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O evento terá como público-alvo alunos de graduação, 
pesquisadores e alunos de pós-graduação da UFJ-UFG/Jataí, 
instituições de ensino e pesquisa do estado de Goiás e de outros 
Estados, bem como profissionais atuantes em empresas da 
região.

A II Semana da Química da Universidade Federal Jataí (UFJ) -  
tutora Universidade Federal de Goiás (UFG) - que ocorrerá entre 
13 e 17 de agosto de 2018, tem caráter multidisciplinar. Dessa 
forma, o objetivo do evento é promover o debate e a discussão de 
temas relativos à situação da área de química no contexto atual, 
bem como perspectivas para o segmento e o avanço nos 
resultados de novas pesquisas, por meio da divulgação de 
trabalhos conduzidos por pesquisadores e discentes.
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PALESTRANTES

Doutora e Mestre em Ciências e Licenciada em Química (UFRJ/ 2005). Professora Associada e Coordenadora do PIBID 
QUÍMICA da Universidade Federal de Goiás. Coordenadora do Laboratório de Pesquisas em Educação Química e 
Inclusão- LPEQI da UFG (2006) onde instituiu em 2009 o Coletivo CIATA- Grupo de Estudos sobre a Descolonização do 
Currículo de Ciências, cujas ações desenvolvidas renderam em 2013 - Diploma de Reconhecimento por ação cotidiana 
na luta pela defesa, promoção e proteção dos direitos humanos em Goiás; em 2014 - Honra ao Mérito pela Assessoria 
Especial para Direitos Humanos e Cidadania; 2016- Prêmio Mulher Combativa pela Câmara Municipal de Goiás. 
Representante do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial do Estado de Goiás. Ativista do Grupo de 
Mulheres Negras Dandara no Cerrado. Membro do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial - CNPIR. 
(2016/2018),Coordenadora da Rede Goiana Interdisciplinar de Pesquisas em Educação Inclusiva- RPEI. Membro da 
Associação Brasileira de Pesquisa em Ensino de Ciências e Presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores/as 
Negros/as. Assessora da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Goiás. Atua na área de Ensino de Química com 
foco nos seguintes temas: cultura e história africana no ensino de ciências, ensino de ciências de matriz africana e da 
diáspora, cibercultura na educação inclusiva e políticas de ações afirmativas .

a aProf . Dr . Anna Maria Canavarro Benite
Química, UFG/Goiânia-GO
Workshop: Africanidades no Ensino de Química
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Possui graduação em História pela Universidade Federal de Goiás (1992). Atualmente é docente da Universidade 
Federal de Goiás - Campus Jataí . Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Administração de Unidades 
Educativas, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, história, gênero, regionalidades.

a aProf . Dr . Cláudia Graziele F. Lemes 
História, UFJ-UFG/Jataí-GO

Mesa Redonda: Relações étnicos-raciais e  ensino 
ode história afro-brasileira: Lei n  10.639/2003

É licenciada em Química (2008), Mestre em Educação em Ciências e Matemática (2011) e Doutora em Química (2015) 
pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente é Professora da Universidade Federal de Goiás / Regional Jataí. Tem 
experiência na área de Química, com ênfase em Ensino de Ciências.

aMs . Simone Rezende do Carmo
Recursos Humanos, UFJ-UFG/Jataí-GO

Oficina: Enfim, graduei. O que esperar do processo de seleção
 profissional
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Graduada em Administração (CESUT-GO), Especialista em Gestão de Pessoas no Serviço Público (UFG-GO) e Mestre 
em Administração, com área de concentração em Gestão Estratégica das Organizações (FEAD-MG). Atualmente ocupa 
o cargo de Administradora e a função de Coordenadora de Recursos Humanos na Regional Jataí da Universidade 
Federal de Goiás.

a aProf . Dr . Eveline Borges Vilela Ribeiro
Química, UFJ-UFG/Jataí-GO
Mesa Redonda: Relações étnicos-raciais e  ensino de história 

oafro-brasileira: Lei n  10.639/2003



Bacharel em Química pela Universidade Federal de Goiás (1991), mestre e doutor em Química Orgânica (Química dos 
Produtos Naturais) pela Universidade Federal de São Carlos (1994 e 1997). Pós-doutor em Ressonância Magnética 
Nuclear pela UFSCar (2007), junto ao grupo do Professor Antonio Gilberto Ferreira. Atualmente é Professor Titular da 
UFG, onde coordena o Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear. Atuou como Diretor do Instituto de Química da 
UFG, gestão 2002-2006. Vice-Diretor da Divisão de Produtos Naturais da SBQ (2014-2016). Secretário Regional da 
SBQ (2010-2012). Membro do Conselho Universitário da UFG (2002-2012). Membro do Conselho de Curadores da UFG 
(2009-2012). Tem experiência na área de Ressonância Magnética Nuclear, com ênfase nos seguintes temas: análise de 
alimentos (Food NMR); determinação estrutural de compostos orgânicos e inorgânicos; análise de combustíveis, etc. 
Tem larga experiência no estudo de materiais heterogêneos, através da RMN HR-MAS. Orientador dos Programas de 
Pós-Graduação em Química (PPGQ) e Ciência e Tecnologia de Alimentos (PPGCTA). Avaliador externo dos Programas 
de Iniciação Científica da UnB, UEG e PUC-GO

Prof. Dr. Luciano Morais Lião
Química, UFG-Goiânia
Palestra 1: RMN: Uma extraordinária ferramenta
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Possui graduação em Física pela Universidade Federal de São Carlos (1995), mestrado em Meteorologia pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (1998) e doutorado em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(2002). Atualmente é Professor Associado I da Universidade Federal de Jataí (UFJ). Membro do Grupo de Avaliação 
Ambiental (GAAm) do Ministério do Meio Ambiente para o PROANTAR. Revisor das revistas internacionais - Signal 
Processing e Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. Consultor Ad-hoc das agências de fomento CNPq, 
FAPESP e FAPITEC. Trabalha com Sistemas Complexos na área de Geociências, com ênfase em Geofísica e 
Meteorologia, atuando principalmente nos seguintes temas: Sistemas Dinâmicos, Fenômenos Não-Lineares, Análise de 
Séries Temporais.

Prof. Dr. Maurício José A. Bolzam
Física, UFJ-UFG/Jataí-GO

Minicurso 2: Astroquímica
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Bacharel em Química (1996) e Mestre em Química pela Universidade Federal de São Carlos (1998), Doutor em Ciências 
pelo Instituto de Tecnologia de Tóquio (2001) onde recebeu o Prêmio Tejima de melhor tese de doutorado por aluno 
estrangeiro em 2001. Pós-doutoramentos no Brasil e no Japão em temas relacionados à materiais nanométricos. Atuou 
como pesquisador na Orbys Desenvolvimento de Tecnologia de Materiais Ltda entre 2005 e 2006 e atualmente é 
Professor Associado no Departamento de Química da UFSCar-Universidade Federal de São Carlos na área de físico-
química de materiais, sendo credenciado como orientador no PPGQ/UFSCar desde 2007 e concluído a orientação de 
dez dissertações de mestrado e cinco teses de doutorado. Tem experiência na área da química de materiais 
nanométricos, como por exemplo óxidos complexos, nanocompósitos poliméricos e síntese de materiais por via úmida. 
Atualmente desenvolve pesquisas com biomateriais e materiais híbridos empregando rotas de síntese por via úmida e 
química de colóides, atuando no CEPID/CDMF-Centro para o Desenvolvimento de Materiais Funcionais, colaborando 
com diversos pesquisadores no Brasil e nos EUA, Japão e Portugal, além de apoiar a pesquisa tecnológica em diversas 
empresas.

Prof. Dr. Emerson R. Camargo 
Química, UFSCar/São Carlos-SP

Palestra de Abertura: Sobre Ombros de Gigantes. A tese não
 sai por acaso

Minicurso 1:  Bioquímica molecular e evolução

Graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (2000). Psicóloga da Universidade Federal de 
Goiás/Regional Jataí, atuando principalmente por meio de intervenções com os servidores, de atendimento para 
servidores e discentes e de palestras tratando de temáticas específicas da área de atuação. Experiência na área de 
Psicologia, com ênfase em Psicologia do Trabalho, Organizacional e Saúde do trabalhador. Mestra em Educação pela 
Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí.T
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Psicóloga, UFJ-UFG/Jataí-GO
Oficina: Enfim, graduei. O que esperar do processo de seleção
 profissional



Possui graduação (2003), mestrado (2012) e doutorado (2015) em História pela Universidade Federal de Goiás (UFG). 
Atualmente, é professor do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Goiás, Câmpus Jataí.

 .

Prof. Dr. Rodrigo F. Carvalho
História, IFG-Jataí
Palestra 2: Física e História - diálogos por meio do conceito de 
temporalidade de Ilya Prigogine

Q
u

in
ta

-fe
ira

 1
6
 d

e
 a

g
o

s
to

2
0
h

3
0
m

in
 - 2

1
h

4
0
m

in

Bacharel em Química pela Universidade Estadual de Campinas (1999), Mestre em Química pela Universidade Federal 
de São Carlos (2002) e Doutor em Ciências com área de concentração em Química Inorgânica pela Universidade 
Estadual de Campinas (2008). Atua como professor Associado I de Química Inorgânica na Universidade Ferderal de 
Goiás Regional de Jataí e como professor do Programa de Pós Graduação de Ciências Aplicadas a Saúde, também na 
UFG regional Jataí. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química Inorgânica e de Materiais, atuando 
principalmente nos seguintes temas: termoquímica, intercalação e funcionalização de ácidos silicícos e outras 
estruturas lamelares naturais e sintéticas, adsorção de íons e compostos orgânicos em compostos lamelares híbridos 
inorgânicos/orgânicos , síntese de materiais cerâmicos com propriedades magnéticas e adsorção em ácidos húmicos. 
Aplicação de esturutas químicas na área de saúde e ambiental.

Prof. Dr. Giovanni C. Petruchelli
Química, UFJ-UFG/Jataí-GO

Palestra 3:Gemologia: o momento em que a química apresenta 
seu brilho
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possui graduação em Química pela Universidade de Brasília (1991), mestrado em Química pela Universidade de 
Brasília (1993) e doutorado em Química pela Universidade de Brasília (1999). Professor do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Campus Rio Verde -GO, atuando nos cursos de Química e Engenharia de 
Alimentos. É orientador do Programa de Pós-Graduação em Agroquímica do IFGoiano, atuando na área de 
combustíveis renováveis - biodiesel e etanol de 2a geração -, na prospecção de novas matérias primas e pré-tratamento 
físico-químicos e enzimáticos. Também realiza pesquisa na prospecção de novos coquetéis enzimáticos para produção 
de combustíveis renováveis.

Prof. Dr. Carlos F. S. Castro
Química, IFGoiano/Rio Verde-GO
Minicurso 5: Produção Artesanal de Cerveja
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Bacharel em Química pela Universidade Federal de São Carlos (1986), Mestre em Química Analítica pelo Instituto de 
Química de São Carlos da Universidade de São Paulo (1989), Doutor em Ciências pelo Instituto de Química da 
Universidade Estadual de Campinas (1992) e Livre Docente em Espectroquímica Analítica pelo Centro de Energia 
Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo (2000). Realizei dois estágios de pós-doutorado (University of 
Massachusetts, Dr. Ramon M. Barnes - 1996 e Wake Forest University, Dr. Bradley T. Jones -2003). Atualmente sou 
Professor Titular do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos, Professor Visitante da Facultad 
de Farmacia da Universidad de Concepción (Chile) e membro dos Conselhos Editoriais do Analytical and Bioanalytical 
Chemistry, Brazilian Journal of Analytical Chemistry, ICP Information Newsletter, Microchemical Journal e Talanta. 
Membro Titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo (Outubro/2015), da Academia Brasileira de Ciências 
(Maio/2016) e Fellow da Royal Society of Chemistry (Junho/2016). Fui membro titular do Comitê Assessor em Química 
do CNPq no período de outubro/2009 a setembro/2012 (Coordenador do CA-QU de outubro/2011 a setembro/2012). 
Atuei como Editor Associado e Editor do Journal of the Brazilian Chemical Society da Sociedade Brasileira de Química 
(2005 - 2015). Tenho experiência na área de química analítica e atuo principalmente nos seguintes temas: preparo de 
amostras, espectrometria de absorção e emissão atômica com diferentes atomizadores, ICP OES e ICP-MS. Membro do 
Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias Analíticas Avançadas (INCTAA). Conclui a orientação de 
14 bolsistas de iniciação científica, 25 mestres, 26 doutores e 7 pós-doutores. 

Prof. Dr. Joaquim A. Nóbrega
Química, UFSCar/São Carlos-SP

Minicurso 3: Fundamentos, Instrumentação e Aplicações de 
ICP-OES e ICP-MS

Minicurso 4: Demonstração prática em ICP-MS
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NOS 
CURSOS DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA DA UFG 

REGIONAL JATAÍ
1 1 1Juliana Morais dos Reis (PCC5) *, Tatiane Arantes (PQ)  e Karla Silva Malaquias (PQ) **

1 Universidade Federal de Jataí, UAE de Ciências Exatas/Química-GPNEQ, Jataí-GO

*jreisr2@gmail.com e **ksmalaquias@hotmail.com

Educação Ambiental (EA) está dentro do contexto de Educação e também no 
campo Ambiental.  Dessas palavras a primeira, educação, engloba o processo 
ensino/aprendizagem, enquanto o adjetivo Ambiental relaciona o contexto da 
prática educativa, ou seja, a ação pedagógica motivadora. As estratégias 
utilizadas pelo Brasil, como no mundo, para tratar sobre termo de Educação 
Ambiental foram definidas em 1977, em Estocolmo. Em seguida, na Rio 92 foram 
pautas questões onde a Educação Ambiental deveria ser tratada juntamente 
com o tema de sustentabilidade. O MEC determinou em suas diretrizes de bases 
nacionais que questões ambientais deveriam ser tratadas em todo o âmbito de 
ensino, seja ele ensino médio e superior. Deste modo foi implantado da LDB de 

296 nos currículos questões acerca de Educação Ambiental . Também foi 
implementado que políticas públicas e disciplinas deveriam ser instaladas para 
conscientização da população. Assim, o professor tem papel fundamental na 
formação do aluno e também da sociedade. Questões sobre educação 
ambiental são pouco trabalhadas nas universidades, quando trabalhadas são de 
forma particular como projetos de extensão. Tal fato, levou ao questionamento 
norteador do trabalho proposto: “De que maneira o tema de Educação Ambiental 
é trabalhado com alunos no ensino superior na UFG/Jataí?”. A fim de direcionar o 
trabalho, foram selecionados os cursos inseridos na área Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias, que compreendem os Componentes Curriculares: Química, 
Física e Biologia. Na UFG-Regional Jataí os cursos de Química e Biologia são 
ofertados na modalidade bacharelado e licenciatura. Já o curso de Física, 
somente na modalidade licenciatura. Outro fator que corrobora a escolha destes 
cursos é que, uma parcela significativa dos profissionais formados nas 
respectivas áreas atuará como docente. Desta forma, irão desempenhar na 
sociedade, papel conscientizador e formador de novas mentalidades inseridas 
nos aspectos socioculturais que constituem o estudante/cidadão. A metodologia 
proposta no estudo será qualitativa, tendo como objetos: a análise dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPC) de Química, Física e Biologia e questionário 
individual da abordagem dada à educação ambiental com os docentes destes 
cursos.  Os dados obtidos auxiliarão na compreensão da influência da 
abordagem ambiental na UFG Regional Jataí para os futuros docentes.

Palavras-Chaves: Educação Ambiental; Sustentabilidade; Química; PPC.

Categoria: Trabalho de Prática como Componente Curricular.
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ANÁLISE PRELIMINAR SOBRE CONCEITOS DE LIGAÇÕES 
IÔNICAS
 1 1Wellington Gabriel Clarcks da Silva (P ) * Giovanni Cavichioli PetrucelliCC1  e  (PQ) **

1  UAE de Ciências Exatas/Química, Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO

*wellingtongabriel5@yahoo.com.br gcpetrucelli@yahoo.com e **

A ligação iônica é formada devido a atração de cargas opostas. Os compostos 
iônicos apresentam várias propriedades e variações que normalmente são 
interpretadas de forma incorreta ou são simplesmente decoradas com auxílio de 
esquemas que até podem ser úteis como resumo e fixação mais não contribuem 
de forma eficiente na compreensão do que realmente está ocorrendo. Muitas 
propriedades apresentadas pelos compostos iônicos dependem de uma série de 
fatores que vão além de simplesmente compreender o que é uma interação 
eletrostática. Variações de: condutividade em solução, pontos de fusão, 
solubilidade em água tornam-se incompreensíveis uma vez que o aluno não 
entende de forma correta conceitos que são necessários. A variação destas 
propriedades depende de vários fatores dentre eles: estrutura do sólido, 
eletronegatividade, afinidade eletrônica, energia de ionização, carga dos íons, 
carga nuclear efetiva que define a variação dos raios dentro do mesmo período, 
efeito de blindagem especialmente importante em metais de transição, dureza e 
moleza dos íons que determinam a intensidade da interação e provocam 
alterações na polarizabilidade dos compostos. Estes conceitos são de difícil 
entendimento não só para alunos do ensino médio mais também para alunos dos 
períodos iniciais do curso superior.  É notável que muitos alunos não apenas não 
compreendem os conceitos descritos mais muitas vezes não conseguem 
entender a diferença entre eles, como exemplo pode-se citar a eletronegatividade 
e a afinidade eletrônica em que muitos acham que é a mesma coisa. Neste 
trabalho o objetivo inicial foi determinar estas deficiências com relação as 
deficiências do próprio aluno autor para posteriormente se propor estratégias 
eficientes que permitam uma melhor compreensão dos fundamentos envolvidos 
em cada questão.  A principio foi feito um estudo inicial de cada conceito para que 
posteriormente após seu entendimento se faça propostas de como simplificar as 
explicações sem comprometer os fundamentos envolvidos no entendimento. 
Ficou claro a dificuldade de compreensão de muitos conceitos envolvidos e 
recorrente utilização de esquemas de fixação sem fundamentação teórica ou 
prática que explique porque as propriedades variam em determinadas direções 
de uma seta como no estudo das propriedades periódicas. Por que a seta varia 
para um lado ou para outro da tabela periódica para dizer que é mais ou menos 
eletronegativo, quem tem maior ou menor raio e porque as propriedades de 
solubilidade, condutividade e pontos de fusão variam com relação as várias 
eletronegatividade, raios entre outras. Como considerações finais fica a 
necessidade de modificar a maneira que se explora a tabela periódica e para o 
PCCI será iniciado o estudo para melhor definir eletronegatividade, afinidade 
eletrônica e variação de raios iônicos.

Palavras-Chaves: Ligações Iônicas; Tabela periódica;  Ensino em Química.

Categoria:Trabalho de Prática como Componente Curricular.
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A PREPARAÇÃO DE PERFUME COMO PROPOSTA 
CONTEXTUALIZADA PARA O ENSINO MÉDIO

1 1Lázara Patrícia Furtado de Melo (PCC1) * e Wesley Fernandes Vaz (PQ) **
1Universidade Federal de Jataí, UAE de Ciências Exatas/Química, Jataí-GO

*patriciamello92@gmail.com e **wesleyfvaz@gmail.com

A Química, devido ao seu forte caráter experimental e investigativo, abre 
diversas oportunidades e meios para que o professor a aborde de maneira cada 
vez mais prática em sala de aula, o conteúdo que deve ser ministrado; o que nos 
permite, dentro dessa perspectiva, usar meios e produtos convencionais e 
comuns a todos, como por exemplo, o uso de perfumes para o ensino da 
Química. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é, através de atividades 
práticas, envolvendo a fabricação de perfumes, envolver os alunos do 3° Ano do 
Ensino Médio em uma nova proposta de aprendizagem, em que o aluno passa 
de expectador das aulas para protagonista do seu processo de aprendizagem 
no que se refere aos seguintes conteúdos, vistos desde o 1° Ano do Ensino 
Médio.  As aulas deverão ser ministradas, como de costume, na própria sala de 
aula da turma. Na prática propriamente dita, que deverá ser feita com a turma 
divida em duas duplas e um trio, deverá ser seguida a receita base que consiste 
em: 76ml de álcool de cereais, 10ml de essência, 2ml de fixador, 2 ml de 
Propileno Glicol  e 10ml de água destilada. A preparação deverá seguir as 
seguintes instruções: Coloque todos os ingredientes no pote de vidro, e misture-
os com a espátula de plástico. Depois coloque a mistura nos frascos de plástico 
com o auxílio do funil, não enchendo totalmente o frasco, pois o oxigênio será 
necessário para o processo a seguir. Deixar a mistura em processo de 
maceração, que serve para deixar o perfume mais nobre, diminuindo o cheiro do 
álcool e aumentando o cheiro da fragrância. Deixar as primeiras 24 horas em um 
local escuro e em repouso. No dia seguinte, agite e abra para sair o oxigênio, 
que irá auxiliar na evaporação do cheiro do álcool de cereais. Então, feche bem 
rápido e leve para a geladeira por mais 24 horas. Esse processo é intercalado 
durante 10 dias. . Ao abordar os conteúdos na teoria e na prática, objetiva-se o 
maior aproveitamento das aulas e maior índice de aprendizagem dos alunos. 
Contextualizar conteúdos permite uma ampla abordagem do estudo da 
Química, relacionando o conhecimento adquirido em sala de aula com o 
cotidiano do aluno.

Palavras-Chaves: Perfume; Contextualização; Maceração; Fragrância.

Categoria: Trabalho de Prática como Componente Curricular.
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APLICAÇÃO DE JOGO NO ENSINO DE QUÍMICA ORGÂNICA
1 1Carlos Alberto Freitas Fidelis (IC) * e Douglas S Machado (PQ) **

1Universidade Federal de Jataí, UAE de Ciências Exatas/Química, Jataí-GO

*fideliskamila.fa@gmail.com e **machadodouglas@yahoo.com.br

Dentre as várias metodologias alternativas contextualizadas com o ambiente 
escolar disponível aos professores, a aplicação de jogos destaca-se como uma 
metodologia interessante para o processo ensino-aprendizagem de alunos com 
dificuldade de aprendizagem por métodos convencionais. Neste contexto, o 
desafio é entender como estas novas práticas possibilitam o aprendizado 
através de uma visão cientifica, em especial na área de química. Este trabalho 
tem por objetivo o desenvolvimento de um jogo de química orgânica para 
aplicação no ensino de química em turmas de 3° ano do ensino médio. Este 
trabalho é parte ainda do projeto de monografia da disciplina de estágio III do 
curso de Licenciatura em química. O Jogo consiste-se de 72 cartas, jogando-se 
em dupla contra dupla ou um contra um. O objetivo do jogo é montar moléculas 
obedecendo às regras das ligações do carbono, oxigênio, hidrogênio e 
nitrogênio. Para aplicação foi elaborado um manual de instrução para os alunos 
se organizarem na execução do jogo e para servir de guia para estudo em 
paralelo com o jogo. Para análise do procedimento e dos resultados obtidos será 
utilizada a técnica de estudo de caso, sendo ao final aplicado um questionário 
sobre o jogo de forma a avaliar a eficácia do procedimento.

Palavras-Chaves: Educação; Jogo de Química; Novas Metodologias.

Agradecimentos: UFG-Regional Jataí-Curso de Química

Categoria: Trabalho de Pesquisa.
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AVALIAÇÃO DE ENDOSULFAN RESIDUAL EM ALFACE 
CRESPA (Lactuca Sativa var. Crispa)

1 1 1Bianca Ferreira Gonçalves (IC) , Gabriela Godinho Mello (IC) ,Tatiane M. Arantes (PQ) e Karla *
S. Malaquias (PQ)1**

1Universidade Federal de Jataí, UAE de Ciências Exatas/Química-GPNEQ, Jataí-GO

*bianca_aia@hotmail.com e **ksmalaquias@hotmail.com

O Endosulfan é um inseticida e acaricida organoclorado, Figura 1(a), introduzido no 
mercado em 1950. É um poluente orgânico persistente, ou seja, permanece no ambiente 
por um longo período. No Brasil esse agrotóxico foi banido pela Anvisa em 2010 devido 
sua alta toxidade, o seu uso deveria ser reduzido gradativamente até 2013, ano em que 
seria totalmente banido. Entretanto, apesar da proibição ainda é encontrado em algumas 
plantações.

A ingestão diária aceitável (IDA) do Endosulfan é de 
0,006 miligramas por kg de peso corpóreo. Esta é  
uma substância química altamente tóxica. Os 
sintomas de envenenamento agudo incluem 
tremores, convulsões, dificuldade ao respirar, 
náuseas, vômitos, diarréia,  descamação e 
pigmentação da pele, Figura 1(b). É acumulado nos 
tecidos gordurosos estando relacionada a casos de 
câncer e, em mulheres grávidas, coloca em risco o 
feto durante uma etapa especialmente crítica de seu 
desenvolvimento causando deformações, Figura 
1(c). Além dos efeitos anteriormente citados, esta 
substância sintética imita ou realça o efeito do 
hormônio feminino estrogênio, podendo causar danos 
na reprodução e desenvolvimento de animais e 
humanos.

O objetivo do presente trabalho foi a análise da presença de Endosulfan em alface 
(Lactuca sativa var. crispa) comercializada em diferentes pontos da cidade de Jataí-GO. 
Por apresentar matriz complexa e baixa concentração dos contaminantes, utilizou-se o 
método QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) para extração. A 
quali e quantificação do Endosulfan foi realizada por meio da cromatografia gasosa 
aliada à espectrometria de massas (CG-EM). O Endosulfan foi extraído do produto 

®comercial Thiodan CE  (apresenta 35%m/v do ativo). No processo foram transferidos 2 
®mL de Thiodan CE  para um béquer de 250 mL. Adicionou-se 20 mL de diclometano, logo 

após transferiu-se para um funil de separação adicionando 10 mL de NaOH 5% e 10 mL 
da solução de Brine. Foram extraídos 33mg de Endosulfan usados na confecção da 
curva de calibração com as seguintes concentrações: 0,5 ppm; 1,00 ppm; 1,5 ppm; 2,00 
ppm; 2,5 ppm. As condições iniciais estabelecidas resultaram na equação de reta y = 
0,438x - 0,0309 e nos seguintes parâmetros: coeficiente de determinação (r²) 0,998; 
Limite de detecção de ≤ 0,22 ppm; Limite de quantificação ≤ 0,8 ppm. Para análise do 
inseticida na hortaliça, foram adquiridas alface de dez pontos de venda da cidade de 
Jataí, em triplicata. Foram maceradas 100g de folhas, com 30mL de etanol e o extrato 
submetido a banho ultrasson por 30min. O processo de extração restante foi o mesmo 
descrito para o Endosulfan. Os resultados estão em fase final de análise. Até o momento, 
evidenciou-se a presença do defensivo em 3 amostras, todas abaixo do limite de 
ingestão diária aceitável.

Palavras-Chaves: QuEChERS; Endosulfan; Hortaliças; Agrotóxico.
Categoria:Trabalho de Pesquisa.
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AVALIAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDÍACOS E 
MOVIMENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE EMBRIÕES DE 

ZEBRAFISH EXPOSTOS À ARGILA BRANCA DE USO 
COSMÉTICO

1 1Michele Resende Machado *, Ana Paula Zenóbia Balduino , Rodrigo Paschoal (PQ)  (PG)
3 2 1Prado , Mônica Rodrigues Ferreira Machado e Giovanni Cavichioli Petrucelli **(PQ) (PQ) (PQ)

1Universidade Federal de Jataí, PPG de Ciências Aplicada à Saúde, Jataí-GO
2Universidade Federal de Jataí, PPG deBiociência Animal, Jataí-GO
3Universidade Federal de Jataí, UAE da Saúde/Fisioterpia, Jataí-GO 

*michele_machado92@hotmail.com e **gcpetrucelli@yahoo.com

Argilas coloridas são muito empregadas na área cosmética, devido as suas 
propriedades: como calmante, cicatrizante, absorvente, esfoliante suave e 
adstringente. No presente trabalho foi estudado o efeito da argila branca 
(caracterizada) sobre possiveis teratogênias como alterações de movimentação 
espontânea e os batimentos cardíacos em embriões de zebrafish. 
Caracterizações anteriores demonstraram a presença de metais pesados e 
toxicidade com mortalidade de embriões. Os peixes foram colocados em caixas 
de reprodução, sendo 25 fêmeas e 50 machos, com fotoperíodo de 14 luzes; 10 
escuro, a uma temperatura média de 28 ° e mantidos durante 24 horas para 
reprodução. Os embriões foram removidos dos tanques e selecionados, e 
colocaram aleatoriamente um embrião por poço. As diluições em série foram 
feitas em concentrações entre 25,0 e 0,025 mg / ml em placas de 96 poços. Os 
embriões de 24 horas de desenvolvimento apresentaram movimentos 
espontâneos da cauda. A frequência de movimentação do embrião foi contada 
diretamente durante 60s. Às 48 hpf já é observada frequência cardíaca sendo os 
batimentos cardíacos contados durante 15 s e multiplicado por 4 para análise no 
período de 1 min. Os resultados mostram que os embriões expostos à argila 
branca apresentam média de 5,08 movimentos/minuto, sendo que o máximo foi 
de 10 e  mínimo de 1 indicando desenvolvimento normal da musculatura e 
sinapses. A média de batimentos cardíacos por minuto utilizando a argila branca 
foi de 128 bpm, sendo que a maior frequência encontrada foi de 148 bpm e o 
menor foi de 104 bpm. Pode-se observar que a concentração de 12,5 mg/ml 
apresentou uma frequência cardíaca menor que o controle (p=0,06). Conclui-se 
que os movimentos não são afetados de forma significativa contudo a frequência 
cardiaca foi afetada em concentrações a partir de 12,5 mg/L.

Palavras-Chaves:  Metais pesados; Teratogênese; Toxicidade.

Agradecimentos: PPGCAS, Lbfish e Coordenação de Química UFG/UFJ.
 
Apoio Financeiro:  FAPEG 

Categoria: Trabalho de Pesquisa.  
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BE!CON – PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 
SUSTENTABILIDADE
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3Universidade Federal de Jataí, Assessoria de Comunicação, Jataí-GO

*thiagojti@gmail.com e **ksmalaquias@hotmail.com

Regularmente cadastrado na Unidade Acadêmica Especial de Ciências Exatas (Projeto 
PJ441-2017) o Be!Con é um projeto de conscientização ambiental que visa a redução de 
resíduos sólidos na Universidade Federal de Jataí. Projetos transversais aos eixos 
segmentários da sustentabilidade ambiental como a gestão e tratamento de resíduos, a 
reciclagem e a racionalização do uso da água são realidades emergentes nos grandes 
centros de ensino superior. As principais ações do projeto foram/são: a substituição dos 
copos descartáveis do Restaurante Universitário (RU) por canecas plásticas reutilizáveis; 
instalação de pontos de coleta de lixo eletrônico e recicláveis, principalmente o papel e; a 
realização de campanhas de educação ambiental no campus. No RU são utilizados 
diariamente 2.000 (dois mil) copos descartáveis, num ano letivo com 200 dias estima-se 
que são consumidos 400.000 (quatrocentos mil). Os copos descartáveis são feitos de 
material não reutilizável e acumulam-se nos aterros sanitários da cidade. O auxílio 
financeiro para a aquisição das canecas e dos coletores de recicláveis foi obtido com 
ajuda de empresários da cidade, patrocinadores. Que, para além da contrapartida social, 
recebem visibilidade de suas marcas por meio da TV e do Rádio, por mídias digitais, 
internet e mídia impressa, nos outdoors localizados nos dois campi da UFJ, além dos 
folders de divulgação do projeto. Houve distribuição de 2.400 (duas mil e quatrocentas) 
unidades de canecas (Figura 1 (a, b e c)) e disposição de diversos pontos de coleta de lixo 
eletrônico e reciclável (e) no mês de março de 2018. Outras 2.000 (duas mil) unidades de 
canecas serão distribuídas no mês de agosto de 2018. Também foram realizados 
treinamentos com os funcionários da empresa terceirizada de prestação de serviço de 
limpeza para a separação do lixo reciclado (d). Juntamente com a entrega da caneca 
foram distribuídos folders que destacam a importância da educação ambiental e das 
ações de sustentabilidade. As primeiras ações tiveram uma boa recepção da comunidade 
acadêmica e mostraram a importância da continuidade dessas.

Figura 1. Registro das atividades do projeto Be!Con.

Palavras-Chaves: Educação ambiental; Reciclagem; Resíduos sólidos.

Categoria:Trabalho de Pesquisa.
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CARACTERIZAÇÃO ELETROQUÍMICA DE UM ELETRODO 
DE PASTA DE CARBONO MODIFICADO CONTENDO 

NANOPARTÍCULAS DE OURO FUNCIONALIZADAS PARA  A  
APLICAÇÃO EM BIOSENSSORES

1 1Maria Luiza Lopes Sierra e Silva (IC) *, Cristina Ferreira de Sousa (IC) , Tatiane Moraes Arantes 
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*mluizasierra@gmail.com e **gil_mdo@hotmail.com

A busca por novos materiais a serem utilizados no desenvolvimento de 
dispositivos novos e aprimorados tem atraído o interesse de diversos 
pesquisadores nos últimos anos. O uso de nanopartículas metálicas, tornou-se 
estratégico no desenvolvimento de biossensores para a detecção de vírus, 
bactérias e fungos, especialmente para o diagnóstico de doenças infecciosas. O 
Hantavírus é considerado uma antropozoonose emergente causada por vírus 
do gênero Hantavirus, e é responsável por duas formas clínicas distintas da 
doença, tendo em ambas uma taxa de letalidade acima de 50%. O objetivo do 
presente trabalho é o da investigação do uso de nanopartículas de ouro 
funcionalizada, com o pó de grafite recoberto com ouro como suporte, com a N-
proteína recombinante do nucleocapsídeo do Hantavirus em biossensor 
eletroquímico, afim de possibilitar uma rápida detecção da doença, 
possibilitando o rápido tratamento e a diminuição da taxa de mortalidade 
associada a mesma. No presente trabalho, nanopartículas de ouro sintetizadas 
pelo método de Turkevich e funcionlizadas com a proteína N-recombinante do 
Nucleocapsídeo do Hantrvirus e o pó de carbono modificado com ouro 
eletrodepositado foram utilizados para o estudo da oxi-redução do sistema 
Ferro / Ferricianeto. O ouro eletrodepositado no pó de grafite analisado por MEV 
mostrou que os flocos de carbono foram revestidos totalmente com partículas 
na ordem de micrômetros. As nanopartículas de ouro foram caracterizadas por 
MET e difração de raios X, obtendo seu tamanho a 15 nm. A medida 
eletroquímica comparativa foi feita a partir das voltametrias cíclicas em solução 

-1 -1de K Fe(CN) . 3H O 50 mmol L / NaCl 100 mmol L . Os resultados da 4 6 2

caracterização eletroquímica, comparada ao eletrodo não modificado, 
indicaram que as nanopartículas de Au funcionalizadas aumentam o sinal para a 
corrente anódica enquanto o ouro eletrodepositado diminui a diferença de 
potencial de pico anódico-catódico, o que provavelmente contribuirá para 
aumentar a cinética de transferência de elétrons. Esses resultados indicam a 
possibilidade da utilização desses materiais em biossensores.

Palavras-Chaves: Nanopartículas de ouro; Ouro eletrodepositado; Biossensor, 
Eletroquímica; Hantavírus.
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A poluição do meio ambiente por efluentes industriais tem aumentado 
gradativamente nas últimas décadas, tornando-se um grave problema social e 
ambiental. Os resíduos produzidos em geral contem poluentes tóxicos e 
resistentes aos sistemas convencionais de tratamento. Atualmente existem 
métodos de tratamentos mais eficientes, que visam minimizar o impacto à 
natureza, baseando-se da degradação dos poluentes a substâncias mais 
facilmente degradáveis modificando sua estrutura química, para que se tornam 
substâncias inofensivas ou inertes. Neste aspecto destacam-se os POA 
(Processos oxidativos avançados), que são processos que se baseiam na 
geração de radicais livres, principalmente o radical hidroxil (∙OH), que possui alto 
poder oxidante e pode promover a degradação de vários compostos poluentes 
eficientemente. O radical hidroxil pode ser gerado por vários métodos, em 
especial por via fotoquímica. O Azul de Metileno (AM) é um corante orgânico- 
catiônico de fórmula molecular, C H N SCl, bastante utilizado na indústria 16 18 3

alimentícia, têxtil, couro, impressão e plásticos, por ser um material de fácil 
aplicabilidade, durabilidade e boa resistência. Em virtude da sua vasta 
aplicação, o AM gera efluentes industriais coloridos, que são descartados como 
resíduo para o meio ambiente, causando perigo de bioacumulação e risco de 
ecotoxidade. Este trabalho teve como objetivo verificar a fotodegradação do  
corante orgânico azul de metileno via radicais livres através do uso da argila 
Laponita modificada com óxidos semicondutores. Foi utilizado no preparo dos 
catalisadores, 100,0 ml de uma suspensão de argila Laponita-RD seguida da 
adição de 10,0 ml de uma solução previamente preparada de 40 mg de óxidos 
(titânio e zinco). Após esta foi  agitada por 3 horas e calcinada por 2 horas a 
600°C.  Os testes de fotodegradação foram executados submetendo uma 

-5 -1solução de azul de metileno de concentração 10  g.mol  em presença do 
fotocatalizador preparado a irradiação solar durante 4 horas. O clareamento da 
solução foi acompanhado por medidas de absorbância em períodos de 1 hora. 
Foi observada uma diminuição da absorbância da solução, condizente com a 
remoção/degradação do azul de metileno na solução estudada.
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O copolímero etileno-vinil-álcool (EVOH) é uma barreira de gás e 
hidrocarboneto usada em embalagens de barreira de camada, sendo um 
copolímero altamente resistente a solventes e com altas propriedades térmicas. 
Suas aplicações incluem construções civis, embalagens de medicamentos e 
alimentos. O copolímero EVOH tem grande potencial para formar misturas 
miscíveis com outros polímeros contendo grupos tais como ésteres, acrilatos, 
piridinas, pirrolidonas, etc. Isto ocorre devido ao grupo hidroxila alifático 
presente na estrutura poli (etilenoco-vinil álcool). O grupo hidroxila favorece a 
formação de pontes de hidrogênio inter e intramoleculares que desempenham 
um papel importante no comportamento de fase das misturas de EVOH. Por 
outro lado, a polivinilpirrolidona (PVP) é um polímero com alta solubilidade em 
água, é fisiologicamente compatível, quimicamente inerte, amplamente 
utilizado em áreas farmacêuticas, como excipientes de fármacos, em áreas 
alimentícias como emulsionantes. No presente trabalho, nós preparamos 
blendas de PVP / EVOH em várias proporções pelo método de fundição usando 
um solvente comum para ambos os componentes da mistura. As blendas foram
caracterizadas por espectroscopia de DRX, FTIR e UV-Vis, e suas propriedades 
térmicas foram avaliadas por Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) e 
Análise Termogravimétrica (TGA). Os dados do FTIR mostraram que aqui não 
houve formação de ligações químicas entre os polímeros, apenas interações 
físicas. Os espectros UV-Vis mostraram que a mistura não apresenta absorção 
na região de 350 a 800nm, isto é importante para futuros estudos ópticos, onde 
materiais com atividade biológica serão adicionados nestas misturas. 
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DIFERENCIAÇÃO DE TRITERPENOS PELOS CÁLCULOS DE 
13

DESLOCAMENTO QUÍMICO DE C NO NÍVEL DE TEORIA 
GIAO-MPW1PW91/3-21G//PM7
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Os triterpenos são uma classe de produtos naturais de grande importância 
devido às suas atividades biológicas e farmacológicas. Essas moléculas podem 
ter estruturas complexas, o que dificulta sua caracterização estrutural por meio 
de técnicas analíticas de rotina. Apesar dos recentes avanços nas técnicas 
espectroscópicas, os casos de revisão de estruturas de produtos naturais 
erroneamente estabelecidos ainda são encontrados na literatura. Neste 
trabalho pretendemos testar a robustez de um fator de escalonamento baseado 
em cálculos GIAO (orbitais atômicos incluindo o Gauge) // semi-empíricos 
(mPW1PW91/3-21G//PM7) para determinar os deslocamentos químicos (δ) de 

13RMN (Ressonância Magnética Nuclear) de C de 6 triterpenos pentacíclicos (2 
pares de regioisômeros), isto é, α-amirina (I) - β-amirina (II) e acetato de α-
amirina (III) - acetato de β-amirina (IV), glutinol (V) e acetato de glutinol (VI). O δ 
escalonado (δscal) foi obtida através da equação: δscal = 1,14 x δcalc - 4,7. Os 
resultados mostraram que no nível de teoria mPW1PW91/3-21G//PM7, foi 
possível reproduzir os dados experimentais com pequenos erros. Após a 
aplicação do fator de escalonamento (que pretende cancelar os erros 
sistemáticos), os erros do Desvio Médio Absoluto e do Erro Quadrático Médio se 
tornaram significativamente menores (quase 50% para todas as moléculas). 
Isso significa que até mesmo níveis baixos de teoria podem ser usados para 
cancelar erros sistemáticos. Assim, concluímos que o nível de teoria GIAO-
mPW1PW91/3-21G juntamente com o uso do fator de escalonamento 
representado pela equação linear mostra uma ferramenta eficiente e de baixo 

13custo para o cálculo de deslocamentos químicos de RMN de C de triterpenos 
pentacíclicos.

Palavras-Chaves:  DFT; GIAO; Fator de escalonamento; Triterpenos; Pm7 
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A presença do ensino do ensino descontextualizado e estaque infelizmente 
ainda está presente no cotidiano das aulas de Química das escolas da 
educação básica. Uma possibilidade de superar esse problema é relacionar os 
conceitos científicos com os saberes populares nas aulas de Química. O 
conhecimento popular, também chamado de senso comum, é um tipo de 
conhecimento que se acumula em nosso cotidiano baseado nas experiências 
que são comparticipados na vida em sociedade. No conhecimento popular não 
há uma análise profunda e assim uma espontaneidade de ações. O 
conhecimento popular e o que as pessoas usam no seu cotidiano. A maioria dos 
saberes populares são de criação anônima. Assim, os saberes populares são 
fáceis de decorar e transmitir em função de seu formato simples, curto e direto. 
Falam sobre diversos assuntos e fazem parte da cultura popular da 
humanidade. Encontramos saberes populares para praticamente todas as 
situações de vida. Muitos deles foram criados na antiguidade, porém estão 
relacionados a aspectos universais da vida, por isso são utilizados até os dias 
atuais. É muito comum ouvirmos esses saberes em situações do cotidiano. 
Quem nunca ouviu ao fazer algo rapidamente, que “chá verde ajuda a perder a 
barriga”, “cerveja com água diminui a intoxicação no organismo”. Os provérbios 
fazem sucesso, pois possuem um sentido lógico. Nesse sentido, o objetivo do 
presente trabalho é apresentar uma proposta temática de ensino de soluções e 
reações químicas para turma da 2 série do Ensino Médio através de um 
conhecimento popular - água com cerveja diminui a intoxicação no organismo. 
O método envolveu três etapas: introdução sobre as bebidas alcoólicas no 
contexto sócio-histórico; debate sobre os efeitos do álcool no organismo 
humano e o efeito da água para eliminação do álcool do organismo. Todas essas 
etapas relacionam com os conceitos químicos envolvidos. O debate será 
realizado através de duas aulas e tal proposta permite a realização por qualquer 
instituição escolar. Espera-se como resultado que aprendizagem ocorra nas 
escolas a partir da relação do conhecimento de senso comum sobre a temática 
com os conhecimentos científicos de Química. Portanto, através da proposta de 
transposição didática espera-se uma aprendizagem duradora por meio da 
superação do conhecimento oriundo do senso comum e dos conhecimentos 
científicos se torne um conhecimento escolar.

Palavras-chave: Química; Conhecimento popular; Reações químicas.

Categoria: Trabalho de Prática como Componente Curricular.
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Neste trabalho, temos como objetivo comparar os dados experimentais de 
13deslocamento químico (δ) de RMN de C obtidos em estado sólido com os 

teóricos obtidos por meio de escalonamentos, obtidos em fase gasosa. Foi 
utilizado o nível de teoria GIAO-mPW1PW91/6-31G*//mPW1PW91/6-31G* para 
obter os δ calculados para a molécula do efavirenz (figura 1). O efavirenz é um 
inibidor não-nucleósido da transcriptase reversa do vírus da imunodeficiência 
humana tipo 1 (VIH-1). O efavirenz aprenta polimorfirmo, neste trabalho 
utilizamos a estrutura da forma I. O δ foi obtido através de δ  = σ  –  σ, onde calc TMS

σ  é a constante isotrópica do tensor de blindagem do TMS e do núcleo, TMS

respectivamente. O δ escalonado ( δ ) foi obtido após, empregando a equação scal

δ  = 1,05.δ  -1,22.  Todos os cálculos quânticos foram realizado com o scal calc

programa G09.

O tratamento estatísticos dos resultados foram realizadas por meio do MAD 
(desvio médio padrão) e RMSD (desvio médioe quadrático). Para a molécula de 
efavirenz os valores de MAD e RMSD antes (depois) a aplicação do fator de 
escalonamento, em ppm, foram de 6,00 (3,64) para MAD e 7,62 (4,82) para o 
RMSD. Como os erros de MAD e de RMSD foram menores que 5 ppm, podemos 

13concluir que os dados de δ de RMN de C experimentais comparados com os 
13dados de δ de RMN de C escalonados apresentam ótima correlação. Embora, 

em se tratanto em cálculo de RMN do estado sólido o método mais empregado 
seja o GIPAW (que utiliza de pseudo potenciais e ondas planas) o método GIAO 
mostrou-se, neste caso, eficiente, levando a uma boa reprodução dos δ 
experimentais. Assim, podemos concluir que o nível de teoria GIAO-
mPW1PW91/6-31G*//mPW1PW91/6-31G* pode ser uma ferramenta eficiente e 

13de baixo custo para reproduzir dados de δ de C RMN do estado sólido.
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Figura 1. Representação estrutural do efavirenz
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A cafeína é uma substância presente em diversas fontes diárias de alimentação e, devido 
sua propriedade estimulante e metabolização rápida no corpo humano, já esteve 
presente na lista de compostos proibidos pela World Anti-doping Agency (WADA). No 
âmbito forense, é bastante empregada como adulterante e/ou diluente. O objetivo deste 
estudo foi o desenvolvimento de método analítico para a quantificação de cafeína em 
matriz biológica empregando a Extração Líquido-Líquido assistida por Salting Out (SA-
LLE) associada à cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-MS).  
O monitoramento do processo analítico foi realizado pela técnica da padronização 
interna, utilizada para validar as medições de massas (massa/carga, expressas em 
“abundância de íons”).  A solução de padrão-interno, material de referência, foi a 
Acetanilida na concentração de  20 mg/L.    Para a matriz biológica, a determinação foi 
realizada em GC-MS do tipo íon trap, no modo Selected Ion Regarding (SIR) de detecção 
para os íons base: cafeína m/z = 194 e acetanilida m/z =135,  Figura 1(a). A análise se 
deu em coluna OPTIMA®-5 (5% fenil, 95% dimetilpolisiloxano) com duas rampas de 

-1 -1temperatura, entre 130-170 ºC (10ºC.min ) e 170-250 ºC (20ºC.min ), em tempo total de 
10 minutos. O impacto eletrônico (EI) foi de 70 eV e o gás de arraste, Hélio a uma vazão 

-1de 1 mL.min . O volume de injeção foi de 1 μL no modo split (razão 1:20). O método para 
linearidade seguiu os critérios estabelecidos pela ANVISA, na faixa de 5,0 a 60 mg/L.

Figura 1. (a) Cromatograma de íons totais (TIC) evidenciando a boa resolução para cafeína (analito) 
e padrão interno (acetanilida) com respectivos íons base selecionados para cada um deles; (b) TIC 
das amostras dos voluntários.

Os dados experimentais foram submetidos ao Teste de Huber (α = 0,05) à fim de rejeitar 
os valores anômalos. As condições estabelecidas resultaram no coeficiente de 
determinação (r²) maior que 0,994. O método foi utilizado em 06 amostras de urina 
coletadas de 05 voluntários, Figura 1(b), que haviam ingerido bebidas contendo cafeína 
a no máximo 09 horas, de acordo com o Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Goiás (CEP/UFG). O método apresentou razoáveis limiares 
analíticos (LD ≤ 8,5 mg/L; LQ ≤ 12 mg/L) e, portanto, um estudo mais detalhado dos 
parâmetros de análise, como alteração na pressão, ou mesmo através da mudança da 

®instrumentação, como emprego de colunas da classe DB -35 (35% difenil, 65% 
dimetilpolisiloxano), seriam necessários para elevar a sensibilidade do método, visto que 
ambas diminuiriam a interação analito-coluna.

Palavras Chave: CG-ES; Cafeína; Extração Líquido-Líquido; Salting Out.
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Os óleos essenciais constituem os elementos voláteis constituintes em diversos órgãos 
vegetais. Estão relacionados a diversas funções necessárias à sobrevivência vegetal 
contra microorganismos. Estudos científicos mostram que 60% dos óleos essenciais 
possuem atividades antifúngicas e 35% propriedades antimicrobianas.  A 
nanotecnologia está associada à produção de compostos, a partir de átomos, na escala 
dos nanômetros e visam ser empregadas como agentes de proteção e estabilização de 
diversos compostos. Os objetivos deste trabalho foram: A confecção de cápsulas de SiO2 

e  Fe O contendo os óleos essenciais de gengibre (Z. Officinale) e canela (C. Blume) e, 3 4 

verificação da atividade antimicrobiana dos óleos essenciais frente a bactéria  
Escherichia coli. Para confecção das cápsulas, utilizaram-se dois procedimentos: O 
primeiro consistiu-se na síntese de nanopartículas de SiO  através da emulsão entre 2

duas soluções. A primeira solução contendo 0,5 g de polivinilpirrolidona, 100 µL de óleo 
essencial e 100 µL de Tween foi submetida à adição lenta de 0,3 mL de NH OH com 4

agitação por 30 minutos. Após isto, se verteu a primeira solução em uma solução 
contendo Quitosana 0,1% em solução ácida e Span 80 e manteve-se a mistura em 
agitação com adição lenta de 3,75 mL de tetraetilortossilicato por 30 minutos. Calcinou-
se o produto formado. O segundo método foi à síntese de nanopartículas 
ferromagnéticas de Fe O contendo óleo essencial. Consistiu na adição de 5 mL de uma 3 4 

3+ 2+ solução de Fe  0,04 M e Fe 0,02 M à um balão com atmosfera inerte com temperatura 
entre 75 - 90 °C. Adicionou-se 20 mL de NaOH 0,16 M com 200µ de  óleo essencial de 
canela, o meio reacional foi mantido sobre agitação por 15 minutos. Os ensaios 
antimicrobianos dos óleos essenciais foram realizados em meio sólido, líquido e por 
difusão.  Em meio líquido, foi realizado em 5 tubos de ensaio contendo 8 mL de meio de 
cultivo bacteriano Brain-Heart Infusion Broth e 1 mL de óleo essencial e solução 

-2 -5bacteriana.  Realizou-se uma diluição de 10  até 10  nos outros tubos a partir do primeiro 
tubo. Em meio sólido, foi realizado em placas contendo 10 mL de meio de cultivo 
bacteriano MacConkey Agar sólido contendo dispersões por estrias de esgotamento das 
diluições dos tubos de ensaio. Já por difusão foi realizada em placas contendo solução 
bacteriana e papeis filtros embebedados com os óleos essenciais depositados sobre a 
mesma. Todas as leituras dos procedimentos foram realizadas após 24 horas. Nos tubos 

-1 de ensaio, o óleo essencial de canela apresentou pouca inibição nas diluições de 10 até 
-410 , enquanto o óleo essencial de gengibre apresentou boa inibição em todas as 

diluições.  Nas placas com meio de cultura sólido o óleo essencial de canela apresentou 
-1 inibição em todas as diluições, enquanto o gengibre apresentou apenas nas diluições 10

-4até 10 . Nas placas de difusão, apenas o óleo essencial de canela apresentou halos de 
inibição frente à solução bacteriana. As caracterizações das nanopartículas sintetizadas 
ainda estão em fase de realização por meio de espectroscopia de infravermelho, difração 
de Raios-X e microscopia eletrônica de varredura.
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 As plantas têm sido utilizadas como medicamento natural ao longo da história da 
humanidade, auxiliando no combate de diversas doenças. O pequi (Caryocar 
brasiliense), por exemplo, é um fruto com grande importância na culinária do Cerrado. O 
óleo extraído do fruto e suas folhas são amplamente utilizados como medicamentos 
caseiros. Porém, existem poucos estudos que estabelecem a atividade biológica dessa 
espécie juntamente com sua viabilidade no uso medicinal e principalmente os dados 
toxicológicos permanecem muitas vezes desconhecidos. Neste âmbito, os testes 
usando o modelo de zebrafish (Danio rerio) têm sido amplamente utilizados devido ao 
seu genoma que apresenta alto grau de similaridade quando comparado aos humanos e 
camundongos, proporcionando o seu uso em diversos tipos de estudos, que incluem 
atividades toxicológicas, genéticas e patológicas. O Danio rerio é um pequeno peixe 
teleósteo usado atualmente como organismo modelo em diversas áreas das ciências. 
Uma das vantagens é que o embrião em suas primeiras horas após fertilização (HPF) é 
opticamente transparente, isso facilita a visualização de alterações morfológicas e 
funcionais nos órgãos internos sem ter que sacrificar o animal. Sendo possível, observar 
formação dos olhos, otólitos, sômitos, edema de pericárdio e de saco vitelino, opérculo, 
desprendimento da cauda e batimentos cardíacos. Deste modo, essa pesquisa teve 
como objetivo avaliar a atividade citotóxica do extrato das folhas Caryocar brasiliense 
utilizando embriões de Zebrafish. Os ensaios de citotoxicidade foram realizados em 
placas de 96 poços contendo um embrião em um total de 200 μL em cada poço. As 
concentrações utilizadas foram: 600μg/mL, 300μg/mL, 150μg/mL, 75μg/mL, 37,5μg/mL,
18,75μg/mL, 9,37μg/mL, 4,69μg/mL e 2,34μg/mL, todos em triplicata e controle negativo 
E3 e controle E3 à 1% DMSO (n = 9). O desenvolvimento dos embriões foi verificado 
através do microscópio, incluso um sistema de captura de imagens, onde a cada 24 
horas foram avaliados se houveram: coagulação (morte), formação dos olhos, otólitos e 
somitos, edema de pericárdio e de saco vitelino, opérculo, desprendimento da cauda e 
batimentos cardíacos. O ciclo do embrião foi analisado por 7 dias, totalizando 168 horas. 
Após 24h, para a concentração de 600μg/mL foi observada 100% de mortalidade, 
entretanto as demais concentrações permaneceram inalteradas. Após 56h, houve 100% 
de mortalidade na concentração de 300μg/mL e as demais concentrações apresentaram 
edema de saco vitelínico. Na avaliação final, após 168h, apenas os embriões entre as 
concentrações de 150μg/mL à 2,34μg/mL permaneceram vivos, entretanto, tiveram 
formação de edema de saco vitelínico e edema de pericárdio. No período total, o controle 
E3 e o controle de E3 à 1% DMSO apresentaram taxas de mortalidade de 11,1% e 22,2%, 
respectivamente. Neste trabalho, observamos que as concentrações entre 150μg/mL à 
2,34μg/mL do extrato da espécie C. brasiliense apresentaram embriotoxicidade. Esse 
estudo levará à futuras avaliações correlacionadas às atividades biológicas já 
encontradas para a espécie, bem como, o estudo utilizando novos modelos de ensaios 
de citotoxicidade. 
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A poli(N-vinilcaprolactama) (PNVCL) é um exemplo de polímero estímulo-resposta, por 
ser um polímero termosensível, com uma temperatura crítica inferior de solubilização 
(LCST) próxima à temperatura do corpo, entre 32 a  36°C, além de ser biodegradável é 

. um exemplo da classe de biomateriais poliméricos biorreabsorvíveis Devido a este 
comportamento biofuncional, a PNVCL encontra inúmeras aplicações biomédicas. O 
interesse nesse polímero se baseia no fato dele ser muito estável contra a hidrólise e não 
liberar compostos tóxicos ao organismo. Ao atingir uma temperatura superior a LCST, os 
polímeros sofrem transição de fases e formam agregados. Este fenômeno é reversível e, 
assim, ao diminuir-se a temperatura, os polímeros tornam-se solúveis novamente. 
Contudo, a PNVCL pura não apresenta boas propriedades mecânicas, uma alternativa 
promissora no campo de biomateriais é o preparo de nanocompósitos que associam as 
boas propriedades dos polímeros com a resistência mecânica das cerâmicas bioativas, 
como as nanopartículas de hidroxiapatita e as nanopartículas de prata, que também tem 
sido bastante estudada por apresentar uma evidente atividade biológica (bactericida e 
antifúngica). O objetivo deste trabalho foi preparar nanocompósitos de PNVCL com 
nanopartículas de hidroxiapatita decoradas com prata sintetizadas por processamento 
hidrotérmico e realizar o estudo da LCST para o polímero puro e para os 
nanocompósitos. Para tanto, as nanopartículas, anteriormente sintetizadas cujas 
condições já foram otimizadas, foram incorporadas na matriz polimérica por meio da 
polimerização in situ da PNVCL. Assim foram realizados estudos das melhores 
condições de síntese dos nanocompósitos assim como o efeito da incorporação das 
nanopartículas. Os espectros DRX e espectroscopia Raman mostraram que foram 
obtidas nanopartículas de hidroxiapatita cristalinas na fase hexagonal. A presença das 
nanopartículas de prata pode ser confirmada por meio da espectroscopia de UV-visível, 
que mostrou a presença da banda plasmon da prata em cerca de 410 nm. As imagens de 
MET mostram que as nanopartículas de hidroxiapatita apresentaram formas bem 
definidas de nanobastões com distribuições de tamanho estreito com dimensões (largura 
e comprimento) em torno de 5 nm e 80 nm. A polimerização completa do monômero pode 
ser comprovada por espectros típicos mostrados por espectroscopia de infravermelho. O 
polímero e os nanocompósitos apresentaram uma LCST com valores semelhantes em 
torno de 34 °C. No entanto, os nanocompósitos PNVCL/NPHA exibiram uma ampla faixa 
de declinação de 30-34 °C, medida pela intensidade de transmissão de amostras com 
1% m/m por meio de um espectrofotômetro ultravioleta visível. Esses resultados 
evidenciam que a presença de nanopartículas de hidroxiapatita não alteraram as 
propriedades térmicas de termo-resposta do polímero, o que é de grande importância 
para a sua aplicação como materiais poliméricos multifuncionais para aplicações de 
biomateriais. 

Palavras-Chaves: Nanopartículas; Nanocompósitos; Biomaterial; Polímeros 
inteligentes.

Apoio Financeiro: CNPq.

Categoria: Trabalho de Pesquisa. -20-



ESTUDO DE ADSORÇÃO E DESSORÇÃO DE CORANTES EM 
ARGILAS DO SUDOESTE GOIANO

1 1 1Samuel Valentim Domingos (IC) *, Daniela Cardoso Honorio(IC) , Douglas S Machado(PQ) e 
1Tatiana Batista(PQ) **

1Universidade Federal de Jataí, UAE de Ciências Exatas/Química, Jataí-GO

*samuelvalentimdomingos@gmail.com e **tatianabatista@yahoo.com.br

As argilas possuem grande importância e diversas aplicações. Desde muitos 
anos o ser humano utiliza esta matéria prima na construção civil, estética e em 
algumas áreas medicinais. O presente trabalho tem como objetivo o estudo da 
adsorção e dessorção do corante azul de metileno em argilas da região sudoeste 
de Goiás. A argila estudada foi extraída da região da cidade de Montividiu – GO. 
Para os estudos de adsorção foram preparadas suspensões da argila nas 
concentrações de 0,5g/L e 10,0g/L com azul de metileno 4x10-5mol/L. As 
amostras permaneceram sob agitação magnética por 24 horas. Foram retiradas 
alíquotas em diferentes tempos 0min,15min, 30min, 1hr, 2hrs, 3hrs, 4hrs, 5hrs e 
24hrs. As alíquotas foram centrifugadas a 4000rpm por 15min e os 
sobrenadantes analisados por UV-vis. Para o estudo de dessorção, uma 
amostra contendo 10g/L de argila e azul de metileno 4x10-5mol/L permaneceu 
sob agitação magnética por um período de 24 horas. Posteriormente, a amostra 
foi centrifugada e o precipitado foi seco em estufa à temperatura constante de 
60°C por 1hr. O precipitado foi disperso em água sob agitação magnética. As 
alíquotas foram retiradas nos tempos de 0min, 15min, 30min, 45min e 1hr, 
centrifugadas a 4000rpm por 15min e os sobrenadantes analisados por UV-vis. 
Com o objetivo de comparação dos estudos de dessorção, preparou-se uma 
amostra contendo apenas argila na concentração de 10g/L que permaneceu em 
agitação magnética, retirando-se alíquotas nos tempos 0min,15min, 30min, 1hr, 
2hrs, 3hrs, 4hrs e 5hrs. As alíquotas foram centrifugadas e analisadas por UV-
vis. Os resultados até o presente momento demonstram uma adsorção total no 
início de contato da argila com o corante e observou-se que ocorreu dessorção 
do corante nos primeiros minutos após a adição do precipitado em água. 
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A cafeína (C H N O ) é conhecida quimicamente como metil xantina. Trata-se de um 8 10 4 2

composto químico classificado como alcaloide que age diretamente no sistema 
nervoso autônomo com ação estimulante, induz a um estado de excitação e deixa as 
pessoas mais atentas. O composto tem efeito sobre a descarga das células 
nervosas, liberação de neurotransmissores e de alguns hormônios como a 
adrenalina. Apresenta-se sob a forma de um pó branco, cristalino, de aspecto 
brilhante, sem odor e com um sabor bastante amargo, está presente no café, chá 
preto, chá mate, bebidas à base de cola, guaraná, chocolate e em mais de 60 
plantas. A quantidade de cafeína contida no café depende de uma série de fatores, 
tais como o tipo da planta, método de cultivo, condições de crescimento, além de 
aspectos genéticos e sazonais. No caso da bebida, por exemplo, além da 
quantidade de pó, influenciam também o tipo do produto (torrado ou instantâneo, 
descafeinado ou regular) e o processo utilizado no seu preparo . Este trabalho teve 1

por objetivo extrair e calcular o rendimento em uma amostra de 10 g de café 
ARAGUAIA. Utilizou-se o método de extração simples. O café foi solubilizado em 
água e seus taninos precipitados com CaCO . A solução foi filtrada a vácuo para 3

remover parte das impurezas, logo após evaporou-se parte da água. A fase aquosa 
foi separada da fase orgânica em um funil de separação, utilizando-se 
diclorometano. O solvente foi evaporado restando assim a cafeína como produto 
final. O produto obtido foi solubilizado em acetato de etila e analisado por GC/EM 
(Cromatografia Gasosa com a Espectrometria de Massas) que permitiu determinar 
o teor de cafeína extraída, . As condições cromatográficas foram: Figura 1
Temperatura inicial 150, temperatura final 250 ºC , totalizando 10 minutos de análise. 
O impacto eletrônico (EI) foi de 70 eV e o gás de arraste, Hélio a uma vazão de 1 
mL.min . O volume de injeção foi de 1 L no modo  (razão 1:20) em coluna -1 μ split
OPTIMA®-5 (5% fenil, 95% dimetilpolisiloxano).
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Figura 1. (a) Cromatograma de íons totais (TIC) da cafeína extraída; (b) Espectro de massas 
confirmando a estrutura molecular da cafeína.

Concluiu-se que em 10 g de café foram extraídas 0,4273 g de cafeína e 0,0475 g de 
impurezas que não foram eliminadas durante todo o processo, representando 90% 
de cafeína e apenas 10% de impureza na amostra analisada.
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FOTODEGRADAÇÃO DE CORANTE POR Fe O  E Fe O  2 3 3 4

DOPADO EM ARGILA.

A fotocatálise é baseada na ativação de um semicondutor, através da luz solar 
ou artificial. A caracterização de um semicondutor é dada pelas bandas de 
valência (BV) e banda de condução (BC) sendo a região entre elas o bandgap. 
Quando há irradiação ultravioleta sobre um semicondutor, a uma energia igual 

-e/ou superior a sua energia de bandgap, são gerados elétrons (e ) na banda de cb
+condução e lacunas (h ) na banda de valência. As lacunas apresentam alto bv

potencial de redução, suficiente para oxidar as moléculas de água na superfície 
do catalizador e formar radicais OH, que são altamente oxidantes e não 
seletivos. No presente trabalho, foi executado fotodegradação do corante azul 
de metileno à luz ambiente, utilizando como catalisadores da reação, óxido de 
ferro III disperso em solução e na presença deste óxido incorporado via térmica 
a argila Laponita RD. A incorporação se deu por uma mistura e calcinação a 
600°C, onde uma solução contendo os óxidos foi mistura à argila em suspensão 
e agitada por 12 horas. A ação dos catalisadores foi acompanhada via medidas 
de absorbância com intervalos de 1 hora, durante o período de exposição à luz 
solar. Observou diferentes velocidades de reação, e pode ser notável a 
influência da argila nos catalisadores durante o experimento.
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Estudos epidemiológicos demonstraram claramente que as dietas ricas em 
alimentos vegetais protegem os seres humanos contra doenças degenerativas, 
como câncer e doenças cardiovasculares. Os alimentos vegetais contêm fibras, 
vitaminas, fitosteróis, compostos de enxofre, carotenóides e ácidos orgânicos, que 
contribuem para os efeitos sobre a saúde, mas também contêm grande variedade 
de polifenóis, que são cada vez mais considerados como agentes protetores 
eficazes. Estes compostos são um dos mais importantes e certamente os mais 
numerosos entre os grupos de fitoquímicos presentes no reino vegetal, como por 
exemplo, chalconas, curcuminas, ácidos fenólicos, estilbenos etc. Os derivados de 
chalconas são encontrados amplamente em produtos naturais. Esta classe de 
compostos é considerada precursora chave para a síntese de flavonoides e 
isoflavonoides. Eles têm várias atividades biológicas, incluindo anti-inflamatório, 
anti-leishmania,  e antiviral, são alguns exemplos de sua ampla gama de antimicótico
ação, etc. Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento de um protocolo para 

13determinação de deslocamento químico (δ) de C utilizando um conjunto de 20 
chalconas (totalizando mais de 300 deslocamentos químicos, δ) com diferentes  
padrões de substituição, cujas estruturas foram elucidadas na literatura. Os cálculos 
de otimização de geometria e de frequência vibracional foram realizados em nível 
mPW1PW91/6-31G(d), em fase gasosa. Já as constantes de proteção magnética 
isotrópicas (σ) foram obtidas em fase gasosa e levando-se em conta os efeitos do 
solvente utilizando a base 6-31G(d). Para tanto utilizou-se o modelo do PCM  
(Polarizable Continuum Model). Os deslocamentos  químicos (δ) calculados foram 
usados para gerar dois fatores de escalonamento baseados em regressões 
lineares, uma em fase gasosa e um em fase líquida (solvente clorfórmio).  Os fatores 
de escalonamento foram gerados utilizando-se o programa Origin 8.0 plotando-se 
os valores de deslocamento químicos calculados (δ ) pelos deslocamentos calc

químicos experimentais do conjunto de chalconas. Deste modo, os valores do 
coeficiente angular (a) e coeficiente linear (b) obtidos a partir dessa regressão linear 
podem ser usados para gerar deslocamentos químicos escalonados (δ ), usando a scal

expressão δ  = a.δ  ± b (1). Assim, referente ao conjunto de 20 chalconas, foi scal calc
2gerada uma equação uma equação na fase líquida, δ  = 1,04. δ  - 2,15, r  = scal cal

0,99024.  Todos os cálculos quânticos foram realizados com o pacote de software 
Gaussian 09 [6]. Para o conjunto de chalconas, o Desvio Médio Absoluto (MAD) e o 
Desvio Quadrático Médio da Raiz (RMSD), em ppm, antes e depois (entre 
parênteses), a aplicação da equação (1) na fase líquida obteve-se: MAD = 5,33 
(3,62) e RMS = 6,83 (5,24) Considerando um conjunto de 20 chalconas com . 
diferentes padrões de substituição, foi desenvolvido um protocolo parametrizado 

13para o cálculo de C utilizando a técnica computacional de RMN dos deslocamentos 
químicos das chalconas de acordo com o nível de teoria e a base apresentadas.
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 O assunto modelo atômico é abordado no primeiro ano do ensino médio, sendo de 
extrema importância para o desempenho do aluno, pois está relacionado a assuntos 
como, propriedades periódicas dos elementos e ligações químicas. No entanto, 
sabe-se que o tema: Modelo atômico é de difícil aprendizagem para o aluno, sendo a 
dificuldade de visualizar o átomo no seu dia-a-dia um dos principais pontos de 
dificuldade. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o uso de uma ferramenta 
de simulação interativa (PHET, interactives simulations), que permite ao aluno 
visualizar o modelo atômico de acordo com as diferentes teorias propostas. A 
metodologia utilizada foi o preparo de uma aula expositiva sobre o tema: Modelo 
atômico, apresentando os modelos em uma ordem cronológica, permitindo ao aluno 
contextualizar os avanços nos modelos com o desenvolvimento da ciência. Inicia-se 
a aula com o modelo de Dalton, que considera o átomo uma esfera maciça e 
indivisível, com a proposta da lei da conservação de massas, porém, não 
considerava carga e as partículas sub atômicas. Na sequencia apresenta-se o 
modelo de Thomson, mostrando os experimentos com raios catódicos que permitiu 
descobrir a presença de cargas negativas no átomo, levando a proposta do modelo 
conhecido como pudim de passas, onde os elétrons estavam dispersos em uma 
massa positiva. Rutherford, com experimentos envolvendo radioatividade, postulou 
o modelo conhecido como Sistema Solar, no qual o núcleo positivo era orbitado por 
elétrons de carga negativa, porém este modelo não explica a estabilidade da matéria 
com essa disposição de cargas. A teoria de Bohr foi muito bem sucedida em prever e 
contabilizar as energias dos espectros de linha do hidrogênio, ou seja, um sistema 
de elétrons com a ideia de que um elétron poderia ocupar certas orbitas ou níveis de 
energia quantizada, mas não foi possível explicar os espectros de linha de átomos 
contendo mais de um elétron. Após estudo dos conceitos relacionados a cada 
modelo foi realizada uma simulação na ferramenta PHET, a qual permitiu visualizar 
cada um dos modelos atômicos e como os átomos descritos em cada modelo 
interagem com a radiação. O uso da ferramenta foi muito eficiente permitindo uma 
melhor compreensão de cada modelo contextualizando com o desenvolvimento 
histórico e experimentos que permitiram o avanço da teoria. Após este estudo foi 
proposto um plano de aula expositiva que será aplicada futuramente. Conclui-se a 
partir deste trabalho que métodos diferentes no processo de ensino – aprendizagem 
incentivam e estimulam a criatividade do aluno, uma vez que nem todo material 
oferecido na rede favorece o desenvolvimento cognitivo dos alunos. O 
desenvolvimento de novos métodos de ensino pode trazer benefícios ao ensino.
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Neste trabalho, nosso objetivo é avaliar a habilidade do nosso protocolo para o 
cálculo do deslocamento químico (δ) NMR do  para reproduzir os dados 13C
experimentais obtidos no estado solido de NMR (SSNMR)para a molécula do 
efavirenz, figura 1.

13Consequentemente, o cálculo RNM C δ do efavirenz foi obtido no decurso 
deste nível de teoria GIAOmPW1PW91/6-31G(d)//mPW1PW91/6-31G(d). Os δ 
são ganhos como δcalc = σTMS - σ, onde σTMS é a constante de blindagem 
isotrópica do composto de referência, tetrametisinale (TMS), calculado no 
mesmo nível da teoria. O δ escalonado (δcal) foi alcançado através da equação: 
δscal=1,05 δcal-1,22(1). Posteriormente, para analisar o desvio químico 
escalonado e experimental, foram realizadas análises estatísticas dos 
resultados. Isso resultou em valores satisfatórios de MAD e RMSD para a 
molécula usada na parametrização do protocolo de cálculo. Para a molécula de 
efavirenz MAD e RMSD antes (depois), em ppm, a aplicação do fator de escala 
é: 6,00 (3,64) e 7,62 (4,82). Embora o método GIAO não se estabelece no 
formalismo pseudo potencial de onda plana da teoria do funcional de densidade 
(DFT) como GIPAW (medida incluindo onda aumentada projetada), foi possível 
observar que o nível de teoria aplicado neste O trabalho levou a uma boa 
reprodução do deslocamento químico experimental do SSNMR. Assim, nós 
podemos deduzir que o uso de um fator de escala, feito a partir da equação linear 
1 (calculada x experimental) no nível GIAO-mPW1PW91 / 6-31G (d) para teoria 
poderia ser uma ferramenta eficiente e de baixo custo para minimizar erros na 
reprodução de Deslocamentos químicos de C SSNMR.13
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Figura 1. Representação estrutural do efavirenz
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Neste trabalho, reportamos o assinalamento estrutural da molécula de 
Olsetamivir pela comparação de deslocamentos químicos de RMN de  13C
experimentais e teóricos baseado na aplicação de um fator de escalonamento. 
Os δ calculados foram computados utilizando o método GIAO, em nível 
mPW1PW91/6-31G(d) e obtidos em relação ao δ calculado da referência ( 
TMS). Assim, o δ obtido foi δcalc = σTMS – σ, onde σ é a constante isotrópica do 
tensor de blindagem do TMS e do núcleo respectivamente. Após, obteve-se os 
deslocamentos químicos escalonado, utilizando-se a equação δscal = 1.05. 
δcalc -1.22, que já foi comprovada para cálculos de moléculas orgânicas 
flexíveis.

Figura 1. Representação estrutural de Olseamivir. 

MAD (desvio médio padrão) e RMSD (erro quadrático médio) são dados 
estatísticos muito utilizados para relacionar a boa aplicabilidade do fator de 
escalonamento utilizado com a excelente acurácia do método, GIAO-HDFT. 
Para a molécula de olsetamivir MAD e RMSD antes e após (demarcado entre 
parênteses) aplicação do fator de escalonamento, em ppm são de 4,90 (3,82) e 
6,77 (5,41). Deste modo podemos inferir que os dados de deslocamentos 
químicos de RMN de 13C experimentais comparados com os dados de 
deslocamento químico de RMN de 13C escalonados demonstraram ótimas 
relações. Concluímos que o protocolo de analises conformacional e a regressão 
linear de GIAO-mPW1PW91/6-31G usada para fazer a comparação entre os 
dados experimentais e escalonados é uma ferramenta atraente como alternativa 
para abordagens computacionalmente exigentes, que geralmente são 
aplicadas para alcançar cálculos de deslocamento químico de 13C NMR.
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O acesso à cultura e à participação dos cidadãos nos bens culturais é um assunto que 
vem sendo pesquisado e muito tem sido falado sobre políticas de democratização do 
acesso à cultura e aos bens culturais para a população . Elucidar as relações entre capital 
cultural e desempenho escolar é um importante exercício de análise, uma vez que 
conhecer os principais mecanismos que interferem nessa relação abre possibilidade de 
planejamento de ações educacionais que sejam capazes de driblar os mecanismos de 
reprodução escolar. Considerando essa discussão, esse trabalho tem como objetivo 
analisar a relação entre a quantidade de bens culturais disponíveis à população e o 
desempenho escolar dos estudantes brasileiros em cada estado.  a avaliação, o Número 
de Bens Culturais (NBC) foi obtido para cada estado brasileiro a partir do relatório 
“Cultura em Números”. O indicador que foi utilizado para mensurar o desempenho 
escolar em ciências dos estudantes (DEC) foi a média estadual que os estudantes do 
terceiro ano do Ensino Médio obtiveram no Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(SAEB) . A relação entre o NBC e o DEC foi avaliada a partir de uma Regressão Quantil. 
Todas as análises foram realizadas no programa R. Os quantis avaliados foram 5%, 50% 
e 99% (Figura 1). 

Palavras-Chaves: Capital Cultural; Desempenho escolar em ciências; Regressão 
Quantil.  
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Figura 1. Regressão quantil NBC x DEC

O quanti l  5% representa os estados com os 
desempenhos escolares em ciências mais baixos, 
enquanto no quantil 99% estão os estados com o 
desempenho escolar mais alto. Os resultados, então, 
nos mostram o seguinte padrão: apenas os estados com 
as menores notas são influenciados por um aumento no 
número de bens culturais (p=0,021). Ou seja, os 
desempenhos escolares mais baixos tendem a ter um 
aumento quando há aumento no número de bens 
culturais no estado. Embora também haja uma relação 
positiva entre NBC x DEC nos quantis 50%  (p=0,092) e 
99% (p=0,233), ela não é significativa . 

 Infere-se que quanto menor o número de bens culturais em um estado, menor a 
possibilidade de os estudantes frequentarem e participarem desses meios culturais. 
Nesse sentido, se os estudantes possuem poucas opções de bens culturais para 
frequentar, e, além disso, pouca possibilidade de a frequentá-los (por fatores diversos, 
inclusive sociais), um pequeno aumento no número de bens culturais pode significar um 
aumento da possibilidade de estudantes participarem.  Embora a relação entre capital 
cultural e desempenho escolar sejam complexas, os resultados dessa pesquisa podem 
conferir mais arcabouços teóricos para entender os processos geradores dos padrões 
discutidos.
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O objetivo deste trabalho é analisar a perspectiva de formar cidadãos no ensino 
de Química aptos para exercer a cidadania. No que se refere ao método, esta 
pesquisa é bibliográfica, por envolver leitura, seleção e registro de literatura de 
interesse para o estudo proposto, de caráter qualitativo. Para tanto, 
empregamos a seguinte técnica: análise de conteúdo para determinar o 
fundamento teórico-metodológico que orientou as técnicas de pesquisa, bem 
como a seleção das fontes bibliográficas pertinentes às diretrizes para 
Educação da cidadania no âmbito do Ensino de Química. Os resultados 
sugerem que a prática docente vem sofrendo mudanças devido as reformas 
educacionais, onde, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) foi um dos 
pontos de partida para essas reformas. Relacionar os conteúdos trabalhados em 
sala com os conhecimentos adquiridos pelos alunos em seu cotidiano tem se 
mostrado uma tarefa difícil para os profissionais da educação, pois, o ensino 
está voltado para o mercado de trabalho, logo, os alunos são doutrinados a 
saber fazer sem questionar. A escola possibilita aos discentes a oportunidade do 
conhecimento cientifico, não desconstruindo o que já conhece, mas, 
aprimorando o seu conhecimento. Em geral os cidadãos não possuem uma 
percepção da química no seu cotidiano perante a sociedade, torna-se de suma 
importância que os docentes consigam trazer sentido desta disciplina, 
mostrando a acuidade de se estudar ciências. O termo cidadania é muito amplo, 
podendo assim, fornece diversas ferramentas para a prática do ensino voltado 
aos problemas sociais, visando buscar metodologias que desenvolva o 
pensamento crítico dos alunos para a construção de uma sociedade mais 
participativa, ao invés de uma educação centrada ao mercado de trabalho. De 
fato, não é simples esse processo, pois, a grande dificuldade está na formação, 
contudo, para melhorar o meio social torna-se necessário que os docentes 
tenham uma prática para benefício da sociedade. 
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O presente estudo apresenta, através de levantamento bibliográfico, leitura e 
análise de várias obras de diferentes autores sobre a Educação Inclusiva. Além 
de demonstrar aspectos relevantes sobre o tema abordado traz o conceito 
histórico da Educação Especial e Educação Inclusiva. Os autores consideram 
as oficinas pedagógicas aporte à formação continuada na preparação dos 
professores e profissionais de apoio. Essa formação atua como auxílio para a 
implementação da política de inclusão de alunos com deficiência no ensino 
regular, com a proposta de diminuir gradativamente a exclusão escolar. A 
inclusão é um desafio que deve ser enfrentado pelos governantes, entidades 
que regem as normas educacionais, todos profissionais da educação e 
comunidade em geral.
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A calorimetria é o estudo do calor transferido durante um processo físico ou 
químico, sendo um calorímetro um dispositivo para medir o calor transferido. A 
variação de temperatura ΔT em uma reação é proporcional ao calor que a 
reação libera ou absorve, sendo que a pressão constante o calor medido é igual 
a entalpia do processo, sendo esta última uma importante função de estado 
termodinâmica tanto para estudos fundamentais quanto aplicados. No entanto, 
para excluir as trocas de calor com o ambiente e obter um melhor resultado é 
que se é utiliza um calorímetro. O calorímetro é dispositivo isolado termicamente 
do meio ambiente pela utilização de materiais isolantes térmicos. Apesar desta 
constituição, o calorímetro ainda absorve calor, sendo este valor denominado de 
constante do calorímetro ou equivalente do calorímetro.  Neste trabalho foram 
elaborados cinco calorímetros didáticos, sendo suas constantes medidas pelo 
método do equivalente em água. Os materiais utilizados foram poliestireno 
expandido (isopor), caixa de madeira, termômetro digital, cola para isopor e cola 
PVA. Cortou-se um bloco de isopor de forma a encaixar um béquer de 250mL no 
centro, sendo em seguida colado em uma caixa de madeira, isolando 
conjuntamente com isopor a tampa da caixa. As constantes para cada 
calorímetro foram medidas pela variação de temperatura final da água quando 
da mistura de dois volumes desta a temperaturas diferentes. Foi observado que 
os calorímetros conservaram a temperatura, pois observou-se o abaixamento 
de apenas 2°C da temperatura de equilíbrio após uma hora. As partes 
constituintes do calorímetro podem ser observadas na Figura 1. Com os 
resultados obtidos, pode-se concluir que os calorímetros estão de acordo com o 
esperado, podendo assim ser utilizados nas práticas experimentais.

Figura 1. Partes do calorímetro didático.
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Ervas daninhas representam um grave problema para diversas culturas em todo o 
mundo, pois competem diretamente por água, nutrientes e luz. Em culturas de grãos, é 
comum a aplicação em conjunto dos herbicidas pré-emergentes Atrazina e 2,4-D (ácido 
diclorofenóxiacético). O efeito sinérgico destes dois defensivos não acarreta alta da 
fitotoxidade quando aplicado na fase inicial da cultura, exceto quando os híbridos 
apresentam alta sensibilidade. O uso excessivo de defensivos agrícolas polui o solo e os 
mananciais. Na busca de um processo de adsorção economicamente viável e eficiente 
no tratamento de efluentes, várias pesquisas têm avaliado diferentes materiais que 
possam ser utilizados como adsorventes. Dentre esses, os argilominerais apresentam-
se como bastante promissores, uma vez que possuem alta disponibilidade, custo 
significativamente baixo, propriedades de adsorção elevada, não toxicidade e grande 
potencial de troca iônica. Por apresentar matriz complexa e baixa concentração dos 
contaminantes, a metodologia QuEChERS aliado à Cromatografia Gasosa com  
Espectrometria de Massas é uma das principais ferramentas aplicadas em análise de 
resíduos de agrotóxicos. Neste contexto, este trabalho teve como objetivos: analisar 
amostras de solo provenientes de plantações de soja, coletadas em Jataí-GO para 
quantificação de atrazina e 2,4-D, empregando a metodologia QuEChERS. Assim como, 
o estudo da eficiência da argila verde como adsorvente destes herbicidas. Foram 
coletadas amostras de solo em 4 diferentes localidades de Jataí-GO. No procedimento 
de extração 20g de amostra de solo foram transferidos para tubo Falcon de 100 mL. 
Adicionou-se 20 mL de acetonitrila, 8g de MgSO4 e 2g de NaCl. Os tubos foram levados 
para o banho ultrasson por 20min. Após isto, as amostras foram centrifugadas a 3000 
rpm por 2 min. A fase orgânica foi extraída com acetato de etila e analisada no GC/MS no 
modo SIM (atrazina: m/z 200 e 2,4-D: m/z162). Os limites de detecção e quantificação 
foram: 0,4 ug/mL e 1,30 ug/mL e coeficientes de correlação 0,995. Em todas as amostras 
foram encontradas a atrazina nas seguintes concentrações: Amostra 1: 4.7 ug/mL; 
Amostra 2: 2.2 ug/mL; Amostra 3: 6.6 ug/mL e Amostra 4: 5.4 ug/mL. Somente nas 
amostras 2 e 3 foi encontrado o 2,4-D nas respectivas concentrações: 4.6 ug/mL e 5,0 
ug/mL. Para estudo da capacidade adsorvente da argila verde foram realizados dois 
experimentos. No primeiro à uma massa de 100mg de argila verde foram adicionadas 
8mg de herbicida e 30mL de água destilada. No segundo, a argila verde foi modificada 
com álcool cetílico. O procedimento foi o mesmo descrito anteriormente, com a diferença 
de que foram adicionadas 10mg de álcool cetílico e 1mL de solução de ácido acético 5%. 
Nos dois casos, os sistemas permaneceram em agitação por 24h. Posteriormente, as 
amostras foram submetidas ao processo de extração descrito para as amostras de solo.  
Os ensaios demonstraram que a modificação da superfície, por meio do álcool cetílico, 
aumentou a taxa de adsorção em 12,4% para a atrazina e 18,2% para o 2,4-D. Sendo a 
taxa de adsorção somente da argila verde de 3,9%. Evidenciando o potencial da argila 
verde como agente adsorvente para os dois herbicidas analisados. 

Palavras-Chaves: QuEChERS; Argila verde; Atrazina ; 2,4-D.
 

Categoria: Trabalho de Pesquisa. -32-



PRÁTICAS EDUCACIONAIS COMO FERRAMENTA INCLUSIVA NO 
ENSINO DE QUÍMICA PARA ALUNOS DEFICIENTES VISUAIS

1 1 1Júlio César L. Mello (IC) *, Ricardo F de Matos (PQ) e Karla da S. Malquias (PQ) **
1 Universidade Federal de Jataí, UAE de Ciências Exatas/Química-GPNEQ, Jataí-GO

*juliomellobio@hotmail.com e **ksmalaquias@hotmail.com

A inclusão no ensino preconiza que as escolas devem adaptar-se às necessidades dos 
alunos, de forma que o processo ensino-aprendizado seja garantido a todos. Para tanto, é 
fundamental pensar no processo educacional da disciplina de química para os alunos do 
ensino médio das escolas públicas brasileiras, levando-os a serem aptos a correlacionar 
conceitos definidos em aula com a aplicação dos mesmos no cotidiano, levando em conta a 
socialização dos alunos com deficiência. Para a rede estadual, adequar as reais 
necessidades da educação inclusiva é algo necessário, tendo em vista que, preparar as 
escolas para receber alunos com de deficiência faz com que o processo se torne 
homogêneo, educando todos os alunos juntos, aumentando a interação social, além de 
permitir aos profissionais da educação a melhoraria de suas habilidades. A formação de 
professores tem dado pouca atenção à educação inclusiva, de modo geral, e à educação 
para deficientes visuais, em particular. Carência semelhante acontece com a proposição 
de materiais didáticos e atividades vinculadas ao ensino de química a serem explorados 
nestes contextos. Diante disso, a pesquisa apresentada no trabalho é de caráter 
exploratório, tendo como objetivo fornecer subsídios para a elaboração de materiais 
didáticos para o ensino de Química à alunos com deficiência visual que possam ser 
utilizados nas escolas da rede pública de ensino. Para isso, utilizará como método de 
desenvolvimento do trabalho atividades experimentais no estudo de conceitos químicos, 
tornado a prática educacional inclusiva, além de pontuar práticas experimentais como uma 
ferramenta pedagógica para elevar o interesse dos alunos pela disciplina de química, 
facilitando a assimilação do conteúdo, tornando alunos com deficiência visual ativos em 
práticas pedagógicas. Primeiramente foi realizado o levantamento do quantitativo de 
alunos com deficiência visual atualmente matriculados na rede regular de ensino 
fundamental e médio de Jataí/GO. São 11 (onze) os alunos com perda parcial ou total de 
visão. Posteriormente foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os conteúdos que 
apresentam proposta de adaptação para deficientes visuais, são eles:  Modelos atômicos; 
Geometria molecular; Tabela periódica em Braille; Balança e medidor de volumes 
volcalizados; Modelo Molecular Magnético; Equações em Braille; Instrumento de 
identificação das cores verde, azul e vermelha (RGB) de soluções vocalizado; Instrumento 
utilizado para a sinalização sonora de pontos finais de titulação; Sistema pneumático de 
transferência de líquidos; Reações químicas que envolvam calor e/ou liberação de gases; 
Funções Inorgânicas com dominó em Braile. Outro ponto de estudo foi a análise dos livros 
adotados na rede estadual de Goiás Química - Ser protagonista, volumes: 1, 2 e 3. Estes 
contêm diversas propostas experimentais, contudo nenhuma delas faz menção sobre 
adaptação para alunos com baixa visibilidade ou deficientes visuais. Para alguns destes 
roteiros foram propostas adaptações para que fossem aplicados também aos alunos com 
deficiência visual, adequando tempo, material e espaço. Nesse sentido, conclui-se que, é 
de grande valia que os licenciados, ao planejarem as suas aulas, pense no público alvo 
como um todo, aderindo os alunos que apresente ou não deficiência, para que assim atinja-
se todos os alunos pedagogicamente levando em conta o processo de 
ensino/aprendizagem.
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Este trabalho consistiu na preparação e caracterização de microesferas de 
quitosana (QUI) para encapsulação e liberação de fármacos anti-inflamatórios. A 
quitosana é um biopolimero natural, que tem sido bastante utilizada em sistemas 
de liberação de fármacos. A quitosana utilizada para a produção das 
microesferas foi obtida por desacetilação de quitosana comercial (GD baixo) 
pelo tratamento com uma solução NaOH 50%. O grau de desacetilação (GD) da 
quitosana determinado por titulação potenciométrica foi 78,7%. Esse GD maior 
que 50% indica que a desacetilação da quitosana comercial foi eficiente, ou seja, 
houve uma substituição relevante dos grupos -COCH pelo –H. O espectro da 3 

quitosana na região do infravermelho mostrou bandas características para este 
tipo de material. As microesferas QUI foram preparadas a partir de um sistema 
simples de gotejamento (coagulação) em que uma solução de quitosana 0.5% 
em ácido acético foi gotejada com o auxilio de uma bomba peristáltica em uma 
solução de NaOH 10%. As microesferas obtidas foram lavadas com água 
destilada até pH 7,0 e secas em temperatura ambiente. As microesferas foram 
reticuladas com uma solução de glutaraldeído (GA) 2,5 % (m/v) por 24h, lavadas 
com água deionizada e secas novamente em temperatura ambiente. As 
microesferas foram então separadas em: (a) microesferas de quitosana (QUI) 
(b) microesferas de quitosana reticuladas com GA (QUI-GA). As imagens 
obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) mostraram que a 
quitosana apresentou morfologia de microesferas, porém não estavam 
homogêneas e nem uniformes com diâmetro que variaram entre 50 a 200μm. Os 
testes de solubilidade mostraram que a reticulação foi eficiente, pois as 
microesferas apresentaram uma boa resistência ao pH ácido. As microesferas 
QUI-GA apresentaram densidades ligeiramente maiores que as microesferas de 
QUI. Um estudo preliminar de encapsulação do fármaco anti-inflamatório 
naproxeno e aceclofenaco foi realizado nas microesferas de QUI e QUI-GA. Este 
estudo mostrou que não foi possível quantificar a quantidade encapsulada dos 
fármacos nas microesferas pela técnica de UV-Vis. Esta impossibilidade pode 
estar relacionada com a diminuição da estabilidade das microesferas e provável 
espalhamento das partículas. Estudos detalhados da estabilidade das 
microesferas serão realizados para otimizar o experimento e novas tentativas de 
encapsulação desses fármacos serão realizadas. Os ensaios de liberação 
consequentemente não foram realizados em virtude da dificuldade de 
quantificar a quantidade incorporada.
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O Brasil atualmente é o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo, ficando 
atrás apenas dos EUA, dentre esses produtos podemos destacar o etanol e o biodiesel, 
sendo que o segundo vem ganhando espaço no mercado consumidor, tendo atualmente 
10% de adição obrigatória no combustível diesel. Preocupações com o meio ambiente, 
como a diminuição do aquecimento global, têm feito países desenvolverem acordos com 
o comprometimento de aumentar a energia sustentável, desenvolvendo-se assim uma 
corrida para atingir metas estipuladas pelas Conferências das Nações Unidas. Também 
aumenta o interesse de na descoberta de novos microrganismos para a produção de 
biodiesel. As enzimas são uma das principais pesquisas, pois elas apresentam uma 
eficiência catalítica extraordinária, em geral muito maior que de catalisadores sintéticos 
ou inorgânicos, além de serem específicos e seletivos. Para a produção de biodiesel, elas 
surgem como aceleradoras das reações químicas no processo de transesterificação. A 
presença de enzimas em microrganismos como os fungos, pode abrir portas para 
obtenção de biodiesel de uma forma mais rápida e de um preço acessível. Sendo assim, o 
trabalho desenvolve uma pesquisa baseado em fungos pré-selecionados de bagaço de 
cana-de-açúcar, esses fungos podem desenvolver atividades lipolíticas com um potencial 
para agirem como catalisadores em uma reação de transesterificação, podendo obter 
uma nova prospecção de fácil produção e acessível financeiramente, que por sua vez as 
enzimas são obtidas de um resíduo industrial. Em suma o trabalho encontra-se em 
desenvolvimento, alguns resultados podem ser observados com a replicação dos fungos 
em placas de petri observando que estão ativos, o crescimento metabólico foi realizado 
em meio mineral, tendo como única fonte de carbono, o azeite de oliva extra virgem. Na 
figura 1, pode-se observar que os fungos foram capazes de crescerem metabolizando os 
ácidos graxos presentes no meio, o que indica a produção de lipases extracelulares. Após 
essa etapa, o meio obtido desse processo será avaliado quando à atividade lipolítica por 
titulação ácido/base. Será selecionada aquela que apresentar maior atividade lipolítica e 
será realizada a otimização de seu meio de cultivo, visando a máxima produção de 
lipases. As enzimas serão extraídas, isoladas e utilizadas como catalisador para a 
produção de biodiesel, a ser analisado por cromatografia gasosa.
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Fig.1. Amostras de alguns fungos em crescimento no meio mineral com uma única fonte de carbono
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A família Vochysiaceae é composta de 240 espécies distribuídas em oito gêneros  :
Callisthene (10 espécies), Erisma (20 espécies na América), Erismadelphus (apenas 
África), Korupodendon (apenas na África), Qualea (45 espécies), Ruizterania (16 
espécies), Salvertia (1 espécies) e Vochysia (105 espécies). As espécies dos 
gêneros Qualea (conhecidas como pau-terra)  e Vochysia (conhecidas como pau-
de-tucano) são recorrentes no Cerrado Brasileiro. Esta última, apresenta espécies 
acumuladoras de alumínio, pois desenvolveram resistência a este elemento, o que 
proporciona vantagens de estabelecimento nos solos ácidos e ricos em alumínio do 
cerrado. As espécies do gênero Vochysia têm, em grande escala, moléculas com 
atividades farmacológicas. O número de metabólitos secundários relatados, até 
2011, dentro da família Vochysiaceae foram 92, sendo 58 moléculas apenas do 
gênero Vochysia. Por carência na literatura de estudo sistemático do gênero 
Vochysia, o presente trabalho tem como objetivo apresentar as principais 
bioatividades relatadas para as espécies nele contidas, proporcionando assim, um 
direcionamento para futuros estudos. Dentre os metabólitos secundários já 
caracterizados para as espécies do  polifenóis, como gênero Vochysia estão:
flavonóides e ácido elágico derivado; triterpenóides (dos grupos lupano, oleanano e 
ursano) e esteróides. Os polifénois desempenham uma ação antioxidante no 
organismo humano, atividade antiulcerogênica e anti-inflamatório. As espécies 
Vochysia pacifica e Vochysia divergens são usadas no tratamento de doenças 
infecciosas, devido a atividade antibacteriana do ácido sericico, principal constituinte 
ativo isolado do extrato da casca da V. divergens. Além de tratar feridas na pele, 
asma, congestão pulmonar e dor gástrica. O extrato etanólico da casca do caule de 
V. divergens, ainda apresenta atividade antimicrobiana. Outra atividade relatada 
para a mesma espécie, é a ação contra luxação e dores musculares, causada pelo 
efeito não nociceptivo de triterpenos pentacíclicos isolados da casca. Um estudo 
recente mostrou que há outra espécie com atividade anti-inflamatória, a Vochysia 
bifalcata. A partir do extrato hidro-alcoólico das folhas dessa árvore avaliou-se 
metabólitos contra inflamação cutânea. No mesmo estudo foi observada a redução 
da hiperproliferação epidérmica com inibição da expressão do marcador de 
proliferação . Outro estudo PCNA (Antígeno Nuclear De Proliferação Celular)  
recente, evidencia a prospecção fitoquímica de extratos de  Vochysia haenkeana
para tratamento de doenças negligenciadas como a Leishmaniose, com resultado 
positivo para: antraquinonas, flavonoides, triterpenoides, esteróides, saponinas e 
taninos Vochysia  . A atualização dos aspectos químicofarmacológicos do gênero 
contribui para uma maior compreensão das propriedades dos metabolismos 
secundários deste gênero, possibilitando assim, o fornecimento de informações 
relevantes para futuros estudos fitoquímicos que visem à descoberta de novos 
agentes terapêuticos.
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Devido à sua ampla aplicação em células solares, fotocatálise e eletrodos, e suas 
propriedades químicas, de resistência-UV, ópticas, catalíticas e atóxicas, o óxido de 
titânio (TiO ) atraiu atenção suficiente para ser um dos materiais inorgânicos mais 2

pesquisados nas últimas décadas. Além disso, o uso de metal nobre para aplicar um 
revestimento para modificar superfícies traz grandes melhorias às propriedades do 
composto. Neste trabalho foram sintetizadas nanopartículas de TiO  por meio da 2

hidrólise hidrotérmico a partir do peroxocomplexo de titânio e dopadas com ouro 
(TiO /Au) pelo método de Turkevich, onde o ácido tetracoloáurico é reduzido por 2

citrato de sódio em meio aquoso. Para realizar o teste de atividade catalítica, uma 
reação de oxidação do álcool benzílico foi realizada num sistema sob refluxo por 24 
horas na presença das nanopartículas de titânio dopadas com ouro. Para fins de 
comparação, o mesmo teste foi realizado também para as nanopartículas de Titânio 
sem dopagem com ouro e também sem o uso de catalisador. Nanopartículas de 
titânio e nanopartículas de titânio dopadas com ouro foram caracterizadas por 
difração de raios X (DRX), espectroscopia de UV-visível (UV/Vis), espectroscopia de 
infravermelho (FTIR) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). A atividade 
catalítica das nanopartículas foi investigada na reação de oxidação do álcool 
benzílico e seguido por espectroscopia de infravermelho, UV/Vis e cromatografia 
gasosa ligada ao espectrômetro de massas (CG-MS). Os resultados da DRX 
indicaram que as nanoestruturas possuíam a seguinte estrutura cristalográfica: 
32,9% de fase anatase (JCPDS # 21-1276) e 67,1% de fase rutilo (JCPDS #21-
1276), as imagens de microscopia MET mostraram nanopartículas com formato de 
bastões medindo cerca de 12 nm de comprimento por 5nm de diâmetro. A presença 
das nanopartículas de ouro revestindo a superfície das nanopartículas de óxido de 
titânio foi verificada através de espectroscopia de UV-visível, onde a banda plasmon 
foi observada em cerca de 550 nm, confirmando a presença das nanopartículas de 
ouro na superfície do TiO . Os resultados do teste catalítico mostraram que o 2

catalisador não se mostrou ativo para a catálise de oxidação do álcool benzílico, 
apresentando um baixo rendimento após as 24h de reação, cerca de 3%. Este 
resultado foi verificado inclusive para as nanopartículas de TiO  revestido com as 2

nanopartículas de ouro, o que aumentou o rendimento um pouco. Nos espectros de 
CG-MS das amostras pode se verificar apesar do baixo rendimento que o 
catalisador foi seletivo, pois, pode-se observar apenas a presença do benzaldeído. 
Esse trabalho demonstra que as nanopartículas de TiO  não são efetivas para 2

catalisar a oxidação de álcool benzílico devido à sua baixa atividade neste substrato.
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Hidrogéis são redes poliméricas tridimensionais capazes de absorverem grandes 
quantidades de água ou fluidos biológicos. Estas matrizes são insolúveis em água 
devido à presença de pontos de reticulação que podem ser por ligações químicas ou 
outras forças coesivas como interações iônicas, ligações secundárias por ligações 
de hidrogênio ou interações hidrofóbicas. Os hidrogéis podem ser preparados por 
reticulação física ou química. Os hidrogéis físicos são formados por várias ligações 
reversíveis. Pelo contrário, a reticulação química origina a formação de redes 
permanentes, em resultado das ligações covalentes que se estabelecem entre as 
cadeias do polímero, são bastante estáveis do ponto de vista mecânico. De acordo 
com a literatura, a quitosana é um dos principais compostos empregados na síntese 
de hidrogéis, juntamente com outros polímeros como alginato, carragenana, álcool 
polivinílico, gelatina e outros. Estes hidrogéis têm sido utilizados para aplicação em 
cosméticos, na agricultura, em purificação de água, sensores e na área medica, 
principalmente em engenharia de tecidos e liberação controlada de fármacos. Neste 
contexto, a quitosana será utilizada para a síntese dos hidrogéis, sendo um derivado 
da quitina, biopolímero encontrado em invertebrados marinhos, insetos, fungos e 
leveduras. A quitosana possui diferentes grupos funcionais, como hidroxilas e 
aminas, que podem sofrer reação com outros grupamentos químicos, aumentando 
sua eficiência e capacidade de adsorção e liberação de fármacos. Além da sua alta 
biocompatibilidade, similaridade química com a estrutura da matriz extracelular 
(MEC), atividade antimicrobiana e capacidade para produzir matrizes porosas, 
possui habilidade em promover crescimento e diferenciação de células ósseas. 
Todas essas propriedades estimulam o uso da quitosana como um material de 
suporte para a regeneração de tecidos. objetivo deste trabalho será a  Sendo assim, o 
preparação e caracterização hidrogéis à base de quitosana com diferentes graus de 
desacetilação e posteriormente realizar a reticulação química e física. Para tanto 
será feita a reação de desacetilação da quitosana 70% com hidróxido de sódio 
(NaOH) para obtenção de quitosana com grau de desacetilação (GD) acima deste 
valor para uso na produção dos hidrogéis. O GD da quitosana será determinado por 
condutimetria e espectroscopia no ultravioleta. Os hidrogéis de quitosana serão 
preparados a partir da quitosana 76% e com a quitosana obtida a partir da reação de 
desacetilação (GD maior); e serão caracterizados por microscopia eletrônica de 
varredura (MEV), espectroscopia de infravermelho, avaliação do grau de reticulação 
a partir da reação com ninidrina, densidade dos hidrogéis, estabilidade, grau de 
intumescimento, estudo de pH, entre outras. Portanto a intenção deste trabalho é de 
se obter hidrogéis de quitosana com diferentes graus de desacetilação 
extensivamente caracterizado para serem usados em trabalhos futuros como matriz 
para imobilização e liberação de fármacos e/ou crescimento de tecidos
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O óxido de zinco é um dos mais importantes materiais multifuncionais a base de 
óxidos, usados para aplicações industriais, apresentando elevada atividade ótica e 
luminescente. Já no que se refere à nanociência e a nanotecnologia, materiais 
nanoestruturados vêm passando por um rápido desenvolvimento devido as suas 
potenciais aplicações em uma ampla variedade de áreas tecnológicas, tais como: 
eletrônica, catálise, cerâmica, fotodetectores, sensores, células solares, entre  
outras.  O  óxido  de  zinco  (ZnO)  vem ganhando  destaque  devido  as  suas 
propriedades bactericidas.  Propriedades  estas  que  são  dependentes  de  seu 
tamanho.  As propriedades anti-microbianas da prata são conhecidas há séculos, o 
seu uso para fins medicinais tem se expandido com o tempo, sendo utilizada em 
uma variedade de materiais na á ea de saúde e bem-estar humano, como por 
exemplo, o seu uso em cateteres com a finalidade de evitar infecções. O presente 
trabalho tem como objetivo obter e caracterizar nanopartículas de óxido de zinco 
modificadas com prata sintetizadas  pelo  método  hidrotérmico,  e  desenvolver  a  
partir dos  mesmos  biomateriais com propriedades anti-microbianas. Para tanto, 
dissolveu-se acetato de zinco em álcool benzílico, cuja concentração foi de 
30mmol/L. Após a completa issolução, transferiu-se a solução para um frasco de 
autoclave de alumínio contendo um copo interno de teflon, o frasco foi mantido em 
estufa a 150°C por 24h. Após este intervalo de tempo, a suspensão coloidal obtida 
foi separada por centrifugação e lavada com tetrahidrofurano (THF) e 
posteriormente seca á 60°C em estufa. Após serem lavadas e secas as 
nanopartículas de ZnO sintetizadas anteriormente foram decoradas com prata, 
sintetizadas pelo método de Turkevich. O método de Turkevich consiste na 
redução da prata na solução de nitrato de prata com a adição de citrato de sódio 
com relações estequiométricas de 1:3, respectivamente. As nanopartículas foram 
caracterizadas por difração de raios X ( DRX), espectroscopia de infravermelho, 
espectroscopia Raman e por microscopia eletrônica de varredura (MEV). O efeito 
anti-microbianos das nanopartículas sintetizadas, foi testado frente à bactérias F. 
Nucleatum, P. Gingivalis. A concentração inibitória mínima para as nanopartículas 
de Ag na concentração 32,4 µg/mL foi de 94,03% e para o ZnO/Ag na concentração 
de 150,0 µg/mL foi de 84,97%. As nanopartículas de ZnO dopadas com Ag 
mostraram eficiência antimicrobiana tendo um potencial uso como biomaterial.
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Polianilina (PAni) é um polímero conjugado (condutor) que tem se destacado 
devido as suas excelentes propriedades físicas, químicas e sua facilidade de 
síntese, tanto química (em forma de pó) quanto eletroquímica (em forma de 
filme). Apesar das boas propriedades e facilidades de síntese, PAni tem seu uso 
comercial limitado, por ser considerado um material de difícil processabilidade, 
além de sofrer degradação de forma relativamente fácil. De forma a contribuir 
para a melhoria das propriedades da PAni, neste trabalho é proposto a síntese in 
situ do compósito de polianilina/laponita. Uma dispersão de laponita em água foi 
preparada em diferentes concentrações em massa de argila, sendo agitada por 

-124h. Após este tempo, um volume de anilina de HCl (perfazendo 0,1 Mol L  de 
-1  anilina e 1 mol L  de HCl) foi adicionado a dispersão de argila. A dispersão 

oanterior mantida a 0 C foi adicionado uma solução de persulfato de amônio na 
-1mesma concentração final de Anilina (0,1 Mol L ). A síntese foi interrompida após 

uma hora e meia da adição de persulfato, sendo observado um precipitado verde 
típico de PAni na forma de sal esmeraldina. O material foi filtrado em filtro de 

opapel, lavado com água destilada e seco a 40 C em estufa. O material foi 
caracterizado por infravermelho, observando-se as bandas características de 
PAni na forma de sal esmeraldina. De forma a caracterizar melhor o material 
obtido, novas análises serão  executadas.
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Neste trabalho pretendemos criar um protocolo de deslocamento químico de 13C de 
NMR para moléculas da classe de polifenóis. Este, é fundamentado na aplicação do 
fator de escalonamento com moléculas de chalconas, uma subclasse de polifenóis. 
O fator de escalonamento foi obtido através de uma regressão linear entre os dados 
experimentais e calculados de deslocamentos químicos utilizando 20 chalconas. 
Foram selecionadas moléculas com os mais numerosos substituintes, com a 
intensão de garantir as mais variadas estruturas e assim garantindo que o protocolo 
possa ser bem aplicado para toda a classe de polifenóis. O deslocamento químico 
calculado foi computado usando o método GIAO no nível de teoria mPW1PW91/6-
21G(d) e obtido em relação ao deslocamento químico do padrão (TMS) e em mesmo 
nível de teoria. As moléculas em questão são flexíveis e por isso foram submetidas a 
análise conformacional usando método Monte Carlo e campo de força MMFF, 
baseado em protocolo já selecionado em outro artigo do grupo. Os cálculos de 
mecânica quântica desse trabalho são feitos empregando o Gaussian 09 e em fase 
gasosa, não levando em consideração o solvente. São utilizados MAD (desvio médio 
padrão) e RMSD (erro quadrático médio) como validação estatística após realizada 
a correlação linear entre os deslocamentos químicos experimentais e calculados. Os 
valores obtidos na regressão linear servem para gerar o fator de escalonamento 
usando a expressão δscal = a.δcalc ±b (1). Assim utilizando as 20 chalconas foi 
gerado a equação: δscal = 1.06. δcalc – 2.56, r2= 0.987. Assim, os valores de MAD e 
RMSD em ppm, antes e depois (em parênteses) da aplicação do fator de 
escalonamento temos que MAD = 4.31 (1.92) and RMSD = 5.15 (2.54). Dessa forma 
podemos concluir que o cálculo em nível de teoria GIAOmPW1PW91/6-31G (d) 
aplicado em fase gasosa, sem considerar o solvente, juntamente com o fator de 
escalonamento representado pela equação linear é uma ferramenta com eficiência e 
baixo custo para calcular o deslocamento químico da classe de polifenóis.

Figure 1. Representação estrutural da chalcona usada para parametrizar o fator de escalonamento.
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O processo de ensino-aprendizagem de química continua sendo um desafio tanto para 
professores quanto para os alunos. As aulas ministradas, na maioria das vezes, são 
baseadas em metodologias limitadas em livros didáticos, quadro e giz. Com isso alguns 
os alunos demonstram resistência aos conteúdos desta disciplina, considerando-a de 
difícil compreensão e sem relação com o cotidiano. Desta forma, faz-se necessário 
utilizar novas ferramentas pedagógicas para motivar o interesse dos alunos pela 
Química. O uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), pode contribuir 
muito para despertar a curiosidade e incentivar o interesse dos alunos pela disciplina. No 
presente trabalho, foi realizada a investigação a respeito da influência do aplicativo (app) 
QUIM_LUDI, no despertar de interesse dos estudantes do ensino médio para tópicos em 
analise imediata. O app QUIM_LUDI foi desenvolvido pelo site Fábrica de Aplicativos, que 
é uma plataforma para criação online de aplicativos onde não há a necessidade de 
conhecimentos prévios em programação. Na fase de desenvolvimento, os conteúdos 
incluídos no aplicativo foram variados, contudo o presente trabalho, abordará somente o 
que foi utilizado em sala de aula: análise imediata.  A aplicação do QUIM_LUDI, foi 
realizada em conjunto com uma aula expositiva para alunos do Curso preparatório Atitude 
da Universidade Federal de Jataí. Entre estes há alunos que estão no terceiro ano do 
Ensino Médio, bem como alguns que já o concluíram. O app foi disponibilizado na Play 
Store em extensão .apk, Android Packcage, e disponibilizada apenas para sistemas 
android. O banco de informações e alguns dados armazenados estão disponíveis na 
internet, assim, para que o aplicativo QUIM_LUDI tenha todas as funções executadas é 
necessário estar conectado à rede. No dia da aula, foi solicitado que os alunos levassem 
seus celulares para que realizassem o download do aplicativo. Um modem roteador 3G 
(modelo TP-LINK TR861) foi disponibilizado para que todos tivessem acesso à internet. 
Durante a aula expositiva os alunos puderam acompanhar o resumo do conteúdo pelo 
aplicativo e posteriormente usar os dados nele contido para auxiliar na resolução dos 
exercícios propostos. Participaram da aula expositiva 22 alunos, contudo somente 15, 
que possuíam celulares com a plataforma android, responderam a pesquisa. Após a 
resolução dos exercícios foi solicitado que os alunos preenchessem um questionário de 
coleta de dados sobre a percepção de uso do aplicativo QUIM_LUDI. Os alunos 
avaliavam a metodologia de ensino, a viabilidade e praticidade do uso de aplicativos 
como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. A análise completa das 
perguntas contidas no questionário mostrou que o app QUIM_LUDI obteve ótima 
aceitação pelo público que foi aplicado. Os usuários consideraram a interface agradável, 
com conteúdos contextualizados e demostraram interesse em usar o app, não só para a 
disciplina de química, mas sugeriram ainda que aplicativos de aprendizagem deveriam 
ser implementados nas outras disciplinas.  O modelo proposto demonstra potencialidade 
para o desenvolvimento de aprendizagem significativa, pautada no interesse do uso do 
celular e nos conhecimentos prévios dos alunos. Cabe ressaltar que este modelo de 
integração nas aulas expositivas integram um excelente aliado para o professor 
enriquecendo sua prática docente.
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O assunto ligações químicas é de fundamental importância no ensino de 
química. Pois, esse conteúdo, que é à base de todos os outros conteúdos na 
química tais como: estrutura de Lewis, geometria molecular, moléculas, reações 
químicas, diferenciação entre íons, compostos metálicos entre outros. O 
objetivo da escolha desse tema para ser trabalhado é desenvolver meios mais 
visíveis com uso de aplicativos para que os alunos apresentem uma melhor 
compreensão do conteúdo. Inicialmente foi proposto um plano de ensino de 
como ensinar ligações químicas para o aluno, mostrando todas as regras 
presentes e os conceitos mais importantes envolvidos na formação da ligação. 
Posteriormente, foram apresentados alguns conceitos que ajudam o 
entendimento do conteúdo de estrutura de Lewis e geometria molecular e 
apresentado um simulador online para que durante o processo de explicação do 
conteúdo o aluno pudesse visualizar o que estava transposto no livro. A fim de 
identificar os motivos pelos quais os alunos apresentam tanta dificuldade nas 
disciplinas de química, identificamos que a dificuldade se inicia no conteúdo de 
Ligações Químicas. A dificuldade de compreensão e entendimento necessário 
deste conteúdo prejudica os próximos aprendizados, pois, esse conteúdo é à 
base de todos os outros, então foi desenvolvido um método para facilitar esta 
aprendizagem, para tanto foram utilizados dois aplicativos para que os alunos 
pudessem ter uma melhor compreensão do conteúdo. É sabido que quando se 
observa visivelmente algo há um melhor entendimento do assunto, e, portanto a 
ideia do uso deste aplicativo veio para incentivar e tirar essa dificuldade por 
parte dos alunos em relação a este conteúdo. A abordagem de ligações 
químicas na aprendizagem dos alunos, observamos que estes não conseguem 
estabelecer construções coerentes para a representação dos modelos 
abstratos de muitos compostos, sejam eles iônicos covalentes ou metálicos. 
Também em questão da construção da geometria molecular eles não 
conseguem entender e apenas visualizar no papel, e ao ser demonstrado a eles 
através do aplicativo há uma melhor visualização o que promoveu um melhor 
entendimento do conteúdo pelo aluno.
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Os fungos filamentosos são microrganismos encontrados em diversos ambientes, tais 
como no ar, solo, na água e matéria orgânica, e são capazes de realizar processos de 
bioconversão de monossacarídeos como a xilose, devido a presença de enzimas 
capazes realizar este processo. Estes fungos apresentam células alongadas e 
ramificadas que recebe o nome de hifas, o conjunto de hifas forma a colônia que é 
chamado de micélio. A xilose pode ser encontrada na xilana, uma hemicelulose extraída 
de resíduos agrícolas, com destaque para o sabugo de milho, sendo resíduo encontrado 
em abundância no meio ambiente. Cerca de 17.391,3 mil hectares de milho foram 
plantados em julho de 2017, resultando em cerca de 96.026,2 mil toneladas de grão. Uma 
grande parte deste resíduo não é utilizado de forma adequada, promovendo o aumento 
do efeito estufa pela liberação de gases por meio da combustão do sabugo de milho. A 
xilana é uma alternativa viável para atribuir valor agregado a este resíduo, e foi extraída 
por meio de ataque alcalino, utilizando NaOH a 2% para 1 g de farinha de sabugo de 
milho. Esta mistura ficou a 90°C, durante 90 minutos, posteriormente filtrada, e o filtrado 
foi submetido a precipitação com metanol (quatro volumes), o qual ficou durante 48 horas 
em geladeira, em seguida, foi filtrado novamente para retirar do material sobrenadante. O 
mesmo foi seco até obter peso constante em estufa com circulação forçada de ar a 45°C. 
A xilana foi utilizada como substrato para o crescimento de isolados fúngicos, com vistas 
à bioconversão de xilose em xilitol. A triagem foi realizada com 10 ml do meio mineral em 
pH 6,0, xilana 1%, extrato de levedura a 0,5% e um micélio de 0,1 cm de diâmetro dos 
isolados fúngicos Aspergillus fumigatus FLQT3-3, Aspergillus tubingensis FLQT6-1 e 
Fusarium proliferatum FLQT9-1, os mesmos foram incubados a 30°C durante 48 horas, e  
todos os ensaios foram realizados em duplicata. A massa seca do micélio foi quantificada 
conforme proposto por Sampaio (2001), sendo o micélio obtido pela filtragem utilizando 
papel quantitativo faixa azul, separando o micélio para secagem em estuda durante 38 
horas a 80°C. Determinada a massa seca do micélio, observamos que o fungo A. 
fumigatus FLQT3-3 e o A. tubingensis FLQT6-1 apresentaram os maiores crescimentos 
mássicos, enquanto que o isolado F. proliferatum FLQT9-1 indicou um menor 
crescimento, em torno de 73,4%, em relação ao A. fumigatus FLQT3-3. De acordo com 
os resultados obtidos, nota-se que os três isolados fúngicos apresentaram capacidade 
de se adaptar e conseguir assimilar e crescer no meio possuindo xilana e assim 
conseguir metabolizar este carboidrato, mas o Aspergillus fumigatus FLQT3-3 mostrou 
ser o melhor apresentando maior capacidade, o Aspergillus tubingensis FLQT6-1 
também apresentou resultado equivalente, e o Fusarium proliferatum FLQT9-1 mostrou 
possuir menor capacidade de se assimilar ao meio. Assim, espera-se prosseguir as 
avaliações com os dois melhores isolados fúngicos para avaliar o processo de 
bioconversão de xilose em xilitol, um adoçante sintéticos com capacidade 
anticariogênica e metabolismo independente da insulina.
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