AuNPs esféricas. Os 
difratogramas indicaram picos indexados como o plano (111) de 
Au0 cfc nanoestruturado, com diferenças nos valores de largura a 
meia altura dos picos, o que pode indicar que a rota térmica 
apresenta estruturas cristalinas com menos defeitos. As imagens 
de MET e MEV confirmaram o formato esférico das NPs e 
mostraram que as AuNPs da rota térmica apresentam diâmetros 
menores e são melhor distribuídas sobre o substrato quando 
comparadas com as AuNPs da rota química. 

 

Figura 1. Amostras da rota química (roxo) e térmica (rosa). 
Fonte: A autora, 2020 

 
Conclusões 

Ambas as rotas propostas se mostraram funcionais. A rota 

térmica resultou na produção de filmes de AuNPs menores, com 

menos defeitos e melhor distribuídas sobre o substrato. Esses 

filmes são estáveis, homogêneos e altamente reprodutíveis. 
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Palavras-Chave 

 
 Bentonita

 Fotocatálise

 Pentóxido de nióbio

Resumo 
 

Efluuentes industriais, especialmente os da classe têxtil representam grande ameaça 
ambiental em termos de poluição das águas, e por isso, existe a necessidade de novas 
alternativas de tratamento, uma vez que os convencionais não são totalmente eficazes para 
este fim. Neste trabalho, fotocatalisadores heterogêneos foram desenvolvidos suportando o 
pentóxido de nióbio (Nb2O5) em argila bentonita. O material obtido foi imobilizado em lâminas 
microscópicas e em forma de pastilhas, e aplicado na degradação fotocatalítica do corante 
azul reativo (QR-19) e caracterizado por meio das técnicas de DRX, FTIR, 27Al-RMN e 29 Si- 
RMN MAS. Os resultados obtidos indicam o Nb2O5 imobilizado com sucesso na argila 
bentonita. Os estudos de degradação do corante QR-19 foram desenvolvidos em um reator 
fotocatalítico descontínuo, irradiado com lâmpada de valor de mercúrio de 125 W, . Resultados 
mostraram que a imobilização em forma de pastilha é mais eficiente, visto que agrega maior 
quantidade de catalisador e degrada o corante em menor tempo, descartando o uso de 
peróxido (H2O2) no processo. 

 
 
 

 

 

 
Introdução 

O crescimento populacional e industrial resultou em um 
aumento significativo na geração de resíduos, sendo que os da 
indústria têxtil recebeu grande destaque, pois é uma das maiores 
geradoras de efluentes, com alta carga orgânica e forte coloração, 
além de consumir grande volume de água. As águas residuais 
estão incorretamente descartadas e, em contato com pessoas, 
podem causar alergias, dermatites, irritação na pele e até câncer, 
além do aspecto estético aos olhos do ser humano quando em 
caso de tratamento posterior para reutilização. Além disso, é 
prejudicial ao meio ambiente, pois pode dificultar a fotossíntese de 
plantas aquáticas. [1] 

Efluentes industriais são tratados por métodos 
convencionais biológicos e físico-químicos, como floculação, 
precipitação química, adsorção em carvão ativado, troca iônica, 
processo eletroquímico e outros. No entanto, o processo 
convencional não apresenta resultados satisfatórios quando usado 
individualmente, uma vez que os contaminantes são transferidos 
apenas da fase líquida para um estado sólido devido à sua 
estrutura complexa. [2] 

Diante deste problema, outros métodos aparecem como 
alternativas para o tratamento de efluentes industriais e destaca-se 
os processos oxidativos avançados (POAs), que são baseados na 
geração de uma partícula com alto poder oxidante, o radical 
hidroxila (HO•) que é capaz de decompor uma variedade de 
compostos orgânicos, como corantes e outros poluentes. [3] A 
fotocatálise heterogênea é um dos POAs mais estudados e, é 
bastante eficiente para o tratamento de efluentes industriais. No 
entanto, o uso de catalisadores em forma em pó dificulta a sua 
aplicação em escala industrial. Nesse contexto, a busca materiais 

como suporte de catalisadores é de grande importância e os 
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argilominerais tem recebido destaque nos últimos anos por 
não serem nocivos ao meio ambiente, apresentarem baixo 
custo de extração e devido as suas grandes reservas 
mundiais. 

Os argilominerais têm características importantes 
relacionadas à sua composição, tais como, alta capacidade 
de adsorção e estrutura cristalina, propriedades estas que 
permitem sua aplicação como matriz hospedeira para 
semicondutores, o que favorece sua aplicação em fotocatálise 
heterogênea. Estudos recentes têm se concentrado em 
argilominerais modificados com semicondutores, o que confere 
altas propriedades catalíticas para este material. A literatura 

apresenta argilominerais montmorilonita e saponita modificados 

com TiO2 e Fe2O3 que são utilizados como pilares no espaço 
interlamelar ou atuando como hospedeiros na matriz argilosa. 
[6] 

Este trabalho, tem por objetivo a remediação de 
efluentes têxteis utilizando como modelo o corante azul reativo 
(QR-19). Para tanto foi proposto um material com alto índice 
de propriedades catalíticas, insolúvel e uma matriz hospedeira 

para o semicondutor Nb2O5 imobilizada em lâminas 

microscópicas e em pastilhas. 
 

Materiais e Métodos 

Desenvolveu-se uma matriz hospedeira baseada em 
argila bentonita, utilizando pentóxido de nióbio, para 
aplicação em processos de degradação do corante têxtil azul 
QR-19, através de fotocatálise heterogênea. Os sistemas 
bentonita/Nb obtidos foram estruturalmente caracterizados por 
meio de análises de XRD, FTIR, 27Al -NMR e 29 Si -NMR , 
MEV-FEG e UV-vis DRS. 

O material proposto foi imobilizado em duas formas 
distintas: i) e em lâminas de microscópio (26mmx76mmx1mm) e 
ii) em forma de pastilhas; sendo ambas as formas testadas 
no processo de degradação da solução de corante azul, em um 
reator fotoquímico durante em tempo máximo de cinco horas, 
visando 
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obter a máxima atividade fotocatalítica bem como a reutilização do 
catalisador, reduzindo o custo do processo. 

 

Resultados e Discussões 

As análises de DRX para a argila bentonita e bentonita/Nb 
apresentaram picos característicos de argilominerais 
montmoriloníticos e, mostrou que para o material argila 
bentonita/Nb não houve aumento no espaço interlamelar, 
denotando que o semicondutor foi imobilizado na sua superfície e 
não no respectivo espaço (Figura 1). 

 
Figura 1. Difratograma de raios X obtido para a argila bentonita e 

bentonita/Nb. 
Fonte: A autora, 2020. 

 
As análises de RMN-MAS para o átomo de 27Al para a 

argila bentonita e bentonita/Nb mostraram deslocamento químico 
do átomo de alumínio em δ=0 ppm atribuído a sinal de alumínio em 
sítio octaédrico, denotando que não houve alterações nas folhas 
octaédricas da argila. Já a análise de 29Si-RMN-MAS foi observado 
para a argila bentonita um deslocamento químico em δ= -93 ppm 
característico de argilominerais esmectíticos e, para argila 
bentonita/Nb notou-se um decaimento da intensidade desse pico 
devido a modificação da argila com Nb2O5. 

Corroborando com os resultados obtidos para as análises 
de DRX e RMN-MAS, os espectros obtidos por meio de FTIR para 
a argila bentonita e bentonita/Nb mostraram bandas características 
de argilominerais em 1046 cm-1referente a estiramento de Si-O-Si, 
e para a argila bentonita/Nb, bandas em 842 cm-1 de estiramentos 
de Si-O-Nb evidenciando o semicondutor Nb2O5 imobilizado na 
superfície da argila. 

Foram realizados testes de degradação do corante azul 
reativo (QR-19) na presença de H2O2 utilizando o material 
sintetizado imobilizado: i) em lâminas microscópicas que mostrou 
eficiência de descoloração de 44% em 1 h de reação e 78% em 5h 
(Figura 2a); ii) em pastilhas que por sua vez, mostrou eficiência de 
81% em 1h de reação e 97% em 2h de reação (Figura 2b). 

 
(a) (b) 

Figura 2. (a) Espectro de UV-Vis da degradação do corante Azul reativo 
utilizando argila bentonita/Nb na presença de H2O2 (a) imobilizada em 

lâminas microscópicas e (b) em pastilhas. 

Fonte: A autora, 2020 

 
Logo, observou-se que a argila bentonita/Nb imobilizada em 

pastilhas apresentou maior porcentagem na eficiência de 
descoloração do corante (QR-19) e devido a isso realizou-se o 
teste de degradação também na ausência de H2O2 para avaliar a 
contribuição do mesmo, obtendo eficiência de descoloração de 

71% em 1h de reação e, 90% em 2h de reação (Figura 3a). Dessa 
forma, o sistema bentonita/Nb apresenta importante vantagem 
como a alta estabilidade de portador de carga que, sugere que o 
processo de condução eletrônica no processo fotocatalítico é 
favorável. Isso pode ser evidenciado que além de a argila atuar 
como matriz argilosa para o semicondutor, ainda pode diminuir a 
recombinação do par elétron-buraco tornando desnecessária a 
utilização de H2O2, diminuindo custos ao processo. 

O material foi reutilizado duas vezes e apresentou 
eficiência similar de 84% em 5h de reação (Figura 3b). 

 
(a) (b) 

Figura 3. Espectro de UV-Vis da degradação do corante Azul reativo 
utilizando argila bentonita/Nb na ausência de H2O2 (a) em pastilhas (b) 2° 

reutilização. 
Fonte: A autora, 2020. 

 
Nesse sentido, o sistema bentonita/Nb pode ser uma nova 

alternativa frente a catalisadores de TiO2 e ZnO que já são 
utilizados e apresentam vantagens como degradações rápidas, 
mas são desvantajosos na parte da reutilização. 

 

Conclusões 

A modificação da argila bentonita com pentóxido de nióbio 
foi realizada com sucesso. Como observado pelas técnicas de 
DRX, RMN e FTIR a argila bentonita atuou como suporte para o 
semicondutor Nb2O5, e estes combinados apresentaram vantagens 
frente à degradação do corante azul reativo (QR-19), reduzindo 
custos ao processo por meio da reutilização satisfatória e do 
sistema apresentar possível diminuição da recombinação do par 
elétron buraco e tornando desnecessário o uso de H2O2. 
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Resumo 
 

As plantas têm sido tradicionalmente usadas por populações de todos os continentes no 
controle de diversas doenças e pragas. Este trabalho apresenta os constituintes químicos e a 
inibição bactericida pela ação do óleo essencial de Psidum guajava. O OE foi extraído por 
hidrodestilação. O OE foi extraído por hidrodestilação. A composição química foi identificada 
pela técnica de Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM). Para 
atividade antimicrobiana utilizou-se as técnicas de Difusão de Disco e Diluição em Caldo frente 
às bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. O perfil químico do OE demonstrou 
que os componentes majoritários foram cariofileno (29,15%) e 1,8-cineol (10,15%). Em relação 
à atividade antimicrobiana, o OE apresentou halos de inibição para S. aureus de 15 mm e de 
12 mm para E. coli. O valor da CIM do OE frente as cepas de E. coli e S. aureus foram de 500 
e 470 µg mL-1. Este estudo demonstrou a ação bactericida do OE frente aos microrganismos 
testados, sendo classificado como atóxico pelo ensaio de toxicidade. Tal achado aponta o 
produto como uma alternativa terapêutica, incentivando sua aplicação. 

 
 
 
 

Introdução 

As plantas medicinais têm atraído a atenção de 
pesquisadores do mundo inteiro, por suas propriedades medicinais 
e organolépticas [1]. A utilização de plantas para fins terapeuticos é 
uma pratica antiga realizada pela civilização humana no decorrer 
dos séculos, empregando-se produtos de origem vegetal, sendo 
estes, as principais fontes de drogas [2]. 

Os efeitos benéficos das plantas estão associados com a 
presença de compostos de substancias ativas, entre elas os 
terpenos, que são formados por unidades de isopreno e derivados 
de fenilpropano [3]. Muitas espécies possuem propriedades 
terapêuticas, e, portanto, o uso de plantas medicinais representa 
um fator essencial para manuntenção das condições de saúde das 
pessoas [4]. Parte das propriedades farmacêuticas descritas para 
plantas medicinais são creditadas aos óleos essenciais.[5] 

Dentre as plantas medicinais promissoras de óleos 
essenciais, destaca-se a Psidium guajava. É a espécie pioneira 
mais importante pertencente ao gênero Psidium, e à família 
Myrtaceae, conhecida vulgarmente como goiabeira. O óleo 
essencial e o extrato das folhas possuem várias atividades 
biológicas, tais como antidiabética, anti-inflamatória, antitussígena, 
antibacteriana, antimutagênica, hipoglicêmica, antiespasmódica, 
antioxidante e anti-cárie[6]. Desta forma, este estudo determinou a 
atividade antimicrobiana e os constituintes químicos do óleo 
essencial (OE) das folhas de Psidium guajava. 

 

Materiais e Métodos 

 

As folhas foram coletadas no Herbário Ático Seabra da 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), secas, e 
posteriormente, trituradas. Foram utilizadas 100g das folhas secas, 
adicionando-se água destilada (1:10). Para extração do OE, 
utilizou-se a técnica de hidrodestilação com um extrator de 
Clevenger. 

Os constituintes químicos foram obtidos por Cromatografia 
gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG/EM). A atividade 
antimicrobiana foi realizada segundo as técnicas do CLSI (2020) 
que padroniza os testes por disco-difusão, utilizando-se 
suspensões padronizadas de cepas de Escherichia coli (ATCC 
25922) e Staphylococcus aureus (ATCC 25923) em Ágar Mueller 
Hinton (AMH) acrescidas de discos contendo 50 μL do OE com 
incubação a 35 °C/24 h. Como controle positivo utilizou-se 
Gentamicina (30 µg). Para determinação da Concentração Inibitória 
Mínima (CIM), utilizou-se a técnica de diluição em caldo com 
incubação a 35ºC por 24 horas. A Concentração Bactericida 
Mínima (CBM) foi mensurada a partir da inoculação de 10 µL dos 
tubos resultantes da diluição em Caldo Mueller Hinton, realizou 
uma contagem das placas após 24h, onde as placas que não 
cresceram colônias foram classificadas como concentrações 
bactericidas para a ação do OE. 

 

Resultados e Discussões 
 

Os constituintes químicos foram identificados pela técnica 
de CG/EM, sendo os majoritários: cariofileno (29,15%) e 1,8-cineol 
(10,15%). [7] analisou a composição química do OE de P. guajava 
por CG-EM, identificaram que os compostos majoritários para o OE 
foram o transcariofileno (18,2%) e o α-humuleno (26,4%). 
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Inibição 

A maturação foliar, a sazonalidade, o local e horário de 
coleta, o processo de secagem e o armazenamento, são fatores 
que influenciam na qualidade e composição de OE’s [8,9] os quais 
poderiam explicar a diferença na composição química observada 
nesse trabalho com os dados previamente descritos. 

 

A tabela 1 demonstra os resultados do ensaio antimicrobiano, 
observou-se que o OE possui atividade bactericida frente a S. 
aureus e E. coli. 

 
Tabela 1. Ação antimicrobiana do OE de P.guavaja frente a S. 

  aureus e E. coli.  
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E. coli 15 mm 500 µg mL-1 700 µg mL-1 

S. aureus 12 mm 470 µg mL-1 650 µg mL-1
 

Fonte: A autor, 2020 

 

Foi possível comprovar que o OE foi mais eficiente ao 

frente a S. aureus (halo de inibição = 15 mm) quando comparado a 

E. coli (halo de inibição =12 mm). O valor da CIM do OE frente as 

cepas de E. coli e S. aureus foram de 500 e 470 µg mL-1. O ensaio 

para CBM apontou melhores resultados frente a S. aureus, 

observando-se ação bactericida a partir de 650 µg mL-1, enquanto 

se pôde notar ação a partir de 700 µg mL-1 para E. coli. 

 

Conclusões 

Foi possível concluir que OE de P. guajava apresenta ação 

bactericida contra os microrganismos testados, abtribuindo essas 

características aos seus constituintes majoritários como também a 

sinergia entre todos os seus componentes. 

[3] ASCENÇÃO, V. L.; MOUCHREK FILHO, V. E. (2013) Extração, 
caracterização química e atividade antifúngica de óleo essencial Syzygium 
aromaticum (cravo da índia). Caderno de Pesquisa, v. 20, n. Especial. 

[4] MORELLI, M. S. (2010) Guia de produção para plantas medicinais, 
aromáticas e flores comestíveis. Porto Alegre, RS: Cidadela. 
[5] PROBST, I. S (2012). Atividade Antibacteriana de óleos essenciais e 
avaliação de potencial sinérgico.Tese de Doutorado. Dissertação de 

Mestrado–Programa de Pós-Graduação em Biologia Geral e Aplicada, 
Universidade Estadual Paulista. 
[6] FENG, X.; WANG, Z.; MENG, D.; LI, X. (2015)Cytotoxic and antioxidant 
constituents from the leaves of Psidium guajava. Bioorganic and Medicinal 
Chemistry Letters, v. 25, p. 2193–2198. 
[7] SILVA, E. A.J. (2020).Composição Química e Atividade Antifúngica do 
Óleo Essencial das Folhas de Psidium Guajava no Controle de Sclerotinia 
Sclerotiorum. Instituto Federal Goiano. 
[8] OLIVEIRA, E.C.P. et al.(2006). Identificação da época de coleta do 
óleo-resina de copaíba (Copaifera spp.) no município de Moju, PA. Revista 
Brasileira de Plantas Medicinais, v.8, n.3, p. 14-23. 
[9] STEFANNI, M.B. et al. (2006). Seed productivity, vield and composition 
of the essential oil of fennel Foeniculum vulgare var. dulcis in the season of 

the year. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v.8, p. 86-90. 



161 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIENONAS COMO CENTRO RÍGIDO PARA CRISTAIS LÍQUIDOS CURVADOS 

Matheus Julian Cruz Gomes1*, Eduard Westphal1,2
 

1 Universidade Federal Tecnológica do Paraná, *matheus.julian.gomes@gmail.com 
2 Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Palavras-Chave 

 
 Cristais Líquidos 

 Síntese Orgânica 

 Dienonas 

Resumo 
 

Cristais líquidos (CLs), são substâncias que apresentam simultaneamente organização 
molecular e anisotropia, características do estado sólido, e fluidez, característica do estado 
líquido. Esta combinação resulta em propriedades únicas e não observáveis em outros 
estados, fazendo dos CLs substâncias interessantes do ponto de vista tecnológico e científico. 
Assim, o objetivo desse trabalho foi sintetizar, caracterizar e estudar as propriedades de CLs 
derivados da (1E,4E)-1,5-bis(4-hidroxifenil)-penta-1,4-dien-3-ona. A unidade central foi 
sintetizada através de uma condensação aldólica entre o 4-hidroxibenzaldeído e a acetona em 
meio ácido. A alquilação direta do centro foi gerado o produto MJOC12, enquanto as 
esterificações do centro geraram os outros finais (MJEC12, MJE3C12 e MJEEC10). Os 
produtos foram purificados e caracterizados por RMN de 1H, e tiveram suas propriedades 
líquido-cristalinas analisadas por MOLP e DSC. O produto final MJOC12 não apresentou 
propriedades líquido-cristalinas, fundindo diretamente para o estado líquido. Já os produtos 
com centro rígido mais alongado (MJEC12 e MJEEC10) apresentaram um comportamento 
complexo, com mesofases típicas de CLs curvados. O aumento no número de cadeias 
alifáticas gerou o composto MJE3C12, que é um CL a temperatura ambiente e apresentou 
mesofase colunar hexagonal, comportamento observado em CLs curvados policatenares. 
Esses resultados preliminares demonstram a versatilidade desse novo centro rígido curvado. 

 
 

 
 

Introdução 

Cristais líquidos (CLs), conhecidos como o 4º estado da 
matéria, são substâncias que apresentam simultaneamente 
organização molecular e anisotropia, características do estado 
sólido, e fluidez, característica do estado líquido. Esta combinação 
resulta em propriedades únicas e não observáveis em outros 
estados, fazendo CLs substâncias altamente interessantes do 
ponto de vista tecnológico e científico. [1] 

Dentre os cristais líquidos, uma classe que tem atraído 
muita atenção são os CLs curvados (ou bananas) que por sua 
estrutura molecular específica podem gerar complexas formas de 
auto-organização molecular. Além disso, foi observado que mesmo 
moléculas aquirais podem gerar propriedades como 
ferroeletricidade e quiralidade macroscópica, até então observadas 
apenas para CL quirais. [2] 

Os estudos relacionados a CLs curvados são relativamente 
novos comparados a outras classes de CLs. Além disso, a unidade 
geradora de curvatura nesses materiais normalmente é derivada de 
um padrão de substituição meta no benzeno ou do uso de 
heterociclos.[3] Sendo assim, a fim de aumentar o entendimento 
fundamental desses materiais é importante o estudo de diferentes 
grupos curvados (as unidades centrais) e blocos construtores (as 
unidades laterais) distintos dos grupos aromáticos tradicionais. 
Assim, o objetivo desse trabalho foi sintetizar, caracterizar e 
estudar as propriedades de CLs curvados derivados da unidade 
(1E,4E)-1,5-bis(4-hidroxifenil)-penta-1,4-dien-3-ona. Os produtos 
finais sintetizados até o momento nesse trabalho estão 
representados na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Estruturas dos produtos finais sintetizados derivados da dienona. 
Fonte: Autoria própria, 2020 

 

Materiais e Métodos 

Síntese: A unidade central foi sintetizada através de uma 
condensação aldólica entre a acetona e o 4-hidroxibenzaldeído em 
meio ácido, resultando em ótimos rendimentos (98%). 

 

 
Figura 2. Formação da dienona através da condensação aldólica. Fonte: 
Autoria própria, 2020 

 
O primeiro produto final foi preparado através da alquilação 

direta do centro via eterificação de Williamson, empregando K2CO3 

e butatona, e gerando o produto MJOC12. 
 

 
Figura 3. Formação do produto MJOC12 através da eterificação de 

Williamson. Fonte: Autoria própria, 2020 
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Para a obtenção dos produtos MJEC12 e 
MJE3C12, os 
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ácidos carboxílicos de cadeia longa foram convertidos nos 
respectivos cloretos de ácido com SOCl2, sendo então diretamente 
empregados nas reações de esterificação com a unidade central. 
Por fim, o produto MJEEC10, com o maior centro rígido foi 
preparado através de uma esterificação em condições mais 
brandas, usando a reação de Steglich (DCC e DMAP). 

Caracterização: Os produtos foram purificados e 
caracterizados por RMN de 1H. Posteriormente, tiveram sua 
estabilidade térmica analisada por TGA e as propriedades térmicas 
e liquido-cristalinas investigadas por MOLP e DSC. 

 

Resultados e Discussões 

Análises de termogravimetria (TGA) realizadas indicam que 
os produtos finais apresentam boa estabilidade térmica, 
decompondo-se em temperaturas entre 240 e 300 °C. 

Os produtos finais tiveram seu comportamento térmico 
investigado através das análises de MOLP e DSC, estando os 
resultados sumarizados na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Transições de fase observadas para os produtos finais. 

  Temperaturas  determinadas  por DSC.  

Molécula Aquecimento (T/ ºC) Resfriamento (T/ ºC) 

MJOC12 Cr 102 Iso Iso 99 Cr 

MJEC12 Cr 156 DC 174 Iso Iso 171 DC 140 Cr 

MJE3C12 Colh 72 Iso Iso 55 Colh 

MJEEC10 Cr 177 B1 254 SmC 266 Iso Iso 260 SmC 252 B1 154 Cr 

Abreviações: B1 – mesofase banana 1; Colh – mesofase colunar hexagonal; Cr - 
sólido cristalino; DC – mesofase conglomerado escuro; SmC – mesofase esmética 
C; Iso – líquido isotrópico. Fonte: Autoria própria, 2020 

Pelas análises realizadas, o produto MJOC12 não apresentou 
propriedades líquido-cristalinas, fundindo diretamente para o líquido 
isotrópico em 102 ºC. Por outro lado, MJEC12, MJE3C12 e 
MJEEC10 apresentaram propriedades mesomórficas, as quais 
foram inicialmente sugeridas pelas texturas observadas em 
Microscopia Óptica de Luz Polarizada, apresentadas na Figura 4. 

 

No resfriamento a partir do estado líquido isotrópico, o 

MJEC12 apresentou uma textura de baixa birrefringência (quase 

isotrópica) e áreas claras e escuras alternadas (descruzando os 

polarizadores) indicando a formação de uma mesofase quiral 

(Figura 1D), o Conglomerado Escuro (DC). Já o produto MJE3C12, 

com maior número de cadeias alifáticas terminais, apresentou-se 

como CL a temperatura ambiente, sendo observadas texturas que 

indicam uma mesofase do tipo Colunar Hexagonal (Colh). Por fim, o 

produto MJEEC12 apresentou um complexo polimorfismo, com 

uma mesofase SmC a altas temperaturas e uma mesofase B1 a 

temperaturas mais baixas, comportamento típico de CL do tipo 

curvado. Estes resultados até o momento, demonstram um 

tamanho mínimo para a estabilização da mesofases, uma grande 

influência do número de cadeias alifáticas e uma alta aplicabilidade 

da dienona como centro rígido para síntese de CLs curvados. 

 

Conclusões 
 

Quatro novas moléculas curvadas derivadas da unidade 
central dienona foram sintetizadas e purificadas com sucesso. O 
aumento do comprimento das moléculas (MJOC12 < MJEC12 < 
MJEEC10) levou a formação do comportamento de cristais líquidos 
curvados, com um complexo polimorfismo para o produto maior. 
Enquanto MJEC12 apresenta uma mesofase DC, para MJEEC10 

Colh - 48 °C 
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são observadas as mesofases SmC e B1, comportamento típico de 
cristais líquidos curvados. Por outro lado, o aumento no número de 
cadeias (MJE3C12), gerou mesomorfismo discótico. Isso 
demonstra um sucesso no planejamento desse tipo de material e 
no uso do novo centro dienona, sugerindo ainda que existe um 
tamanho mínimo do produto para a estabilizar o comportamento 
líquido-cristalino com este centro. Uma melhor caracterização 
molecular nas mesofases será ainda realizada empregando 
medidas de difratometria de Raios X. Novas moléculas estão sendo 
preparadas para aprofundar a investigação da influência do 
tamanho e da presença de outros grupos funcionais nas 
propriedades líquido-cristalinas de moléculas com este centro. 
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 Degradação 

Resumo 
 

Muitas ações têm sido realizadas para conscientizar a população e as empresas em geral, da 

importância da reciclagem de materiais poliméricos. Contudo, os produtos gerados pelo 

reprocessamento apresentam características inferiores às do polímero virgem, devido à 

degradação do material durante a reciclagem mecânica, o que limita as aplicações, e por 

muitas vezes desestimula a cadeia de reaproveitamento. Esta pesquisa apresenta uma breve 

revisão sobre o efeito da reciclagem mecânica nas propriedades físicas e químicas do 

polietileno de alta e baixa densidade e alguns mecanismos de degradação envolvidos, bem 

como, a relação com as condições de processamento. 
 

 

 

 
Introdução 

Sérios problemas ambientais vêm sendo causados pelo 
descarte inadequado de plásticos, principalmente quando trata-se 
de objetos de descarte rápido, muito presentes em nosso cotidiano. 
A escolha por estes materiais ocorre principalmente devido ao seu 
baixo custo, bem como devido à sua alta resistência térmica e 
mecânica, o que acaba por transformar estes materiais em uma 
solução prática, e com uma extensa gama de aplicações. Até o 
final de 2019, cerca de 300 milhões de toneladas de produtos 
plásticos serão produzidos, porém os polímeros que os compõe, 
tais como: poliolefinas, poliamidas e poliésteres, demoram mais de 
cem anos para começarem a se decompor, o que acaba por 
aumentar a quantidade de resíduo acumulado ao longo do tempo, e 
a chance de um impacto ambiental pela disposição inadequada dos 
mesmos. [1] Dentre os polímeros utilizados na produção de itens 
de descarte rápido, destaca-se o polietileno (PE), que dependendo 
de sua massa molar e da organização de suas cadeias, possui 
propriedades como: leveza, impermeabilidade e resistência 
química, térmica e mecânica. [2] 

As alternativas para minimizar os impactos ambientais 
causados pelo descarte inadequado dos polímeros, se fazem cada 
vez mais presentes, a reciclagem é uma delas, pois estes possuem 
um elevado potencial de reaproveitamento, quando corretamente 
separados e destinados para os seus respectivos processos de 
reciclagem, que são subdivididos em: reciclagem primária, 
secundária, terciária e quaternária. 

A primária e a secundária consistem respectivamente no 
reprocessamento mecânico do polímero pós-industrial em produtos 
equivalentes as suas propriedades originais, e do polímero pós- 
consumo, com perda de suas propriedades em comparação ao 
polímero virgem. A terciária consiste em um processo químico de 
transformação, que visa a quebra da cadeia polimérica e a 
quaternária por sua vez, consiste na queima resíduo e sua 
recuperação energética, como por exemplo o aquecimento de uma 
caldeira, ou a movimentação de um gerador de energia elétrica por 

indução à vapor. [3,4] 
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No caso da reciclagem mecânica, as potenciais 
aplicações do reciclado impactam diretamente na 
viabilidade do processamento. Um material que 
passa por repetidos reprocessamentos acaba por 
perder algumas de suas propriedades essenciais, fato 
que limita o seu emprego na manufatura de 
determinados objetos, e consequentemente suas 
aplicações, eliminando o incentivo econômico, que 
sabe-se, é necessário para movimentar os fomentos 
essenciais à implementação dos processos de 
reaproveitamento e coleta destes materiais. A 
utilização de fibras sintéticas encapsuladas, como 
aditivo para o polietileno reciclado, pode vir a ser uma 
alternativa pra minimizar a perda de desempenho 
ocasionada pelo reprocessamento. 

Deste modo, este trabalho tem como objetivo 
apresentar uma breve revisão sobre efeito da 
reciclagem mecânica, nas propriedades físicas e 
químicas do polietileno de alta densidade (PEAD) e do 
polietileno de baixa densidade (PEBD). 

 

Materiais e Métodos 
 

A metodologia empregada nesta revisão foi a 
busca de artigos de pesquisa relacionados ao tema, 

em bases de dados indexadas e revistas cientificas. 
 

Resultados e Discussões 

A reciclagem mecânica secundária depende de 
uma série de etapas, sendo cada uma delas chave 
para toda a operação. Basicamente resume-se a: 
separação do resíduo polimérico, moagem, lavagem, 
secagem, extrusão e, em alguns casos também, 
injeção, termoformagem, sopro. Geralmente, o 
investimento principal neste processo é obter um 
produto que se aproxime ao máximo das propriedades 
encontradas em peças que utilizam o polímero virgem, 
para uma aplicação que atribua um maior valor 
agregado às peças. [5] Uma das problemáticas é o fato 
de que, dependendo das condições utilizadas no 
reprocessamento, da natureza do material, e também 
de acordo com o número de vezes que o material 
plástico já foi reprocessado, tem-se a sua 
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degradação, ou seja, a perda de propriedades essenciais. [6] 
As pesquisas desenvolvidas sobre o tema relacionam a 

degradação do material com as condições utilizadas no 
reprocessamento, sobretudo com relação à etapa de extrusão, e 
também, com o tipo de PE utilizado (PEAD ou PEBD). PISTOR e 
colab. (2010) realizaram um estudo inicial com a reciclagem de 
aparas de PEBD utilizadas na manufatura de filmes tubulares (pós- 
industrial). O material passou por um processo de extrusão, que foi 
repetido por dez vezes. Observou-se que no decorrer dos ciclos 
houve um aumento considerável da viscosidade. [7] 

JIN e colab. (2012) observaram o efeito da reciclagem 
mecânica extensiva do PEBD virgem em condições extremas de 
temperatura, constatando uma perda de viscosidade nos ciclos 
iniciais. Conforme o material passava por novos ciclos, verificou-se 
um aumento gradual da viscosidade. [8] Em outro estudo, a análise 
das modificações que ocorrem no PEAD proveniente de um 
material pós-consumo depois de repetidos ciclos de extrusão, 
apresentou comportamento semelhante, ou seja, uma perda de 
viscosidade nos ciclos iniciais e um posterior aumento, porém 
menos acentuado. [9] Esse comportamento está associado ao 
aquecimento e o cisalhamento mecânico, fatores que dão início a 
degradação do material. Os mecanismos de degradação 
acentuam-se conforme a intensidade das condições de reciclagem, 
iniciando-se a degradação termomecânica normalmente pela cisão 
de uma ligação carbono-carbono covalente, que por reação 
radicalar pode vir a gerar ramificações ou até mesmo ligações 
cruzadas entre as cadeias (Figura 1). [2,6] Os radicais livres 
formados podem reagir com o oxigênio, ou reagirem por 
desproporção ou combinação, formando ligações cruzadas 
(reticulações) entre as cadeias. Dependendo das condições de 
temperatura e da composição atmosférica, a reticulação pode-se 
fazer ainda mais presente. [8,9] 

 

Figura 1. Cisão de cadeia (a). Ligação cruzada (b) 

Fonte: RAGAERT e colab., 2017 [3] 

Os mecanismos ocorrem de forma simultânea, porém, 

inicialmente tem-se um predomínio da cisão de cadeia, que atribui 

maior mobilidade ao material. Ao aumentar-se o número de ciclos 

destaca-se o mecanismo de reticulação, que por sua vez, reduz 

esta mobilidade. Observou-se uma tendência maior do PEAD em 

sofrer cisão de cadeia, e do PEBD de formar ramificações e 

ligações cruzadas. O aumento do número de ramificações diminui o 

grau de empacotamento das cadeias, logo, diminuiu a cristalinidade 

do material. 

Outro fator importante que se relaciona diretamente com a 

degradação do PE é o tempo de residência, ou seja, o tempo que o 

polímero leva para completar o ciclo de extrusão, sendo que este 

dependente do perfil da rosca e de sua velocidade de rotação. Ao 

expor o polímero ao aquecimento e ao cisalhamento por um tempo 

maior, tem-se uma maior degradação do material, fazendo-se 

necessário otimizar o processo de maneira a obter a produção 

adequada com o menor tempo de exposição possível. Para 

contornar os fatores que comprometam a aplicação dos materiais 

reciclados, principalmente nas poliolefinas, comumente adicionam- 

se certas quantidades de polímero virgem à composição, porém em 

alguns casos esta adição não é vantajosa economicamente. Pode- 

se também adicionar aditivos ao material polimérico com objetivo 

de melhorar a estabilidade química e a resistência mecânica entre 

outras características. [12] 

Na busca por alternativas que incentivem o 

reaproveitamento do polietileno, qualquer melhora de desempenho 

que abra novos caminhos para a sua reutilização, certamente será 

capaz de impactar positivamente toda a cadeia recicladora. Este 

caminho passa pela compreensão dos fenômenos relacionados 

principalmente com a etapa de extrusão, em suma descritos neste 

trabalho. Muito embora outros fatores possam contribuir para a 

degradação, uma parte representativa dela está contida no 

processamento, onde a degradação térmica e mecânica, são os 

fatores que afetam negativamente as propriedades do PE. 

Conclusões 

Esse levantamento demonstrou que os principais 

mecanismos observados, cisão de cadeia, reticulação e a formação 

de ramificações, ocorrem de forma conjunta, porém, com uma 

incidência maior da cisão de cadeia nos ciclos inicias, e por fim um 

predomínio da reação da reticulação, que reduz o índice de fluidez, 

dificultando, e até inviabilizando seu processamento. A cisão de 

cadeia reduz a massa molar média do polímero, e a formação de 

ramificações por sua vez resulta na perda acentuada da 

cristalinidade. Estas somadas contribuem de forma considerável 

para a perda de propriedades, como por exemplo, a resistência à 

tração e ao impacto, que são indispensáveis nesta área de 

atuação. 
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Palavras-Chave Resumo 
 

  

• polimeros, hidr6Iise, fibra 

amazonica. 

Para a extragao de lignina a fibra foi submetida a uma Solugao de descarte de Hidr6xido de 

S6dio (NaOH) com potencial hidrogenionico igual a 1 a diminuigao do pH a solugao foi 

precipitada com dois diferentes acidos, sulfurico (-) como metodo padrao a efeito 

comparativo, e citrico (CsHsO1}. A metodologia seguiu 3 rotas de obter de a lignina: a 1° 

utilizou 20 ml da solugao descartada de NaOH e 1 ml acido sulfurico; a 2° utilizou 20 ml da 

solui;;ao descartada de NaOH e 3,5 ml acido citrico; a 3° utilizou 100 ml da solugao 

descartada de NaOH e 17 ml de acido citrico. Todas as 3 rotas foram submetidas a agitagao 

magnetica e repouso em temperatura ambiente, posteriormente ocorrendo filtragao simples e 

mensuragao da quantidade de lignina retida no papel de filtro. A 1° rota mensurada resultou 

em uma quantidade de 0,0479g de lignina; a 2° nao resultou em quantidade de lignina 

calculavel; a 3° resultou em uma quantidade minima de lignina 0,0039g. 

 
 

 

 
lntrodu ao 

A piagava e uma fibra natural vegetal da familia arecaceae , 

tendo suas especies produzidas em Ires estados brasileiros: Acre 

(Aphandria natalia), Bahia (Atta/ea funifera) e do Amazonas 

(Leopoldinia piassaba ). A palmeira possui fibras longas, 

resistente,s rigidas, lisas, de textura impermeavel , de alta 

flexibilidade, e que conservam a elasticidade quando umedecidas 

(CASALI, 2015). 

Fibras de piagava, da familia Pa/mae, vem sendo bastante 

empregadas na fabricagao de produtos simples, tais como escovas, 

vassouras , cordas, entre outros, e possuem alto teor de lignina (- 

45%) (AQUINO et al. 2000). E um material industrial intensamente 
usado na fabricagao de vassouras, mas tambem e desperdigado na 

casa de 20% no processo de fabricagao (MIRANDA et al., 2010). 

Deste modo, essa fibra natural amazonica pode ser usufruida 

amplamente na pesquisa cienUfica. 

Em relagao a composigao quimica, as fibras naturais sao 

similares, sendo constituidas basicamente por celulose, lignina, 

hemiceluloses, e integradas a outros materiais presentes em 

pequenas proporgoes como ceras e extrativos (BlEDZKI e 

GASSAN, 1999; ESMERAlDO, 2006). Depois da celulose, a 

lignina e a macromolecula organica mais abundante dentre os 

materiais lignocelul6sicos . 

A lignina e um polimero organico de constituigao dificil de 

ser estabelecida, por causa nao somente da complexidade de sua 

formagao, baseada em unidades fenilpropan6ides interligadas por 

diferentes tipos de ligagoes, como tambem porque sofre 

modificagoes estruturais durante seu isolamento das paredes 

celulares (MORAIS 1987, 1992). Alam disso, para Hernandez 

(2007) existem diferengas consideraveis entre as ligninas das 

gramineas, como a de cana de agucar, e as ligninas de madeiras, 

entre elas um menor grau de polimerizagao e a diferente 

reatividade. A aplicagao de transformagoes fisico-quimicas na 

lignina permite gerar insumos de interesse industrial como vanilina, 

acido galico, oleos, fenol, acido acetico, entre outros (BRIENZO, 

2008). 

Segundo Saliba (2001) sao conhecidos Ires processos de 

isolamento da lignina: como residua, como derivado (organossolve; 

acido tioglic6Iic;oindustria de celulose), como extrativo (nativa ou 

de  Brauns;  liberada  enzimaticamente;  madeira  moida).  Para  a 

pesquisa foi utilizada o isolamento como residua - e o metodo de 

Klason, no qual pela hidr6Iise acida, os polissacarideos sao 

removidos ea lignina e liberada como residua-. 

A hidr6Iise acida e uma reagao quimica em meio aquoso 

(diluido ou concentrado), onde a agua liberara seu cation (H+) e seu 

anion (OH·). Seus ions, entao, se associarao ao acido em questao 

presente na solugao formando assim os produtos desejados 

(HIJAZIN et al., 2010). Os principais acidos utilizados sao o acido 

sulfurico (H2SO4) e o acido cloridrico (HCI}, utilizados tambem em 

alguns casos o acido nitrico (HNO3), fosf6rico (H3PO4) e citrico 

(C6HsO1) 

 

Materiais e Metodos 

• Materials utilizados 
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1. Solu9ao  de  descarte  de  Hidr6xido  de  S6dio  (NaOH■ 
95%, produzido pela Empresa Nuclear, fornecedor 
Instrumental Tecnico Ltda, Manaus- AM; 

2. Fibras de pia9ava provenientes do municipio de Barcelos, 

alto Rio Negro, Estado do Amazonas, fornecidas pela 

empresa lraja Fibras, da cidade de Manaus; 
3. Acido Sulfurico PA-ACS, P.M: 98,08 (H2SO4), produzido 

pela empresa Nuclear® LTOA; 

4. Acido Cftrico Anidro P.A.-ACS, P.M: 192,13 (CsHsO1), 
produzido pela empresa DINAMICA® Qufmica 

Contemporanea LOTA. 

• Preparo da Fibra 

A Fibra de Pia9ava (Leopoldinia piassaba) foi limpada 

superficialmente para a retirada de impurezas e materia 

organica presentes devidos raz5es diversas (coleta, 

transporte, manuseio, etc.), cortada em tamanho medio de 

10cm manualmente. 

• Processo de Extra<,ao 

A fibra foi colocada em solu9ao de NaOH com potencial 

hidrogeni6nico em 14. Para a redu9ao do pH da solu9ao foi 

usado um processo de precipita9ao adicionando acido 

sulfurico e acido citrico em um bequer, resultando no pH 14 

para pH 2 e pH 5. Ap6s a redu9ao do pH, a solu9ao foi 

mantida imediatamente sob agita9ao magnetica por 1 hora 

afim de obter melhor solubiliza9ao do acido/solu9ao, e repouso 

por tempos distintos em temperatura ambiente. 

Posteriormente esse descanso foi observado uma quantidade 

significativa de lignina no fundo do bequer, onde foi realizada 

uma filtragem simples e colocada em papel de filtro para 

secagem em temperatura ambiente e foi definido sua massa 

em uma balan9a analftica (SHIMADZU, modelo: AUY 220, 

com precisao ±0,0001). 

 

Resultados e Discussoes 

0 processo de extra9ao como ja mencionado utiliza solu9ao 

de NaOH precipitada com acido para diminui9ao do potencial 

hidrogeni6nico (pH), para efeito de diminui9ao da insalubridade que 

e usar o acido sulfurico, tornamos tal acido com uma referencia, ou 

seja, a rota 1 e utilizamos o acido citrico nas rotas 2 e 3. Deste 

modo, foi feito ajustes em quantitativos: de solu9ao  de NaOH, de 

acido, diminui9ao do pH, e tempo de repouso para que 

pudessemos ter resultados satisfat6rios. 

 
  Tabela 1. Resultados obtidos.  

Solu!,aO 
pH da

 

inicial 
Acido (ml)  solu!,ao 

Tempo de Quantidade 

(ml)e 
Final 

Repouso de Lignina (g) 

  pH  

Rota 1 
20ml e 

1 ml 2 24h 0,0479g 
pH14 

Rota 2 
20 ml e 

3,5 ml 5 96h lncalculavel 
pH 14 

Rota 3 
100 ml e 

17ml 5 168h 0,0039 g 
  pH14  

Fonte: 0 autor, 2020 

 

 

Figura 1. (a) Quantidade de lignina referente a Rota 1. (b) papel de filtro 
ap6s secagem sem quantidade de lignina suficiente para ser mensurada. 

Fonte: 0 autor, 2020 
 

Figura 2. Lignina obtida via Rota 3 

Fonte: 0 autor, 2020 

 
Conclusoes 

A metodologia empregada na extra9ao da Lignina da 

Fibra de Pia9ava (Leopoldina piassaba) seguindo referencias da 

literatura apresentou inconsistencias acerca do tempo de repouso 

para as rotas utilizando acido cftrico (muito maior do que o 

esperado) e quantidade de lignina obtida (abaixo do esperado), 

visto que pela Via 2 estabelecida nao obteve-se uma quantidade 

calculavel de lignina e, enquanto, pela Via 3 adquiriu-se uma 

quantidade mfnima. 
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Palavras-Chave 

 
 Compostos bioativos 

 Antocianinas 

 Syzygium cumini 

Resumo 
 

As antocianinas são fitoquímicos pertencente à classe dos flavonoides presentes na 

nutrição humana. Até o momento, foram identificadas mais de 635 antocianinas na natureza. 

O consumo dietético de antocianinas é alto em comparação com outros flavonoides, devido à 

sua ampla distribuição em materiais vegetais. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 

determinar o teor de antocianina totais da polpa in natura do fruto de S. cumini. As polpas 

foram extraídas com etanol 0,1% de HCl na concentração de 10g 25mL-1 (EA1) e com etanol 

1% de HCl na concentração de 10g 25mL-1 (EA2). O conteúdo de antocianinas totais foi 

determinado pelo método da diferença de pH, em que se dissolve em dois sistemas tampão: 

cloreto de potássio pH 1,0 (0,025M) e acetato de sódio pH 4,5 (0,4M). O conteúdo de 

antocianinas totais obtidos no EA1 foi de 134,66 e no EA2 foi de 241,04. A determinação do teor 

de antocianinas totais se faz muito importante, pois vários estudos têm demonstrado que essa 

substância presente nas frutas, são essenciais para a manutenção da saúde, devido a sua 

capacidade de proteger o organismo dos danos causados por radicais livres. 
 

 

 

 
Introdução 

O jambolão (Syzygium cumini) pertence à família 

Myrtaceae, também conhecido, popularmente, como jamelão, 

cereja, jalão, kambol, jambu, jambul, azeitona-do-nordeste, 

ameixa-roxa, azeitona, murta, baga-de-freira, guapê, jambuí e 

azeitona-da-terra, dentre outros nomes. A árvore é de grande 

porte, podendo alcançar vários metros de altura e os frutos, que 

são do tipo baga, se assemelham bastante às azeitonas. [1] A 

espécie é nativa da Índia, apesar disso, nas regiões maranhenses 

onde é conhecida como azeitona-preta, a espécie se adaptou tão 

bem ao clima e ao solo, que se tornou uma espécie 

subespontânea. O fruto apresenta-se de o tamanho pequeno com 

formato ovoide, tem a coloração roxa quase negra por fora, assim 

como o fruto, a polpa também possui coloração roxa, é carnosa 

possui um sabor ácido/doce e adstringência de acordo com o 

estádio de maturação [2]. 

As partes comestíveis de jambolão podem ser 

consideradas uma excelente fonte de antioxidantes e podem ser 

incluídas no ranking das frutas com maior potencial nutracêutico 

[3]. Apesar de ser pouco explorado comercialmente o jambolão é 

bastante conhecido no meio acadêmico por apresentar um 

quantitativo importante de compostos bioativos. 

As antocianinas são compostos bioativos pertencentes ao 
grupo dos flavonoides. Possui uma variabilidade de cores entre 
vermelho e azul encontradas em frutas, vegetais, flores e raízes [4]. 
Sua molécula trata-se de um cation flavinium muito reativo, com 
maior estabilidade em condições ácidas e capazes de se 

complexarem com íon metálicos. Dessa forma, as antocianinas 
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conseguem se aderir às macromoléculas, como 
proteínas e polissacarídeos, e atuar como 
antioxidante [5]. 

Com base em muitos estudos de linha celular, 
modelos animais e ensaios clínicos em humanos, tem 
sido sugerido que as antocianinas possuem atividade anti-
inflamatória e anticancerígena, prevenção de doenças 
cardiovasculares, controle da obesidade e 
propriedades de alívio do diabetes [6]. Em razão do 
enorme potencial e interesse econômico nas 
antocianinas, tem havido um aumento nas pesquisas 
que visam desenvolver métodos de extração e 
quantificação das mesmas [7]. 

Nesse contexto, este trabalho teve como 

objetivo quantificar as antocianinas em polpas in 

natura dos frutos de Jambolão (Syzygium cumini) 

coletados em Icatu (MA), buscando impulsionar o 

desenvolvimento de futuros estudos cientifico e 

contribuir para a sua utilização pela indústria 

alimentar e farmacológica. 

 

Materiais e Métodos 
 

Os frutos foram coletados em Icatu (MA). Para 

preparar as polpas, os frutos foram lavados com água 

deionizada para remoção de impurezas artificiais. Os 

caroços foram removidos dos frutos manualmente, em 

seguida foram homogeneizados na proporção de 200g do 

fruto para 50 mL de água deionizada. Posteriormente, 

as polpas foram extraídas com etanol 0,1% de HCl na 

concentração de 10g 25mL-1 (EA1), com etanol 1% de 

HCl na concentração de 10g 25mL-1 (EA2). 

O conteúdo de antocianinas totais foi 
determinado pelo método da diferença de pH [8], 
em que se dissolve em dois sistemas tampão: cloreto 
de potássio pH 1,0 (0,025M) e acetato de 
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sódio pH 4,5 (0,4M). Determinou-se o fator de diluição apropriado 
com o tampão pH 1.0, até a absorbância em 520 nm ficar entre 0,2 
e 1,4. Usando esse fator de diluição, preparou-se 2 diluições para 
cada amostra, uma com o tampão pH 1.0 e outra com o tampão pH 

4.5. A absorbância da amostra foi determinada, já diluída nos 
tampões, em 520 e 700 nm. O branco foi zerado com água 
destilada. 

 
 

Resultados e Discussões 

Conforme a Tabela 2, pôde-se observar que processo de 

extração para obtenção do EA2 mostrou-se mais eficiente na 

obtenção de antocianinas. 

 
Tabela 2. Conteúdo de antocianinas totais nos extratos obtidos de S. 

cumini    

Extrato mg L-1 mg/100g 
 

EA1 8,98 134,66 
  EA2 16,14 241,04  

Fonte: A autora, 2020 

 

De acordo com os resultados obtidos, pôde-se 

confirmar um quantitativo importante de antocianinas nos frutos de 

S. cumini, o que torna de grande relevância já que antocianinas 

vêm sendo frequentemente associadas a vários efeitos positivos à 

saúde. Esse quantitativo também sugere que os frutos possam ter 

uma significativa capacidade antioxidante. 

O valor de antocianinas totais no EA2 está acima do 

apresentado por Faria et al. [9] que ao analisar frutos do jambolão 

da região do Rio Grande do Sul encontraram valores de 210,9 

mg/100g. Porém está abaixo do apresentado por Lago et al., [10] 

que foi de 276,70 mg/100 g. Sendo semelhante ao de Nunes [2] ao 

analisar os frutos do jambolão de Campina Grande, Paraíba. 

 

Conclusões 

 
Os resultados encontrados no presente estudo mostram- 

se promissores, estimulam a aplicabilidade e consumo dos frutos 

de S. cumini, tendo potencial para ser utilizados nas indústrias de 

alimentos e farmacêuticas. No entanto notou-se a instabilidade da 

antocianina, um dos métodos promissores alternativos para 

estabilizar os extratos de antocianinas é a microencapsulação. 

Este fato incentiva estudos futuros para investigar formas de 

processamento que forneçam a degradação mínima da 

substância. 
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Palavras-Chave 

 
 Óleo essencial 

 Quelante de Ferro 

 Quelante de Cálcio 

Resumo 
 

A Tabernaemontana catharinensis, é uma espécie de planta da família Apocynaceae, 

popularmente conhecida como “cobrina”, “casca de cobra”, sua utilização é bastante difundida 

na medicina popular, para tratamentos de várias doenças. Sendo assim, o estudo a seguir, teve 

como o objetivo principal a identificação dos compostos majoritários presentes no óleo essencial 

da espécie, onde o espatulenol é o composto mais abundante. O óleo essencial apresentou 

potencial quelante de cálcio e ferro, com porcentagens de inibição de 21,69 e 82,07% 

respectivamente. 

 
 

 

 
Introdução 

A Tabernaemontana catharinensis, é uma das 3600 
espécies de plantas que compõe a família Apoynaceae, 
popularmente conhecida como cobrina, jasmim ou casca de cobra, 
pode ser encontrada em países como o Brasil, Argentina e Paraguai. 
Na medicina popular, suas folhas, cascas e sementes são utilizadas 
como antiinflamatórios e analgésicos[1]. 

Na literatura as espécies da família Apocynaceae, são bem 
conhecidas por possuírem compostos como alcaloides e triterpenos 
pentacíclicos, os quais apresentam inúmeras atividades biológicas, 
como ação antileishmania, antibacteriana e hipoglicêmica[2]. 

A importância farmacológica da espécie já descrita na 
literatura, fornece informações preliminares sobre o enorme 
potencial farmacológico da espécie T. catharinensis, o qual estimula 
novos estudos sobre o óleo essencial e sua identificação dos 
constituintes químico, bem como o seu potencial antioxidante 
quelante. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo a 
identificação dos contituintes químicos presentes no óleo essencial 
das folhas de T. catharinensis, e sua avaliação do potencial 
antioxidante quelante dos metais cálcio e ferro. 

 

Materiais e Métodos 

A determinação da capacidade quelante de ferro foi 
realizada de acordo com a metodologia de Singht et al., 2014, e a 
atividade de capacidade quelante de cálcio, de acordo com Rathore 
et al., 1993. 

 

Resultados e Discussões 
 

A análise da composição dos óleos essenciais de T. 
catharinensis apresentou alguns compostos majoritários que estão 
descritos na tabela 1, e o cromatograma está apresentado na figura 
1. Foi possível realizar a identificação de 79% da composição do óleo 
essencial sendo que os majoritários representam 49,53% da 
composição total. 

 
Tabela 1. Majoritários do Óleo essencial da T. catharinensis 

 

Nº IA calc IA lit. Composto % 

1 1581 1577 espatulenol 21,38 

2 1587 1582 óxido de cariofileno 10,37 

3 1843 NIST 14 Hexahidrofarnesil cetona 
(6,10,14-trimetilpenta-2- 

ona) 

17,78 

IA calc- índice aritmético calculado;IA Lit. – - índice aritmético da literatura[3]. NIST -National Institute of Standards 
and Technology. 

 

 

Figura 1. Cromatograma do óleo essencial das folhas de T. 
catharinensis. 

Fonte: O autor, 2020. 

Seleção das folhas 
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moagem 
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na série homóloga de carbonos) e espectro de 
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Identificação da composição do OE 
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Figura 2. Atividades quelantes do óleo essencial de T. catharinensis. 

Fonte: O autor, 2020. 

 
Os resultados obtidos para as atividades quelantes de cálcio 

e ferro, estão descritos pela Figura 2. 

Boligon e colaboradores 2013, ao estudar as cascas de 

caule da T. catharinensis, relataram que alguns compostos, dentre 

eles os fenólicos, como a rutina, quercetina e o ácido gálico, podem 

atuar indiretamente contra a pró-oxidação do ferro. Entretanto 

nenhum estudo relata as atividades quelantes de cálcio e ferro em 

compostos como o espatulenol, óxido de cariofileno, e 

hexahidrofarnesil cetona (6,10,14-trimetilpent-2-ona), encontrados 

como majoritários do óleo essencial de folhas de T. catharinensis. 

Porém sugere-se que a alta porcentagem de inibição da atividade 

quelante de ferro, esteja relacionada com a sinergia dos compostos 

químicos presentes no óleo, já que o espatulenol e o cariofileno são 

compostos antioxidantes conhecidos nas áreas médicas e 

farmacêutica. Isto ressalta a importância do estudo da espécie T. 

catharinensis, valorizando a planta, uma possível fonte de 

compostos bioativos, indispensáveis à saúde. 

 

Conclusões 

A extração do óleo essencial de T. catharinensis, possibilitou 

identificar a composição química do mesmo, e os resultados se 

mostraram promissores para atividade quelante de metais que foi de 

82,07% para o ferro e 21,69% para o cálcio. Mais estudos estão 

sendo realizados para confirmação dos dados obtidos. 
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Resumo 
 

Catalisadores enzimáticos têm sido apontados como uma estratégia de grande potencial na 
síntese orgânica, por apresentar diversas vantagens entre elas alta seletividade e atuar em 
condições reacionais brandas. As lipases são uma classe de enzimas capazes de catalisar 
reações de esterificação em ambientes apropriados, e ainda se destacam em processos 
industriais como na produção de biodiesel. Para o desenvolvimento da biocatálise em escala 
industrial através de um processo economicamente viável, tem-se explorado novos 
catalisadores por técnicas de seleção de microrganismos, de plantas ou células animais. 
Neste sentido, este trabalho tem como objetivo a esterificação do ácido oléico etanol, 
utilizando como biocatalisador a lipase nativa de Aspergillus niger (A. niger). O planejamento 
da síntese foi estudado através da análise fatorial, avaliando a influência de três variáveis 
reacionais, sendo elas a temperatura, a massa da lipase nativa de A. niger e a razão molar do 
ácido oleico:etanol. Para quantificar o oleato de etila foram utilizadas três técnicas: a 
cromatografia gasosa, o método Lowry-Tinsley e Ressonância Magnética Nuclear. Os 
resultados obtidos mostraram que a lipase nativa de A. niger foi eficiente como catalisador na 
síntese do oleato de etila obtendo o respectivo éster, com conversões variando entre 90-96% 

 

 
Introdução 

A utilização de enzimas, em especial da classe das 
hidrolases, tem se destacado em diversos processos como na 
produção de biodiesel, biomarcadores e biosensores. A atuação 
destas como catalisadores apresenta muitas vantagens em relação 
aos catalisadores tradicionais (ácido e base) por proporcionar o 
aumento na velocidade de reação em até 1020 vezes, além da 
atuação em condições suaves (temperatura e pressão), alta 
especificidade e diversos tipos de seletividade (enantio, diastereo e 
regioseletividade).[1,2] 

Dentre as diversas enzimas da classe das hidrolases, as 
lipases, tem se destacado como catalisador na síntese de ésteres 
utilizados na produção de biodiesel [3], entretanto, existem alguns 
fatores que podem influenciar no rendimento desses ésteres como 
temperatura, razão molar e concentração da enzima. [4] Neste 
sentido, o planejmanto fatorial é utilizado como ferramenta para [5,6] 

a otimização dos parâmetros de síntese, garantindo processos de 
menor custo que atendem princípios estabelecidos pela química 
verde. 

Neste trabalho, propomos utilizar a lipase nativa de 
Aspergillus niger (A. niger) como biocatalisador na esterificação do 
ácido oléico e etanol. A otimização de parâmetros experimentais 
será avaliada por análise fatorial, e monitorada por diferentes 
metodologias para a identificação de taxas de conversão. 

 

Materiais e Métodos 

A metodologia do trabalho foi realizada em três etapas 
sendo elas: 1) Preparação do padrão (oleato de etila) utilizando a 
lipase comercial Novozymes 435 2) Otimização das condições 

reacionais na síntese do oleato de etila utilizando a lipase nativa de 
A. niger; 3) Caracterização e quantificação do oleato de etila 
através de diferentes técnicas espectroscópicas. 

O oleato de etila padrão foi obtido usando uma enzima 
comercial (Novozyme 435) e foi obtido com conversões maiores 
que 99%. A otimização das condições experimentais utilizando a 
lipase nativa de A. niger foi realizada por planejamento composto 
central (CCD) e a metodologia de superfície de resposta (RMS), 
avaliando a influência de três variáveis reacionais: temperatura, 
massa da lipase e razão molar ácido oleico:etanol. Em seguida, 
esse modelo foi avaliado pela ANOVA (análise de variância). 

Para realizar a síntese do oleato de etila foram 
adicionados em um erlenmeyer a lipase A. niger, (7,96 - 92,04 mg) 
o ácido oleico e o etanol em diferentes razões molares (1:1 – 1:3 
mmol) e 25 mL de hexano. O sistema foi mantido sob agitação à 
150 rpm em banho termostatizado por 6 horas nas temperaturas de 
19,77 - 70,23°C. Ao término da reação, filtrou-se a solução para 
remoção da lipase de A. niger e o produto obtido foi quantificado 
por Cromatografia Gasosa - GC-FID com uma coluna capilar HP- 
INNOWAX. Condições de análise:Inj = 240ºC, Det = 260ºC, 
programação: 80ºC 10ºC/min 240ºC 10 min, Split 1:9, pressão do 
N2 = 101KPa. O tempo total da corrida foi de 25 min. O éster obtido 
também foi quantificado pelo método Lowry-Tinsley e o oleato de 
etila padrão foi caracterizado pelas técnicas de Espectroscopia na 
região do infravermelho – FT-IR e Espectroscopia de Ressonância 
Magnética Nuclear – RMN 1H. 

 

Resultados e Discussões 

A conversão do ácido oleico em oleato de etila foi 
confirmada pelas técnicas FT-IR e RMN 1H. O produto obtido 
(oleato de etila), bem como seu precursor (ácido oleico) foram 
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utilizados como padrões na quantificação por GC-FID do oleato de 
etila obtido utilizando a lipase de A. niger. 

Após a identificação dos picos dos padrões determinou-se 
a porcentagem do éster da amostra através da equação 
representada a seguir, onde, Ae e Aa são a área do éster e do 
ácido oleico respectivamente. 

 

Em seguida, o modelo do sistema foi avaliado aplicando o 
teste de ANOVA. Na Tabela 1 estão representados os resultados 
experimentais obtido através GC-FID e do método Lowry-Tinsley e 
a resposta prevista pelo modelo. 

Para esse estudo foram gerados 17 experimentos 
realizados nas condições definidas pelo planejamento fatorial CCD. 
Porém, os resultados apresentados neste trabalho são os do 
experimento 1 (Tabela 1) pois, comparativamente aos outros 
resultados este apresentou as maiores conversões em oleato de 
etila (96%), bem como, apresentou a melhor relação custo- 
beneficio (condições reacionais ótima temperatura (30 ºC), massa 
da A. niger (25 mg) e razão molar ácido:álcool (1:1 mmol). 

 
Tabela 1. Resultados experimentais para conversão do oleato de 

  etila e resposta prevista pelo modelo  

 
 

Figura 1. Espectro de RMN 1H do experimento 1 
Fonte: A autora, 2020 

 
Os sinais utilizados foram o quarteto (4,12 ppm), referente 

aos prótons (2H) do CH2 da etila ligado ao oxigênio da função 
éster, e os tripletos relativos aos prótons (2H) do CH2 do ácido 
oleico (2,34 ppm) e do CH2 do oleato de etila (2,28 ppm), ligados 
diretamente a carbonila. 

No espectro de RMN não foi possível observar o sinal do 
tripleto referente ao ácido oleico, evidenciando que nessa amostra 
as conversões em oleato de etila foram maiores que 99%. 

 

Conclusões 

 

Experimentos1 

Variáveis 

independentes 

X1 X2 X3 

 

(GC- 
FID) 
(%) 

Resposta 
prevista 

pelo 
modelo 

Método 
Lowry 
Tinsley 

(%) 

Os resultados apresentados comprovam que a lipase nativa 
A. niger em sua forma livre apresentou excelentes conversões a 
oleato de etila com conversões entre 90-96% utilizando os métodos 
Lowry e CG-FID e > 99% através do RMN 1H, sendo que estes 

 

1 -1   -1   -1 96,01 87,54 90,12 
 

Fonte: A autora, 2020 

 

Na Tabela 1 é possível observar que as conversões ao 
respectivo oleato de etila (método cromatografia gasosa e método 
Lowry-Tiesly) são divergentes entre si e também diferem da 
resposta prevista pelo modelo. 

A partir do resultado do teste ANOVA apontou que o 
modelo aplicado pode ser considerado estatisticamente não 
significativo e não preditivo, pois o teste F com 95% de confiança, 

apresentou valores menores para Fcalculado(1,28) do que o Ftabelado 

(3,18). Além disso, o erro puro calculado para as réplicas 
apresentou um valor baixo (0,04), indicando que não associados 
aos experimentos, o que reflete diretamente na necessidade de 
ajuste do modelo. Dessa forma, pretende-se estudar os resultados 
obtidos utilizando outros métodos de planejamento sendo que 
inicialmente a ideia é analisar estes dados no programa Statistica 
12.5. 

A técnica de RMN também foi aplicada para quantificar o 
oleato de etila obtido na síntese catalisada pela enzima A. niger. A 
Figura 1 contém o espectro RMN 1H da amostra. 

resultados são referentes a condição reacional de 25 mg da lipase 
nativa A. niger, razão molar ácido oleico:etanol 1:1 mmol e 
temperatura ótima de 30°C. 

O modelo de planejamento fatorial empregado no trabalho 
foi apontado como não preditivo pela análise de variância, fazendo- 
se necessário o estudo de outros métodos e softwares sobre 
análise fatorial. 
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Palavras-Chave 

 
 Compostos bioativos 

 Flores comestíveis 

 Análises colorimétricas 

Resumo 
 

As flores comestíveis têm ganhado espaço no mercado devido aos aspectos sensoriais, como 
decoração de pratos e utilização no preparo de doces, bebidas e salada, bem como aos 
efeitos positivos a saúde do consumidor, como redução dos riscos de doenças crônicas. Tais 
efeitos estão atrelados aos compostos fenólicos, especialmente flavonoides e ácidos fenólicos 
encontrados nessas matérias-primas. O hibisco é uma flor comumente cultivada em jardins, 
praças e ruas, mas que também apresenta propriedades antioxidantes. Dessa forma, o 
objetivo deste trabalho foi caracterizar o extrato das flores de hibisco em termos de 
composição fenólica e atividade antioxidante in vitro por métodos com diferentes mecanismos. 

 
 
 

 

 

 
Introdução 

O hibisco (Hibiscus sabdariffa), nativo das regiões tropicais 
da África, é amplamente cultivado como flor ornamental. 
Entretanto, partes das flores do hibisco, especialmente o cálice e 
as pétalas, são utilizadas na elaboração de diferentes tipos de 
alimentos e bebidas. Além disso, o hibisco apresenta compostos 
fenólicos (principalmente antocianinas), os quais são os principais 
responsáveis pelas características antioxidantes das flores 
comestíveis. Esses compostos estão atrelados a redução dos 
riscos de desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, 
câncer e Alzheimer [1]. 

Deste modo, o objetivo deste trabalho foi caracterizar o 
extrato fenólico de flores de Hibisco spp. em termos de composição 
fenólica e atividade antioxidante in vitro. 

 

Materiais e Métodos 

As amostras de flores de Hibisco (Hibiscus spp.) foram 
obtidas na região de Curitiba-PR (Figura 1) e processadas 
laboratório LaBiotec da Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR), onde foram lavadas em água corrente, liofilizadas 
e trituradas. 

 

Figura 1. Flores de Hibiscus spp. 

Fonte: Os Autores, 2020. 
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Os compostos fenólicos da flor de hibisco foram 

extraídos de acordo com Yang e Shin [1], com 
modificações, usando etanol 80%, acidificado com 1% 
de ácido acético glacial, na proporção de 1:20 (m/v), a 
40 °C, 120 rpm, 20 min. A fração sólida foi retirada 
utilizando em peneiras com aberturas equivalentes a 
150 mesh (0,119 mm) e mantidos em congelador até as 
seguintes análises. 

O extrato fenólico foi analisado por análises 
colorimétricas em termos de compostos fenólicos 
totais (CFT) [2], flavonoides totais (FT) [3], e atividade 
antioxidante pelos métodos de ABTS+ [4], DPPH- [5], 
FRAP [6], e capacidade quelante dos íons Fe2+ [7] e 
Ca2+ [8]. 

 

Resultados e Discussões 

As flores de Hibisco, amplamente utilizadas no 
preparo de infusões, apresentam compostos fenólicos 
com característica antioxidante (Tabela 1). Os 
flavonoides, cerca de 40 % dos compostos fenólicos 
totais dessas flores (Tabela 1), pertencem a maior 
classe desses compostos, após os ácidos fenólicos. 
Tais compostos compreendem flavanóis 
(catequinas), flavonóis (quercetinas) e antocianinas, 
responsáveis pela coloração das flores. Estudos 
relatam que os flavonoides, bem como os outros 
compostos fenólicos estão atrelados aos benefícios 
oferecidos a saúde, dado consumo regular [9]. 

Esses compostos bioativos também estão 
relacionados a atividade antioxidante das flores de 
hibisco (Tabela 1). A atividade antioxidante confere a 
capacidade de inibir a propagação dos radicais livres 
(RL). Os RL em excesso causam prejuízos à saúde 
humana, tais como oxidação de proteínas do DNA, 
podendo resultar em doenças metabólicas, como 
diabetes, hipercolesterolemia e obesidade, doenças 
neurodegenerativas como Alzheimer, doenças 
cardíacas e câncer [9]. 

A capacidade antioxidante é influenciada 
principalmente pela estrutura principal dos compostos 
fenólicos e disposição de suas hidroxilas livres [10]. A 
atividade antioxidante foi determinada por diferentes 
métodos, os quais atuam em diferentes mecanismos. Os 
métodos de ABTS+ e DPPH- atuam principalmente pela 
redução 
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de radical livre, ao passo que as demais técnicas possibilitam a 
determinação via transferência de elétron. Dessa forma, os 
compostos podem apresentar maior afinidade com alguns métodos 
específicos (Tabela 1). 

 

 
Tabela 1. Composição fenólica e atividade antioxidante das flores de 

  Hibisco.  

  Composição fenólica  

CFT (mg EAG/g) 20,63 ± 0,26 

  FT (mg CAT/g) 8,29 ± 0,12  

  Atividade antioxidante  

ABTS+ (µmol ET/g) 109,99 ± 0,89 

DPPH- (µmol ET/g) 449,45 ± 7,84 

FRAP (g FeSO4/g) 31,81 ± 0,08 

Quelante Fe2+ (mg EDTA/g) 59,73 ± 0,26 

Quelante Ca2+ (%) * 21,69 ± 0,37 
 

Fonte: Os Autores, 2020. 
Nota: CFT: Compostos fenólicos totais. EAG: Equivalente de ácido gálico. FT: 
Flavonoides totais. CAT: Equivalente de catequina. ABTS: Atividade 
antioxidante pela descoloração do cátion ABTS+. ET: Equivalente de Trolox. 
DPPH: Atividade antioxidante pela redução do radical DPPH-. FRAP: Atividade 
antioxidante pela redução do íon Fe2+. Quelante Fe2+: Capacidade de quelante 

do íon Fe2+. EDTA: ácido etilenodiamino tetra-acético. Quelante Ca2+: 
Capacidade quelante do íon Ca2+. *: Extrato diluído 100 vezes. 

 

Além disso, os produtos com capacidade quelante de 
metais como ferro e cálcio (Tabela 1) conferem maior 
bioacessibilidade de tais compostos após a digestão 
gastrointestinal, podendo ser usados em alimentos suplementados. 
Em cosméticos, são aplicados em cremes para derme com função 
antioxidante e atuam como quelante de metais pesados, o que 
auxilia na redução do envelhecimento precoce. Além disso, 
compostos com atividade quelante de metais podem ser usados 
em transplantes de órgãos, auxiliando na aceitação de novos 
órgãos [11]. 

 

Conclusões 
 

As flores de hibisco apresentaram compostos fenólicos, 
especialmente ácidos fenólicos e flavonoides, com características 
antioxidantes. Essa característica está atrelada a diferentes 
benefícios, os quais podem ser explorados em alimentos, 
cosméticos e em diferentes tratamentos medicinais. 
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Palavras-Chave 

 
 Filtros solares 

 Ácido crileno 

 Efeito Antena 

Resumo 
 

O octocrileno (OCR, 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoato) é um cromóforo orgânico comumente 

presente em formulações de filtros solares comerciais. Neste trabalho, o ácido crileno (CLN; 

2-ciano-3,3-difenil ácido 2-propenóico), foi obtido a partir da hidrólise alcalina do OCR. 

Posteriormente será empregado como ligante na síntese de compostos de coordenação 

contendo lantanídeos (Ln3+) para o estudo de propriedades ópticas. A etapa de síntese do 

ligante CLN foi obtida com sucesso, os espectros de infravermelho e de massas confirmam a 

eficiência da síntese. Os espectros de absorção no ultravioleta demonstram potencial do CLN 

para atuar como antena, evidenciado pela região de ~290 nm no espectro. 
 

 

 

 
Introdução 

Na literatura diferentes filtros solares orgânicos são 
reportados, e sua síntese têm atraído a atenção de diferentes 
áreas, entre elas a química orgânica e medicinal, devido ao seu 
uso na prevenção de doenças dermatológicas. Estes filtros 
apresentam vantagens em relação as composições híbridas, ou 
contendo derivados inorgânicos, por minimizarem o espalhamento 
não uniforme sobre a pele, serem de baixo custo e exibirem 
elevadas fotoestabilidades em formulações comercialmente 
disponíveis. Um exemplo de composto ativo em destaque é o 
octocrileno (OCR; 2-etilhexil 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoato), 
Figura 1a, absorvedor na região do UVB que pode ser utilizado em 
conjunto com outros filtros orgânicos absorvedores na região do 
UVA, a exemplo da avobenzona (1-(4-terc-butilfenil)-3-(4- 
metoxifenil)propano-1,3-diona), Figura 1b, visando o aumento da 
fotoestabilidade na composição de dermocosméticos.[1] 

a) 

Embora o produto hidrolisado tenha atraído o interesse das 
áreas de química analítica e ambiental, não há na literatura relatos 
deste atuando como ligante em compostos de coordenação. Outros 
filtros comercialmente disponíves, a exemplo da avobenzona, já 
foram reportadas como sensibilizador de íons Ln3+, e atuaram com 
sucesso para a intensificação de propriedades ópticas.[3] Frente ao 
exposto, neste trabalho o emprego de um filtro comercial será 
funcionalizado para exibir pontos de coordenação efetivos a 
centros luminescentes, e assim apresentar potencial para atuar 
como antena nos processos de absorção e transferência de 
energia. Temos por objetivo: i. revisar o emprego do octocrileno e 
derivados como nos exemplos supracitados da literatura, e ii. 
reportar a obtenção e a caracterização do ácido crileno por 
funcionalização do octocrileno em reação de hidrólise alcalina. 
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Figura 2. Representação estrutural do ácido crileno. 
Fonte: O autor, 2020 
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Materiais e Métodos 

Para a reação de hidrólise alcalina, em um béquer, 
adicionou 10,0 mL de solução de hidróxido de sódio 1,0 mol·L-1 

sobre 20,0 mL de solução etanólica de octocrileno 0,5 mol·L-1, sob 

agitação e aquecimento, sem refluxo, por 1,0 h. Ao término da 
reação realizou extração líquido-líquido empregando 20,0 mL de 
éter de petróleo por três vezes, para remoção de octocrileno 

Figura 1. Representações estruturais a) do octocrileno e 
b) da avobenzona. 

Fonte: O autor, 2020 

 
Em contraposição ao uso adequado, pesquisadores se 

preocupam com os impactos ambientais dos filtros em ambientes 
aquosos, onde a quantificação de derivados na forma de éster, do 
produto hidrolisado - ácido crileno (CLN; 2-ciano-3,3-difenil ácido 
2-propenóico), Figura 2, e ainda enquanto metabólito urinário da 

digestão do octocrileno monitorado em humanos.[2] 
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remanescente. A fase aquosa foi acidificada com 10,0 mL 
solução 
de ácido sulfúrico 1,0 mol·L-1, para protonar o carboxilato, 
formando precipitado de cor amarelada, que foi extraído 
do meio aquoso por meio de extração líquido-líquido 
empregando 20,0 mL de acetato de etila por três vezes. 
O solvente da fase orgânica foi evaporado à vácuo para 
se obter ácido crileno sólido. A síntese deste foi 
comprovada por técnicas de espectroscopia 
vibracional FT-IR, cromatografia gasosa acoplada a 
espectro de massas e espectroscopia de absorção 
eletrônica na região do UV-Vis. 
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Resultados e Discussões 

Através do cromatograma apresentado na Figura 3, 
observa-se maior tempo de retenção do octocrileno (40,6 min) em 
relação ao ácido crileno (30,0 min), comportamento já esperado, 
devido à apolaridade mais intensa do octocrileno, o que concedeu 
maior interação deste com a coluna utilizada. 

modificação neste grupamento. 
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Figura 6. Espectros vibracionais de absorção na região do infravermelho 
do ácido crileno (CLN) e do octocrileno (OCR), obtidos em placas de KBr. 

Fonte: O autor, 2017 
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Figura 3. Cromatrograma do ácido crileno (CLN) e do octocrileno (OCR). 
Condições de análise: coluna apolar com fase estacionária 5% difenil e 
95% dimetil siloxano; gás hélio; rampa de 60°C até 300°C; ionização por 

impacto de elétrons; injetor splitless; detector quadrupolo. 
Fonte: O autor, 2017 

 
A partir do espectro de massas do octocrileno, Figura 4, foi 

identificado o pico do íon molecular em m/z = 361, e o pico base 
em m/z = 205, referente à perda da carboxila, confirmando que a 
hidrólise foi eficiente. 
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Tabela 1. Atribuições dos modos de vibração dos compostos.  

Número de onda / cm-1 
 

Composto  C=O  C‒O  C=C  C≡N  O‒H  O‒H 

CLN 1687 1273 1597 2220 3435 931 

OCR 1718 1235 1560 2217 ― ― 

Fonte: O autor, 2017 

 

Resultados obtidos por espectroscopia eletrônica de 
absorção na região do ultravioleta-visível (UV-Vis), Figura 7, 
demonstram deslocamentos para menores comprimentos de onda, 
correspondente às transições π-π*, devido à diminuição de energia 

dos estados fundamentais, causada pelo efeito indutivo de retirada 
de elétrons pela carboxila, mais acentuado no ácido crileno. 
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Figura 4. Espectro de massas do octocrileno (OCR). 
Fonte: O autor, 2017 

 
No espectro de massas do ácido crileno, Figura 5, não foi 

possível identificar o pico do íon molecular em m/z = 249, porém foi 
comprovado a obtenção do mesmo pelo pico base em m/z = 205, o 
que está de acordo com resultados reportados na literatura.[2] 
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Figura 7. Espectros eletrônicos de absorção na região do ultravioleta do 
ácido crileno (CLN) e do octocrileno (OCR). 

Fonte: O autor, 2017 

 
Conclusões 

Os pontos de coordenação resultantes da funcionalização 

do octocrileno foi confirmada por resultados de espectroscopia 
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vibracional de absorção na região do infravermelho e 

espectroscopia de massas. A absortividade indicativa dos grupos 

aromáticos evidenciada nos espectros UV-Vis são evidências de 

Figura 5. Espectro de massas do ácido crileno (CLN). 
Fonte: O autor, 2017 

 
Por espectroscopia vibracional de absorção na região do 

infravermelho (FT-IR), além da identificação referente ao 
estiramento da ligação O-H, Figura 6 e Tabela 1, os deslocamentos 
das vibrações da carbonila, causado pela dimerização de ácidos 
carboxílicos que diminui a constante de força de estiramento e a 
frequência, foram as principais evidências de obtenção do ácido 
crileno. A nitrila não apresentou deslocamentos relevantes do 
octocrileno para o ácido crileno, indicando que não houve 

que o ácido crileno apresenta potencial para atuar como antena em 

compostos de coordenação contendo lantanídeos. 
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Palavras-Chave 
 

 

 
● Staphylococcus aureus 

● Radiação ionizante 

● Antimicrobianos 

Resumo 

 
Os  Staphylococcus        aureus        são  encontrados        na microbiota de 

todos os seres humanos e apresentam uma grande versatilidade 

nos   seus   mecanismos   de    resistência aos   mais   diversos 

antimicrobianos.   Um    dos    métodos físicos  de   controle   do 

crescimento   bacteriano   é   realizado por meio da irradiação 

ionizante. Métodos: A cepa de S. aureus ATCC 6538 foi cultivada 

em tubos de ensaio  com  caldo  nutriente  para  a   etapa   de 

irradiação.  As  amostras foram submetidas à radiação ionizante 

nas intensidades de 20 kGy, 40 kGy, 60 kGy e 100 kGy. Antes e 

após   a   irradiação avaliou-se  o  crescimento  bacteriano  e  a 

sensibilidade das bactérias aos antibióticos amoxicilina e 

cefalotina. Conclusão: mostrou-se que houve maior inibição do 

crescimento bacteriano com o aumento da intensidade da 

irradiação. No entanto, mesmo após a aplicação de 100 kGy, não 

houve inibição total do crescimento, ou seja, uma esterilização. A 

sensibilidade da bactéria à amoxicilina foi maior após irradiação de 

60 kGy e à cefalotina após 100 kGy. 

 
 
 
 

 

Introdução 

Os  Staphylococcus      aureus       são  cocos gram positivos não 

esporulados, imóveis, anaeróbios facultativos, produtores de 

catalase, e dispostos em grupos ou “cachos de uvas”. Pertencem à 

família Micrococcaceae,  e  é uma das 37 espécies  do  gênero 

Staphylococcus. As  colônias   de   S.   aureus   (aureus,  do  latim, 

“dourado”) podem se apresentar em colocação amarelada.[1]
 

A radiação ionizante (RI) é a radiação com energia 

suficiente para ionizar moléculas, ou seja, tem energia suficiente 

para remover elétrons das órbitas dos átomos ou moléculas 

produzindo assim íons. Existem dois tipos de radiação ionizante, 

ambos produzidos pelo decaimento de elementos radioativos: 

eletromagnética (X e radiação gama, que fazem parte do espectro 

eletromagnético que inclui a luz visível e ondas de rádio) e de 

partículas (partículas α e β).[2]
 

Quando há a interação da radiação com um tecido vivo, 

acontece em quatro estágios: o estágio físico, em que ocorre a 

ionização de um átomo em cerca de 10-15 segundos; o estágio 

físico-químico, quando ocorrem as quebras das ligações químicas 

das moléculas que sofrem ionização, com duração de uns 10-6
 

segundos; o estágio químico, quando os fragmentos da molécula 

se ligam a outras moléculas, com duração de poucos segundos; e 

estágio biológico que pode durar dias, semanas ou até várias 

dezenas de anos quando surgem efeitos bioquímicos e fisiológicos 

com alterações morfológicas e funcionais dos órgãos.[2]
 

Os  S.       aureus        têm  se  destacado  por  apresentarem uma 

grande   versatilidade  nos  seus  mecanismos  de  resistência aos 

antimicrobianos. As manifestações clínicas das doenças causadas 

por S. aureus variam desde intoxicações alimentares ou infecções 

cutâneas de pouca importância até infecções hospitalares graves, 

principalmente da corrente sanguínea, associando-se 

significativamente a morbidades e mortes.[3,4]
 

 

Materiais e Métodos 
O trabalho foi realizado o Laboratório de Microbiologia do 

Departamento de Química e Biologia da UTFPR Câmpus Ecoville. 

As amostras de S. aureus e materiais utilizados são pertencentes 

ao laboratório. 

Para a realização deste trabalho foram utilizadas culturas 

estoque de S. aureus ATCC 6538. A bactéria foi repicada em 

mailto:estefaniefarias@gmail.com


 

 

placas de Petri com meio ágar nutriente solidificado. As placas 

foram incubadas em estufa à 37 oC por 18-24 h. 

 
Padronização e Semeadura das Amostras 

Após o crescimento das colônias, estas foram 

transferidas por uma alça esterilizada para tubos estéreis contendo 

5 ml de água purificada e 0,9% de cloreto de sódio (NaCl). Os 

tubos foram padronizados de acordo com McFarland Turbidity Standard  0.5,  

que  se baseia na turvação da água. Foram feitos 4 tudos para 

cada irradiação, dois de controle e dois para irradiar. Os tubos 

foram levados para à irradiação no Hospital Oncoville. As 

irradiações foram 20 kGy, 40 kGy, 60 kGy, 80 kGy e 100 kGy 

respectivamente, feitas em dias diferentes. Os parâmetros para 

foram SSD 10 cm e campo 20x20 cm. 

As bactérias irradiadas e não irradiadas foram então 

diluídas pelo método de diluição seriada e para a semeadura foram 
utilizadas a diluição 10−6 

do controle e das irradiações. Foram 

colocados 1 mL da diluição em placas Petri previamente 

esterilizadas e utilizando o método de Pour Plate, o ágar nutriente à 

50°C foi despejado nas placas e movimentos no formato de oito 

foram feitos para se ter melhor dispersão nas placas. Após o 

esfriamento do ágar, as placas foram categorizadas, plastificadas 

(Figura 1) e colocadas na estufa à 37°C por 24 horas. Foram feitas 2 

placas para cada tubo, totalizando 8 placas para cada irradiação. 

Após as 24 horas, as placas foram retiradas e as 

unidades formadoras de colônias (UFC) foram contadas a olho nu 

pela autora (Figura 1). A contagem de placas, seguindo a 

recomendação, foram feitas com no mínimo 30 e no máximo 300 

colônias. 

 

Figura 1. Categorização e contagem das colônias 

Fonte: A autora, 2020 

 
Para o estudo da sensibilidade das bactérias irradiadas à 

antibióticos, o meio ágar Mueller-Hinton (MH) foi utilizado para 

cultivar a bactéria e verificar o halo. O ágar MH foi colocado em 

placas Petri esterilizadas e após o endurecimento, um swab foi 

utilizado para se ter a distribuição uniforme da suspensão 

bacteriana (padronizada para 108 células/mL) na superfície do ágar. 

E então discos contendo concentrações padronizadas (30 

microgramas) dos antibióticos amoxicilina e cefalotina foram 

colocados no centro de cada placa (Figura 2). Esse procedimento 

foi feito com as irradiações de 20 kGy, 60 kGy e 100 kGy e seus 

respectivos controles. 

 
 
 
 
 
 

Figura 2. Exemplo da categorização e da formação dos halos das 
amostras controle de MH. 

Fonte: A autora, 2020 

 
As placas foram colocadas na estufa por 24 horas à 

37°C. Após o crescimento bacteriano, os halos foram medidos com 

uma régua. 

 

Resultados e Discussões 

Concluída a parte de irradiação e cultura de 24h na estufa, 

foi realizada a contagem das colônias das amostras controle e 

irradiadas na diluição 10 
−6

 . Os resultados das contagens podem 

ser observados na Tabela 1. 

 
   Tabela 1. Contagem das colônias controle e irradiadas. 
 Média Desvio 

(UFC) Padrão 

Controle 214 24,2 

20 kGy 162 15 

40 kGy 94 9,1 

60 kGy 89 16,8 

80 kGy 87 4,2 

100 kGy 83 5,3 
 Fonte: A autora, 2020  

 
Os resultados expressos na Tabela 1 demonstram que as 

amostras irradiadas apresentaram, diminuição das UFC com o 

aumento da intensidade da radiação, indicando a 

radiossensibilidade da bactéria S. aureus. 

Com relação aos testes de sensibilidade aos antibióticos, 

pode-se observar na Tabela 2 que as bactérias não irradiadas 

tiveram valores dos halos de inibição de 40x40 milímetros para os 

dois antibióticos e que a dose da radiação afetou algumas 

amostras. 

  Tabela 2. Tamanho dos halos. 

Média (mm) 

Controle 

Amox 
40x40 

20 kGy 40x40 



 

 

60 kGy 50x50 

100 kGy 40x41 
 

 
Agradecimentos 

Controle 
Cefa 

40x40 Gostaria de agradecer ao DAQBI por poder utilizar o 

20 kGy 38x38 

60 kGy 41x41 

100 kGy 47x49 
 

Fonte: A autora, 2020 

 
Nas irradiações de 20 kGy não houve mudança 

significativa. Já na irradiação de 60 kGy, o halo de inibição da 

amoxicilina teve um salto de 10 milímetros em comparação ao 

controle, diferentemente da cefalotina. Nas irradiações de 100 kGy, 

os halos para amoxicilina diminuíram em relação a irradiação de 60 

kGy, terminando do 40x41 milímetros. Uma possibilidade é da 

inserção de alguma mutação na cepa que aumentou a 

sensibilidade ao antibiótico após a irradiação a 60 kGy, o que não 

aconteceu com 100 kGy. No entanto, para a Cefalotina o maior  halo 

de inibição (47x49 milímetros) foi observado nesta última 

irradiação. 

 

Conclusões 

As doses de radiação aplicadas neste estudo foram efetivas 

para  a  inibição  do  crescimento  das  colônias de S.      aureus. Não 

observou-se muita diferença entre os resultados com doses  acima 

de 60 kGy. Em  relação  aos  halos  de  inibição, mostrou-se  a 

sensibilidade  da  bactéria  à   radiação   e   seu efeito no potencial 

antimicrobiano  da  amoxicilina  e  cefalotina, pois os halos ficaram 

maiores em relação às bactérias não irradiadas, mesmo tendo 

algumas variáveis. 
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Palavras-Chave 

 
 Poluentes emergentes

 Antibióticos

 Resistência bacteriana

Resumo 
 

Os antibióticos residuais presentes nos compartimentos ambientais podem contribuir para o 

fenômeno da resistência antimicrobiana, com impacto direto sobre a saúde humana. Os 

processos Oxidativos Avançados (POAS) têm surgido como uma tecnologia promissora na 

mitigação desses novos poluentes. Avaliou-se o efeito de uma água residuária sintética 

contendo 10 mg L-1 tetraciclina pós-tratada por tratada por fotólise direta, fotocátalise 

heterogênea e fotocátalise homogênea sobre o crescimento de Escherichia coli. A contagem 

de UFCs ocorreu em Plate Count Agar em triplicata. Observou-se maior crescimento dos 

microrganismos nos tratamentos do que no controle, indicando a ocorrência de degradação do 

antibiótico pelos POAs testados e, portanto, menor efeito tóxico após todos os tratamentos de 

degradação empregados. Concluiu-se que os tratamentos baseados em fotocatálises são 

promissores no tratamento de águas e efluentes contaminados com o fármaco tetraciclina. 
 

 

 

 
Introdução 

Contaminantes emergentes têm sido objeto de estudos, 
motivados pelas incertezas quanto aos seus possíveis efeitos 
ecotoxicológicos sobre a biota e suas interações com os 
compartimentos ambientais. Os antibióticos têm destaque nesse 
cenário em particular pelo fenômeno da resistência antimicrobiana, 
com impacto direto sobre a saúde humana [1-3]. 

Os processos Oxidativos Avançados (POAs) têm surgido 
como uma tecnologia promissora na mitigação desses novos 
poluentes, no entanto necessitam de avaliação quanto aos 
produtos geradose e efeitos dos mesmos sobre os organismos [4- 
5]. 

Neste trabalho avaliou-se o efeito de uma água residuária 
sintética contendo o antibiótico tetraciclina (TCT) pós-tratada por 
POAs do tipo fotolise, fotocatálise homogênea (foto-Fenton) e 
fotocatálise heterogênea (TiO2/H2O2/UV) sobre o crescimento de 
colonias do organismo teste Escherichia coli. 

 
 

Materiais e Métodos 

Foi utilizada a cepa padrão (E. coli, Microbiologics® 
derivada da ATCC® 25922™) previamente isolada em ágar Eosina 
Azul de Metileno. Após incubação a 35 ± 2 ºC por 24 horas, onde 
cinco colônias foram isoladas para a realização de uma diluição 
seriada (10-1 a 10-6) em água salina estéril e semeadura em Count 
Agar (PCA). 

Selecionou-se a diluição de 10-4 por apresentar um número 
médio de 181 colônias em três placas, obtendo-se em torno de em 
1,81x107 UFC mL-1. 

A água residuária contendo 10 mg L-1 de tetraciclina foi 
tratada por fotólise, fotocatálise homogênea (foto-Fenton) e 
fotocatáliseheterogênea (TiO2/H2O2/UV). Alíquotas de 1 mL de 

cada tratamento (Tabela 1) nos tempos de 0 e 180 min e do 
controle foram neutralizadas e transferidas para tubos com 8,0 mL 
de solução de água salina 0,85% e 1,0 mL do inóculo durante 2h. 

Transferiu-se 100 µL da solução de cada tubo para cerca 
de 20 mL do meio de cultura Plate Count Agar em triplicata. Fez-se 
a incubação a 35 (±2) ºC por 24 horas e realizou-se a contagem 
das colônias para cálculo de UFC. 

 

Resultados e Discussões 

No tratamento A, em 0 min, após permanecer 2 horas em 

contato com o inoculo em estufa a 35 ± 2 ºC, contaram-se 1,3x108 

UFC mL-1 (Tabela 1). Após 180 min do processo de fotólise direta 

da TCT, obteve-se 1,6x108 UFC mL-1. Observou-se um aumento de 

25,98 % no número de UFC de E. coli. Ou seja, ocorreu uma 

pequena taxa de degradação do antibiótico. 

 
Tabela 1. Relação do número de UFC de E. coli x tratamentos 

x108 UFC mL-1 
Tratamentos 0 min 180 min 

Controle 1,8 1,8 

A (UV) 1,3 1,6 
B (H2O2/UV) 1,0 2,6 

C (TiO2/H2O2/UV) 1,3 3,0 
D (H2O2/Fe

2+
/UV) 1,3 2,2 

Fonte: O Autor, 2020 

 

Para o tratamento B, contendo apenas TCT, H2O2 e 
radiação UV, em 0 min de degradação, contaram-se 1,0x108 UFC 
mL-1. Para a alíquota de 180 min obtiveram-se 2,6x108 UFC mL-1 e, 
portanto, aumento de 160 % no número de UFC de E. coli. Sabe-se 
que o uso de H2O2 favorece a ocorrência de estresse oxidativo nos 
organismos presentes no sistema [7]. Essa observação justifica a 
menor ocorrência de UFCs neste tratamento. 

No tratamento C (Figura 1), no tempo de 0 min foram 
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contadas 1,0x108 UFC mL-1 e com 180 min 2,6x108 UFC 
mL-1. O 
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aumento foi de 130,76 %, indicando que houve a degradação do 
fármaco TCT e que os produtos formados não apresentam uma 
maior toxidade em relação ao tratamento no tempo inicial. 

 

a) b) 
Figura 1. Crescimento bacterianos no tratamento C a) 0 min e b) 180 

min. 
Fonte: O Autor, 2020 

Em um estudo da degradação da TCT pelo processo com 

TiO2/UV, com foco na determinação de biodegradabilidade, 

toxicidade e identificação dos produtos formados durante o 

tratamento fotocatalítico foi observada uma redução de 24% na 

concentração do carbono orgânico e toxicidade reduzida em 

Pseudomonas aeruginosa. Comportamento que corrobora com a 

observação feita pelo aumento da UFCs após 180 min de 

degradação por este processo [6]. 

No tratamento D (foto-Fenton), no tempo de 0 min, 

contaram-se 1,3x108 UFC mL-1 e em 180 min 3,0x108 UFC mL-1. 

Houve um aumento de 69,23 % no número de UFCs confirmando a 

degradação do fármaco TCT e que os produtos formados não 

apresentam uma maior toxidade em relação ao tratamento D no 

tempo inicial. 

 

Conclusões 

Observou-se maior crescimento dos microrganismos nos 

tratamentos do que no controle, indicando a ocorrência de 

degradação do antibiótico pelos POAs testados e, portanto, menor 

efeito tóxico após todos os tratamentos de degradação 

empregados. Concluiu-se que os tratamentos baseados em 

fotocatálise são promissores no tratamento de águas e efluentes 

contaminados com o fármaco TCT. 
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Resumo 
 

A Atrazina é um representante importante da classe dos Herbicidas, tendo sua aplicação em 
lavouras por todo o mundo e sua presença é detectada no monitoramento de solos e águas 
com frequência [1]. Sua degradação vem sido estuda por diversos processos, incluindo os de 
oxidação avançada (POAs). Nesse caso, foi desenvolvido um reator fotoeletrocatalítico e sua 
eficiência foi avaliada e comprovada para a degradação da Atrazina em efluente sanitário 
sintético por meio de análises de demanda química de oxigênio (DQO)[2] e cromatografia 
líquida de alta eficiência detecção por arranjo de diodos e fluorescência (HPLC-DAD –FLD). 

 

 
Introdução 

A Atrazina (2-cloro-4-(etilamino)-6 (isopropilamino)-s- 
triazina), herbicida pré e pós-emergente, tem sido utilizada no 
controle anual de plantas daninhas em grande variedade de 
culturas, incluindo as de milho, cana-de-açúcar, sorgo e pinus. 
Devido ao uso intenso, baixa reatividade e solubilidade, é 
comumente detectado no monitoramento de solos e águas 
subterrâneas. A degradação deste herbicida tem sido estudada por 
meio de métodos biológicos (decomposição bacteriana, 
metabolização em plantas) e físico-químicos. Alternativamente, 
processos de oxidação avançada (POAs) podem ser usados para a 
degradação da Atrazina. Estes métodos podem ser facilmente 
acoplados com outros métodos químicos ou biológicos[1]. No 
presente trabalho técnicas fotoeletroquímicas foram utilizadas 
visando a degradação da Atrazina. 

 

Materiais e Métodos 

Foi construído um reator a partir de um vaso cilíndrico de 
cloreto de polivinila (PVC), contendo acessórios que o capacitam 
para processos fotoeletrocatalíticos. O referido reator foi alimentado 
com solução aquosa contendo efluente sanitário sintético fortificado 
com Atrazina comercial. Um par de eletrodos foi instalado em seu 
interior, o eletrodo de trabalho (titânio) possuía área de 157,44 cm2 

e foi posicionado ao lado da fonte de radiação UV (lâmpada de 
ultravioleta múltipla Philips PL-S 13W) envolvida em uma célula de 
Quartzo. Uma bomba compressora de ar BOYU modelo U-2800 foi 
responsável por garantir a oxigenação do meio líquido ao longo do 
processo oxidação primária. O contra-eletrodo (alumínio) possuía 
área superior à do eletrodo de trabalho e ficou distribuído na face 
interna do reator. O sistema eletroquímico foi conectado a uma 
fonte de alimentação de corrente elétrica continua ICEL ps-1500. 
Coberto por uma tampa de PVC para auxiliar na saturação de O2 

da solução. O reator operou com uma capacidade volumétrica de 
1,5 L e com corrente constante de 0,8 A. Foram realizadas análises 
de demanda química de oxigênio (DQO)[2] e cromatografia líquida 
de alta eficiência modelo Agilent 1260 detecção por arranjo de 
diodos e fluorescência (HPLC-DAD –FLD). 

 

Resultados e Discussões 

Ápos 120 minutos de reação foram constatados remoção 
de 95% de DQO e 80% da concentação de Atrazina (Ci 527,22 μg 
L-1, Cf120 min 98,41 μg L-1). Malpass et al., (2007) estudaram o 
processo eletroquímico fotoassistido, e os resultados 
demonstraram que quando combinados os processos 
eletroquímicos e fotoeletroquímicos a remoção completa da 
Atrazina é obtida com baixas densidades de corrente, assim como 
nesse estudo (I = 5,08 mA cm-2), além disso a eficiência da 
remoção da Atrazina comercial demonstrou ser reduzida em 
comparação com o padrão, devido a presença de componentes 
adicionais presentes na fórmula comercial[1]. 

 

Figura 1. Imagem do Reator construído em operação. 
Fonte: A autora, 2020 

 
Conclusões 

O reator construído demostrou ser eficaz na degradação da 

Atrazina e na remoção de DQO. 
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Resumo 
 

O descarte de corantes têxteis não tratados em efluentes, leva a vários problemas de saúde 
humana, além da alteração da biodiversidade do ambiente aquático. Pesquisas têm avaliado 
diversas técnicas para o tratamento desses efluentes, dentre elas, a aplicação de metabólicos 
microbianos. Após o tratamento, é fundamental os testes de avaliação da toxicidade do 
material tratado. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo verificar a fitotoxicidade dos 
corantes Cristal violeta (CV) e Azul de metileno (AM) antes e após tratamento com isolado 
bacteriano. Os isolados bacterianos foram Pseudomonas sp. (A5) e Bacillus sp. (CA), e o 
vegetal testado foi Vigna radiata (feijão mungu). Os corantes tratados foram obtidos nos 
tempos 0 e 48hs e a fitotoxicidade foi mensurada pelo índice de germinação e crescimento das 
radículas. A fitoxicidade empregando feijão mungu foi reduzida após tratamento do corante 
cristal violeta com Pseudomonas sp., e após tratamento do corante azul de metileno com 
Bacillus sp. 

 
 

 

Introdução 
Os corantes trifenilmetano (cristal violeta) e fenotiazina 

(azul de metileno) são amplamente empregados na indústria têxtil. 
Contudo, cerca de 15% destes corantes são liberados no meio 
ambiente, alterando a cor da água, os processos fotossintéticos, a 
disponibilidade de oxigênio, elevando a eutrofização e prejudicando 
a biodiversidade de efluentes. Ademais, a alta toxicidade destes 
corantes possui efeitos carcinogênicos e mutagênicos no 
organismo humano[1]. 

No intuito de mitigar tais prejuízos, métodos físicos, 
químicos e biológicos vêm sendo empregados no tratamento de 
águas residuais têxteis[1]. Os métodos biológicos, que realizam a 
biodegradação de corantes por microrganismo, destacam-se como 
um processo pouco dispendioso e ecologicamente amigável, “eco- 
friendly” [2]. 

Espécies de Pseudomonas sp. e Bacillus sp. tem 
apresentado eficiência variável na degradação dos corantes, 
podendo melhorar a qualidade turbidimétrica da água. No entanto, 
o sub-produto da degradação pode ser mais ou menos toxico que o 
composto original, tornando a avaliação da toxicidade uma etapa 
fundamental para o emprego de métodos biológicos[3]. Neste 
contexto, as análises de fitotoxicidade são importantes, pois 
determinam a toxicidade dos compostos por meio da taxa de 
germinação e de crescimento da parte radicular das sementes que 
foram expostas aos corantes tratados e não tratados em diferentes 
concentrações. 

Desta forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar a 
fitotoxicidade dos corantes cristal violeta e azul de metileno em 
sementes de Vigna radiata, após a biodegradação por isolados 
ambientais de Pseudomonas sp. e Bacillus sp.. 

 

Materiais e Métodos 
Composição do meio e material biológico 

Os isolados bacterianos Pseudomonas sp. (A5) e Bacillus 
sp. (CA) foram empregados na biodegradação do corante cristal 
violeta (concentração de 0,025 mg L-1) e azul de metileno (100 mg 
L-1). As soluções de corantes foram agregadas em meio de cultura 
BHI (Brain Heart Infusion Broth-Acumédia®), acrescido de cultura 
bacteriana na concentração de 1x108 UFC/ml[4]. Nos tempos 0 e 48 
horas, alíquotas foram retiradas e a massa celular foi removida por 
centrifugação. Solução de corante não tratado foi utilizada como 
controle positivo. 

 

Fitotoxicidade com sementes de Vigna radiata 
A toxicidade dos corantes em solução tratada e não 

tratada foi estimada por ensaio com sementes de feijão mungu. 
Dez (10) sementes foram depositadas sobre papel de filtro 
umedecido com 5 mL da solução para cada tratamento (Figura 1). 
Água destilada estéril foi utilizada como controle negativo. Os 
experimentos foram conduzidos durante 7 dias, em triplicata. 

Após este período, foi mensurado o crescimento médio das 
raízes (cm), Índice Relativo de Crescimento (ICR) e Índice de 
Germinação (IG). O grau de toxicidade da amostra foi avaliado pelo 
índice de germinação (IG), que é a relação entre o comprimento 
médio das raízes, expresso pelo Índice de Crescimento Relativo 
(ICR) e a média de sementes que germinaram. 

 

Figura 1. Montagem do experimento dos testes de fitotoxidade. Destaque 
para os grãos de Vigna radiata. 
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O índice de crescimento da radícula (ICR) foi dado pela 
Equação 1 e o índice de germinação (IG) foi dado pela Equação 2. 

respectivamente, apresentaram aumento significativo de 
germinação, sugerindo a biossorção dos corantes pelas células 

Equação 1: 

 

 

Equação 2: 

 

 

bacterianas. Estes resultados corroboram com os estudos 
realizados por outros autores[5]. 

Sabe-se que o processo de biodegradação dos corantes 
gera diversos produtos, os quais eventualmente podem ser mais 
tóxicos que o composto inicial, inviabilizando sua utilização 
independentemente da ação descolorante[3]. 

Onde: CRA – é o crescimento da radícula na amostra; 
CRC– é o crescimento da radícula no controle negativo; SGA – é o 
número de sementes que germinaram na amostra; SGC – é o 
número de sementes que germinaram no controle negativo. 

 

Análises estatísticas 
Os resultados foram submetidos à análise da variância 

(ANOVA), seguidos pelo teste de Tukey, no software Graphpad- 
Prism, sendo considerado significante p<0.05. 

 

Resultados  e Discussão 
O descarte de efluentes têxteis não tratados promove riscos 

à saúde humana e ao meio ambiente. Nesta perspectiva, a 
biorremediação destaca-se como uma importante ferramenta na 
redução dos prejuízos causados por tais dejetos, no entanto, os 
efeitos gerados na toxicidade durante a descoloração são variáveis 
e carecem de investigação[1]. 

A germinação de sementes e o ensaio de crescimento de 
plantas são comuns técnicas utilizadas para avaliar a fitotoxicidade 
dos produtos finais de vários processos de biorremediação. A figura 
2 apresenta as considerações de germinação e tamanho da 
radícula, mensurado neste estudo. 

 

Figura 2. Efeito dos corantes no desenvolvimento da radícula. A. Cristal 

violeta não tratado (Controle positivo). B. Cristal violeta tratado com 
Pseudomonas sp.. C. Azul de metileno não tratado (Controle positivo). D. 
Azul de metileno tratado com Bacillus sp.. Seta amarela: germinação; 
Traço vermelho: mensuração em cm. 

 

Pelos resultados de IG e ICR, podemos instigar que a 
degradação do corante azul de metileno e cristal violeta foram 
diferentes, em relação ao isolado bacteriano testado. 

Embora não houve diferença significativa na germinação do 
grão de feijão nos tratamentos do cristal violeta (com exceção 
Pseudomonas 0h) em relação ao controle, observou-se que o 
corante tratado aumentou o índice de germinação, ou seja, os 
metabolitos gerados na biodegradação apresentaram natureza 
menos tóxica (Tabela 1). 

Já o corante azul de metileno tratado com Pseudomonas 
apresentou resultados negativos em relação aos metabolitos 
gerados, diminuindo significativamente o IG, sugerindo o aumento 
da toxicidade dos metabolitos. 

Contudo, os corantes cristal violeta e azul de metileno no 
tempo 0 na presença de Pseudomonas e Bacillus, 

Os resultados de crescimento de radícula também 
apresentaram variações em relação ao corante tratado e o 
microrganismo. O resultado mais proeminente se deu com o 
corante azul de metileno tratado pelo Bacillus, ou seja, o 
desenvolvimento radicular foi maior. 

Os resultados revelam alterações na estrutura e/ou 
concentração dos corantes têxteis pelos isolados bacterianos 
Bacillus e Pseudomonas, 

 
 

Tabela 1. Fitotoxicidade do cristal violeta e azul de metileno em soluções 

tratadas e não-tratadas por isolados ambientais de Bacillus sp. e 
Pseudomonas sp..  

IG ICR 
 

 

Cristal violeta 
 

 CNT 9,27±5,41 0,17±0,03 

Bacillus sp 
0 horas 

48 horas 

16,64±3,90 

11,28±3,91 

0,17±0, 00 

0,13±0,05 

Pseudomonas sp 
0 horas 

48 horas 

20,65±5,34* 

5,96±1,92 

0,17±0,04 

0,07±0,01* 

Azul de metileno  
CNT 

 
12,9±0,49 

 
0,17±0,00 

Bacillus sp 
0 horas 

48 horas 

32,47±9,01* 

12,24±4,88 

0,36±0,02* 

0,23±0,07 

Pseudomonas sp 
0 horas 

48 horas 

6,44±0,58* 

5,16±2,55* 

0,14±0,05 

0,08±0,04 

IG- Índice de germinação; ICR- Índice de crescimento radicular; CNT corante não 
tratado 
Fonte: A autora (2020). 

 

 
Conclusões 

Considerando os resultamos observados, concluímos que o 
isolado A5 (Pseudomonas sp.) e CA (Bacillus sp.) reduzem a 
fitotoxicidade dos corantes cristal violeta e azul de metileno, 
respectivamente, potencialmente devido a biossorção dos corantes 
pelo microrganismo 
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Neste trabalho comparou-se a composição de dois efluentes de 

origem hospitalar. O primeiro, originado em um Hospital de Grande 

Porte (HGP) e o segundo em um Hospital de Pequeno Porte (HPP). 

Foram comparados os parâmetros físico-químicos DQO, pH, 

Alcalinidade (parcial, intermediária e total) e Ácidos Voláteis. Teste 

Crônico com D. magna e bioensaio com L. sativa, para verificar a 

toxicidade das amostras, além de realizada a contagem de E. coli e 

Coliforme Totais em meio de cultivo. Concluiu-se a necessidade de 

um tratamento posterior ao reator anaeróbio tipo UASB, com a 

finalidade de reduzir a ecotoxicidade dos efluentes. 

 
 
 

 
Introdução 

 
Devido a diversidade de substâncias químicas utilizadas 

nos hospitais, o efluente hospitalar deve ser tratado de forma 
diferenciada do efluente doméstico por causa de sua alta 
concentração de substâncias recalcitrantes, patógenos, fármacos e 
produtos laboratoriais, utilização de produtos químicos se faz 
largamente necessária em análises, tratamentos agressivos e 
invasivos, enquanto outros são utilizados nas desinfecções durante 
as limpezas das edificações. Soma-se o consumo de fármacos por 
parte dos pacientes, tornando esse também um fator a ser 
observado, uma vez que grande parte desses compostos não são 
metabolizados pelo organismo e acabam por ser excretados na rede 
de esgoto do estabelecimento [1]. 

 

Materiais e Métodos 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram coletadas 
amostras de efluentes gerados em dois hospitais públicos, o primeiro 
de grande porte e com atendimento de demandas diversas (HGP), e 
o segundo de pequeno porte com metade de seus leitos destinados 
ao tratamento de pacientes com tuberculose (HPP). 

Para o tratamento do efluente estão sendo utilizados dois 
reatores anaeróbios do tipo UASB, inoculados com biomassa 
coletada em uma estação de tratamento de esgoto municipal na 
cidade de Curitiba/Brasil. Análises de pH, temperatura, DQO, 
alcalinidade (parcial, intermediária, total) e ácidos voláteis foram 
realizadas para verificar a estabilidade do reator. 

Os ensaios de toxicidade aguda para D. magna foram 
realizados através da norma NBR 12713/16. Após o período de 
exposição, foi avaliada a imobilidade dos organismos. Segundo esta 
norma, quanto maior o fator de diluição (FD) necessário para reduzir 
a toxicidade de uma amostra, maior a toxicidade do efluente, levando 

a um maior valor de seu fator de toxicidade (FT), devendo ser 
associado a toxicidade ao menor grau de diluição em que a amostra 
apresenta imobilidade igual ou inferior a 10% dos organismos. 

Os testes de toxicidade aguda com sementes de L. sativa 
foram feitos em triplicata, variedade Boston Branca (Isla Pak®), 
sendo realizados de acordo a metodologia referenciada [2]. Os 
valores do ICR dividiram-se de acordo com os efeitos de toxicidade 
observados em: (a) inibição do alongamento da raiz: 0 <ICR <0,8; 
(b) sem efeitos significativos: 0,8 ≤ ICR ≤ 1,2; e (c) estimulação do 
alongamento radicular: ICR > 1,2. 

Para análise de microbiologia, utilizou-se a metodologia 
‘Rapid HiColiform Broth/Rapid HiColiform Agar’, que descreve como 
uma análise quali-quantitativa para verificar a presença de 
coliformes totais e Escherichia coli. Para isso foram inoculadas as 
amostras em meios de cultura seletivos e após a incubação de 18h 
foi realizada a contagem das unidades formadoras de colônias (UFC) 
[3]. 

 

Resultados e Discussões 

A diferença na constituição do esgoto é fator preponderante 

nas características físico-químicas das amostras [4]. Podemos 

observar (Tabela 1) que a DQO do HGP é aproximadamente 30% 

maior que o HPP. Um dos fatores que podem estar contribuindo para 

a diferença entre as amostras é o fato do HGP possuir grande 

rotatividade de pacientes e visitantes e atender ao tratamento de um 

amplo espectro de doenças, além do porte exigir a utilização de 

substâncias recalcitrantes e tóxicas em maior quantidade, enquanto 

o HPP é especializado em doença pulmonar, reduzindo visitantes e 

consultas clínicas. A administração de substâncias fortes para 

desinfecção de ambientes e descarte de resíduos laboratoriais no 

HGP muito contribui no aumento da DQO, o inverso ocorre no HPP, 

pois, com instalações menores, o uso se torna menos abrangente 
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nas instalações. Salas de cirurgias são encontradas 
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rotineiramente no primeiro caso, já no segundo, não são utilizados 

de forma cotidiana. 

Os testes comparativos com o afluente e efluente do reator 

HGP retornaram resultados de remoção da DQO na ordem de 

aproximadamente 85%. A alcalinidade total obtida na amostra 

efluente é 58% superior ao afluente, demonstrando formação de 

bicarbonatos no meio, com isso, suportando possíveis perturbações 

causadas por aumento da geração de ácidos no reator [4]. 
 

Tabela 1. Caracterização dos efluentes em estudo. Os resultados 
apresentados foram obtidos através da média simples entre três resultados 

 

consequência, o meio de cultura não ser apropriado para esse tipo 

de efluente. 

 

Conclusões 

De acordo com os resultados observados, ambas as 

amostras de efluente hospitalar são tóxicas e capazes de causar 

impacto negativo na comunidade aquática, e, mesmo após o 

tratamento realizado no reator tipo UASB denominado HGP, apesar 

de reduzir o grau de ecotoxicidade, permanece causando impactos 

negativos. Dessa forma, entendemos, de acordo com os resultados 

Parametros1 Afluente
 

 
 
 
 
 
 
 

(mg(HAc)L-¹) 

 
 

 
L. sativa (ICR) 

 
 

 
Fonte: Autores, 2020. 

Afluente Afluente obtidos e em consoante com a literatura, ser interessante para a 

pesquisa realizar um tratamento combinado com um Processo 

Avançado de Oxidação, visando reduzir a ecotoxicidade dos 

efluentes. 
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Os testes de ecotoxicidade aguda realizado com D. magna 

(Tabela 1), mostram que a amostra bruta para ambos os hospitais 

(afluente UASB) apresenta um elevado grau de toxicidade nas águas 

residuais, sendo utilizada o fator de diluição (FD = 16) para o método 

do fator de toxicidade (FT), com 6,25%, causando a imobilidade de 

até 10% dos organismos de teste. Quanto a amostra efluente do 

reator tipo UASB do HGP houve redução no seu grau de toxicidade, 

(FD = 4), fator de toxicidade (FT) 25%. Apesar da redução do FT, 

cabe ressaltar que a amostra ainda é tóxica. 

Quanto ao bioensaio com L. sativa, podemos observar na 

Tabela 1, que as amostras afluente e efluente do reator HGP 

estimularam o crescimento das radículas, e isto é considerado um 

efeito tóxico. Já a amostra afluente do reator HPP inibiu o 

crescimento das radículas, também apresentando um efeito tóxico. 

Com base nos resultados dos testes ecotoxicológicos das 

amostras, podemos notar a toxicidade existente nos efluentes 

gerados nesses estabelecimentos, podendo o fato estar relacionado 

com a especificidade dos tratamentos e a gravidade dos pacientes 

encontrados convalescentes nestas instituições. Os resíduos de 

análises laboratoriais e produtos de limpeza também são 

contribuintes tóxicos dessas matrizes de estudo. 

O resultado das análises microbiológicas (Tabela 1) para 

coliformes totais mostrou-se eficiente para o afluente e efluente do 

reator HGP com unidades formadoras de colônias (UFC) previstas 

para 18h de incubação e apresentando também redução de 27% e 

18% das UFC/mL, respectivamente, dentro da faixa esperada para 

esse tipo de tratamento. A amostra Afluente do reator HPP não 

apresentou resultado nos testes microbiológicos, não gerando UFC, 

podendo esse fato estar relacionado a metodologia aplicada, e, por 

[3] Alcamo, E. I. (2001) Fundamentals of Microbiology, Jones and 
Bartlett Publishers 
[4] Metcalf & Eddy Inc. (2016) Tratamento de Efluentes e 
Recuperação de Recursos, McGraw – Hill. 

Reator HGP Reator HPP Reator HGP 

DQO (mgO2L-¹) 1200 653 265 

pH 6,49 7,49 7,4 

Alcalinidade 
Parcial 576 

 
3984 

 
864 

(mgCaCO3L-1)   

Alcalinidade 
Intermediária 384 

 
816 

 
768 

(mgCaCO3L-1)   

Alcalinidade Total 
960

 
(mgCaCO3L-1) 

4800 1632 

Ácidos Voláteis 
1674

 
5580 1632 

Teste Crônico 16 16 4 

D. magna (FD) (FT 6,25%) (FT 6,25%) (FT 25%) 

Bioensaio 
1,361

 
0,196 1,203 

E. coli (UFM/mL-1) 53.105 - 3,9.105 

Coliformes 
210.105 

(UFM/mL-1) 
- 17,4.105 
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Resumo 
 

Os corantes sintéticos são amplamente utilizados por indústrias têxteis, de tinturaria e 
estamparia, papéis e curtumes. Esses corantes são normalmente muito estáveis, devido a sua 
complexa estrutura, o que dificulta a biodegradação, tornando-os grandes poluentes 
ambientais, comprometendo a fauna e a flora do meio. A adsorção compreende um método 
bastante utilizado para a remoção de corantes, contudo, o uso de adsorventes com 
propriedades magnéticas vem sendo explorado. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar a eficiência de micropartículas magnéticas funcionalizadas na remoção de corante 
têxtil. Micropartículas de ferro magnetizadas foram obtidas em laboratório e modificadas via 
funcionalização usando APTES e glutaraldeído. As micropartículas foram aplicadas em 
solução corante Acid Blue 277 (50 mg L-1), em pH variando de 3 a 7, a 40 °C por 4 horas, para 
a adsorção do corante. Foi observado uma melhora de mais de 90% na adsorção do corante 
Acid Blue 277 após a funcionalização das micropartículas magnéticas. Além disso, após essa 
modificação, as micropartículas apresentaram uma maior estabilidade aos diferentes valores 
de pH utilizados, não apresentando alteração na eficiência de adsorção na faixa de 3 a 7. 

 
 

 

Introdução 
 

Diferentes setores da indústria utilizam corantes sintéticos 
em larga escala, como por exemplos as indústrias têxteis, de 
tinturaria e estamparia, papel e curtumes. Devido à sua origem 
sintética e à estrutura molecular complexa, muitos corantes são 
estáveis e de difícil biodegradação. Devido às características de 
toxicidade, mutagenicidade e por serem cancerígenos, quando 
descartados no ambiente, os efluentes contendo corantes podem 
causar danos à vida aquática e aos seres humanos. Portanto, tratar 
efluentes coloridos para a remoção de corantes é de extrema 
importância [1]. 

A adsorção apresenta diversas vantagens e por isso é um 
dos métodos de destaque utilizados no tratamento de efluentes 
para remoção de corantes. Adsorventes com propriedades 
magnéticas, como micropartículas e nanopartículas tem sido 
relatados como bons adsorventes devido ao seu baixo custo, fácil 
controle, baixa toxicidade e, mais importante, a capacidade de 
resposta magnética que garante sua reciclagem e reutilização. 
Além disso, estudos relatam a funcionalização de sua superfície 
com diferentes tipos de grupos funcionais como um método 
promissor para melhorar seu desempenho e, assim, estender suas 
aplicações [2]. 

Dessa forma, esse estudo objetivou avaliar a 
funcionalização de micropartículas magnéticas para melhorar o 
processo de adsorção de corantes têxteis. 

 

Materiais e Métodos 
 

As micropartículas de óxido de ferro, foram feitas a partir de 
1 g de FeSO4.7H2O dissolvido em 100 mL de água destilada em 
béquer de vidro de 800 mL e alcalinizada com solução de hidróxido 

de sódio (1 mol L-1), em agitação contínua, até o pH atingir um valor 
na faixa de 10 a 12. Depois de ajustar o volume a 200 mL com 
água, o béquer contendo o precipitado foi colocado em um micro- 
ondas doméstico (Panassonic, NN5658BH-Manaus, AM, Brasil) e 
aquecido na potência máxima (1100 W) durante 10 minutos. A 
suspensão formada de micropartículas magnéticas de óxido de 
ferro foi lavada com água destilada até obtenção de pH neutro, com 
o auxílio da aplicação de um campo magnético (imã) e secas em 
estufa à uma temperatura de 50 °C. 

A modificação das micropartículas magnéticas foi realizada 
com a adição de grupos funcionais. Para tanto, inicialmente 25 mg 
das micropartículas magnéticas foram dispersas em uma solução 
contendo 5 mL de álcool etílico absoluto P.A., 0,1 mL de APTES 
((3-aminopropil)trietoxisilano) e 0,5 mL de água destilada e foram 
mantidas em incubadora shaker (Solab SL 222-Piracicaba, SP, 
Brasil) por 12 horas a 30 °C e 180 rpm. Após a sensibilização com 
APTES, as micropartículas foram lavadas para remoção do APTES 
residual e adicionadas em uma solução de Glutaraldeído (6%), 
onde permaneceram sob agitação por mais 3 horas a 30 °C e 
180 rpm. Com o auxílio de um imã, foram realizadas lavagens com 
água destilada para remover o excesso de Glutaraldeído. 

Os testes de adsorção foram realizados com 10 mL da 
solução do corante Acid Blue 277 (50 mg L-1) e 25 mg de 
micropartículas magnéticas (sem modificação e após a 
funcionalização), sob agitação de 180 rpm incubadora shaker 
(Solab SL 222-Piracicaba, SP, Brasil). Foram avaliadas diferentes 
condições de pH inicial (3, 4, 5, 6 e 7) em 40 °C por 4 horas. Os 
ajustes de pH foram realizados utilizando HCl 0,1 mol L-1 e NaOH 
0,1 mol L-1. Após o tempo de adsorção requerido, com o auxílio de 
um campo magnético (imã), as micropartículas foram separadas 
das soluções e foram realizadas as análises de concentração de 
corante residual no sobrenadante em espectrofotômetro UV-Visível 
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(UV-M51 BEL Engineering S.R.L, Monza, MB, Itália) no 
comprimento de onda 612 nm. 

Além disso, as micropartículas sem modificação e após a 
funcionalização foram caracterizadas pela técnica de Microscopia 
eletrônica de varredura. 

 

Resultados e Discussões 
 

A partir dos dados obtidos é possível observar que ocorreu 
uma melhora expressiva na adsorção do corante Acid Blue 277 
após a funcionalização das micropartículas magnéticas com os 
reagentes APTES e Glutaraldeído. Em pH 3, a eficiência na 
adsorção do corante passou de 85,2 % para 98,5 % e nos demais 
valores de pH o aumento da eficiência foi de mais de 90 %. 

Esse aumento pode ser devido a silanização das 
micropartículas magnéticas que ocorre após a funcionalização com 
o APTES. Nesse processo, ocorre a adição de grupos funcionais, 
como grupos aminos, na superfície das micropartículas. Esses 
grupos funcionais aumentaram os sítios de ligação das 
micropartículas, o que proporcionou um aumento na ligação do 
corante ao adsorvente. Além disso, o Glutaraldeído é um agente 
reticulador, o qual forma um “cross-link” e também pode ter 
auxiliado na ligação das moléculas de corantes nas micropartículas 
magnéticas [3]. 

Após o processo de funcionalização, as micropartículas 
também indicaram uma maior estabilidade aos diferentes valores 
de pH utilizados, não apresentando alteração na eficiência de 
adsorção na faixa de 3 a 7. 

adição de um polímero nas partículas para a fabricação de 
materiais magnéticos. 

Além disso, estudos relaram a modificação da superfície 
dessas partículas com a adição de diferentes tipos de grupos 
funcionais. Esse é um método promissor com o objetivo de 
melhorar o desempenho de partículas magnéticas e, assim, 
estender suas aplicações e aprimorar a adsorção de diferentes 
compostos [4]. 

 

Figura 2. Fotomicrografias de microscópio eletrônico de varredura: 
Micropartículas sem modificação em aumento de 500 vezes (A) e 5000 
vezes (B); Micropartículas funcionalizadas em aumento de 500 (C) e 5000 

vezes (D). 
Fonte: Centro de Microscopia Eletrônica da Universidade Federal do Paraná (CEM- 

UFPR), 2020. 

Conclusões 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Eficiência de remoção do corante Acid Blue 277 em diferentes 

condições de pH. 
Fonte: A autora. 

 

Na Figura 2, é possível observar que ocorreu uma 
modificação na superfície das micropartículas magnéticas após o 
tratamento. O processo de funcionalização com Glutaraldeído e 
APTES, inseriu grupos funcionais e tornou a superfície das 
micropartículas mais lisa. 

Diferentes métodos são empregados para revestir micro e 
nanopartículas com o objetivo de proteger os núcleos de óxido de 
ferro da corrosão e também para evitar que as micropartículas se 
aglomerem. Geralmente, é realizado um tratamento químico ou a 

Em conclusão, o trabalho realizado apresentou uma 
alternativa de modificação de micropartículas magnéticas para a 
adsorção de corantes têxteis, o que apresentou um desempenho 
substancial na remoção do corante Acid Blue 277, além de 
apresentar uma maior estabilidade em diferentes valores de pH. 
Esses resultados relatam um novo material magnético que pode se 
destacar em uma ampla gama de aplicações, tanto na pesquisa 
científica quanto na aplicação para resolução de problemas 
ambientais reais. 
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Resumo 
 

Neste estudo foi avaliada a tratabilidade do efluente Kraft em sistema de lagoa aerada 
facultativa (LAF). A LAF foi operada com carga orgânica volumétrica (COV) de 0,2 kg DQO m- 

3 d-1 durante 60 dias. Avaliou-se a eficiência pela remoção de demanda bioquímica de oxigênio 
(DBO5), demanda química de oxigênio (DQO), carbono orgânico total (COT), cor, turbidez, 
compostos fenólicos totais (CFT) e compostos derivados de lignina. Também foram realizadas 
análises de matriz de excitação e emissão de fluorescência (MEEF), sólidos suspensos totais 
e voláteis (SST e SSV) e ecotoxicidade aguda. A remoção de COT, DBO5 e DQO foi de 41%, 
94% e 51% respectivamente. Em relação a cor e aos CFT houve um incremento de 45% e 
26% nesses parâmetros. A turbidez foi removida em 94% no tratamento. Os compostos 
derivados de lignina tiveram remoção média de 12%. A partir da análise de MEEF observou-se 
a remoção de compostos fluorogênicos. A relação entre SSV/SST ficou em 0,65, indicando 
estabilização da biomassa no sistema. A LAF usada nas condições de laboratório foi eficiente 
na remoção de matéria orgânica biodegradável, com menor demanda de nutrientes que em 
trabalhos anteriores. Os compostos específicos foram parcialmente removidos e não alteraram 
a toxicidade durante o tratamento. 

 
 

 

 
Introdução 

Efluentes industriais de celulose e papel se mostram de 
uma grande complexidade, com presença de alta carga orgânica e 
diversos compostos recalcitrantes. Este setor possui um alto 
consumo de água em seus processos, no qual são gerados 
efluentes na mesma proporção de água consumida e que precisam 
ser tratadas pelo seu alto risco de contaminação ambiental [1]. 

As lagoas aeradas facultativas (LAF) são amplamente 
utilizadas no Brasil pela condição climática favorável que propiciam 
o crescimento de microrganismos para o tratamento do efluente e 
pela grande disponibilidade de área necessária para esses 
sistemas. As LAF são de simples manutenção, baixo custo e 
podem remover cerca de 80-90% da demanda bioquímica de 
oxigênio (DBO5) e 40-50% de demanda química de oxigênio (DQO) 
mesmo em efluentes de difícil degradação [1,2]. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a tratabilidade do 
efluente Kraft em sistema de LAF com carga orgânica volumétrica 
(COV) de 0,2 kg DQO m-3 d-1. 

 

Materiais e Métodos 

O sistema de LAF foi operado por 60 dias, a vazão e o pH 
foram controlados diariamente. Foi aplicada a COV de 0,2 
kg DQO m-3 d-1 e a adição de nutrientes ao afluente da LAF 
manteve-se na proporção de 100:0,5:0,1 para DQO:N:P 
(comunicação pessoal com representantes da indústria). A 
concentração do lodo inoculado foi de 70 mg L-1 [3]. Para medir o 
oxigênio dissolvido (OD) foi utilizado o equipamento Oxímetro 
Lutron DO-5519 e na mensuração do potencial de oxirredução 
(ORP) foi utilizado o pHmetro CienlaB mPA-210. Durante o 

tratamento foram analisados parâmetros como demanda 
bioquímica de oxigênio (DBO5), demanda química de oxigênio 
(DQO), carbono orgânico total (COT), cor, turbidez, compostos 
fenólicos totais (CFT) e compostos derivados de lignina [3]. Além 
disso, foram realizadas análises de matriz de excitação e emissão 
de fluorescência (MEEF), de sólidos suspensos totais e voláteis 
(SST e SSV) na biomassa e de ecotoxicidade aguda do afluente e 
efluente do tratamento usando Daphnia magna. O afluente da LAF 
foi uma amostra real gentilmente fornecida por uma indústria de 
celulose da região de Curitiba. Foram feitas 2 amostragens na 
indústria, ambas coletadas na entrada do sistema biológico de 
tratamento. No laboratório o tratamento foi realizado no sistema 
esquematizado na Figura 1. 

 
 

 
BA – Bomba de aeração 

LEGENDA 

CT – Caixa térmica 

 
S – Zona de sedimentação 

BP – Bomba peristáltica 

C – Coletor de efluente 

D – Difusor de ar 

R – Reservatório do afluente 

 - Direção do fluxo 

Figura 1. Esquema da LAF de bancada. 
Fonte: Adaptado de Machado, 2017. 
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Resultados e Discussões 

Na Tabela 1 são apresentados os dados da caracterização 
das amostras da indústria, usadas como afluente no sistema de 
LAF em escala laboratorial. A amostra 1 teve uma razão de 
DBO5/DQO de 0,28 e a amostra 2 uma razão de 0,32, podendo ser 
direcionadas ao tratamento biológico [3]. O pH médio das amostras 
da indústria foi de 7,4, a média de temperatura no tratamento por 
LAF foi de 22,7°C e o tempo de detenção hidráulica (TDH) foi de 
2,1 d. Ademais, observou-se que o OD da zona aerada e da zona 
de sedimentação teve média de 6,34 mg L-1 e 3,87 mg L-1 

respectivamente. O ORP na zona de sedimentação foi de -23 mV e 
na de aeração 42 mV, indicando ambiente anóxico na zona de 
sedimentação. 

 
  Tabela 1. Caracterização do afluente da indústria de celulose.  

 

 
 

Figura 2. a) MEEF do afluente. b) MEEF do efluente. 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

As análises de ecotoxicidade não indicaram toxicidade 
aguda em D. magna após 48h de exposição tanto no afluente 
quanto no efluente da LAF, obtendo um fator de toxicidade (FT=1), 
seguindo a exigência da Resolução CEMA n° 081/2010. 

Vale ressaltar que nos trabalhos de [2,3] a relação de 
nutrientes foi de 100:5:1 e neste estudo foi de 100:0,5:0,1, o que se 
assemelha mais à demanda de uma LAF, e os resultados obtidos 
foram equivalentes àqueles com alto conteúdo de nitrogênio e 
fósforo, como pode ser visto na Tabela 2. 

 
  Tabela 2. Comparação de remoção dos parâmetros.  

Parâmetros 
Remoção [2] Remoção [3] Remoção 

 
 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

Os valores médios de remoção de matéria orgânica como 
COT, DBO5 e DQO após o tratamento em LAF foram de 41%, 94% 
e 51% respectivamente, corroborando com os resultados obtidos 
por [1,2,3]. Em relação a cor e aos CFT, houve um incremento de 
45% e 26% nesses parâmetros pela possível biotransformação de 
derivados de lignina em grupos de fenol e pela alta concentração 
de OD na zona aerada [3]. Já a turbidez obteve uma remoção de 
94% indicando boa clarificação do efluente na zona de  
sedimentação. Os compostos derivados de lignina, lignossulfônicos 
e aromáticos obtiveram remoção de 13%, 8% e 16% 
respectivamente. 

A relação entre SSV/SST ficou em 0,65, indicando 
estabilização da biomassa no sistema. No 1° dia de operação a 
biomassa estava com concentração de 70 mg L-1 e no final do 60° 
dia a média de SSV ficou em 842 mg L-1. É possível observar em 
[3] um acréscimo na biomassa comparando-se com este estudo 
devido a aeração e crescimento de microrganismos. 

Na Figura 2 se observa a diminuição dos picos 
relacionados ao efluente de celulose marcados de A-D, referentes 
a substâncias húmicas e derivados da lignina. A diminuição destes 
grupos fluorogênicos foi observada também por outros autores 
[4,5]. 

 
 
 
 
 

Nota: resultados negativos indicam incremento do parâmetro. 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

A principal diferença observada está na produção de cor, a 
qual está associada ao baixo potencial redox na zona de 
sedimentação da LAF [3]. Porém a remoção de DBO5 foi 
comparável aos outros estudos, mesmo usando menor quantidade 
de nitrogênio e fósforo. Isso é muito positivo e pode gerar uma 
economia importante no processo de tratamento. 

 

Conclusões 

A LAF usada nas condições de laboratório foi eficiente na 
remoção de matéria orgânica biodegradável, com menor demanda 
de nutrientes que em trabalhos anteriores. Os compostos 
específicos foram parcialmente removidos e não alteraram o fator 
de toxicidade durante o tratamento. 
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Parâmetros Amostra 1 Amostra 2  

pH 7,30 7,50  

DQO (mg L-1) 440,89 341,88  

DBO5 (mg L-1) 124,74 109,89  

DBO5/DQO 0,28 0,32  

COT (mg L-1) 99,88 105,07  

CFT (mg L-1) 174,82 104,64  

Cor (Vis440nm) 0,31 0,30  

C. aromáticos (UV54nm) 2,65 3,08  

C. lignínicos (UV280nm) 2,85 2,92  

C. lignossulfônicos (UV346nm) 1,05 1,06  

 

 (%) (%) (%) 

DQO (mg L-1) 52 50 51 

DBO5 (mg L-1) 87 75 94 

CFT (mg L-1) 24 -20 -26 

Cor (Vis440nm) 7 12 -45 

C. lignínicos (UV280nm) 18 16 13 

Turbidez 97 - 94 
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Resumo 
 

O sistema de tratamento com reator sequencial em batelada (RSB), vem demonstrando bons 

resultados frente ao tratamento de diversos tipos de efluentes. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar a diversidade microbiológica em reatores RSB tratando efluentes de celulose, papel, 

têxtil e esgoto doméstico com base na literatura da área. Foi observada uma preocupação com 

a prevenção do intumescimento filamentoso do lodo, sendo os grupos filamentosos os mais 

apresentados nos artigos estudados. A relação DQO:N:P indicada pelos autores foi de no 

mínimo 100:5:1. O uso de meio suporte, formação de lodo granular e adequação dos 

nutrientes foi muito importante para o bom desempenho dos RSB avaliados. Com base nesse 

levantamento preliminar foi possível verificar a diversidade microbiológica em sistemas RSB e 

sua relação com algumas condições de tratamento. 
 

 

 

 
Introdução 

Tabela 1. Diversidade microbiológica observada em reatores RSB descrita nos 

artigos apresentados 

Os sistemas de lodos ativados podem ser contínuos ou 

em batelada. Este último conhecido como reator sequencial em 

batelada (RSB), se caracteriza pelas etapas de enchimento, 

reação, sedimentação e esvaziamento ocorrendo em tempos 

determinados em um mesmo reator [1]. Este tratamento biológico 

aerado tem um ambiente que propicia o crescimento de 

microrganismos no meio reacional. Para o crescimento adequado 

dos microrganismos é importante otimizar as condições de 

 
Tipo de 
efluente 

 
Razão 
C:N:P 

 
Diversidade microbiológica Referência 

nutrientes presentes no meio, bem como os padrões de 

funcionamento do sistema RSB [1]. Além disso, é importante 

avaliar os grupos bacterianos presentes e sua importância na 

remoção de contaminantes nos efluentes tratados [2]. 

Portanto o objetivo deste trabalho foi avaliar a diversidade 

microbiológica em reatores RSB tratando efluentes. 

Materiais e Métodos 

Indústria de 
Papel reciclado 

100:5:1 

bactérias filamentosas: 
(sem especificação) 

ROSSONI 
et al. 2012 

[3] 

 

Levantamento bibliográfico e de material 

Realizou-se buscas por artigos científicos nas bases de 
dados do Scielo da CAPES, Researchgate, Science Direct, ABES, 
entre outras, referente a reatores RSB, efluente de celulose e 
outros, e uso de nutrientes no tratamento biológico aeróbico. Entre 
as fontes estudadas, algumas foram selecionadas e apresentadas 
no grupo de tratamento de efluentes- GTEF em reuniões 
presenciais (agosto-dezembro 2019) e em reuniões por via remota 
(março-julho de 2020) totalizando 5 artigos compartilhados. 

 

Resultados e Discussões 
 

Na tabela 1 são apresentadas as diversidades biológicas 
observadas por diferentes autores em reatores RSB tratando 

 
 
 
 

Esgoto 
Doméstico 

 
 
 
 

100:10:2,85 

 

 
Acinetobacter,Agrobacterium, 

Thiothrix, Xanthobacter, 

Dokdonella , Leadbetterella, 
Dipodascus, Galactomyces, 

Agaricomycetes 

 

 
BASURTO, 
et al. 2019 

[2] 

efluentes de celulose, papel, têxtil e esgoto doméstico. Fonte: O autor, 2020 

Indústria de 
papel e 
celulose 100:5:1 

"Rotiferos: (sem especificação) TSANG et 
al 2006 

bactérias filamentosas: [1] 

Thiothix I, Thiothix II e S. 
natans 

Proteobacteria, 
Planctomycete, Chloroflexi, 
Chlorobi, Bacteroidete e 

BARROS, 
et al. 2019 

[4] 

Indústria têxtil 100:10:0,4 
Acidobacteria 

Hy e, phomonadacea 
Comamonadaceae, 
Dermabacteraceae, 

Planctomycetaceae e 
Sinobacteraceae 

Indústria 
papeleira 

Não 
informado 

Aspidisca costata, 
Vorticella sp., Opercularia sp., 

Tracheophyllum sp., Rotaria 
citrinus e Philodinavus 

paradoxus 

CORDI, 
et al., 2010 

[5] 
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Segundo pode ser observado na Tabela 1 o artigo de 

Tsang et al. (2006) [1] é de RSB tratando efluente de celulose e 

papel, no qual se buscou minimizar problemas com microrganismos 

filamentosos. Para o autor o problema do alto índice volumétrico do 

lodo (IVL), que representa o volume ocupado por 1g de biomassa, 

ocorre devido ao excessivo desenvolvimento de organismos 

filamentosos que o autor relaciona com a falta de nutrientes no 

tratamento do efluente. A razão DQO:N:P= 100:5:1 bem como o 

tempo de aeração fixado em 6h e temperatura entre 25 a 30 °C 

foram condições ótimas do funcionamento do sistema RSB, a fim 

de controlar microrganismos filamentosos. No artigo de Rossoni et 

al. (2012) [3], comparou-se a utilização de lodo convencional com a 

de lodo granular em sistema RSB. Além disso os autores 

apresentam uma alternativa para prevenir o intumescimento 

filamentoso do lodo pela utilização de meio suporte fino, chamado 

de agente lastrante. Eles empregaram o mineral talco e puderam 

minimizar o problema com as bactérias filamentosas em RSB 

tratando efluentes de fábrica de papel reciclado com tempo de 

aeração de 21 h. 

Em Barros et al. (2019) [4], a granulação aeróbia é 

apresentada como um processo de automobilização de 

microrganismos (especialmente bactérias) influenciado por 

pressões de seleção, como curto período de sedimentação e 

elevada intensidade de aeração. Tais pressões selecionam a 

microbiota na composição dos grânulos e influencia na diversidade 

microbiológica. O estudo [4] revelou que os microrganismos 

presentes no lodo granular do RSB com DQO:N:P de 100:10:0,4 

tratando efluente têxtil eram dos filos: Proteobacteria, 

Planctomycete, Chloroflexi, Chlorobi, Bacteroidete e Acidobacteria, 

além de microrganismos desnitrificantes (DNB) como 

Hyphomonadaceae, Comamonadaceae, Sinobacteraceae, 

Dermabacteraceae, Planctomycetacea, . 

Em Barsuto et al. (2019) [2] se aborda a dinâmica 

populacional em diferentes etapas da granulação e a relação das 

bactérias com a estrutura dos grânulos. O autor apresenta a 

importância da interação das bactérias no meio reacional e a 

presença de substâncias poliméricas extracelulares na formação e 

morfologia dos grânulos aeróbios. Além disso a cooperação 

microbiológica influencia na formação dos grânulos e na 

diversidade encontrada no RSB tratando esgoto doméstico. 

No artigo de Cordi et al. (2010) [5] os autores apresentam 

uma visão geral do “Impacto na Microbiota do Lodo Ativado durante 

a aclimatação com diferentes Efluentes Industriais” e referente a 

efluente de indústria papeleira eles indicam alguns possíveis 

microrganismos presentes em tratamento por RSB. Eles também 

destacam que o crescimento e diversidade microbiológica 

dependerá das condições de operação do reator. 

 

Conclusão 
 

Ao estudar alguns tipos de RSB tratando efluentes de celulose, 
papel, têxtil e esgoto doméstico, ficou evidente o efeito das 
condições operacionais e da biomassa, em floco, granular ou 
suportada, na diversidade de microbiológica no RSB. Alguns 
trabalhos estão mais focados em prevenir o intumescimento 
filamentoso do lodo, que prejudica a clarificação e desempenho do 
reator. Para isso, o uso de meio suporte, emprego de lodo granular 
e adequação dos nutrientes foi muito importante. Os trabalhos 

trouxeram o RSB com elevada razão DQO:N:P. As bactérias mais 
frequentes foram as filamentosas, mas também foram encontradas 
bactérias desnitrificantes no lodo granular, as quais estariam 
relacionadas aos baixos terrores de oxigênio dissolvido no interior 
da biomassa. Assim, foi possível verificar a diversidade 
microbiológica em sistemas RSB e sua relação com algumas 
condições de tratamento. 
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Resumo 

 
Com a crescente ascensão das indústrias de celulose e papel no mundo, busca-se 
desenvolver métodos mais eficientes e sustentáveis nos processos de tratamento de seus 
efluentes. Diante disso, o processo de bioaumentação destaca-se entre os processos 
biológicos de tratamento. Nesse trabalho foram pesquisados os grupos de bactérias 
tipicamente encontradas em sistemas de tratamento de efluente de celulose e as remoções 
dos parâmetros físico-químicos como DQO, DBO5, cor e lignina. Foram observadas remoções 
destes parâmetros superiores a 62%, 64%, 51% e 42%, respectivamente, realizadas pelos 
grupos bacterianos: Serratia liquefaciens, Serratia marcescens, Brevibacillus parabrevis, 
Brevibacillus agri, Bacillus subtilis, Bacillus cereus e Klebsiella pneumoniae. Sua presença no 
sistema de tratamento está associada às condições operacionais. A partir desse levantamento 
preliminar se evidenciou que há necessidade de mais estudos para a identificação e uso de 
grupos específicos para melhorar o desempenho do tratamento destes efluentes. 

 

 
Introdução 

As indústrias brasileiras de papel e celulose constituem um 
importante segmento, tanto para a economia brasileira quanto 
mundial. A crescente ascensão deste setor produtivo no país se dá 
devido às condições de cultivo e disponibilidade de recursos para a 
produção. Em contrapartida aos consideráveis benefícios na 
economia, as indústrias de celulose e papel são responsáveis por 
emitir cerca de 60 m3 de efluente por tonelada de celulose 

condições operacionais e a remoção de DQO, DBO5, Cor e lignina. 

 

Resultados e Discussões 

Na Tabela 1 são apresentados os grupos de bactérias 
encontrados em estudos recentes no tratamento de efluente de 
celulose e suas respectivas eficiências na redução de DQO, DBO5, 
cor e lignina. 

 

  Tabela 1. Microrganismos já estudados.  

produzida, o qual possui um alto potencial poluidor ambiental [1] 

Diante disso, há um grande interesse no estudo e 
desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis nos tratamentos 
biológicos dos efluentes gerados na indústria de celulose, dentre 
elas destaca-se a bioaumentação, que se baseia na identificação, 
cultivo e uso de microrganismos que são capazes de remover 
matéria orgânica e compostos específicos. 

Buscando identificar os grupos mais amplamente 

empregados para esse fim, o objetivo desse trabalho foi relacionar 

os grupos de bactérias tipicamente encontradas em sistemas de 

tratamento de efluente de celulose e as remoções dos parâmetros 

físico-químicos obtidas. 

Microrganismo(s) 
Tipo de

 Condições de 
operação 

 
 
 
TDH: 144h 

Eficiência de 
remoção (%) 

Referência 

 

Materiais e Métodos 

Pesquisa bibliográfica. 
Realizou-se um levantamento bibliográfico dos principais 

grupos de bactérias que foram encontradas sistemas de tratamento 

 
 
 

Brevibacillus agri 

 
 

Reator 
semi- 

 
 

pH: (7.0±0.2) - 
(8.2±0.4) 
Temp.: (35 ± 2) ºC 

 
 

DQO: 62±8 
DBO5: N.d. 
Cor: 37±8 

 
 
 

Hooda et al. 
(2015) [5] 

biológico de efluente de celulose, os meios de pesquisas utilizados 
foram trabalhos disponíveis no Repositório Institucional da UTFPR 
(RIUT), Google Scholar, Base de dados do Scielo no portal 
Periódico CAPES, Web of Science e Science direct, no qual 
analisou-se trabalhos no período de 2012 a 2018. 

Associação dos grupos bacterianos com alguns 

 
 
 

Brevibacillus 
parabrevis 

batelada Agitação: 200 rpm 
TDH: 32h 

pH: (7.0±0.2) - 
Reator (8.2±0.4) 

semi- Temp.: (35 ± 2) ºC 
batelada Agitação: 200 rpm 

TDH: 32h 

Lignina: 
30±8% 

 

DQO: 62,3 
DBO5: N.d. 
Cor: 51,6 
Lignina: 42,6 

 
 

 
Hooda et al. 

(2018) [5] 

parâmetros de interesse. 
Com os trabalhos selecionados, foi feito uma associação 

dos grupos de bactérias identificados, com o tipo do reator, as 

Bacillus subtilis 
pH: N.d.

 

Klebsiella N.i. 
Temp.: (35 ± 2) ºC 

DQO: 79 
DBO5: 85 

 
Yadav et al. 

pneumoniae 
Agitação: 140 rpm Cor: 82 

Lignina: 58 

(2015) [2] 

pH: 7,6 
Serratia 

N.i. 
Temp.: 30 ºC 

DQO: 85 
DBO5: N.d. 

 
Haq et al. 

liquefaciens Agitação: 120 rpm 
TDH: 144h 

Cor: 72 
Lignina: 58 

(2015) [3] 

Serratia 
pH: 7.0 - 8.0 DQO: 63,4 

marcescens   
Temp.: (35 ± 2) ºC DBO5: 64 

Chandra et 

Serratia 
N.i. Agitação: 140rpm Cor: 65   

al.  

liquefaciens   
TDH: 168h Lignina: 95  

(2012) [4]

 Bacillus cereus 
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Nota: N.d.= Não determinado; N.i.= Não informado. TDH = tempo de detenção 
hidráulico Fonte: O autor, 2020. 
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Segundo os autores, para se obter uma melhor 
performance nas reduções de DBO5, DQO, cor, derivados de 
lignina, entre outros, alguns grupos de bactérias requerem 
condições ambientais específicas por serem sensíveis a 
temperatura e o pH, por exemplo. Como mostrado na Tabela 1 a 
temperatura esteve entre 30 e 37 0C, o pH entre 6,8 e 8,4, em 
sistemas com agitação, aeração e TDH entre 1,3 e 7 dias. No geral 
os autores concluem seus trabalhos com a recomendação da 
aplicação de um consórcio com mais de um grupo bacteriano, o 
qual pode inclusive ocorrer em proporções apropriadas. Em 
Chandra et al. (2012) [4] os grupos Serratia marcescens, Serratia 
liquefaciens e Bacillus cereus, tiveram um excelente desempenho 
quando usados na bioaumentação na proporção de 4:1:1 
respectivamente. Nessas condições as bactérias removeram 63%, 
64%, 65%, 95%, 72%, e 63% de DQO, DBO5, cor, lignina, sólidos 
totais e fenol, respectivamente. 

 

Conclusões 

Na pesquisa realizada que cobriu trabalhos realizados entre 
2012 a 2018 foi possível evidenciar que os grupos bacterianos 
tipicamente encontrados nos sistemas de tratamento de efluente de 
celulose e empregados nos processos de bioaumentação foram: 
Serratia liquefaciens, Serratia marcescens, Brevibacillus 
parabrevis, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Brevibacillus agri e 
Klebsiella pneumoniae para os quais a remoção de DBO5 esteve 
superior a 64%, em alguns casos chegando a 85%, utilizando 
bactérias isoladas ou associadas a consórcios bacterianos. 

Além disso, foi observada remoção de cor e lignina 
superiores a 51% e 42% respectivamente, reforçando a 
necessidade de outros estudos para a identificação e uso de 
grupos específicos para melhorar o desempenho na remoção de 

compostos recalcitrantes, como os derivados de lignina, por 
otimização do tratamento biológico de efluente de celulose por 
bioumentação. 
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Resumo 
 

O presente estudo propõe o uso de semente de jabuticaba para obtenção de um extrato 
aquoso rico em compostos bioativos. O extrato foi utilizado para biossorção em leveduras 
Saccharomyces cerevisiae com a intenção de obter um produto com atividade antioxidante. O 
processo foi avaliado com quatro diferentes valores de pH de solução (2, 4, 6 e 8) a 
temperatura de 30 °C e agitação de 120 rpm. O tempo de biossorção e concentração da 
solução inicial também foram estudados. Observou-se que em condição alcalina (ph>7) a 
biossorção é desfavorecida e quanto menor o valor de pH melhor a capacidade de adsorção. 
A adsorção inicial é rápida, 80% da biossorção ocorre nos primeiros 5 minutos, indicando que 
o processo ocorre principalmente na superfície do biossorvente. Além disso, o aumento da 
concentração inicial da solução apresentou uma curva do tipo L para a capacidade de 
biossorção. Não foi observado saturação do biossorvente nas concentrações avaliadas. O 
extrato de jabuticaba indicou ser uma fonte promissora de compostos bioativos, principalmente 
para o enriquecimento de leveduras por biossorção. 

 
 
 

 

 
 

Introdução 

A obtenção de compostos bioativos a partir subprodutos 
da indústria alimentícia é uma alternativa atrativa à valorização e 
aproveitamento de resíduos que não apresentam descarte 
adequado [1]. Os extratos fenólicos com atividade antioxidante 
podem ser utilizados para produção de cosméticos, enriquecimento 
de alimentos ou suplementos alimentares [2]. 

A jabuticaba é uma fruta nativa da Mata Atlântica brasileira, 
com alto potencial para produção de bebidas, como sucos, licores e 
vinhos. A produção da bebida de jabuticaba tem como subproduto 
cascas e sementes, que assim como a fruta são ricas em ferro, 
cobre, manganês, vitamina C e compostos bioativos [3]. A semente 
de jabuticaba representa cerca de 14% do fruto [4] e não apresenta 
destinação com grande valorização economica e sutentável. 
Entretando, a composição da semente indica alta concentração de 
compostos fenólicos (como antocianinas e ácido elágico) e 
atividade antioxidante, em comparação com as demais partes do 
fruto [5]. Além disso, a levedura S. cerevisiae é o segundo maior 
subproduto produzido na indústria cervejeira e já existem estudos 
publicados por Rosseto et al.[6], Rampazzo et al.[7] e De Oliveira et 
al.[8], que comprovam a eficácia na biossorção de compostos 
bioativos, proporcionando um produto final de maior valor 
econômico e nutricional. 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo o 
uso da semente de jabuticaba como fonte de compostos bioativos 
para biossorção em levedura Saccharomyces cerevisiae. 

Materiais e Métodos 

A levedura Saccharomyces cerevisiae foi usada como 
biossorvente e foi obtida do processo de fabricação de cerveja 
(Curitiba, Paraná, Brasil). Para a limpeza da levedura foi utilizada 
água deionizada e após esse processo a mesma foi liofilizada para 
remoção de umidade. As jabuticabas (Plinia cauliflora) foram 
coletadas na cidade de Lapa, PR e processadas no Laboratório de 
Biotecnologia (LaBiotec) da UTFPR. As sementes de jabuticaba 
foram recuperadas, separadas do endocarpo e secas a 60 °C, em 
estufa com circulação de ar, até peso constante. Posteriormente, 
foram trituradas e peneiradas para obter uma fração homogênea 
(35-100 mesh). Posteriormente, a semente foi adicionada em 
Erlenmeyers juntamente com água deionizada na proporção 1:30 
(m/v) e os frascos foram mantidos em uma incubadora shaker (75 
rpm) pelo tempo de 37,5 minutos [6]. O efeito do pH da solução foi 
avaliado (pH 2; 4, 6 e 8) e o ajuste do pH foi feito utilizando ácido 
clorídrico (HCl 0,1 M) e hidróxido de sódio (NaOH 0,1 M). O tempo 
de biossorção foi variado de 1 a 250 minutos e a concentração 
inicial da solução de 10 a 100% do extrato obtido. 

Após a otimização do pH e cinética da biossorção, foi 
mensurada a atividade antioxidante pelos métodos de sequestro 
dos radicais DPPH- [9] e ABTS+ [10]. 

 
 

Resultados e Discussões 
 

O pH da solução é um parâmetro importante o qual pode 
influenciar diretamente na interação dos grupos funcionais do 
biossorvente bem como na solubilidade do adsorvato[8]. A 
biossorção ocorreu de maneira mais favorável em meio a solução 
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ácida (Figura 1), cuja maior capacidade de adsorção foi encontrada 
para o pH 2 (qe=48 mg/g). Em contrapartida, para a solução 
alcalina com pH 8 a biossorção foi 83% menor (qe = 8,16 mg/g). 

A cinética de biossorção dos compostos fenólicos do 
extrato de semente de jabuticaba em levedura apresentou um 
tempo de equilíbrio rápido (45 minutos). Além disso, 80% da 
biossorção ocorreu nos primeiros 5 minutos (Figura 2). Essa 
elevada velocidade de adsorção indica que o processo ocorre 
principalmente na superfície do biossorvente, tendo em vista que 
processos em adsorventes porosos o tempo para se obter o 
equilíbrio é mais longo. 

 
 
 

 
Figura 1 - Capacidade de biossorção dos compostos fenólicos em função 

do pH da solução, 30 °C e 120 rpm. 
Fonte: Os Autores, 2020. 

 
 
 

 

 
Figura 2 - Capacidade de biossorção dos compostos fenólicos em função 

do tempo, 30 °C e 120 rpm. 
Fonte: Os Autores, 2020. 

 

O aumento da capacidade de adsorção observado foi 
diretamente proporcional ao aumento da concentração da solução 
inicial, apresentando nos dados de isoterma (Figura 3) uma curva 
do tipo L. Esse tipo de curva, denominada como curva côncava, é 
resultado da diminuição da concentração do composto na solução 
em relação ao sólido quando há um aumento da concentração do 
soluto. Para concentrações elevadas do soluto pode-se observar 
um degrau de estabilidade ao final da curva, indicando saturação 
de adsorção. Contudo, a saturação do biossorvente não foi 
observada para o extrato aquoso de semente de jabuticaba. 

A preservação de compostos fenólicos via biossorção em 
leveduras mostra-se promissor. O uso de biossorventes para 
compostos fenólicos apresenta uma alternativa a sensibilidade 

destes compostos durante a digestão gastrointestinal, aumentando 
a sua bioacessibilidade como demonstrado por Ribeiro et al. [6]. 
Além disso, a reutilização de subprodutos das matérias-primas 
alimentícias demonstra viabilidade, aumentando a eficiência de 
processos e reduzindo custos com tratamento desses materiais. 

 

 

 
Figura 3 - Capacidade de biossorção dos compostos fenólicos em função 

da concentração inicial da solução, 30 °C e 120 rpm. 
Fonte: Os Autores, 2020. 

 

Tabela 1. Atividade antioxidante dos extratos fenólicos antes e após a 
  biossorção.  

  Ensaio Extrato fenólico Extrato biossorvido  

ABTS+ (µmol ET/L) 863,3 ± 8,4 212,31 ± 7,98 

DPPH- (µmol ET/L) 15952 ± 8,5 15337 ± 316,3 
 

Fonte: Os Autores, 2020. 

 

O extrato fenólico da semente de jabuticaba também 

apresentou atividade antioxidante pelos métodos de DPPH- e 

ABTS+ (Tabela 1). Após a biossorção em pH 2 foi observada uma 

redução da atividade antioxidante no meio líquido, o que evidencia 

a biossorção nas células de leveduras. Os dados corroboram com 

Rossetto et al. [6] que estudaram a biossorção de compostos 

fenólicos das sementes e polpa de açaí em leveduras. 

 

Conclusões 

O processo de biossorção dos compostos fenólicos da 

semente de jabuticaba apresentou maior capacidade em meio 

ácido, no qual a cinética apresentou equilíbrio rápido, indicando 

uma reação na superfície do material absorvente. Os compostos 

fenólicos apresentaram atividade antioxidante por dois métodos 

distintos, sendo essa propriedade reduzida após a biossorção, o 

que evidencia os efeitos da técnica. Além disso, o método de 

biossorção possibilitou a recuperação de dois subprodutos 

agroindustriais (sementes de jabuticaba e leveduras S. cerevisiae), 

os quais apresentam potencial acerca de estudos mais específicos, 

como a preservação da bioacessibilidade dos compostos fenólicos 

após a digestão gastrointestinal in vitro. 
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Resumo 

 
O projeto “Técnicas de Vermicompostagem e Educação 

Ambiental para promover cidades e comunidades sustentáveis” foi 

aprovado em agosto de 2020, para fazer parte do Programa 

Fazenda Urbana da Prefeitura de Curitiba. O objetivo é validar e 

homologar técnicas de vermicompostagem de fluxo contínuo para 

o tratamento de resíduos orgânicos domésticos não cozidos, em 

pequena e média escala. A validação para a pequena escala 

deverá ser direcionada para o uso doméstico e escolas do ensino 

básico. A homologação da técnica para a média escala deverá 

servir de base para a normatização a fim de viabilizar pequenos 

negócios para geração de renda, e neste sentido necessita do 

desenvolvimento de protocolos mais específicos a serem 

desenvolvidos por meio de pesquisa e monitoramento dos 

resultados. Como resultado espera-se que o projeto tenha um 

alcance para comunidades urbanas, que será realizado por meio 

da oferta de cursos, palestras e oficinas, que sensibilizem os 

cidadãos para o tratamento do resíduo e transforme o mesmo em 

um ativo ambiental, como húmus e nutriente, que possa voltar 

para o ciclo do alimento nas hortas urbanas. Este projeto insere 

pesquisa, extensão, educação ambiental, sendo uma parceria 

tripartite entre a gestão municipal, academia e Coletivo Lixo Zero. 

 
 
 
 
 

Introdução 

Os estudos científicos sobre a vermicompostagem foram 

iniciados no final da década de 70 e início da década de 80 em 

programas de pesquisa na State University of New York em 

Syracuse sob a liderança do Dr. Roy Hartenstein, e na Cornell U 

niversity pelo Dr. Edward Neuhauser [1]. Porém, foi apenas em 1994 

que começou o tratamento em média e grande escala, por meio da 

técnica da vermicompostagem de fluxo contínuo desenvolvida pelo 

Dr. Clive Edwards da Universidade de Ohio State University [2]. 

Atualmente, nos EUA já existem empresas que utilizam a 

vermicompostagem como seu plano de negócios, sendo o 

tratamento de resíduos orgânicos o negócio e o húmus o produto. 

Como exemplo de empresas que possuem o seu plano de negócios 

utilizando a vermicompostagem podem ser citadas as Empresas 

norte americanas Michigan Soil Works[3], Sun State Organics[4], 

Harrington's Organic Land Care[5], e a Alemã Vermigrand 

Naturprodukte GmbH[6]. No Brasil, entretanto, a técnica da 

vermicompostagem não possui uma normatização específica. 

Portanto, a validação e homologação da técnica da 

vermicompostagem, utilizando um método científico monitorado por 

uma universidade, poderá auxiliar no processo de normatização 

desta técnica em território nacional. 

A validação e a normatização da técnica podem oportunizar 

o desenvolvimento de planos de negócios para o tratamento de 

resíduos orgânicos não cozidos para a média e grande escala, com 

objetivo de oportunizar a possibilidade de pequenos negócios com 

potencial de geração de renda para comunidades ou associações. 

O processo de Educação Ambiental (EA), por sua vez, é 

voltado para a comunidade e pensado no atendimento do ODS 11 

(Cidades e comunidades sustentáveis), e visa sensibilizar o 
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cidadão, que é gerador de resíduo orgânicos, para que o mesmo 

possa ter autonomia no tratamento da porção de resíduo orgânico 

não cozido evitando desta forma, o envio desta porção rica em 

nutrientes e água,  para o aterro sanitário. Nas escolas, a técnica 

da vermicompostagem poderá ser utilizada como parte do processo 

de alfabetização científica, que auxilia no desenvolvimento do 

pensamento sistêmico e interdisciplinar. 

Desta forma, a EA é de grande importância para mobilizar o 

cidadão e a comunidade escolar para realizar o tratamento de 

resíduos orgânicos não cozidos no próprio local e aplicar o produto 

final em hortas domésticas, escolares ou urbanas. 

Neste sentido, a vermicompostagem na Fazenda Urbana 

aponta para a promoção da mudança do comportamento 

comunitário e no engajamento e educação para a cultura da 

sustentabilidade da cidade de Curitiba. Também será validada a 

técnica para a produção de húmus provenientes de volumes de 

resíduos orgânicos considerados de média escala, com o objetivo 

de iniciar um processo de normatização para a aplicação desta 

técnica em fluxo contínuo. 

 

Materiais e Métodos 

Para realização deste projeto será utilizado um barracão de 

madeira e um espaço específico da Fazenda Urbana para ministrar 

oficinas e palestras. 

Serão construídos dois vermicompostores com área de 

tratamento de 0,5 x 1m cada, totalizando 1m² de área de 

tratamento. A metodologia de tratamento de resíduos será 

conforme Lourenço [7] e Vaz [8]. Serão utilizados 68 kg de húmus 

para montar a “cama” inicial de minhocas, 2 kg de minhocas, 

carrinho coletor de resíduos 220 litros, um triturador de resíduos e 

folhas secas, 1 Big bag para armazenagem de folhas secas 

trituradas, sacos plásticos para armazenamento de amostras, 

equipamentos e utensílios laboratoriais e materiais para construção 

de duas composteiras, os quais serão definidos na primeira etapa 

de execução deste projeto. 

A partir da estimativa da geração de resíduos orgânicos 

vermicompostáveis gerados pelo Mercado municipal regional do 

Cajuru,ao lado do qual está localizada a Fazenda Urbana, será 

iniciada a sequência das 6 etapas previstas para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Etapa 01: Definição e planejamento de detalhes da 

construção dos vermicompostores e dimensionamento – 60 dias. 

Etapa 02: Estimativa da geração de resíduos orgânicos 

vermicompostáveis disponíveis localmente (Mercado do Cajuru, 

feiras livres ou restaurantes populares) – 21 dias. 

Etapa 03: Aquisição de materiais necessários para 

construção (busca por doações de materiais reutilizáveis e, se 

necessário, comprá-los) – 30 dias 

Etapa 04: Construção de duas composteiras (duplicata) e 

uma estante para guardar os materiais na fazenda urbana – 30 dias 

Etapa 05: Início da operação do sistema de tratamento está  

prevista para janeiro de 2021 com alimentação semanal do sistema 

de tratamento. 
Etapa 06:Realização de uma palestra ou oficina por mês - 

ministradas presencial ou on line. 

Para comparação será montado um experimento em  

caixas plásticas, duplicata, ou comparado com dados da literatura, 

do trabalho de Vaz [7]. 

Estão previstos os seguintes resultados: 

1. População de minhocas inicial e final, em kg.m-2
 

2. Capacidade de tratamento de resíduos, kg.dia-1
 

3. Temperatura, em ºC 

4. pH 

5. Umidade, em porcentagem 

6. Informações cotidianas referentes à gestão e tratamento 

dos resíduos orgânicos por meio da vermicompostagem 

 
Em janeiro de 2021 será dado o início da operação do 

sistema de tratamento, com uma alimentação semanal das 

vermicomposteiras, coordenado pela equipe da UTFPR, a 

realização de palestras ou oficinas mensais pelo Coletivo Lixo Zero 

que devem ocorrer nas dependências da Fazenda Urbana, 

gerenciada pela Prefeitura Municipal de Curitiba. 

 

Resultados e Discussões 

A avaliação e monitoramento de técnicas de 

vermicompostagem por meio de modelos de vermicompostores em 

diferentes escalas pretende ser um impulso para o 

desenvolvimento de pequenos negócios para comunidades em 

situação de vulnerabilidade econômica. O fato do projeto ser de 

pesquisa e extensão que aliam a educação ambiental e o 

desenvolvimento sustentável, que inclui o conceito de economia 

circular, pretende atender algumas metas do Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 - Cidades e comunidades 

Sustentáveis, e ODS 12 - Consumo e produção responsáveis. O 

ODS 17 - Parcerias, também está sendo atendido por meio da 

conexão existente entre a academia (UTFPR), Gestão pública 

(Prefeitura) e sociedade civil organizada (Coletivo Lixo Zero). 

 

Conclusões 

As parcerias realizadas entre as 3 instituições poderá 

fomentar o tratamento de resíduos orgânicos não cozidos, 

reduzindo o envio dos mesmos para o aterro sanitário. Desta forma 

será possível encaminhar o produto gerado do tratamento realizado 

pela vermicompostagem, para as hortas domésticas, escolares ou 

urbanas, fechando um circuito do ciclo do alimento e incentivando a 

economia circular. 
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