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Relação de Trabalhos Publicados na XXXII Semanada da Química 

EQ01 - Uma Situação de Estudo (SE) como proposta para o ensino de “Cinética 
Química”. 
Amanda C. A. Oliveira1 (IC), André L. S. Ereno (FM), Marcelo Maia Cirino (PQ) 

 Área: Ensino 
 Palavras Chave: Ensino de Química, Cinética Química, Situação de Estudo. 

EQ02 - Licenciatura em Química e a Educação de Jovens e Adultos: Um olhar 
para a realidade da Universidade Estadual de Londrina. 
David P. Faraum Junior. (PG), Leonel Vinicius Constantino (PG). 
Área: Ensino 
Palavras Chave: EJA, Currículo, Licenciatura, Química. 

EQ03 - Ensino por Investigação: problematizando conceitos científicos 
Orivaldo J. S. Filho (IC), Larissa C. S. Borges (IC), José Bento Suart Junior (PQ), 
Enio de L. Stanzani1 (PQ).
Área: Ensino 
Palavras Chave: PIBID, SEI, Ensino de Química. 

EQ04 - Evidências científicas manifestadas por estudantes do Ensino Médio em 
uma questão de Ciências do PISA de tema Brilho Labial. 
Jeferson Ferreti Ribas (PG), Fabiele Cristiane Dias Broietti (PQ) 
Área: Ensino 
Palavras Chave: PISA, questões de Ciências, produção escrita.

EQ05 - Uma proposta de jogo didático para abordagem do conteúdo funções 
Orgânicas 
Caroline Franco Carbuloni (IC), Jéssica Borges de Oliveira (IC), Susan Caroline 
Camargo (IC), Enio Stanzani (PQ) , Ana Paula Hilário (PQ) , José B.S. Junior 
(PQ) . 
Área: Ensino 
Palavras Chave: Problematização, Jogo didático, Funções Orgânicas, Ensino de 
Ciências. 

EQ06 - “De que são feitas as coisas?”: uma situação de estudo para abordar 
modelos atômicos com estudantes do Ensino Médio. 
Gabriel Felix da Silva Gomes (IC), Miriam Cristina Covre de Souza (PQ). 
Área: Ensino 
Palavras Chave: Modelos atômicos, Química, Situação de estudo. 

EQ07 - A importância da acidez dos solos: Uma Proposta de sequência de ensino 
por investigação para o conteúdo de ácidos e bases 
Jéssica B. Oliveira (IC), Caroline F. Carbulone (IC), Ana Paula Hilário (PQ), José 

B. S. Junior (PQ), Enio de Lorena Stanzani (PQ). 
Área: Ensino 
Palavras Chave: Ensino por Investigação, Problematização, Solos, Ácidos e Bases. 



EQ08 - “O que o nosso carro bebe? ” - Uma Proposta de Oficina Temática para o 
Ensino Médio. 
Cassiano Borges de Moraes (IC), Viviane Arrigo (PQ), Miriam Cristina Covre de 
Souza (PQ). 
Área: Ensino 
Palavras Chave: oficina temática, três momentos pedagógicos. 

EQ09 - História da Química e a Educação Fiscal: uma proposta de ensino para 
alunos do Ensino Médio 
Luana Pires Vida Leal (PG).
Área: Ensino 
Palavras Chave: história da química, química orgânica, educação fiscal, jogos. 

EQ10 - A fotossíntese como iniciação de conteúdos químicos no Ensino 
Fundamental I. 
Naiara Briega Bortoloci¹* (IC), Amanda Bordignon Paes¹ (IC), Sirlei Borrasca de 
Brito² (FM), Miriam Cristina Covre de Souza¹(PQ). 
Área: Ensino 
Palavras Chave: Interdisciplinaridade, Ciências, Química, Ensino, SE. 

EQ11 - Percepções dos bolsistas PIBID/Química/UEL acerca das propostas 
curriculares Momentos pedagógicos (MP) e Situação de estudo (SE). 
Elisangela Rosa Ribeiro (IC)1*, Miriam Cristina Covre de Souza (PQ)1, Fabiele 
Cristiane Dias Broietti 
(PQ) 
Área: Ensino 
Palavras-Chave:Momentos pedagógicos, Pibid/Química, Situação de Estudo.

EQ12 - Criando para entender, o conceito de “mol” em destaque 
Jean Carlos Silva de Macedo (IC); Camila Marques de Giuli (IC); Carla Balan 

Nobile (FM); Marcelo Maia Cirino (PQ) 
Área: Ensino 
Palavras Chave: Situação de estudo, Mol, unidade de medida, Quantidade de matéria. 

EQ13 - Uma proposta investigativa para Oxirredução no ensino médio. 
Ana C. F. Pereira¹(IC), Ariel Colaço de Oliveira¹(IC), Orivaldo J. S. Filho¹(IC), 
José B. S. Junior¹(PQ) 
Área: Ensino 
Palavras Chave: Ensino por Investigação, Problematização, Oxirredução. 

FQ01 - Influência de diferentes combustíveis na síntese por combustão em solução 
de fotoeletrodos de TiO2, obtidos por LbL, para descoloração de corantes. 
Ana Paula Torrecillas Gil1 (IC)* e Luiz Henrique Dall’Antonia1 (PQ) 
Área: Físico-Química
Palavras Chave: Layer by Layer, SCS, dióxido de titânio, safranina, rodamina B, azul 
de metileno. 

FQ02 - Síntese e caracterização do CuFeO2, um semicondutor do tipo-p 
Luan Pereira de Camargo, Lucas Agostinho de Oliveira e Jéssica Serafim, e Luiz 
Henrique Dall’Antonia 



Área: Físico-Química 
Palavras Chave: Delafossita, Óxidos mistos, Fotocatálise. 

FQ03 - Síntese e caracterização de filmes de amido reticulado: estudo da 
incorporação e liberação do Sulfato de Condroitina.
Bárbara Fornaciari (IC), Gizilene Maria de Carvalho (PQ). 
Área: Físico-Química 
Palavras Chave: reticulação, liberação de fármaco 

FQ04 - Structure and effects of gold nanoparticles into bacterial cellulose-
polyaniline conductive membranes 
Isadora Tozetti (IC), Paula C. S. Faria Tischer (PQ), Luiz H. Dall’Antonia (PQ) 

Área: Físico-Química 
Palavras Chave: polímeros condutores; celulose bacteriana; poli(anilina). 

FQ05 - Avaliação da qualidade físico-química dos medicamentos contendo 
diclofenaco de potássio 
Fernando César Q. da Silva, Marlene Maria Fregonezi-Nery 
Área: Físico-Química 
Palavras Chave: Diclofenaco de potássio, controle de qualidade 

FQ06 - Estudo comparativo da composição química e avaliação do potencial 
antioxidante de diferentes pimentas 
Mariana A. Q. Cancian (PG), Daniel V. M. Bonfim (IC), Thais S. Rocha (PQ), 
Wilma A. Spinosa (PQ). 
Área: Físico-Química 
Palavras Chave: Pimenta-do-reino, Pimenta Rosa, Pimenta Branca, Pimenta Cayena. 

FQ07 - Estudo dos parâmetros reacionais para a quantificação da atividade 
antioxidantes através do método de captura do radical ABTS 
Fernanda Garcia de Almeida (IC), Danieli Paulani Alves (IC), Wilma Aparecida 
Spinosa (PQ) 
Área: Físico-Química 
Palavras Chave: ABTS, Atividade antioxidante, Parâmetros reacionais. 

FQ08 - Síntese de goethita em solução em condições de química prebiótica 
João Paulo T. Baú (PG), Murilo Coutinho (PG), Dimas A. M. Zaia (PQ). 
Área: Físico-Química 
Palavras Chave: cisteína, óxidos de ferro, química prebiótica. 

FQ09 - Adsorção de adenina, adenosina e adenosina 5 'monofosfato: implicações 
para a evolução química 
Saúl A. Villafañe-Barajas (PG), João P. T. Baú (PG), Dimas A. M. Zaia (PQ). 
Área: Físico-Química 
Chave: Adsorção, minerais, evolução química, oceano primitivo 

QA01 - PANORAMA DO MERCADO DE CAFÉS TORRADO E MOÍDO 
TRAÇADO POR CARBOIDRATOS 
Maria de A. Silva (IC), Caroline T. Lopes (IC), Mayara P. A. Silva (IC), Tiago B. 
Madeira (PG), Mariana B. Almeida (PG), Suzana L. Nixdorf (PQ) 



Área: Química Analítica 
Palavras Chave: café, galactose, monossacarídeos, adulterantes. 

QA02 - OXIDAÇÃO LIPÍDICA OBSERVADA EM PACIENTES SADIOS E 
COM LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA 
Leticia Juliani Valente (IC), Mariana Bortholazzi Almeida (PG), Suzana Lucy 
Nixdorf (PQ) 
Área: Química Analítica 
Palavras Chave: LLA, MDA, biomarcadores.

QA03 - Uso das propriedades eletroanalíticas do eletrodo de DDB na determinação 
simultânea de anti-hipertensivos. 
Gabriel Junquetti Mattos*1 (IC), Jessica Scremin1 (PG), Elen R. Sartori1 (PQ) 
Área: Química Analítica 
Palavras Chave: Determinação simultânea, anti-hipertensivos, voltametria de onda 
quadrada, eletrodo de diamante dopado com boro, pré-tratamento catódico. 

QA04 - Qualidade do ar em ambiente interno e externo em relação ao material 
particulado grosso e fino em escola pública. 
Débora Rejane Fernandes dos Santos, (PG) Janaina S. M. Costa, (PG) Maria 
Cristina Solci (PQ) 
Área: Química Analítica 
Palavras Chave: material particulado, ar ambiente, íons inorgânicos. 

QA05 - Aldeídos e material particulado grosso e fino em ar interno de fábrica de 
móveis. 
Janaina de S. M. Costa (PG); Débora Rejane Fernandes dos Santos (PG) e Maria 
Cristina Solci (PQ) 
Área: Química Analítica 
Palavras Chave: MDF, compostos orgânicos voláteis, particulados e qualidade do ar 
interior. 

QA06 - Comparação dos Monômeros MAA e 1-VN para a Síntese de MIP com 
posterior uso como Extrator em Fase Sólida de Imazetapir 
Juliana Casarin (PG), Affonso Celso Gonçalves Jr. (PQ), César Ricardo Teixeira 
Tarley (PQ) 
Área: Química Analítica 
Palavras Chave: herbicidas, polímeros molecularmente impressos. 

QA07 - Caracterização de Polímeros Ionicanicamente Impressos com Acesso 
Restrito na Determinação de Cádmio e Exclusão de Macromoléculas 
Leandro L. G. de Oliveira (PG), Carlos Alberto P. da Camara (PQ) César R. T. 
Tarley (PQ) 
Área: Química Analítica 
Palavras Chave: Cádmio, Ion Imprinted Polymer (IIP), Restricted Access Polymer 
(RAM) 

QA08 - Caracterização de IIP-RAM empregados na pré-concentração de Cu(II) e 
exclusão de BSA em meio aquoso. 
Fabio A. Cajamarca (PG), César R. T. Tarley (PQ). 



Área: Química Analítica 
Palavras Chave: HEMA, MEV, TG, BET. 

QA09 - Síntese e aplicação de um polímero híbrido bifuncional baseado em 
polivinilmidazol-SiO2/APTMS como adsorvente para a extração de arsênio em 
meio aquoso 
César R. T. Tarley1, (PQ), Maiyara C. Prete (PG), Guilherme L. Scheel (PG), 
Fabio A. C. Suquila (PG), Douglas C. Dragunski (PQ), Mariana G. Segatelli (PQ), 
Affonso G. Junior (PQ), Felipe A. Gorla (FM). 
Área: Química Analítica 
Palavras Chave: Adsorção, Arsênio (V), Gerador de hidretos, polímero híbridos, 
processo sol-gel. 

QA10 - Determinação da qualidade de águas através da análise multiresíduos de 
pesticidas por UHPLC-MS/MS 
Mariana B. Almeida (PG), Tiago, B. Madeira (PG), Lycio S. Watanabe (PG), 
Giselle Silva Lopes (IC), Maria de Almeida Silva (IC), Suzana L. Nixdorf (PQ). 
Área: Química Analítica 
Palavras Chave: agrotóxicos, MRM, SPE 

QA11 - Estudo comparativo de duas técnicas fotométricas para determinação de 
amônia atmosférica. 
Igor Soares Mantovani (IC), Prof. Dra. Maria Cristina Solci (PQ) 
Área: Química Analítica 
Palavras Chave: amônia, Berthelot modificado, OPA, o-ftaldiaeldeído. 

QA12 - Estabelecimento de padrão oficial de qualidade dos cafés comerciais 
torrados e moídos brasileiros por meio de marcadores químicos e quimiometria 
Tiago B. Madeira (PG), Lycio S. Watanabe (PG), Giselle L. Silva (IC), Maria A. 
Silva (IC), Caroline T. Lopes (IC), Mayara P. A. Silva (IC), Letícia J. Valente (IC), 
Mariana B. Almeida (PG), Alessandra M. Monteiro (PG), Suzana L. Nixdorf (PQ) 
Área: Química Analítica 
Palavras Chave: café, qualidade, carboidratos, metilxantinas, NIR

QA13 - Efeito nematicida do extrato de sementes de Crotalaria spectabilis 
associado a adjuvantes sobre Pratylenchus brachyurus 
Tamires Scupinari1 (PG), Anne K. P. Miyasaki (IC), Guilherme L. Camargo (IC), 
Ivani de O. N. Lopes (PQ), Waldir P. Dias (PQ), Clara B. Hoffmann-Campo (PQ), 
Estela O. Nunes (PQ), Maria L. Zeraik1 (PQ). 
Área: Química Analítica 
Palavras Chave: Crotalaria, tween, DMSO, Soja, nematicida. 

QA14 - Otimização das variáveis experimentais na pré-concentração simultânea de 
herbicidas empregando microextração líquido-líquido supramolecular e 
determinação por HPLC-DAD  
Guilherme Luiz Scheel (PG) , César Ricardo Teixeira Tarley (PQ) 
Área: Química Analítica 
Palavras Chave: solventes supramoleculares, herbicidas, microextração simultânea. 



QA15 - Avaliação das potencialidades de polímeros orgânicos na adsorção de 
antidepressivos tricíclicos em meio aquoso 
Fernanda Midori de Oliveira (PG), Marcello Ferreira da Costa (PQ), César 
Ricardo Teixeira Tarley (PQ) 
Área: Química Analítica 
Palavras Chave: droga de abuso, Matriz de Doehlert, voltametria. 

QA16 - Otimização multivariada e comportamento eletroquímico de etilona 
utilizando BDDE pré-tratado catodicamente 
Fernanda Midori de Oliveira (PG), Guilherme Luiz Scheel (PG), Roberta Antigo 
Medeiros (PQ), Clésia Cristina Nascentes (PQ), César Ricardo Teixeira Tarley 
(PQ) 
Área: Química Analítica 
Palavras Chave: droga de abuso, Matriz de Doehlert, voltametria. 

QA17 - Quantificação de trigonelina e cafeína de cafés torrado e moídos por 
cromatografia de ultra alta eficiência 

Caroline T. Lopes (IC), Mayara P. A. Silva (IC), Giselle L. Silva (IC), Maria de A. 
Silva (IC), Letícia J. Valente (IC), Lycio Shinji Watanabe (PG),Tiago B. Madeira 
(PG), Mariana B. Almeida (PG), José Lucas R. de Paula (IC), Suzana L. Nixdorf 
(PQ) 
Área: Química Analítica 
Palavras Chave: café, blends, cromatografia. 

QA18 - Emprego do eletrodo de diamante dopado com boro pré-tratado 
catódicamente para determinação de morfolina 
Luana R. Rocha1 (IC), Eduardo H. Duardo (PG), César R. T. Tarley (PQ) 
Área: Química Analítica 
Palavras Chave: Morfolina; Amina; eletrodo de diamante dopado com boro; técnicas 
voltamétricas 

QA19 - Desenvolvimento de dispositivo de amostragem para coleta de gases na 
troposfera 
Felipe Andrade Allemand Borges (IC), Maria Cristina Solci (PG) 
Área: Química Analítica 
Palavras Chave: Denuder. Amônia. Ácido nítrico. Material Particulado 

QA20 - Otimização de amostrador sequencial para coleta de gases e material 
particulado na troposfera. 
Felipe Andrade Allemand Borges (IC), Maria Cristina Solci (PG) 
Área: Química Analítica 
Palavras Chave: Denuder; cartuchos, filtros. 

QI01 - Efeito da incorporação de grafeno (GR) como fase dispersa na estrutura de 
cerâmicas de oxicarbeto de silício (SiCO). 
Gabriel R. Coelho1 (PG), Mariana M. B. Carvalho1 (PG); Mariana G. Segatelli1 
(PQ)* 
Área: Química Inorgânica 



Palavras Chave: Grafeno, oxicarbeto de silício, pirólise, condutividade e carbeto de 
silício. 

QI02 - Avaliação de morfologia e textura de cerâmicas porosas de SiOC após 
tratamento químico com HF 
Mariana F. Iastrenski 1 (PG), Mariana G. Segatelli* 1 (PQ) 
Área: Química Inorgânica 
Palavras Chave: oxicarbeto de silício, precursores poliméricos, sensor eletroquímico. 

QI03 - Estudo de fases cristalinas em cerâmicas de SiOC, visando aplicação em 
sensores eletroquímicos 
Mariana F. Iastrenski (PG), Mariana G. Segatelli (PQ) 
Área: Química Inorgânica 
Palavras Chave: oxicarbeto de silício, precursores poliméricos, sensor eletroquímico. 

QI04 - Avaliação do tempo de tratamento térmico na estrutura de cerâmicas de 
oxicarbeto de silício (SiCO) derivadas de polissiloxanos cíclicos 
Thalita Centofanti1 (IC)* e Mariana Gava Segatelli1 (PQ) 
Área: Química Inorgânica 
Palavras Chave: Pirólise controlada, oxicarbeto de silício, cerâmica, polissiloxanos 
cíclicos. 

QI05 - Síntese de géis de borossiloxanos como precursores cerâmicos de oxicarbeto 
de silício e boro (SiBCO) 
Patricia M. Sanchez (PG), Mariana G. Segatelli (PQ). 
Área: Química Inorgânica
Palavras Chave: oxicarbeto de silício, SiBCO, metiltrietoxissilano, feniltrietoxissilano, 
FT-IR, TGA. 

QI06 - Determinação da composição de minerais em melaço de soja para uso em 
processos fermentativos 
Rodrigo J. Gomes (PG), Leonel V. Constantino (PG), Daniel V. M. Bonfim (IC), 
Wilma A. Spinosa (PQ) 
Área: Química Inorgânica
Palavras Chave: Minerais, Melaço de soja, Coproduto. 

QI07 - Análise multivariada de solo e planta (Trema micrantha) para estabelecer 
padrões a serem utilizados no rastreamento de drogas. 
Barbara Lunardelli Kroetz (IC), Lais Akina Nagao (PG), Maria Josefa Santos 
Yabe (PQ). 
Área: Química Inorgânica
Palavras Chave: Análise Multivariada, Drogas, Trema micrantha, ICP-MS, 
Rastreamento. 

QO01 - Estudos visando à síntese de análogos de oxazolonas. 
Caio H. B. Oliveira1 (IC), Marcelle L.F. Bispo1 (PQ), Carla C. Perez1 (PQ)*. 
Área: Química Orgânica
Palavras Chave: Oxazolonas, aminoácidos, antimicrobiana. 



QO02 - Comparison of two fungal laccases towards 2,6-dimethoxyphenol in the 
presence of several organic solvents 
Natalia R. Oliveira (IC), Jéseka G. Schirmann (PG), Diogo B. Pfahl (IC), Robert F. 
H. Dekker (PQ), Maria I. Rezende (PQ), Aneli M. Barbosa-Dekker (PQ) 
Área: Química Orgânica
Palavras Chave: polyphenol oxidase, Botryosphaeria rhodina, Pleurotus ostreatus 

QO03 - Enzymatic dimerization of 2,6-dimethoxyphenol using Botryospharia 

rhodina laccase: influence of pH and reaction time 
Jéseka G. Schirmann (PG), Aneli M. Barbosa-Dekker (PQ) 
Área: Química Orgânica
Palavras Chave: polyphenol oxidase, organic synthesis, fungal laccase 

QO04 - Síntese de novas oxazolidinonas a partir do aminoácido D/L-fenilalanina 
com potencial atividade contra a tuberculose. 
Wellington da Silva (IC), Carla C. Perez (PQ), Marcelle de L. F. Bispo (PQ). 
Área: Química Orgânica
Palavras Chave: Tuberculose, oxazolidinonas. 

QO05 - Síntese e avaliação biológica de tioureias derivadas do fármaco isoxil. 

Lethícia O. Abreu (IC), Tiago O. Brito (PG), Fernando C. Macedo Jr (PQ), Maria 
Cristina S. Lourenço (PQ); Karen M. Gomes (TM); Marcelle L. F. Bispo (PQ)*. 
Área: Química Orgânica
Palavras Chave: Tuberculose, tioureias, Isoxil. 

QO06 - Effect of culture medium and initial pH on botryosphaeran production 
and its carboxymethylation 
Fabiana S. T. Rodrigues (PG), Esther R. R. Rockenbach (IC), Cesar A. Tischer 
(PQ), Aneli M. Barbosa-Dekker1 (PQ). 
Área: Química Orgânica
Palavras Chave: Botryosphaeria rhodina, exopolissacarídeo, derivatização. 

QO08 - Síntese do catalisador quiral de Shi para a epoxidação assimétrica de 
olefinas geminais 
Gabriel Benassi Messias (IC), Fernanda Cerino Nascimento (PG), Camila 
Bernardes do Nascimento (PG), Fernando Macedo Jr (PQ). 
Área: Química Orgânica
Palavras Chave: Epoxidação assimétrica; Catálise assimétrica, Dioxiranas quirais. 

QO09 - Estudo Químico do Caule de Tephrosia vogelii. Hook. f. 
João Pedro de Souza Barros Santoro Luques (IC), César Cornélio Andrei (PQ) 
Área: Química Orgânica
Palavras-chave: Tephrosia vogelii; caule. 

QO10 - Estudo de uma rota sintética para a síntese de oxazolidinonas 
Daniel de P. Martins Jr (IC), Marcelle L.F. Bispo (PQ), Carla C. Perez (PQ).
Área: Química Orgânica
Palavras Chave:oxazolidinona, aminoácido, tuberculose 



QO11 - Avaliação das atividades antioxidante, antiviral e anti-Leishmania de 
Grazielia multifida (Asteraceae) 
Darlon I. Bernardi (IC), Rodolfo B. Balbinot (IC), Beatriz P. Moreno (PG), Josiane 
A. M. de Oliveira (PG), Hélito Volpato (PG), Erika B. Zanqueta (PG), Marta R. B. 
Carmo (PQ), Tânia U. Nakamura (PQ), Celso V. Nakamura (PQ), Maria H. 
Sarragiotto (PQ), Debora C. Baldoqui (PQ) 
Área: Química Orgânica
Palavras Chave: Grazielia multifida, antioxidante, antiviral, anti-Leishmania, 
fitoquímica. 

QO12 - Análises organoléptica e fitoquímica qualitativa de flavonoides e terpenos 
da Solidago chilensis através técnica de secagem “Oshibana” 
Ricardo L. N. de Matos (PG), Cristiana F. G. da Silva (PG), Nilton S. Arakawa  
(PQ), Mirela F. Rabito-Melo (PQ) 
Área: Química Orgânica
Palavras Chave: Solidago chilensis, Oshibana, Análises Fitoquímicas. 

QO13 - Ácido Diidroabiético, isolado do Pinus elliottii apresenta ação 
antipromastigota por mecanismo Apoptose-like 
Manoela D. Gonçalves (PG), Bruna T. S. Bortoleti (PG), Fernanda Tomiotto-
Pellissier (PG), Amanda C. Carloto (IC), Milena M. Miranda-Sapla (PG), João P. 
Assolini (PG), Renan G. Marim (PG), Ellen T. Tudisco (IC), Virginia M. Concato 
(IC), Sérgio R. Ambrósio (PQ), Wander R. Pavanelli (PQ), Ivete Conchon-Costa 
(PQ), Nilton S. Arakawa (PQ). 
Área: Química Orgânica
Palavras Chave: Ácido diidroabiético, Diterpeno, Atividade leihsmanicida, Pinus 
elliotti, Mecanismos de morte. 

QO14 - Acido grandiflorênico isolado a partir da Sphagneticola trilobata apresenta 
atividade leishmanicida 
Bruna T. S. Bortoleti (PG), Manoela D. Gonçalves (PG), Elaine E. Hoshino (IC), 
Ian, L. A. Cardoso (IC), Fernanda Tomiotto-Pellissier (PG), Amanda C. M. 
Carloto (IC), Milena M. Miranda-Sapla (PG), João P. Assolini (PG), Virginia M. 
Concato (IC), Sérgio R. Ambrósio3 (PQ), Nilton S. Arakawa (PQ), Ivete Conchon-
Costa (PQ), Wander R. Pavanelli (PQ), 
Área: Química Orgânica
Palavras Chave: Ácido grandiflorênico, Diterpeno, Atividade Leihsmanicida, 
Sphagneticola trilobata. 
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Abstract 

A Study Situation as a proposal for the teaching of 
Chemical Kinetics. This article demonstrates the use 
of Study Situation methodology as an efficient tool 
for the teaching Chemistry. 

Introdução 

O ensino de química é repleto de desafios, devido, 
principalmente, à enorme quantidade de conteúdos 
abstratos. Assim, exigem do aluno incursão à 
dimensão submicroscópica do conhecimento 
químico, como no caso do conteúdo de cinética 
química. Normalmente, as abordagen utilizadas no 
Ensino Médio contribuem para aumentar a distância 
entre os objetivos da aprendizagem e o cotidiano 
dos estudantes1. Partindo desta constatação, este 
trabalho se propôs a utilizar uma Situação de 
Estudos (SE) como estratégia de ensino para 
introduzir os conceitos sobre cinética química. Esta 
metodologia vem tentando superar esses 
obstáculos, trazendo como foco um ensino 
contextualizado, onde os alunos se utilizam de seus 
conhecimentos prévios e, pela mediação do 
professor, os reconstroem e atribuem novos 
significados2. A SE elaborada pelos bolsistas do 
PIBID/QUÍMICA/UEL teve como objetivo abordar 
conceitos de velocidade de reação e fatores que a 
alteram. 

Resultados e Discussão 

A SE foi desenvolvida com duas turmas do 3.o ano 
do E.M. de um colégio estadual de Londrina (PR). A 
proposta foi dividida em três etapas e uma hora/aula 
para cada uma delas. Primeiramente, os alunos 
foram levados ao laboratório, onde realizamos os 
quatro experimentos: os dois primeiros utilizavam 
água e comprimidos efervescentes, demonstrando a 
diferença na velocidade das reações, de acordo 
com a temperatura e superfície de contato dos 
reagentes; o terceiro utilizou iodeto de potássio, 
detergente e água oxigenada, em concentrações 
diferentes, mostrando o efeito da concentração 
sobre a velocidade das reações. O quarto 
experimento utilizou um pedaço de carne como 
catalizador na reação de decomposição da água 
oxigenada possibilitando a visualização da ação do 
catalizador, usamos uma bexiga para conter o gás 
liberado na reação, possibilitando a comparação da 
velocidade da reação com, e sem, o catalizador. 
Após a experimentação, deselvolvemos uma 

discussão onde os alunos puderam expor suas 
explicações para os fenômenos observados. Um 
ponto positivo acerca dos experimentos é que não 
oferecem riscos, o que torma a experimentação 
possível de ser realizada em qualquer lugar, sem 
grandes difuldades. Para a segunda etapa, 
escolhemos um texto retirado da Experimentoteca 
da USP como apoio didático para a explicação do 
conteúdo, através da leitura e debates sobre o texto. 
Por fim, os alunos responderam a um questionário 
contendo questões contextualizadas, que 
retomavam os conceitos desenvolvidos nos 
experimentos e no texto de apoio. Observamos 
grande dificuldade, por parte dos alunos, na 
interpretação das questões. E, por isso, foi 
necessária a intervenção dos bolsistas do PIBID 
para esclarecimentos e tutoria. Realizamos, então, a 
(re)leitura das questões, em grupo e com mais 
profundidade. Outro aspecto que podemos destacar 
é a dificuldade dos alunos em se expressar através 
da escrita, verificado pela diferença entre as 
respostas obtidas na forma escrita do questionário e 
as na forma oral, durante as discussões, sendo esta 
última muito mais precisa, em termos de 
aprendizagem significativa. 

Conclusões 

Concluí-se que a estratégia utilizada teve resultados 
significativos, devido ao retorno positivo por parte 
dos alunos e pelas discussões e respostas aos 
questionamentos. Percebemos, ainda, o entusiamo 
dos mesmos em participar das atividades, o que 
normalmente, representa um grande desafio para 
professor. Durante os diálogos as dicussões ficou 
evidente a evolução conceitual, e os próprios alunos 
citaram exemplos do cotidiano, atribuindo 
explicações químicas para os fenômenos. Além 
disso, pode-se destacar a facilidade com que o 
professor pode executar essa abordagem, pois a 
despeito da utilização do laboratório, os 
experimentos podem ser realizados em sala de aula 
mesmo, sem grandes riscos ou dificuldades e com 
reagentes e materiais de baixo custo.  
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Abstract 

The reality of the initial training of chemistry teachers 
reveals an absence of pedagogical practices aimed 
at different teaching modalities, as is the case of 
youth and adults education. In this way, we sought 
to investigate if the subject is treated in the degrees 
of the State University of Londrina. From the 
verification of the curricular program and grade of 
the 15 graduation degree courses of the State 
University of Londrina, it was verified that only three 
have subjects that approach the subject, and that 
the course of Chemistry is not included. In this 
sense, it was tried to emphasize the importance of 
the discussion of youth and adults education to 
attend the adequate formation of the Chemistry 
Teachers, considering that it is part of the network of 
basic education of Brazil. 

Introdução 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é a 
modalidade de ensino que permeia as etapas do 
ensino fundamental e médio da rede escolar 
brasileira. Esta modalidade, garantida pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 
9394/961, recebe jovens e adultos que não 
completaram a escolaridade em idade dita como 
normal. Neste contexto, é necessária uma 
discussão, no âmbito da formação inicial dos 
professores, abordando a Educação de Jovens e 
Adultos, no curso de Química e nas demais 
licenciaturas da Universidade Estadual de Londrina 
(UEL). Desta forma, esta investigação visa contribuir 
com informações para responder uma questão: “Na 
ementa do curso de licenciatura em Química, as 
disciplinas pedagógicas abordam assuntos 
relacionados à EJA?” 

Resultados e Discussão 

A partir desta investigação, foi observado que o 
curso de Pedagogia é a única licenciatura a oferecer 
uma disciplina específica de EJA. No entanto, os 
cursos de Educação Física e Geografia apresentam 
disciplinas pedagógicas que abordam o tema, 
conforme pode ser observado na Tabela 1. 

Um fator importante que deve ser ressaltado é a 
falta de especificidade no termo empregado 
“Modalidade de ensino”, na disciplina “Didática da 
Geografia e Estágio Supervisionado”, que não 
discorre sobre o que deveria ser abordado. Isto já 

não ocorre para o curso de Educação Física, na 
qual a ementa menciona a modalidade de EJA 
como um dos conteúdos a serem apresentados na 
disciplina “Estágio curricular Supervisionado II”. 
 
Tabela 1.Cursos que possuem a disciplina de EJA 
na sua ementa (Caso1) ou que abordam em alguma 
disciplina pedagógica (Caso 2); período em que é 
ofertada a disciplina e sua carga horária (C.H.). 

CURSO Caso 1 Caso 2 PERÍODO C. H. 

Ed. Física  X 
4ª série/ 
Anual 

200 

Geografia  X 
4ª série/ 
Anual 

210 

Pedagogia X  
4ª série/ 2º 
Semestre 

60 

Fonte: http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-

cursos/catalogo_2015/cursos_graduacao.html. 

 

Estudos de Dos Santos, Massena e Sá (2011)2 e 
Montenegro, De Ataíde e Araujo (2015)3 

evidenciaram a ausência de intencionalidade de 
formação inicial voltada para a EJA nos cursos de 
Química, apontando para a necessidade de mais 
iniciativas voltadas a essa modalidade de ensino. 

Conclusões 

A partir da análise documental, foi identificada a 
ausência de conteúdos ou disciplinas que 
abordassem o tema de EJA no curso de química, 
bem como, na maioria das demais licenciaturas da 
UEL. Contudo, é indiscutível a necessidade de 
incluir a EJA nas licenciaturas para melhorar a 
prática docente nessa modalidade de ensino. 
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Abstract
Inquiry in Science Education: problematizing 
scientific concepts. This paper aims to present a 
inquiry in Science education proposal.

Introdução
Os cursos de Licenciatura em Química, atualmente, 
buscam possibilitar uma formação equilibrada entre 
os conhecimentos específicos e os pedagógicos aos 
futuros licenciados, proporcionando assim, o contato 
direto com diferentes metodologias, que auxiliem o 
futuro professor em seu trabalho em sala de aula.
Diante desse cenário, o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) desenvolvido 
no curso de Química-Licenciatura da UTFPR 
(Campus Apucarana), busca desenvolver atividades 
que contemplem o uso da problematização atrelada 
a uma abordagem investigativa no ensino de 
Química, a fim de criar um ambiente de formação que 
promova discussões e reflexões fundamentadas nas 
pesquisas da área e no contato com a realidade 
escolar.¹ Sendo assim, o presente trabalho tem como 
objetivo apresentar uma proposta de atividade 
problematizadora, fundamentada nos pressupostos 
da Sequência de Ensino por Investigação (SEI)²,
destacando principalmente a relevância da utilização 
desse referencial teórico metodológico na construção 
do conhecimento científico nas aulas de Química.

Metodologia
A metodologia utilizada é resultado das discussões 
realizadas no grupo PIBID-Química. A proposta 
fundamenta-se na proposição de questões 
investigativas, as quais contemplam fenômenos 
observados no cotidiano (ver Quadro 1).
Quadro 1. Questões Investigativas

As questões, apresentadas no quadro anterior,
possibilitam abordar diversos conceitos, como: 
transformações de estado físico; transferência de 
calor; propriedades coligativas; dentre outros. No 
desenvolvimento da atividade, a fim de orientar a 
resolução dos problemas, o professor deve 
considerar algumas etapas das SEI: o levantamento 
dos conhecimentos prévios dos alunos; o trabalho 
em grupo e individual; a elaboração de hipóteses 
para a resolução do problema; a sistematização do 
conhecimento; e as interações discursivas no 
decorrer da atividade. As questões apresentadas no
Quadro 1 serão utilizadas para a problematização
inicial dos conceitos, possibilitando que os 
estudantes, a partir do trabalho em grupo, elaborem 

hipóteses e busquem construir soluções para os 
problemas propostos, a partir de suas ideias iniciais 
sobre os fenômenos investigados. No sentido de
auxilia-los nesse processo, serão realizadas 
demonstrações investigativas, as quais tem por 
finalidade auxiliar os estudantes na resolução dos 
problemas iniciais, por meio de um processo 
argumentativo. Inicialmente, será utilizado o
experimento intitulado ‘Água Furiosa’ (preparado a 
partir de uma solução de glicose, hidróxido de sódio 
e azul de metileno). A solução, que inicialmente 
possui coloração azul, ao ser mantida em repouso
torna-se incolor e após agitação retorna ao estado 
inicial. O experimento aborda o conceito de estado 
de equilíbrio, o mesmo utilizado para explicar porque 
o refrigerante não congela, mesmo atingindo o seu 
ponto de congelamento. Durante a atividade, serão 
abordados gráficos que demonstram os pontos de 
mudança de estado da matéria para alguns 
materiais, como o caso de refrigerantes com e sem 
gás, a diferença no ponto de congelamento de ambos
e, também, o conceito físico-químico de super 
congelamento. A fim de discutir o conceito de calor 
e transferência de calor, será empregado o 
experimento intitulado “Quente ou Frio?”. Serão 
dispostos quatro recipientes com água em diferentes 
temperaturas: (1) 15ºC; (2) e (3) 25ºC; e (4) 40ºC. Os
alunos deverão colocar as mãos nos recipientes com
água em temperatura ambiente e, na sequência, 
transferi-las, ao mesmo tempo, aos recipientes com 
temperaturas distintas (15º e 40ºC), relatando as 
sensações térmicas. As discussões serão 
conduzidas em torno da problemática inicial, a qual 
será retomada no fechamento da atividade, para que 
os estudantes possam, com o auxílio do professor, 
sistematizar o conhecimento elaborado no decorrer 
da SEI, (re)significando seus conceitos prévios.

Considerações Finais
Utilizar a abordagem problematizadora proposta na
SEI pode contribuir para uma aprendizagem mais 
efetiva dos conceitos, uma vez que esta abordagem 
possibilita aos estudantes a construção do 
conhecimento científico a partir da investigação de 
uma situação problema atrelada ao contexto em que 
estão inseridos, desenvolvendo o senso crítico e a
linguagem científica. O trabalho a partir dessa 
perspectiva permite aos futuros professores entrar 
em contato com um ambiente de pesquisa e
investigação, possibilitando uma reflexão quanto à
importância da incorporação de abordagens
diferenciadas em sua prática docente.
-----------------------
1AMBROSETTI, N. B. et al. Contribuições do PIBID para a formação inicial dos professores: o olhar dos estudantes. Educação em Perspectiva, 2013.
2CARVALHO, A. M. P. Ensino de Ciências por Investigação: condições para implementação em sala de aula. Cengage Learning: São Paulo, 2013.

01- Por que o refrigerante congela em algumas 
situações após ser retirado do congelador da 
geladeira?
02- O que significa ‘congelar’?
03- O que faz com que o refrigerante congele?
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Abstract 
Scientifical evidences showed by high school 
students on PISA's science question with Lip 
Gloss as subject. On this study we researched high 
school students written productions about chemical 
concepts in PISA test. 

Introdução 
O Programme for International Student Assessment 
(PISA), Programa Internacional de Avaliação de 
Estudantes é uma avaliação internacional de larga 
escala de habilidades e conhecimentos que procura 
avaliar a capacidade de jovens (com idade entre 15 
anos e 3 meses à 16 anos e 2 meses) em aplicar os 
conhecimentos e habilidades em analisar, raciocinar 
e comunicar-se de maneira eficaz ao propor, 
resolver e interpretar problemas em situações 
diversas1,4.  
O PISA tem como objetivo produzir indicadores que 
contribuam para a discussão da qualidade da 
educação nos países participantes, de modo a 
subsidiar políticas de melhoria do Ensino Básico2. 
As questões de Ciências desse exame buscam 
relações com o contexto real de vida dos 
estudantes, referindo-se a importância do 
letramento científico3. 
Diante do contexto apresentado, o trabalho tem 
como objetivo analisar a produção escrita de 
estudantes, de uma instituição da rede estadual do 
município de Londrina – PR, Brasil, em uma 
questão de Ciências do PISA, a fim de conhecer 
como os estudantes lidam com as informações de 
um problema não rotineiro; quais conhecimentos 
científicos são mobilizados para a resolução da 
questão; como constroem uma solução no contexto 
ou na situação na qual esse problema foi 
apresentado. 

Resultados e Discussão 
Uma prova escrita, contendo 14 questões de 
Ciências do PISA, que abordam conceitos químicos, 
foi desenvolvida com estudantes do Ensino Médio 
de faixa etária estabelecida pelos referenciais do 
programa. Dentre as questões, apenas uma (tema 
Brilho Labial) foi selecionada para análise neste 
trabalho. Para resolvê-la, o estudante deveria 
acessar informações do enunciado e do suporte da 
questão e produzir argumentos e conclusões 

baseados em evidências científicas. Com base na 
interpretação da produção escrita dos estudantes 
foram atribuídos códigos às respostas 
fundamentadas nos referenciais de correção do 
PISA (Código 1 – Respostas corretas; Código 0 – 
Respostas incorretas; Código 9 – Não respondeu). 
Dos 46 estudantes que participaram do estudo, 
cerca de 37% receberam Código 1 na resposta da 
questão. Para melhor compreensão das respostas 
dos estudantes que receberam Código 0, elas foram 
analisadas e agrupadas em 7 categorias. 
Considerando as respostas apresentadas pelos 
estudantes, verificamos que alguns não conseguem 
lidar com as informações de uma questão não 
rotineira para produzir argumentos e conclusões 
baseados em evidências científicas. Além disso, é 
notável que muitos deles também não se baseiam 
nas informações contidas no enunciado e no 
suporte da questão para construir suas respostas, 
uma exigência nesta questão. 

Conclusões 
Tendo em vista o baixo desempenho do Brasil na 
avaliação de Ciências do PISA, observado pelo 
nível de proficiência que o país ocupa e, os 
resultados desta pesquisa na questão de Ciências 
do PISA, salientamos a notável importância que as 
aulas de Ciências contemplem o letramento 
científico, fazendo com que os estudantes “sejam 

capazes de utilizar seu conhecimento de Ciências, 
bem como de compreender a Ciência como um 
caminho para adquirir outros conhecimentos”. 
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Abstract 

A proposal of educational game approaching 
organic functions. The purpose   of this article is 
to approach previous knowledge to scientific 
using an educational game, which encourage and 
prosecutor methodology of interactions between 
teacher and students on classes. 

Introdução 

O desenvolvimento de atividades didáticas no 
Ensino de Ciências é de importância significativa 
no processo de ensino e aprendizagem em 
disciplinas como a Química. Tornar as aulas mais 
atrativas e relevantes socialmente para os 
estudantes têm se tornado uma preocupação 
entre os pesquisadores da área de Educação em 
Ciências, com o objetivo de minimizar os 
problemas do sistema tradicional, no qual o aluno 
é um sujeito passivo e o professor assume o 
papel de transmissor dos conhecimentos 
culturalmente aceitos. O jogo didático, além de 
estimular os alunos em relação à aprendizagem 
dos conceitos químicos, também incentiva o 
trabalho em grupo, o qual exige a cooperação de 
todos para que os objetivos sejam alcançados. É 
importante ressaltar as características de um jogo 
didático para que seja considerado um objeto de 
ensino: a relação que o jogo terá com o ensino de 
conceito e/ou conteúdos; a articulação das regras 
com as atividades programadas; o equilíbrio entre 
a função lúdica e a função educativa; entre 
outros1. Sendo assim, ao se elaborar um jogo 
didático é necessário demonstrar com clareza 
qual a finalidade de sua aplicação em um 
conteúdo específico. Nesse sentido, atividades 
didáticas sob essa perspectiva, visam promover 
um momento de ludicidade e uma maior 
interação entre professor e aluno no ensino de 
Química2. Assim sendo, almeja-se apresentar, 
neste trabalho, uma proposta de jogo didático 
para o 3º ano do Ensino Médio, a qual contempla 
o conteúdo de funções orgânicas. 

Resultados e Discussão 

O jogo denominado “Estruturando” será 
desenvolvido para alunos do 3º ano do Ensino 
Médio com o propósito de revisar o conteúdo de 
funções orgânicas e suas aplicações no 
cotidiano, e este deverá ser realizado da seguinte 

maneira: o jogo didático conterá cartas que 
apresentarão os nomes dos compostos químicos, 
a partir da nomenclatura estabelecida pela 
IUPAC, e a descrição de algumas de suas 
aplicações. Serão disponibilizadas também, 
juntamente com as cartas, os símbolos do 
átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio, 
confeccionados em material EVA; ligações 
simples, duplas e triplas; para que os alunos 
tenham todos os aparatos para organizar as 
estruturas moleculares dos compostos. Portanto, 
para que essa atividade seja desenvolvida o 
professor deverá, primeiramente, separar a sala 
em grupos de quatro pessoas, explicando as 
regras e os objetivos do jogo. Os grupos 
estabelecerão a ordem de jogada a partir do 
lançamento de dados. O primeiro grupo retirará 
uma carta, a qual estará voltada para a mesa, e 
lerá em voz alta o composto e sua aplicação, 
após a leitura será cronometrado um minuto para 
que montem a estrutura das moléculas utilizando 
os símbolos dos átomos, ligações e numeradores 
dispostos na mesa. Ao fim do tempo, será 
verificado se a estrutura molecular foi montada 
corretamente, caso tenha sido, o grupo pontuará, 
mas se estiver incorreta a vez será passada para 
que o segundo grupo tente montar e, assim 
sucessivamente. Se nenhum grupo conseguir 
estruturar um determinado composto, uma nova 
carta será retirada do monte pelo grupo que 
sucede o primeiro. Todas as rodadas serão 
cronometradas e a pontuação variará de acordo 
com as tentativas.  

Conclusões 

Pretende-se com o desenvolvimento do jogo 
“Estruturando” promover uma interação mais 
significativa entre professor e aluno, oportunizar 
momentos de interações sociais entre os 
estudantes, proporcionar aulas mais atrativas e 
dinâmicas, visando não somente a motivação dos 
estudantes, mas também auxi l iá- los na 
compreensão de conceitos muitas vezes 
considerados complexos. 
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Abstract 

"What are things made of?": A situation of study to 
approach atomic models with high school students. 
This work is an account of a situation of study about 
atomic models, developed with high school students 
on atomic models. 

Introdução 

Toda matéria é constituída por átomos, portanto é 
importante estudar o comportamento dessas 
minúsculas partículas para compreender, e até 
prever, o funcionamento do mundo macroscópico. 
Porém, os estudantes apresentam dificuldade em 
transitar entre as observações fenomenológicas e 
as explicações atomistas1. Uma maneira de 
minimizar essa dificuldade dos estudantes é 
utilizando-se a proposta curricular denominada 
Situação de Estudo (SE), que pode ser entendida 
como uma situação real, da vivência dos estudantes 
fora da escola, capaz de produzir novos saberes, 
expressando significados para tais, por meio de 
abordagens disciplinares que assumem 
características inter-relacionais e contextuais2. 
Assim, o presente trabalho tem por objetivo relatar o 
desenvolvimento de uma SE com estudantes do 
Ensino Médio, cujo tema abordado foi o surgimento 
e a evolução dos modelos atômicos, bem como a 
importância destes na explicação do 
comportamento macroscópico da matéria. 

Resultados e Discussão 

A SE foi elaborada por bolsistas do 
PIBID/QUÍMICA/UEL, e desenvolvida com três 
turmas de 1º ano, cerca de 90 estudantes, do 
Ensino Médio de um colégio estadual de Londrina-
PR, com duração de duas aulas. A primeira etapa 
da SE partiu de uma problematização, onde os 
bolsistas perguntaram aos estudantes: “De que são 
feitas as coisas?”; a partir daí, as respostas 
fornecidas foram conduzidas com a pretensão de se 
chegar ao conceito de matéria, resultando 
consequentemente na chegada do conceito de 
átomo. Na segunda etapa, ocorreu uma aula 
expositiva acerca do conteúdo: Elaboração e 
evolução dos modelos atômicos. Os bolsistas 
explicaram o significado de modelo à luz da ciência 
e relataram brevemente como os cientistas e 
estudiosos conduzem seus trabalhos. A partir daí, 
foram apresentados os modelos atômicos e suas 
peculiaridades, procurando relacioná-los com os 
seus contextos históricos. Apesar desta parte da 
aula se dar de maneira expositiva, foi bastante 

dialogada, onde os estudantes se mostraram a 
vontade para questionar os bolsistas acerca de suas 
dúvidas. A terceira etapa ocorreu por meio de três 
atividades. Na primeira, os estudantes realizaram 
um ensaio de coloração de chamas com alguns sais 
inorgânicos. Estes mostraram entusiasmo durante a 
experimentação, pois além de executarem o ensaio, 
a beleza das cores das chamas era de chamar a 
atenção. Por meio desta atividade os bolsistas 
explicaram que o teste de chama é um dos meios 
de identificar cátions metálicos. A segunda atividade 
se deu com a leitura de um fragmento de um texto 
que abordava a origem da cor dos fogos de artifício; 
nesta parte abriu-se espaço para possíveis dúvidas 
dos estudantes. Por fim, como terceira atividade, os 
estudantes responderam a uma ficha contendo 
questões referentes ao texto lido e ao experimento 
realizado. Analisando as respostas fornecidas pelos 
estudantes, constatou-se que estes ao invés de 
tentarem responder as questões com suas próprias 
palavras, fizeram recortes aleatórios e desconexos 
do texto lido, mesmo demonstrando, no momento, 
das discussões, que haviam compreendido o 
conteúdo recentemente estudado.  

Conclusões 

Ao final das atividades, observou-se que os 
estudantes se sentiram à vontade com a abordagem 
utilizada, uma vez que toda a situação de estudo foi 
desenvolvida de maneira bastante dialogada, 
proporcionando discussões produtivas acerca do 
conteúdo. Outro ponto que merece destaque é o 
experimento do teste de chamas, que apesar de ser 
muito comum no Ensino Superior foi aqui realizado 
no Ensino Médio, indicando que uma série de outros 
experimentos, com pequenas adaptações, podem 
ser utilizados na Educação Básica. Por fim, destaca-
se que mesmo as respostas da ficha de atividade 
não sendo satisfatórias, os estudantes 
demonstraram compreender o conteúdo, o que 
pode ser identificado por suas falas e respostas no 
decorrer da SE, quando questionados oralmente, 
durante a aula. 
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Abstract 

The importance of soil acidity: a sequence proposal 
for teaching using investigation to approach acids and 
bases. The main goal of this article is to introduce an 
investigative learning practice about acids and bases. 

Introdução 

Há muito se busca pela elaboração de metodologias 
e práticas pedagógicas que auxiliem os alunos na 
melhor compreensão dos conceitos químicos, 
buscando também a aproximação dos conceitos 
químicos com os problemas vivenciados na realidade 
dos estudantes.1 Como futuros professores, os 
acadêmicos do curso Química Licenciatura da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 
Campus Apucarana, bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID), desenvolveram uma proposta de 
sequência de ensino por investigação (SEI) que tem 
como temática a importância do pH dos solos. As 
SEIs envolvem atividades investigativas que 
proporcionam ao aluno interação com o professor e, 
principalmente, com o objeto de estudo. Nesse 
contexto, a função do professor transforma-se de 
autoritário para mediador². A partir do 
desenvolvimento da SEI proporciona-se o 
desenvolvimento de habilidades e capacidades do 
aluno como: raciocínio, flexibilidade, astúcia, 
argumentação e ação. Para isso, a situação 
problema deve abordar assuntos do cotidiano, como 
é proposto no presente trabalho, pois é de extrema 
importância essa aproximação entre o conhecimento 
científico e acontecimentos do dia a dia do aluno.² 

Resultados e Discussão 

No início da sequência será apresentado aos alunos 
um vídeo retirado de uma reportagem televisiva, a 
qual aborda o tema “Acidez dos solos na região de 
Londrina”. Após os alunos assistirem ao vídeo, serão 
propostas algumas perguntas problematizadoras: Na 
reportagem é discutida a importância do pH correto 
do solo. O que é pH? Como podemos determinar o 
pH do solo? Como etapa de problematização da SEI, 
as questões têm o objetivo de levantar o 
conhecimento prévio dos estudantes sobre os 
conceitos a serem trabalhados. Nesse sentido, a 
partir da leitura da reportagem, os estudantes, em 
grupo, deverão discutir as questões propostas, 
construindo suas ideias iniciais, assim como 
elaborando hipóteses para o problema de 
determinação do pH do solo. Na sequência, será 

proposta uma atividade experimental investigativa, 
adaptada do material elaborado e disponibilizado 
pelo Grupo de Pesquisas em Educação Química da 
USP.3 Serão distribuídas amostras de solos de 
diferentes regiões e uma solução indicadora de pH, 
preparada a partir do extrato do repolho roxo. 
Contemplando a etapa manipulativa proposta na SEI, 
os alunos deverão analisar o pH das amostras de 
solos, utilizando o indicador de pH natural, tomando 
nota de suas hipóteses e conclusões, visando 
responder o problema inicial, assim como as 
questões investigativas presentes no roteiro 
experimental. Posteriormente será promovido um 
debate coletivo a fim de socializar os resultados de 
cada grupo, visando a construção do conhecimento 
de maneira interativa e dialógica. Ao finalizarem a 
atividade, os estudantes deverão relacionar à 
plantação de determinadas culturas e seu 
desenvolvimento nos diferentes tipos de solo, 
realizando a correção do pH, utilizando o carbonato 
de cálcio para solos ácidos e sulfato de ferro para 
solos alcalinos. Após a atividade em grupo, será 
realizada a leitura de um texto sobre as hortênsias, 
que são indicadores naturais de pH do solo. Como 
atividade final da SEI, visando a generalização dos 
conceitos, serão propostas questões que 
contemplem tanto o conceito em estudo, como sua 
relação com situações do cotidiano.  

Conclusões 

Espera-se que o desenvolvimento dessa SEI auxilie 
o aluno na (re)construção do conhecimento científico, 
a partir da problematização dos conhecimentos 
expostos previamente, compreendendo assim a 
ciência de forma crítica, assim como as relações com 
o meio em que vive, permitindo ao mesmo tempo a 
contextualização e o estímulo a questionamentos. 
Nesse sentido, cabe aos bolsistas e futuros 
professores estudar, praticar e desenvolver novas 
metodologias, como a SEI aqui proposta, para que 
quando tiverem a oportunidade de ministrar aulas na 
Educação Básica pratiquem um ensino centrado no 
desenvolvimento do aluno. 

Agradecimentos 

À CAPES, pelo apoio financeiro. 
¹BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais - PCN. O papel da 
educação na sociedade tecnológica: Brasília: MEC, 1999. 
²CARVALHO, A. M. P. Ensino de Ciências por Investigação: Unindo 
a Pesquisa e a Prática. São Paulo: Cengage Learning. 2004. 
3MARCONDES, M. E. R., et al. Atividades experimentais de Química 
para o Ensino Médio. USP: São Paulo, 2009. 



 
Universidade Estadual de Londrina                                                                                 Londrina – 2016 

 
XXXII Semana da Química: Ciência e Tecnologia Química na Saúde  
 

“O que o nosso carro bebe? ” - Uma Proposta de Oficina Temática para 

o Ensino Médio.  

Cassiano Borges de Moraes1* (IC), Viviane Arrigo1 (PQ), Miriam Cristina Covre de Souza1 (PQ).  
1Departamento de Química, Universidade Estadual de Londrina. borges.cassiano@hotmail.com 
   
Palavras Chave: oficina temática, três momentos pedagógicos. 

Abstract 

"What does our car drink?" - A thematic workshop 
for High School. This research aims to analyze the 
application of a thematic workshop, based on the 
three pedagogical moments. 

Introdução 

 É essencial que a alfabetização científica 
esteja presente no dia a dia dos estudantes da 
Educação Básica. Uma maneira de atingi-la é por 
meio de oficinas temáticas, visto que estas 
promovem o raciocínio lógico, o levantamento de 
dados, e, acima de tudo, possui a chance de abrir 
para discussão assuntos cotidianos. 

As Diretrizes Curriculares de Ciências para a 
Educação Básica estão, precisamente, pautadas 
nessa concepção, quando destacam a necessidade 
de “superar o tratamento curricular dos conteúdos 
por meios que favoreçam a dialogicidade e a 
diferença, de modo a priorizar a sua função social”1.  
Diante do exposto, o objetivo desta oficina foi 
apresentar e problematizar, por meio de uma 
abordagem crítica e abrangente, os principais 
combustíveis utilizados nos automóveis brasileiros, 
levando em consideração temas como o pioneirismo 
do país na produção de álcool, a adulteração de 
combustíveis em Auto Postos, entre outros. 

Resultados e Discussão 

A oficina temática “O que o nosso carro 
bebe?” foi desenvolvida baseando-se nos três 
momentos pedagógicos2. Segundo os autores: 

[...] a abordagem dos conhecimentos científicos é o 
ponto de chegada, quer da estruturação do 
conhecimento pragmático, quer da aprendizagem dos 
alunos, ficando o ponto de partida com os temas e as 
situações significativas que originam, de um lado, a 
seleção e organização de conteúdos, ao serem 
articulados com a estrutura do conhecimento 
cientifico, e, de outro, o início do processo dialógico e 
problematizador. (2011, p. 194). 

A oficina foi desenvolvida na UEL, dentro do 
Ciclo de Oficinas Temáticas 2016, e contou com 12 
estudantes que foram agrupados em 6 duplas. 

Para o desenvolvimento do primeiro 
momento, Problematização inicial, foi entregue a 
cada participante uma cópia do texto “Aumento do 
percentual de álcool na gasolina reduz autonomia 
do veículo”, que foi lido de maneira conjunta entre 
os participantes e trazia informações referentes a 
legislação, falas de especialistas, e um breve 
histórico acerca do consumo de álcool e gasolina no 

Brasil. A cada parágrafo, discutia-se como tais 
informações influenciaram o atual cenário dos 
combustíveis no país.  

No segundo momento, Organização do 
conhecimento, foi realizado, um experimento com o 
objetivo de identificar as fases de um sistema 
água/etanol/gasolina. O objetivo dessa etapa era 
interpretar e compreender como as substâncias de 
diferentes polaridades interagem entre si. 

Para o terceiro momento, Aplicação do 
conhecimento, foi realizado um experimento de 
quantificação do etanol na gasolina por meio de 
uma análise absoluta. O objetivo era que os 
participantes realizassem uma extração do etanol 
em fase aquosa, utilizando os conhecimentos 
discutidos ao longo da oficina. Percebeu-se que os 
elementos de contextualização do texto utilizado no 
primeiro momento, mais as discussões do segundo 
momento foram essenciais para essa etapa. 

Conclusões 

A heterogeneidade da turma foi algo 
interessante a se observar, uma vez que, percebeu-
se que as duplas formadas eram pensativas e 
críticas quanto às respostas dos questionamentos 
propostos. A interação entre estudantes de 
diferentes níveis de ensino (graduando em Química, 
estudantes de Ensino Médio e graduandos de 
Farmácia, por exemplo) para se tentar entender os 
fenômenos envolvidos em cada etapa da oficina, 
também foi um fator positivo observado.  

Ao longo da oficina foi possível identificar 
elementos de contextualização, alfabetização 
científica e promoção do ensino de ciências, 
características que são corriqueiramente discutidas 
no curso de Licenciatura em Química da UEL. A 
utilização dos três momentos pedagógicos e a 
formulação de uma oficina são experiências cruciais 
para analisar, de fato, se o conteúdo instruído na 
universidade se aplica na realidade das escolas e 
se os estudantes têm condições de participar de 
atividades que promovam sua formação de cidadão. 

Agradecimentos 

À Capes e ao Departamento de Química da UEL. 
__________________________________________ 
1PARANÁ. Diretrizes Curriculares da Educação Fundamental da 
Rede de Educação básica do Estado do Paraná. Secretaria de Estado 
da Educação. Curitiba: Imprensa Oficial, 2006. 
2DELIZOICOV, D; ANGOTTI, J, A; Pernambuco; M, M. Ensino de 
Ciências: Fundamentos e Métodos; colaboração Antônio Fernando 
Gouvêa da Silva. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 



Universidade Estadual de Londrina                                                                                Londrina – 2016

���������	��
�����������	���������������������������	�������������

�������	�����������	��

��������������	���������� !"#������������	��
��������

��������	�
	�
�������
	�
�������	�����
��
������
	�
��������
�
�	������
�����������
��������	�	�

����	���
	�
���	����
 
���!
"�	!
�����
������
��	�
�"
##$�
%�
&'(�
���)��
��������������
���	�����
�"
�

*�����!

����������	��
�
+�������
	�
,�-�����
,�-����
��.�����
�	������
/������
0���!

XXXII Semana da Química: Ciência e Tecnologia Química na Saúde



Universidade Estadual de Londrina                                                                                Londrina – 2016

�������
$%� � ���������%�� � &��'��� � �%� � &��(����� � $�)
�	������� � ��	 � *%�����+� � ,� � �����	����������+
����%��- ��������� � .�� �%�-% ���%��� ����	����# ��	��
����
�� � ���� � �	��� � � � ��� � ��� � �	
������ � �
��	
��
������� � ���	 � �	
�� � ����
��� � 	�� � ��� � �
 � ���
������
�������� � ���
� � ��������
 � � � ����� � ������� � �	
������
����
���������������������
�

 ������!"�
#
 � ������ � ��� � $������� � 
 � $������� � %&''()*
�
�������������������������������+����������,����
-�.��������
��������������������!"���
�����
����
-�
���������������
�	��������-�������
��
�����*
-�
 � 
�����
* � �
���� � �� � ���
��
 � 
������* � �
�����!"� � �
 � �����"�� � ��.����� � 
 � �����
� � �

�����������
������
�-�
����
������
����
�������
-�
���/����!"��0�������������"��1���������������
������2��� � ��� � 
������* � 
����
� � ������ � -�

�
����
� � � � ����!"� � �
 � ����
����
� � ��
������
� � �
��
� � ��������* � ���� � � � �����
#���
�������
� � �
 � /����!"� � 0�����*
�������������� � �
�� � /����� � 3������� � �

����������!"� �0��
��4���� � ��������* �� ���������
�
��������
��
������	����������������������
���
�
����
������������
5����-�.��������������
5���
�
���������� � 6 � 
�������� � ������ � �
 � ����� � ��.�*
���� � -�
 � �� � ������ � ������ � �
�
�����
� � �
����������
�
������������������
���
�
��-�
��7
�
-�
�
�����
������������
�����������6�������!"�*
������-�
��
�"��������������������
���8����������

�
������� � -�
 � 
��� � �������� � �
 � �����	� � 1
�
�������
���������!"����������	����������������
%
���
�
�����������������
������	��#��
��
)
������������ ����������� �
�����
 �� ��������!"� ���
9���2�������:�.������������������
�-�
������
������� � ���1����� � ���
��� � �����
 � ������+����
����
�
�������
����
���;������
��
������
��7
�
��������*������������<�
<�!5���*������<�����*
� � ���1* � � � ���
���* � � � �
�����
* � � � �
���* � 
���

������� � � � �������� � ���1� � �����
 � �
��
�������!"� � � ��� � ������ � ���������� � ���

��������� � ������������* � ����� � -�
 � ������<�
 � �


�������������+�����*�
��
�-�
��������
��4����

����!"��%-����������.�
�)�

=
���������
�����������
��4�
�����������
����,�����
����*
���1� � ���
 � �
� � �������� � �
 � ������ � ��� � �
�������������
 � �� � ����
����� � 3� � ����
���
���
����	4���
���
�
���
�����
��
��!7
��
���

��	���2�������-�.�����
���������!"�*������
����


�
�������
�
��
��������-�
����
�����
���-�
���
�
�4����
���;�����%>/��?@�/@AB�C@AA/D?3*
&''()� � /� � �
�����* � � � ����
���� � �
� � �
�����������
 � �
 � �
�������� � � � 
�������� � -�.����
�
���� � 
��
������� � ��� � � � ��� � �������!"� � 

������+����* � ��1� � �
 � ��
�������� � �� � ������
���������� ���� �
���������* � �1��������
�
����!"�*


�������������������������7
���
��������6�����


���;����� � E3� � /����� � �
��
���* � ��
������
���*������
���*�
����"����������-�
����
������
���������
���
���������
��
�������������
����
����
��
�����
�����������6�������
���
��

��� ���
F � %>/ � �?@�/@AB � C@AA/D?3* �&''(*
��&G)� � ��������* � � � ��!"� � �� � ����� � �� � ��
��
������
 � ����� � �
��� � ��� � ��
��� ��� ������ � ���

��
������� � ������
����� � ��������� � ��� � 
����
����!7
� � �,<�
 � -�
 � 	4 � �
���� � 
����
� � �������
-�
��������������������
�������������?��
�����
���
��� � 
�����
 � � � �������"� � �� � 	���2��� � ��
������!"�����C�����*�
�������������
����G���
����� � �
 � #���
�������
� � �
 � /����!"� � 0�����*
�����4������H&<&H���������� �����
�
�������
���
�� � 	���2���* � ���
<�
 � �������� � � � �
����!"� � �

�������*�-��������������!"�*�����������!"�*��
�����
-���� � �"� � �� � 
��1��
� � �����4����� � ��� � ���* � �
�
��
�������
����
�����
���������!"���
����I���
�5���� � -�
 � ���� � �������� � �� � �����

��"� � ���

��1��
�������4����*�����
���������-�������������
�"� � ���
���* � �����
���* � �����
������ � ��
�
��
������* � ���� � -��� � ����+���� � ��� C����� � �
�4
�
��������%@��"�*�/������*�#0���������.����)*�

�
 �-�
 � ������
��
� � �������� ��"� � �
���������
�����������������
�"������
����������6���
��

���
������"�*������������������
��������������

����
��
�* � �����  * �  /* �  A* �  � * � 
���
 � ������� �?
������ �
�
�4 � �
�������� � � � ����� � �� � �������

����	����������������-�
������
��
�����
�1����
��
�� � � � ����� � �
��
������ � /�� �
�����* � �
�
�4

����	
� � ����� � ����� -��� � ����+���� � �
�4
�
����������������*��
�
�4�
����	
����������-�

���� �
��
��� �6 �������� �
�����!"������ ��������1
�
���* � �������� � �����* � ��� -����� � ��� � ��
�������!7
���
���������������������
����
��
����
C������

�������7
�
?����
������
���2������������������������������

#���
�������
���
�/����!"��0�������
���
�
�-�

������ � � � ������� ��
 � E��
-��� � �
�� � ����
5��� ����
�������������*����.������
�
���;�����F��#
���������*
�����
����
������������*�������<�
�-�
�1�����.�
�
���������� � ����
5��� � ����������
� � 6 � -�
��7
� � -�

�������� � ��� � ����
���� � �
 � �
��!"�* � ������!"� � 

���������!"� � ��� � �
������ � �5�����* � ��� � �

��
������� � -�
 � ��������
� � ���� � 
���� � ������
���������������������
�������������
���.�����

�����
���
����
���
�* � /D�0 � 
 � @���
������
 � /������� � �

>��������J�@/>�
KKKKKKKKKKKKKKKKK

CA�D >��=�����1�������0��
������������/������	���$��&���� ��L

���C���.�����/D�0*&'HM�
>/� �?@�/@A*� �
���B � C@AA/D?3*� N��� � 0� � 1��2�� � 	�
3�������� ��� � HO� ���1������ -�
� ������� � � � 	���2���� � A��� �

N��
�����P�	��*�&''(
$� �D=�3*�/����
�$� �D=�3*�#�D��
������4������&������
������������)�����(�	���A����
�N��
����� ��
���,����*�&''(�

�������������	��
�������������������������
������������	�� �



 
XXXII Semana da Química 
Universidade Estadual de Londrina                                                                                 Londrina – 2016 

XXXII Semana da Química: Ciência e Tecnologia Química na Saúde  
 

A fotossíntese como iniciação de conteúdos químicos no Ensino 
Fundamental I.  

Naiara Briega Bortoloci¹* (IC), Amanda Bordignon Paes¹ (IC), Sirlei Borrasca de Brito² (FM), Miriam 
Cristina Covre de Souza¹(PQ). naibriegabortolocii@gmail.com  

¹Universidade Estadual de Londrina. Centro de Ciências Exatas, Departamento de Química. ²Escola Municipal 
Professor Odésio Franciscon – Educação Infantil, Ensino Fundamental I. 

Palavras Chave: Interdisciplinaridade, Ciências, Química, Ensino, SE. 

Abstract 

The photosynthesis as initiation of chemicals 
contents  in elementary school I. This work is a 
study about the photosynthesis process, developed 
with students elementary school I, through 
interdisciplinarity. 

Introdução 

A insuficiência de metodologias e recursos didáticos 
eficazes na apresentação de conceitos científicos 
para estudantes do Ensino Fundamental I tem se 
tornado um desafio no âmbito educacional, uma vez 
que nessa faixa etária os estudantes ainda 
apresentam um olhar diferenciado acerca das 
ciências. Nesse caso, a utilização de estratégias de 
ensino diversificadas pode ser um bom caminho 
para o professor direcionar seus alunos no decorrer 
da prática educativa, de maneira a romper com os 
métodos tradicionais, ainda utilizados na formação 
científica das crianças. Tendo em vista o que foi 
apontado, neste trabalho será aprestada uma 
Situação de Estudo (SE)1, considerada uma 
abordagem metodológica que privilegia a 
significação conceitual,  que aborda o conteúdo de 
fotossíntese, presente nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais, cujo objetivo é a interdisciplinaridade, por 
meio de diferentes estratégias de ensino.  

Resultados e Discussão 

A SE foi elaborada por bolsistas do Pibid/Química 
da UEL, e desenvolvida em turmas de 4º e 5º ano 
do Ensino Fundamental I de uma escola municipal 
da cidade de Londrina.  A proposta foi desenvolvida 
em uma sequência didática, constituída por três 
etapas. Na primeira, foi realizado um teatro de 
fantoches integrado acerca dos conteúdos que 
seriam abordados nas etapas seguintes. A segunda 
etapa consistiu em uma aula expositiva e dialogada 
com a utilização de slides, vídeos, modelos em três 
dimensões e analogias referentes a alguns símbolos 
da tabela periódica. E, na terceira etapa, foi 
realizada uma experiência, na qual foi utilizada a 
metodologia de ensino por investigação para 
complementar os conteúdos trabalhados na 
segunda etapa e também para diagnosticar o 
aprendizado dos estudantes a respeito dos 

conteúdos trabalhados. A Situação de Estudo teve 
como foco principal o conteúdo de Fotossíntese, 
mas foi elaborada de forma a possibilitar a 
introdução de conteúdos dos anos consecutivos, 
tais como: símbolos químicos, moléculas, átomos e 
reações químicas.   
Outro aspecto relevante foi à utilização de diferentes 
estratégias de ensino, essas compatíveis com a 
faixa etária dos estudantes. Esses recursos foram 
empregados de forma integrada e complementar ao 
longo da SE, visando facilitar a discussão de uma 
gama maior de conceitos, tanto biológicos quanto 
físicos e químicos, tendo como princípio o processo 
de fotossíntese. A etapa experimental possibilitou 
aos estudantes colocarem em prática a metodologia 
do ensino por investigação, uma vez que os 
mesmos propuseram explicações acerca da reação 
química envolvida no processo da fotossíntese. A 
partir das discussões estabelecidas no 
desenvolvimento da SE e das atividades avaliativas 
que foram realizadas pelos estudantes após o 
término da apresentação, podemos identificar que 
os estudantes não apresentaram grandes 
dificuldades no entendimento dos conceitos, mesmo 
considerando as complexidades das disciplinas de 
Biologia, Física e Química para a faixa etária em 
questão.  

Conclusões 

Com o desenvolvimento deste trabalho, foi possível 
constatar a eficiência da utilização de diferentes 
estratégias e metodologias de ensino de forma 
integrada. Tal abordagem facilita o trabalho 
interdisciplinar e uma visão mais ampla dos 
conteúdos das diferentes disciplinas como: Biologia, 
Química e Física. Destacamos que as atividades 
lúdicas e a experimentação foram processos 
fundamentais para o ensino-aprendizagem dos 
estudantes do Ensino Fundamental I, contribuindo 
na (re)construção dos conteúdos abordados.  
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Criando para entender, o conceito de “mol” em destaque 

Jean Carlos Silva de Macedo*¹ (IC); Camila Marques de Giuli¹ (IC); Carla Balan Nobile² (FM); Marcelo 
Maia Cirino1 (PQ)  jeanbbg@live.com 

¹Universidade Estadual de Londrina. Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445, Km 380, Campus Universitário, Londrina, PR.  
²Escola Estadual Nilo Peçanha. R. Iapó, 94 - Vila Nova, Londrina – PR. 
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Introduzir o conceito de quantidade de matéria é 
tarefa árdua para a maioria dos professores, no 
Ensino Médio, já que muitas vezes desconhecem o 
seu significado atual e não conseguem abordagens 
contextualizadas sobre o tema. As pesquisas em 
Educação Química apontam que os alunos das séries 
iniciais do Ensino Médio, frequentemente, definem 
mol como unidade de massa e não de quantidade de 
matéria3,4,5. Muitos estudantes universitários também 
apresentam essa concepção,3. Além disso, o conceito 
de mol é entendido por muitos estudantes e até por 
professores, como número de partículas 
elementares7.Nesse sentido, este trabalho, 
desenvolvido no âmbito do PIBID/Química1 
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência), tem como objetivo investigar sobre uma 
situação de estudo cuja proposta é a de simplificar o 
ensino de quantidade de matéria. Ela se baseia nas 
situações de estudo (SE), propostas por Maldaner2 
com suporte nos pressupostos socioculturais de 
Vigotsky8, privilegiando a significação conceitual e, 
simultaneamente, o envolvimento participativo do 
estudante na construção do conhecimento. 

Resultados e Discussão  
A SE se divide em três etapas – problematização 
(PL); primeira elaboração (PE); função da 
elaboração e compreensão conceitual (CC). Na 
etapa da PL foi entregue aos alunos uma tabela com 
algumas medidas, como massa, área... e suas 
respectivas unidades, fora de ordem. Dentre essas 
medidas incluímos a quantidade de matéria e sua 
unidade, o mol. Os alunos deveriam organizar a 
tabela e dar um sentido e uma aplicação para cada 
medida. Na sequência foram introduzidas questões 
relacionadas ao conceito de dúzia. Na segunda 
etapa, PE, foi proposta a criação de uma unidade 
semelhante à dúzia/mol, com uma quantidade 
expressiva diferente, para a qual eles inventassem 
um nome, e com auxílio de jujubas e balas (com 
massas predefinidas) foi solicitado a eles que 
fizessem cálculos semelhantes aos cálculos de mol, 
afim de que se familiarizassem com o conceito, 
porém com números mais acessíveis. 

 Em seguida, retomamos os conceitos de 
átomo/molécula para expor uma questão sobre o 
cloreto de sódio, indicando que as unidades, tanto 
àquela criada por eles, quanto a dúzia, não seriam 
úteis para se trabalhar com elementos tão pequenos. 
Por fim, na etapa CC, foram expostas as bases 
teóricas relacionadas ao conceito de mol, com a 

criação da constante de Avogadro e sua utilização em 
problemas de Química. Com auxílio da tabela 
periódica e da balança, os alunos responderam às 
questões relacionadas ao conceito de mol e, em 
seguida, propusemos a leitura/discussão de um texto 
sobre as dimensões da constante de Avogadro. 
Pode-se notar, ao fim da intervenção, a dificuldade 
dos alunos com os cálculos, mas o fato de terem 
proposto e criado uma unidade própria foi muito 
relevante para a significação correta do conceitos, 
além da motivação para trabalharem com essa nova 
unidade. Iniciar utilizando processos análogos aos 
cálculos, com exemplos concretos, se mostrou uma 
ferramenta muito útil, pois os alunos ao trabalharem 
com o conceito de mol (de alto nível de abstração) 
não se intimidaram, nem anteciparam possíveis 
dificuldades. 

Conclusões 

A maioria dos alunos alcançou níveis de significação 
conceitual sobre mol de forma satisfatória, no 
contexto proposto pela SE, uma vez que, a partir das 
situações e problemas propostos, estabeleceram 
relações significativas entre os conceitos 
apresentados, atingindo os objetivos propostos 
inicialmente. Nesse sentido e considerando-se os 
aspectos apontados, conclui-se que, tanto para os 
bolsistas como para os estudantes, a SE mostrou-se 
uma abordagem muito útil para incrementar o 
aprendizado sobre o conceito de mol. 
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Abstract

An investigative proposal for oxidation-reduction in 
the high school.
A teaching proposal through the investigative 
methodology of PIBID scholarship holders UTFPR –
Apucarana, with the theme “Oxirreduction”.

Introdução

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID) visa uma melhora na preparação 
dos futuros educandos, combatendo a má formação 
docente para a Educação Básica1. Pensando nisso,
o PIBID/Química da UTFPR - Campus Apucarana,
propõe a elaboração e o desenvolvimento de 
propostas para o ensino de Química que integrem as 
propostas de problematização e ensino por 
investigação. A problematização deve estar
relacionada ao cotidiano dos alunos, fazendo com 
que o processo de ensino e aprendizagem se torne 
mais relevante e participativo2. Já as Sequências de 
Ensino por Investigação (SEI) tem como objetivo a 
compreensão básica de conceitos científicos, pela 
compreensão da ciência seus níveis éticos e 
políticos, relacionando ciência, tecnologia, sociedade 
e meio ambiente, tornando-o aluno crítico, capaz de 
contextualizar assuntos vistos em sala de aula3.
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar 
uma proposta que contemple atividades 
problematizadoras e investigativas para o conteúdo 
de Oxirredução.

Resultados e Discussão

Nesta proposta, inicialmente serão entregues duas 
questões problematizadoras: Por que um prego 
enferruja?; O que é a ferrugem? Os estudantes serão 
orientados a discutir as questões em pequenos 
grupos para, posteriormente, realizar-se um debate 
geral com mediação do professor. Em seguida, será 
proposta uma atividade experimental na qual se tem 
um béquer contendo duas placas metálicas, uma de 
cobre e outra de ferro, ligadas por um fio de cobre, 
ambas introduzidas em um béquer que deve conter 
solução de cloreto de sódio 3%, solução alcoólica de 
fenolftaleína 1% e 2 mL da solução de ferricianeto de
potássio N (normal). A partir da reação de 
oxirredução decorrida no experimento, o professor 
deverá questionar os estudantes acerca do 
fenômeno observado, confrontando suas 
observações com as ideias expostas inicialmente.

Em seguida, a partir do experimento realizado, 
devem ser abordados os conceitos científicos 
envolvidos – reatividade de metais, oxirredução, 
dentre outros – com ênfase na ocorrência da reação 
de oxirredução entre o ferro e o cobre, evidenciada 
na atividade experimental. Após as explicações e 
definições construídas, o professor deve retomar o 
problema inicial, a fim de levar os estudantes a 
compreenderem os possíveis erros e acertos 
expostos anteriormente, buscando que as respostas 
sejam (re)elaboradas, por meio do uso da linguagem 
científica. Como último passo, buscando uma 
extrapolação do conteúdo, os estudantes deverão 
responder a uma questão final, a qual visa avaliar os 
conhecimentos construídos após a sequência 
investigativa: Por que o navio não enferruja? Em 
seguida será disponibilizado um texto didático com o 
objetivo de discutir o conceito de metal de sacrifício,
o qual apresenta relações e definições sobre o tema.
Após a leitura e discussões com os alunos, será 
novamente fornecido a mesma questão anterior, 
propiciando ao aluno uma nova forma de pensar 
sobre o mesmo conteúdo, mas com uma 
contextualização diferente. As novas respostas 
devem ser recolhidas para futuras análises.

Conclusões

A partir desta proposta espera-se que os alunos 
contextualizem o conceito, com assuntos cotidianos.
A atividade é planejada para uma maior participação 
e envolvimento dos discentes, visando uma aula 
dinâmica e atrativa, transformando o papel do
professor tradicional em um mediador.
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Além disso, a partir
desta técnica de caracterização foi possível calcular o
tamanho  dos  cristalitos  dos  materiais  sintetizados.  A
partir desses resultados, foi possível observar que os
menores tamanhos de partículas foram obtidos ao se
utilizar a ureia na síntese, para ambas as fases.
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Abstract 

The oxide Delafossite (CuFeO2) is a promising p-
type semiconductor, to be used in photocatalysis 
due this low band-gap energy value. It is show the 
possibility to synthesize p-type semiconductor by 
spontaneous combustion in solution (SCS), a 
method of low cost and easy preparation. The 
oxides obtained were characterized by X-ray 
diffraction and thermogravimetric analysis.  

Introdução 

Óxidos do tipo delafossita, apresentam boas 
propriedades para sua aplicação em fotocatalise e 
fotoeletrocatalise. 1, 2 Tais óxidos apresentam 
adequadas propriedades redutoras, sendo um 
semicondutor do tipo p.. Apresentando um valor de 
bandgap na ordem de 1,3 eV, a delafossita 
(CuFeO2), desperta grande interesse em sua 
utilização sob irradiação de luz visível ou solar. Uma 
vez que o mesmo tem a  capacidade de fotoinduzir 
a separação de cargas com uma excitação 
energética na faixa do visível do espectro 
eletromagnético. 1, 2 

A síntese via combustão em solução (SCS) visa 
aumentar a superfície especifica e reduzir a 
resistência elétrica da delafossita.1 Assim, é 
importante estudar a síntese e a caracterização de 
CuFeO2 na forma de pó nanoestruturado obtida pela 
SCS.  

Neste trabalho foram realizadas sínteses por 
SCS utilizando ácido cítrico como combustível, em 
diferentes temperaturas de calcinação (873 K e 
1273 K), e em proporções molares de 
combustível/oxidante mais adequadas. Para 
comparar os resultados também foi sintetizada uma 
amostra por Síntese de Estado Sólido (SES). 1  

Resultados e Discussão 

Durante o processo de síntese da delafossita, 
ocorre também a formação de uma fase de 
CuFe2O4, que com o aumento da temperatura de 
calcinação, levará a uma reação com o CuO para 
formar o composto CuFeO2. (Equação 1). 2 

2CuFe 2 O 4 +2CuO →  4CuFeO 2 +O 2      (1 )  
De acordo com os resultados obtidos de 

difratometria de Raios-X, as amostras sintetizadas 
por SCS e SES, apresentaram em suas 
composições diferentes fases: CuFeO2, CuFe2O4, 
CuO e Fe2O3. Indicando que o tempo de calcinação 
e a atmosfera oxidante não foram suficientes para a 
completa reação do CuFe2O4 com CuO para formar 
CuFeO2. Todas as amostras calcinadas a 873 K 
apresentaram o mesmo aspecto morfológico, 

partículas irregulares formadas por esferas, 
sintetizadas e distribuídas em toda a área 
investigada. Neste caso, há basicamente uma 
distribuição dimensional não uniforme das 
partículas, com tamanhos variando de 100 nm a 
cerca de 500 nm. Porém, as amostras calcinadas a 
1273 K apresentaram partículas com superfície 
predominantemente plana, com algumas partículas 
menores de formas arredondadas, fundidas em sua 
superfície. Esta morfologia deve ser atribuída à 
maior temperatura de síntese que permitiu a fusão 
das partículas menores e a sua incorporação na 
estrutura cristalina das partículas maiores, 
aumentando o tamanho das partículas.  

As amostras contendo ácido cítrico, como 
combustível apresentaram três eventos de 
degradação térmica, entre 80 e 170, relativo a 
desidratação da amostra, e entre 170 e 320, bem 
como entre 320 e 600. De acordo com os espectros 
de FT-IR estes eventos podem ser atribuídos à 
perda de água presente no gel; à combustão dos 
combustíveis e a decomposição dos nitratos; e, à 
eliminação de carbono residual dos combustíveis 
presentes na matriz. Espectro obtido a 216 °C 
apresenta bandas correspondentes ao CO2 devido à 
combustão do ácido cítrico e também bandas 
correspondentes à NH3 devido à decomposição dos 
nitratos em atmosfera redutora. Outro espectro 
obtido em 490 °C apresenta apenas bandas 
correspondentes ao CO2 devido à eliminação de 
carbono residual e com menor intensidade. 

Conclusões 

As amostras sintetizadas por SCS e SES 
apresentaram em suas composições CuFeO2, 
CuFe2O4, CuO e Fe2O3, indicando que o tempo de 
calcinação e a atmosfera oxidante não foram 
suficientes para a completa síntese da delafossita. 
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Abstract 

Synthesis and characterization of cross-linked starch 
films: study of incorporation and releasing of 
Chondroitin Sulfate. 
 
Starch based films cross-linked with citric acid (CA) 
were produced by casting method.  Chondroitin 
sulfate (CS) was added in different proportions (30, 
20, and 10%). Infrared spectroscopy was used to 
confirm crosslinking reaction.   

Introdução 

A dificuldade nas etapas de reciclagem de 
polímeros sintéticos têm incentivado a pesquisa por 
novas formulações de materiais biodegradáveis. 
Dentro deste ramo, os filmes de amido apresentam 
grandes vantagens, porém necessitam de 
modificações. O processo de reticulação é uma 
modificação química na estrutura de um polímero, e 
o ácido cítrico (AC) é um ácido não-tóxico, muito 
utilizado como agente reticulante e plastificante. 
Foram produzidos filmes com diferentes proporções 
de amido/sulfato de condroitina, com 10 e 40% de 
AC. As proporções com 70, 80 e 90% de amido, e 
com 10 e 40% de AC foram denominadas: 7030-10, 
7030-40, 8020-10, 8020-40, 9010-10 e 9010-40, 
respectivamente. Os filmes controle, sem o fármaco, 
com 10 e 40% de AC são AAC-10 e AAC-40.  
Para a formação dos filmes, as quantidades 
relativas de cada amostra foram deixadas sob 
agitação constante a 70ºC por 30 minutos e vertidos 
em placas de petri de acrílico. A evaporação do 
solvente foi realizada em estufa a 50ºC por 24 
horas. Foram realizadas análises de FT-IR, 
solubilidade, umidade e permeabilidade ao vapor 
d’água. Foram analisadas as quantidades de SC 
liberadas e o mecanismo de difusão, através de 
ensaios de cinética do fármaco 

Resultados e Discussão 

A adição do SC faz elevar o conteúdo de água no 
filme, dado a higroscopicidade do mesmo. O teor de 
solubilidade permite visualizar que de maneira geral, 
o AC faz diminuir a solubilidade dos filmes, uma vez 
que a reticulação forma ligações covalentes entre as 

cadeias de amido. Esta diminuição da solubilidade 
concorda com os dados de PVA, devido à menor a 
interação entre o vapor d’água e os mesmos, 
tornando sua passagem facilitada. Estes dados 
podem ser observados na Tabela 1: 
 
Tabela 1. Dados de umidade, teor de solubilidade e PVA para as 
amostras. 
 

Amostra Umidade (%) Solubilidade(%) 
PVA (g/m 

hPa) 

AAC-10 10,80 33,88 3,3000 
AAC-40 11,54 27,51 4,5912 
7030-10 13,67 43,95 4,6693 
7030-40 13,02 42,60 3,6827 
8020-10 12,50 31,22 2,5201 
8020-40 15,60 36,93 3,6437 
9010-10 14,08 35,25 2,5961 
9010-40 13,84 31,86 4,2646 

 
As análises de FT-IR mostram um deslocamento da 
região de 1692 cm-1(AC puro) para 1720 cm-1 
(amostras) indicando a formação das ligações cruzadas 
por esterificação.   
A cinética de liberação do SC mostra que a adição do 
AC, facilita a liberação do fármaco, que mostrou 
mecanismo de difusão anômalo (não-Fickiano) através 
do ajuste ao modelo de Korsmeyer-Peppas1. 

 

 
Figura 1. Cinética de liberação do SC. 

Conclusão 

Conclui-se que a adição do AC aos filmes de amido, 
contendo SC, reticula as cadeias por meio de reações 
de esterificação, e melhora suas propriedades físicas. 
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Abstract 

The poly(aniline) was synthesized by in situ 
polymerization of aniline using ammonium persulfate 
(APS) as oxidant agent, in the presence and absence 
of gold nanoparticles. The composites were 
characterized by different techniques such as 
Raman, FTIR, thermogravimetric analysis, cyclic 
voltammetry and UV-Vis. The phenazine structure 
was not present in the composite during synthesis, 
however, the conductivity increased when the gold 
nanoparticles were present, inducing interchain redox 
reactions that are able to produce phenazine 
structures after the electrochemical cycle. The 
electrical conductivity of composites was greatly 
influenced by ammonium persulfate (APS). 
Moreover, the presence of AuNPs increase the 
electrical conductivitiy of the material enabling the 
diffusional processes through the solid material, as 
observed by voltammetric experiments. 

Introdução 

A poli(anilina) existe em várias estruturas 
que diferem entre si pelo grau do nível de dopagem 
e pode ser facilmente convertida em seus diferentes 
estados de oxidação.¹ Durante o processo de  
eletrodeposição, moléculas de anilina, em meio 
ácido, são oxidadas formando um  filme de polímero 
polianilina (PANI) no ânodo. Materiais com melhores 
propriedades de condução são em forma de filmes 
bem finos ou nanoestruturas devido à dopagem do 
polímero. Por isso, membranas de celulose 
bacteriana (BC) são excelentes matrizes para 
eletrodeposição. ² A fim de diminuir a resistividade 
intrínseca de polímeros condutores, compósitos com 
nanopartículas de ouro (AuNPs) foram preparados, 
para aumentar a condutividade elétrica. Essas 
nanopartículas são usadas em diversas aplicações 
tecnológicas por terem alta biocompatibilidade, área 
superficial e interagir com sistemas biológicos. ³ 

Resultados e Discussão 

A partir da modificação da membrana de 
celulose bacteriana, deixada em solução contendo 
íons Au1+, foi possível observar por espectroscopia 
na região de UV-Vis uma banda em 540 nm, devido 
do efeito plasmônico das AuNPs, bem como a 
mudança da coloração, de incolor para rosa, 
comprova a presença das nanopartículas de ouro. 

Analisando o espectro de FTIR para as BC, foi 
possível observara que os grupos OH laterais 
interagem com os sítios de NH da PANI.. Para 
verificar propriedades eletroativas e a influência das 

AuNPs, foram realizados os experimentos de Raman 
e voltametria. As membranas modificadas têm um 
comportamento distinto comparado com a PANI 
pura. Por fim os eletrodos modificados foram 
testados para verificar o comportamento voltamétrico 
(Figura 1).  

Figura 1. Voltamogramas cíclicos das 
membranas de compósitos sem AuNPs (linha verde) 
e com AuNPs (linha azul)  em   
H2SO4 0,5 mol L-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

As diferenças nos picos voltamétricos para a 
PANI e o compósito indicam que a as AuNPS 
aumentam a condutividade elétrica do material 
facilitando o processo difusional no interior da matriz 
sólida.  

Conclusões 

A presença de nanoparticulas de ouro faz 
com que haja diferenças na estrutura química da 
PANI e também no perfil voltamétrico. A PANI está 
ligada na BC por forte ligação de hidrogênio, 
proporcionando uma boa estabilidade térmica dos 
compósitos PANI e também evitando a formação de 
estruturas de fenazina. A presença de AuNPs 
aumentou a atividade eletroquímica. Os 
voltamogramas apresentaram os processos redox de 
PANI nos respectivos potenciais observados em 
outros sistemas, ¹ bem como, foi evidenciado que a 
presença de AuNPs reforçada os processos de 
difusão através do material sólido. 
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Abstract 

 
Evaluation of physico-chemical quality of medicines 

containing diclofenac potassium. 
 
Reference and generic drugs of diclofenac 
Potassium 50mg were analyzed according to the 
Brazilian Pharmacopoeia. 

Introdução 

O diclofenaco de potássio (Figura 1) é o nome 
comum dado ao sal de potássio do ácido 2-[(2,6-
diclorofenil)amino] benzenoacético, pertence ao 
subgrupo dos AINEs (Anti-inflamatórios não 
esteroides) utilizado principalmente na forma de sal 
sódico ou potássico. Pode ser administrado pelas 
vias oral, intramuscular, retal ou tópica. É um pó 
cristalino branco, ligeiramente higroscópico; 
ligeiramente solúvel em água, facilmente solúvel em 
metanol, solúvel em etanol.1 

 

 
Figura 1- Estrutura do diclofenaco de potássio.2 

  
Diversos fatores podem comprometer a qualidade 
dos medicamentos, como: a utilização de matérias-
primas e material de embalagem de má qualidade 
ou incompatíveis; processos de fabricação 
inadequados; a inobservância das BPF (Boas 
Práticas de Fabricação); o armazenamento ou 
manuseio inadequado, entre outras.3,4 O objetivo 
geral deste trabalho consistiu na avaliação da 
qualidade de comprimidos de diclofenaco de 
potássico de três marcas diferentes, conforme 
estabelecido na monografia do produto. 

Resultados e Discussão 

As amostras foram analisadas quanto a: peso 
médio, dureza, friabilidade, teor, uniformidade e 
dose e dissolução. Dentre os ensaios analisados, o 
único que não correspondeu aos resultados 
declarados na farmacopeia foi o de dissolução.  A 
Tabela 3 apresenta o ensaio de dissolução, o qual 
determina a porcentagem do fármaco que é liberado 
no meio biológico após administrado por via oral.  
 

Tabela 3. Porcentagem dissolvida do diclofenaco de 
potássio das amostras, R (medicamento Referência) 
e G1, G2 (medicamento genérico)  

Cuba                 R G1 G2 

     E1       E2 E1 E1 E2 

1 88,00 99,59 87,86 85,56 88,00 

2 90,63 99,17 87,40 85,10 90,63 

3 108,00 85,08 91,40 90,94 108,0
0 

4 77,27* 94,48 39,00* 83,10* 77,27 

5 74,50* 94,89 121,00 77,11* 74,50 

6 81,41*   95,86 69,00* 73,43*     
81,41 

Média  
   DP 

 93,29 
 08,57 

      83,61 
      27,17 

86,45 
  09,25 

 *: resultado fora do especificado no E1 (85%). 
 
Os resultados mostram que a amostra G1 foi 
reprovada no E1, por apresentar uma unidade com 
porcentagem liberada menor que Q-25% (65%), 
cuba 4 (39,0%). As amostras R e G2 foram 
aprovadas com a realização do E2.  

Conclusões 

Tendo em vista os resultados obtidos das análises 
feitas, apenas a amostra G1 não estaria apta para 
comercialização. Isto pode ocorrer devido ao não 
cumprimento das Boas Práticas de Fabricação, 
podendo causar ineficácia terapêutica e riscos a 
saúde do paciente.  
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Abstract 

Comparative study of the chemical composition and 
evaluation of the antioxidant potential of different 
peppers. It was determined the centesimal 
composition and antioxidant activity of peppers: 
black, white, rose and cayenne. 

Introdução 

Dentre as espécies mais conhecidas, consumidas e 
produzidas de pimenta em nível mundial estão as 
pimentas da espécie Piper nigrum L., entre elas a 
pimenta-do-reino (ou pimenta preta) e a pimenta 
branca. A pimenta cayena (Capsicumannuum L.) 
também é utilizada como condimento, especiaria e 
preparações farmacêuticas1,2. A pimenta rosa 
(Schinusterebinthifolius), semelhante fisicamente a 
pimenta-do-reino, tem aplicação comum na 
aplicação culinária1,2. Diferentes metodologias são 
utilizadas para a determinação da atividade 
antioxidante de substâncias biologicamente ativas, 
ensaios in vitro podem ser realizados para analisar 
a atividade antioxidante e para testar o seu provável 
efeito antioxidante in vivo3. O objetivo desse 
trabalho é analisar e comparar a composição físico-
química das pimentas: do reino, branca, cayena e 
rosa, assim como sua atividade antioxidante pelas 
metodologias DPPH e ABTS, que consistem no 
princípio da capacidade da matéria em estudo de 
sequestrar o radical livre 2,2‘-diphenyl-1-
picrylhydrazyl (DPPH) e 2,2-azino-bis-3-
ethylbenzothiazoline-6-sulfonicacid (ABTS) a 517 
nm e 730 nm respectivamente. 

Resultados e Discussão 

Tabela 1. Composição química das pimentas (em % 
base seca) segundo AACC (2000) 

Composição Pimenta-
do-Reino 

Pimenta 
Branca 

Pimenta 
Rosa 

Pimenta 
Cayena 
 

Umidade 10,07C±0,15 8,89D±0,06 18,36A ±0,44 10,97B±0,36 

Cinzas 6,91B±0,06 23,77A±0,11 3,80D±0,05 6,61C±0,07 

Lipídeos 2,05C±0,04 0,83D±0,02 7,57B±0,21 11,02A±0,27 

Carboidratos* 82,25 67,90 72,94 67,10 

Proteínas 8,79B±0,35 7,50 B±0,34 15,69A±0,77 15,27A±0,76 

Diferentes letras dentro das linhas indicam diferença significativa 

(p < 0,05) segundo teste de Tukey. *Por diferença 

No geral, os valores nos mostram que cada pimenta 
apresenta uma composição química bastante 

intrínseca e única, uma vez que houve diferença 
significativa em todos os itens avaliados. Sendo o 
composto majoritário o carboidrato seguido de 
proteínas para todas as pimentas estudadas.  
Tabela 2. Resultados das atividades antioxidantes 
pelas metodologias DPPH4 e ABTS5. 
Pimenta DPPH ABTS 

Pimenta-do-Reino 0,27C±0,02 0,02C±0,00 
Pimenta Rosa 2,29A±0,10 0,11A±0,00 

Pimenta Branca 0,47B±0,01 0,01D±0,00 

Pimenta Cayena 0,01D±0,00 0,03B±0,00 
Diferentes letras dentro das colunas indicam diferença 
significatica (p < 0,05). Resultados expressos em gTEAC.100g-1. 

A medida de capacidade antioxidante pelos 
métodos ABTS e DPPH se baseiam na 
transferência de elétron para a estabilização do 
radical livre. A pimenta rosa apresentou os maiores 
valores tanto para a metodologia DPPH quanto para 
ABTS. A pimenta-do-reino é uma das especiarias 
mais comercializadas e consumidas no mundo, no 
entanto quando comparado com as outras pimentas 
apresentou o 3° potencial antioxidante. A pimenta 
branca apresentou valor significativo apenas para o 
ensaio de DPPH. A pimenta cayena apresentou 
valores baixos para ambas as metodologias.  

Conclusões 

As diferentes espécies de pimentas e formas de 
obtenção e processamento podem influenciar em 
sua composição físico-química. Todas as pimentas 
fornecem compostos bioativos com potencial 
atividade antioxidante comprovado pelos métodos 
DPPH e ABTS, no entanto a pimenta rosa 
apresentou o maior resultado, indicando ser a 
pimenta com maior potencial antioxidante. 
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Abstract 

Parameters for antioxidant activity through ABTS 
radical capture, the ethanolic medium being more 
conducive to absorption 

Introdução 

Um método bastante utilizado para a medição da 
capacidade antioxidante em alimentos é o de 
captura do cátion radical ABTS (2,2-azinobis-[3-etil-
benzotiazolin-6-ácido sulfônico]). Este baseia-se na 
capacidade de um composto antioxidante em 
reduzir o cátion radical. Observa-se ao decorrer da 
reação uma perca na coloração do meio reacional 
além de um decréscimo da absorbância, visto que o 
que se monitora é o cátion radical3. Encontram-se, 
em literaturas diferentes, procedimentos para a 
execução deste método, variando em alguns 
parâmetros como tempo reacional e comprimento 
de onda, o que inviabiliza comparação entre 
resultados de pesquisas.  Com isso, este trabalho 
teve por objetivo o estudo dos parâmetros 
reacionais (comprimento de onda e tempo 
reacional) para a quantificação da capacidade 
antioxidante através do método ABTS 1,2,3. 

Resultados e Discussão 

Comprimento de onde e estabilidade do radical 
ABTS: 
Segundo Re et al. (1), o espectro de absorção do 
radical ABTS apresenta região de máxima absorção 
em 645 nm, 734 nm e 815 nm, sendo o método 
desenvolvido para ser realizado em 734 nm. 
Foram obtidos espectros de varredura ao longo de 
24h para se determinar o comprimento de onda 
onde se tem máxima absorção e a influência do 
tempo sobre este (espectro de absorção do cátion 
radical ABTS em diferentes tempos) em meio 
etanólico. 
No espectro obtidos, foram observado os três picos 
de máximo como o descrito por Re et al. (1998), 
porém com valores de comprimento de onda 
distintos. Na varredura realizada neste trabalho os 
valores encontrados foram 670 nm, 753 nm e 845 
nm, o que reforça a necessidade de se verificar tal 
parâmetro antes da execução da análise. O pico em 
753 nm, de máxima absorção, é o recomendado 
para a execução da análise. Ao analisar a 
determinação, nota-se que ao decorrer do tempo a 
absorção do cátion radical ABTS decai. 

Recomenda-se então, que seja verificada a 
absorção em 753nm antes do uso, e caso 
necessário, deve-se reajustá-la a 0,700 (como 
sugerido por Re et al. (1998) para padronização das 
análises realizadas. 
Para que os desvios a lei de Beer sejam mínimos, a 
banda escolhida para realizar a medida 
espectrofotométrica deve região do espectro onde 
se tem a absortividade molar do analito constante, 
ou seja, no pico da banda de absorção do composto 
de interesse. Assim é recomendado que se realize a 
análise no comprimento de onda onde se tenha 
máxima absorção do espectro. 
Tempo reacional: 
O estudo do tempo reacional foi realizado 
monitorando-se a estabilidade da absorção 
resultante da presença do cátion radical ABTS 
remanescente de uma reação com a substância 
antioxidante durante 10 minutos. 
A partir do primeiro minuto de reação, independente 
do solvente utilizado, a absorbância se torna 
constante podendo evidenciar o fim da espécie com 
capacidade antioxidante no meio reacional. Deste 
modo, pode-se realizar a análise em um baixo 
tempo, a fim de torná-la mais adequada a uma 
rotina de laboratório, sem o comprometimento do 
resultado. 

Conclusões 

O estudo realizado permitiu definir os parâmetros 
tempo reacional e comprimento de onda a serem 
empregados na análise de captura do radical ABTS. 
Foi observado que em meio etanólico o radical 
ABTS apresentou um máximo de absorção em 753 
nm, sendo o ideal para a realização da análise. 
Determinou-se também que a análise pode ser 
executada em um baixo tempo reacional, visto que 
um minuto foi suficiente para um possível equilíbrio 
do sistema.  
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Abstract 

Synthesis of goethite in solution in prebiotic 
conditions. 
 

New materials came with new applications. The 
aim of this study is to test the repeatability of the 
synthesis modified with seawater and amino acids. 

Introdução 

A síntese de minerais em condições que simulam 
ambientes da terra prebiótica é um campo aberto de 
investigação das interações dessas espécies. 
Óxidos de ferro podem ser utilizados em 
experimentos de química prebiótica e a adição de 
moléculas orgânicas à síntese pode acarretar em 
novas características para os materiais, como forma 
e tamanho de partícula1. 

Foram realizadas quatro sínteses diferentes em 
triplicata. Foram preparadas sínteses de goethita 
em água destilada (S-1), goethita em água do mar 
(S-2), goethita com cisteína em água destilada (S-3) 
e goethita com cisteína mais água do mar (S-4). 

Em um pote plástico foram dissolvidos 25 g de 
nitrato de ferro (III) em 415 mL de água (destilada 
ou água do mar). Em seguida foram adicionados 
sob agitação 100 mL de uma solução de KOH na 
concentração de 140 gL-1 por gotejamento 
(1mL/min). O pote foi vedado e levado à estufa a 
70°C por 60h. Os sólidos obtidos foram separados 
por filtração e lavados com 3,0L de água destilada. 
Os materiais foram congelados e liofilizados para 
caracterizações. As sínteses S-3 e S-4 foram 
adicionadas 100 mL de uma solução de cisteína 
após adição de KOH e as sínteses S-2 e S-4 foram 
realizadas com água do mar. Os materiais formados 
foram caracterizados por espectroscopia no 
infravermelho (FT-IR), difratometria de raios-X 
(DRX), análise textural (BET) e determinação do 
ponto de carga zero (PCZ). 

Resultados e Discussão 

O material formado possui coloração amarelo-
alaranjada para a síntese S-1, cor característica da 
goethita Foi observado que a síntese S-1 forma um 
mesmo perfil no espectro FT-IR para as três 
amostras. A goethita possui quatro bandas 
características em 457, 629, 791 e 891 cm-1 
atribuídas ao estiramento ν(Fe-O), ν(Fe-O-H), e as 
deformações d(O-H) fora do plano d(O-H) no plano, 
respectivamente. Da mesma forma, os 
difratogramas de raios-X apresentaram os picos 

característicos da goethita. Este comportamento 
indica a repetibilidade na síntese S-1. 

A síntese S-2 resultou em um material de 
coloração vermelha, e seu espectro FT-IR 
apresentou um perfil de bandas não característico 
de goethita. A banda em 530 cm-1 pode ser 
caracterizada ao estiramento (Fe-O) da hematita.. 
Esta fase mineral foi confirmada por DRX. Deve ser 
ressaltado que em síntese de goethtita, quando o 
pH está abaixo de 12 pode ocorrer a formação de 
hematita2. Este procedimento será realizado 
novamente visando a obtenção de goethita. 

Para as sínteses S-3 e S-4 são observadas as 
bandas características do aminoácido cisteína. 
Porém, o perfil não é o mesmo na triplicata para os 
dois casos. Isso pode indicar algumas diferenças 
nas estruturas desses materiais. Nos espectros FT-
IR foi possível identificar as bandas 798 e 895 cm-1 
(S-3) e 800 e 892 cm-1 (S-4) características às 
deformações d(O-H) fora do plano d(O-H) no plano 
da goethita, respectivamente. E a análise por DRX 
apresenta os picos característicos da goethita. 

O aumento na frequência da banda em 791 cm-1 
na S-1 para 798 e 800 cm-1 para S-3 e S-4 indica 
uma diminuição da cristalinidade desses materiais, 
comportamento também observado no DRX. As 
duas sínteses apresentam uma diminuição no valor 
do PCZ. Pois, a adição de aminoácidos à síntese 
promove uma interação desses com Fe(III). Isto 
resulta na diminuição de cargas positivas na 
superfície mineral e consequentemente no valor de 
PCZ. 

Quando comparado a síntese S-1 com outras 
previamente realizadas em nosso laboratório, é 
observado um aumento no valor da área superficial. 
Isto pode ser atribuído ao volume de síntese. Pois 
em volumes maiores é observado valores de área 
superficial menores. 

Conclusões 

Pode-se concluir que simples modificações podem 
acarretar em diferentes características nos 
materiais. Portanto, é necessário um rígido controle 
durante a síntese desses materiais. 
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Abstract 

Adsorption of adenine, adenosine and adenosine 
5´monophosphate: Implications for prebiotic 
chemistry. 
 

The adsorption of three biomolecules in 
montmorilonite under prebiotic chemistry conditions 
were tested with the aim to understand the origin of 
life. 

Introdução 

Superfícies inorgânicas são um elemento 
essencial em estudos de química prebiótica. 
Realizar experimentos de laboratório sob condições 
da Terra primitiva exige combinar diferentes 
variáveis geoquímicas1. No entanto, reconhecendo 
a importância de cada parâmetro representa 
informações valiosas para ter em conta cada 
variável. A partir deste ponto, o efeito da vários sais 
presentes no oceano primitivo tem mostrado ser 
uma variável que pode afetar a adsorção de 
moléculas orgânicas em diferentes minerais2. 

Neste trabalho foi estudada a adsorção de 
adenina, adenosina e adenosina monofosfato 5 'em 
Na-montmorillonite 53 μm. A adsorção dos analitos 
foi realizada como se segue: os tubos foram 
preparados com 25 mg de argila (quintuplicado) e 
adicionou-se 5 mL das soluções em água do mar 
4,0 Ga (Zaia, 2012) de cada analito em uma 
concentração de 720 ug/mL. Os tubos foram 
agitados durante 24 horas, e centrifugados a uma 
velocidade de 3000 rpm durante 10 min. A fase 
aquosa foi utilizada para a análise quantitativa por 
espectrometria de UV. A análise estatística foi 
realizada para confirmar as diferenças na adsorção. 

Resultados e Discussão 

Os espectros de infravermelho confirmaram a 
adsorção dos três compostos orgânicos na argila. 
Deve mencionar-se que o pH das amostras é 
relativamente ácido (≈3,5), o que significa que as 
moléculas orgânicas podem estar protonadas 
(dependendo do seu pKa) e interagir com o mineral. 

Como mostrado na Tabela 1, existe uma diferença 
significativa (p<0,05) na adsorção em água 
destilada e água do mar 4,0 Ga. É notável que a 
uma concentração inferior de sais afeta a interação 
entre os compostos orgânicos e minerais. Em todos 
os casos, exceto para as soluções 100% -50% 
adenosina 5´monofosfato, a capacidade de 
adsorção é estatisticamente diferente, o que 
significa que a concentração de sal afeta 

majoritariamente a interação com a superfície 
inorgânica. Além disso, deve-se salientar que a 
adenosina 5 'monofosfato é adsorvida em maior 
quantidade relativa à outras moléculas, 
possivelmente as cargas negativas do grupo fosfato. 
Além disso, molécula adenosina tem uma diferença 
de adsorção de quase ≈30% em relação à água do 
mar e água destilada. Isto pode significar que as 
moléculas adicionais, neste caso, a ribose, podem 
ter um comportamento diferente em relação à base 
nitrogenada sozinha (no caso de adenina não tão 
grandes variações foram observadas, ≈10%). 
 
Tabela 1. Adsorção de analitos em água destilada e 
água de Mar 4.0 Ga. 

Agua destilada 
Analito pH [ ]abs (mg) α 
Adenina ≈4.6 628.083±0.007 1 
Adenosina ≈4.0 584.353±0.004 1 
Monofosfato ≈3.2 697.471±0.001 1 

100 % Agua de Mar 4.0 Ga 
Analito pH   
Adenina ≈3.9 573.006±0.016 2 
Adenosina ≈3.4 370.077±0.007 2 
Monofosfato ≈2.7 646.489±0.008 2 

50 % Agua de Mar 4.0 Ga 
Analito pH   
Adenina ≈3.6 529.221±0.011 3 
Adenosina ≈2.9 417.456±0.009 3 
Monofosfato ≈2.1 651.171±0.003 2 

10 % Agua de Mar 4.0 Ga 
Analito pH   
Adenina ≈3.7 559.966±0.012 4 
Adenosina ≈3.0 490.459±0.004 4 
Monofosfato ≈2.1 677.760±0.001 4 

 

Conclusões 

A adsorção das três moléculas orgânicas é afetada 
pela presença de sais dissolvidos. São necessários 
mais métodos de análise para entender como a 
interação ocorre sal: mineral: composto orgânico. 
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Abstract 

ROASTED AND GROUND COFFEE MARKET 
PANORAMA TRACED BY CARBOHYDRATES   

Coffee as the 2nd valuable commodity is subject to 
fraud. Carbohydrates were used as quality tracer to 
draw up a typical profile of this coffee.  

Introdução 

O café é uma das bebidas mais consumidas no 
Brasil e no mundo. Apesar da grave crise econômica 
o setor vem apresentado crescimento contínuo1. 
Dentre as formas de consumo o café torrado e 
moído, ainda representa a maior fatia de mercado. 
Devido à concorrência, visando menores preços e 
maior lucro, matérias-primas de mais baixa qualidade 
são frequentemente adicionadas ao café arábica 
como: café conilon, defeitos, impurezas ou mesmo 
adulterantes. Sabe-se que a qualidade do café é 
afetada pelas espécies, condições de cultivo e pelo 
seu grau de torra2, o que dificulta o seu controle. O 
grão de café é majoritariamente composto por 
carboidratos, esse trabalho propor utilizá-los como 
marcadores na busca de um perfil de qualidade do 
café. Essa determinação de carboidratos se faz pela 
cromatografia de troca iônica, na qual se aplica a 
amperometria pulsada, visto a sua elevada 
sensibilidade3. 

Resultados e Discussão 

Foram analisados 7 carboidratos (manitol, 
arabinose, galactose, glicose, xilose, manose e 
frutose)  em  49 amostras de diferentes marcas e 
tipos obtidas nos supermercados do Estado do 
Paraná em 2015.   

O perfil cromatográfico do padrão de carboidratos 
e de uma amostra comercial está apresentado na 
Figura 1.  

Os carboidratos presentes em maior quantidade na 
amostra de café são: arabinose, galactose e manose, 
já a glicose está presente em menor concentração. O 
manitol e a xilose quando encontrados em mais alta 
concentração são indício de adição de cascas de 
café (Figura 1- Amostra D11). 

A variação nos teores desses carboidratos foi de 
2,69 a 11,61 % (m/m) para a galactose e de 2,71 a 
11,68 % (m/m) para a manose. Já para a arabinose 
a variação foi de 1,31 a 3,39 % (m/m) com teores de 
glicose de 0,23 a 2,19 % (m/m). 

 

Figura 1. Cromatogramas de um padrão típico e de 
uma amostra de café torrado e moído comercial 

 
 

 
(1) Manitol, (2) Arabinose, (3) Galactose, (4) Glicose, (5) Xilose (6) Manose e (7) Frutose. 

Uma única amostra apresentou 0,09% de manitol 
demonstrando a adição da impureza casca. 

Conclusões 

Dessa forma a grande variação observada 
na concentração dos açúcares estudados indica que 
as amostras comerciais apresentam diferenças 
apreciáveis na matéria-prima, indicando que a 
maioria das amostras comerciais são blends de 
conilon e arábica, e algumas impurezas que podem 
comprometer a sua qualidade, como a adição de 
cascas de café. Espera-se que esta informação 
auxilie na criação de uma faixa de referência, 
estimulando a produção de cafés de maior qualidade 
e coibindo fraudes. 
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Abstract 

LIPID OXIDATION LEVELS FOR HEATHY AND 
PATIENTS WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC 
LEUKEMIA 
MDA levels determined by HPLC may differ an 
acute lymphoblastic leukemic patient from healthy 
one, helping in diagnosis. 

Introdução 

A leucemia é um tipo de câncer que afeta os 
leucócitos. Esta ocasiona o acúmulo de blastos, 
ocasionando a interrupção da produção celular na 
medula óssea (MO), responsável pela produção das 
células sanguíneas, e consequentemente, anemia, 
infecções recorrentes e hemorragias. A leucemia 
linfoblástica aguda (LLA) é diagnosticada quando os 
linfoblastos excedem 25% das células da MO. A 
leucemia é responsável por 25 a 30% dos casos de 
neoplasias malignas durante a infância, sendo 80% 
dos casos diagnosticados LLA, porém nem sempre 
o diagnóstico é rápido e preciso1. Vários trabalhos 
relacionam o alto nível de peroxidação lipídica a 
variados tipos de câncer, incluindo a leucemia, uma 
forma de determinação é pelo biomarcador 
malondialdeído (MDA)2. A carcinogênese é 
relacionada a 3 etapas principais: iniciação, 
promoção e progressão do tumor, estudos indicam 
que o estresse oxidativo participa desses 3 
estágios3. Entretanto, não há muitos estudos em 
infanto juvenis. Sendo assim, o objetivo desde 
trabalho foi verificar o estresse oxidativo em 
pacientes infanto-juvenis saudáveis e de pacientes 
infanto-juvenis diagnosticados com LLA através da 
determinação do biomarcador MDA por 
cromatografia líquida de alta eficiência. 

Resultados e Discussão 

A extração do MDA, a partir de 250 µL de plasma 
obtido dos pacientes, e a sua derivatização 
utilizando ácido tiobarbitúrico como agente 
cromóforo, foi realizada conforme método descrito 
por Bastos e colaboradores4. A determinação foi 
realizada por cromatografia líquida de alta eficiência 
com detecção por arranjo de diodos a 532 nm.4 
Foram estudados dois grupos, o controle formados 
por 18 pacientes e, o LLA com 27 pacientes. A 
análise das amostras revelou uma grande variação 
entre os valores de MDA para o grupo controle e de 
LLA. Os níveis de MDA apresentados pelo grupo 
controle variaram de 0,58 a 1,20 μmol L

-1, e 
obtiveram um valor médio de 0,91±0,18 μmol L

-1. Já 

para pacientes com LLA os níveis de MDA 
apresentados foram entre 0,97 e 3,67 μmol L-1, com 
um valor médio de 2,17±0,77 μmol L-1 (Figura 1). 
 
Figura 1. Níveis de MDA obtidos para pacientes do 
grupo controle e LLA  

 
A grande diferença observada para os valores de 
MDA entre os grupos indicou que o biomarcador 
escolhido foi eficiente para diferenciar pacientes 
saudáveis dos diagnosticados com LLA, podendo 
ser utilizado para auxiliar na fase de diagnóstico da 
doença. 

Conclusões 

A análise de estresse oxidativo utilizando o MDA 
como biomarcador mostrou-se eficiente no estudo 
da leucemia linfoblástica aguda, indicando uma 
possível relação direta entre a neoplasia e a 
oxidação lipídica observada no organismo. 
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Abstract 

Use of the electroanalytical properties  of BDD 
electrode in simultaneous determination of 
antihypertensives.  
 
This work presents the simultaneous determination 
of hydrochlorothiazide (HDZ) and ramipril (RMP) by 
square-wave voltammetry. 

Introdução 

Associados ao tratamento medicamentoso da 
hipertensão arterial, ramipril (RMP) e 
hidroclorotiazida (HDZ) são fármacos de uso 
contínuo, comercializados em dosagens 
combinadas a fim de melhorar a eficácia do 
tratamento1. Os métodos eletroanalíticos 
caracterizam-se pela elevada sensibilidade e 
seletividade, além do reduzido tempo de análise. 
Empregando-se as técnicas voltamétricas, obtêm-se 
informações acerca do analito através de medidas 
de corrente em função do potencial aplicado2. Entre 
os eletrodos de trabalho empregados, destaca-se o 
eletrodo de diamante dopado com boro (EDDB), o 
qual apresenta amplo intervalo de potencial de 
trabalho, que garante a possibilidade de 
determinação de moléculas com elevado potencial 
de oxidação. Dessa forma, objetivou-se o 
desenvolvimento de um método voltamétrico para a 
determinação simultânea dos anti-hipertensivos 
RMP e HDZ em formulações farmacêuticas, 
empregando o EDDB. 

Resultados e Discussão 

As medidas voltamétricas foram realizadas em um 
Potenciostato/Galvanostato PalmSens, acoplado a 
uma célula de vidro de compartimento único de 15 
mL equipada com uma tampa de Teflonâ, contendo 
três eletrodos: referência (Ag/AgCl (KCl 3,0 mol L-

1)), contra-eletrodo (placa de platina) e trabalho 
(EDDB). Uma solução de ácido sulfúrico 0,5 mol L-1 
foi utilizado no pré-tratamento do eletrodo. As 
soluções estoque de RMP e HDZ foram preparadas 
na concentração de 1,0 × 10-2 mol L-1 e diluídas 
quando necessário. Em voltametria cíclica, 
observou-se um pico de oxidação para RMP em 
1,64 V e 1,27 V para HDZ. Quando emprega-se o 
eletrodo de carbono vítreo, para comparação dos 

resultados, não observa-se processo de oxidação 
para RMP neste eletrodo, nas mesmas condições 
experimentais, sendo então o EDDB utilizado para o 
desenvolvimento do procedimento analítico. Em 
seguida, fez-se o estudo do efeito do pré-tratamento 
aplicado à superfície do eletrodo, através do qual 
pode-se observar melhor definição e intensidade do 
pico de corrente ao se aplicar o pré-tratamento 
catódico, o qual foi, então, empregado no 
desenvolvimento do trabalho. Avaliou-se a influência 
do pH da solução eletrólito suporte nos sinais de 
oxidação, observando-se maior intensidade da 
corrente e repetibilidade do sinal analítico em 
solução Tampão BR, pH 2,0. Construiu-se a curva 
analítica por voltametria de onda quadrada (VOQ). 
Todos os parâmetros instrumentais relacionados à 
técnica foram otimizados a fim de se obter menor 
potencial de oxidação e maior intensidade do pico 
de corrente, sendo os valores selecionados para 
frequência, amplitude e incremento de varredura: f = 
20 s-1, a = 40 mV, (DES) = 3 mV. Obteve-se 
linearidade no intervalo de concentração de 2,46 x 
10-6 a 3,67 x 10-5 mol L−1 para HDZ e 1,97 x 10-6 a 
3,67 x 10-5 mol L−1 para RMP, com um limite de 
detecção de 2,79 x 10-8 mol L-1 e 5,10 x 10-8 mol L-1 
para HDZ e RMP, respectivamente. O teor de RMP 
e HDZ foi determinado em formulações 
farmacêuticas combinadas empregando o método 
desenvolvido, sendo confirmado quando comparado 
à cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), a 
um nível de confiança de 95%.  

Conclusões 

Em vista dos resultados obtidos, o EDDB é 
adequado para a detecção de RMP, em virtude de 
sua ampla janela de potencial de trabalho e com 
isso, RMP e HDZ podem sem determinados 
simultaneamente por VOQ, apresentando 
resultados similares quando comparados à CLAE. 
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Abstract 

Air quality in internal and external environment in 
relation to the coarse and fine particulate matter in 
public school. 
 
The surface area of the particles, content of 
inorganic compounds in the coarse and fine MPA 
has been the subject of intense discussions, a factor 
that has demonstrated effects on indoor air quality 
and health. 

Introdução 

Ao longo dos tempos tem-se observado um 
expressivo aumento populacional juntamente com o 
contínuo avanço das tecnologias, gerando  
acréscimo na emissão de poluentes atmosféricos. 
Uma diversidade de poluentes presentes na 
atmosfera é responsável por interferir no clima e 
provocar efeitos nocivos à saúde do ser humano. 
Considerando a exposição ao material particulado, 
as crianças representam uma das subpopulações 
mais suscetíveis em relação aos efeitos 
potencialmente nocivos induzidos pela poluição do 
ar. Este estudo teve como objetivo geral avaliar a 
qualidade do ar interno em sala de aula de escola 
pública comparando com a do ambiente externo por 
meio da investigação sobre a composição química 
do material particulado grosso (< MP10) e fino (< 
MP2,5) e sua distribuição por tamanho em escala 
micrométrica. Foram utilizados ciclones e 
impactador em cascata para coleta do MP nas 
frações grossa e fina. A massa de MP foi obtida 
utilizando balança ultra analítica. Os íons cloreto, 
nitrato, sulfato e fosfato foram determinados por 
cromatografia de íons (Sycam) com detecção por 
condutividade (Shimadzu). 

Resultados e Discussão 

Os dados obtidos indicam forte presença de 
material particulado grosso e fino, com 
concentração média de 13,3 µg m3 para MP2,5 e 
47,1 µg m3 para MP10 no interior da sala de aula.  
No ambiente externo a concentração para o MP10 foi 
de 29,5 µgm3. O material particulado pode ser 
oriundo de fontes antrópicas e ressuspensão de 
partículas do solo. As concentrações em massa de 
íons inorgânicos solúveis predominantes foram 
sulfato (SO4

2-), nitrato (NO3
-), cloreto (Cl-) e fosfato 

(PO4
3-) para todas as frações de tamanho 

amostradas. Os dados obtidos nos estágios de 
impactação mostraram distribuição nas modas de 
nucleação, acumulação e moda grosseira. O 
diagnóstico que se obtém desses dados 
comparando os dias úteis com o fim de semana, 
mostraram elevada concentração nos dias úteis 
com média de 53,7 µg m-3 em comparação com o 
fim de semana que apresentou concentração de 
29,3 µg m-3.  
 
Tabela 1: Distribuição dos íons majoritários presentes no MP2,5 e 
MP10 atribuídas ao interior da sala de aula. 

Conclusões 

A partir desses dados estimou-se a relação das 
concentrações em massa internas e externas (I/E), 
que mostrou o acúmulo de material particulado 
dentro da sala de aula. A composição inorgânica 
presente no material particulado conta com íons 
como cloreto, nitrato, sulfato e fosfato. Estes foram 
encontrados em escalas de distribuição por 
tamanho. O sulfato apresenta as maiores 
concentrações nos dois ambientes estudados 
mostrando que as fontes possíveis de contaminação 
para o ambiente interno podem ser influenciadas 
pela ressuspensão do solo e emissões veiculares. 
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Ânion MP10  

µg m-3 
Média MP10 MP2,5  

µg m-3 
Média 
MP2,5 

 Int. Ext. Int. Ext. Int. Int. 

Cloreto 0,02 
0,44 

0,01
0,62 

0,20 0,18 0,05  
0,22 

0,12 

Nitrato 0,14 
0,81 

0,36- 
1,01 

0,55 0,63 0,08  
0,65 

0,38 

Sulfato 0,29 
4,06 

0,08- 
2,01 

1,48 0,68 0,04  
1,41 

0,82 

Fosfato 0,21 
0,47 

0,01- 
0,19 

0,34 0,10 0,02  
0,10 

0,10 
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Abstract 

Aldehyde and coarse and fine particulate 
material in indoor furniture factory. 
Indoor air quality has been a concern for institutions 
that are looking for solutions to mitigate the harmful 
effects of various pollutants present in the work 
environment. Aldehydes and particulate material are 
directly related to the furniture manufacturing 
process. These pollutants were determinate in 
indoor air in a furniture during workdays. The results 
indicate high values of target pollutants. 

Introdução 

O nível de alguns poluentes no ar é muitas 
vezes maior no ar interno do que no ambiente 
externo. Como muitos trabalhadores passam a 
maior parte do tempo em lugares fechados, a 
exposição aos poluentes é um problema 
ocupacional relevante. Na fabricação de móveis é 
possível verificar uma considerável concentração de 
material particulado dos mais diversificado tipos e 
tamanhos, provenientes das atividades de lixamento 
da madeira ou painel de madeira (MDF). O MDF 
emite formaldeído a partir da resina de ureia-
formaldeído (UF) utilizada na produção dos 
mesmos1. Considerando a legislação vigente e a 
importância de assegurar a saúde dos 
trabalhadores e verificar a qualidade do ar interior, 
este projeto teve como objetivo obter a distribuição 
do tamanho do material particulado (MP) fino e 
grosso e a presença de aldeídos no ar interior em 
uma indústria de móveis durante a jornada de 
trabalho. Foram utilizados ciclones e impactador em 
cascata para coleta do MP nas frações grossa e 
fina. A massa de MP foi obtida utilizando balança 
Ultra analítica. Formaldeído (FA) e acetaldeído (AA) 
foram coletados em cartuchos Sep Pak contendo 
sílica impregnada com 2,4-DNPH em meio ácido. 
FA e AA foram determinados por CLAE e detecção 
UV2. 

Resultados e Discussão 

A concentração de FA variou entre 0,06 e 
0,17 mg m-3, com média de 0,10±0,04 mg m-3. AA 
variou entre 0,01 a 0,07 mg m-3, com média de 
0,02±0,01 mg m-3. O FA apresentou no período de 
amostragem valores mais elevados em relação ao 
AA. De acordo com os perfis diários pode-se inferir 
distintas fontes para estes aldeídos. Formaldeído 

predominantemente tem origem do material em uso 
como placas de MDF. Já o acetaldeído pode ter 
origem de atividade veiculares na entrada e no 
entorno da fábrica. 
 
Tabela 1. Distribuição do material particulado nas 
frações MP1,0, MP2,5, MP10 por ciclo de amostragem, 
medidos no ar interior da fábrica de móveis. 
 

Ciclo 
MP1,0 

µg m-3 
 

MP2,5 
µg m-3 

 

MP10 
µg m-3 

 

1 426 1181 4920 

2 25 1025 5649 

3 47 19 166 

4 194 28 62 

5 27 119 1337 

 
Conforme a tabela 1 observa-se que o MP 
apresentou níveis elevados em todas as frações 
amostradas, especialmente para os ciclos 1 e 2. 
Este resultado teve relação direta com as atividades 
no interior da fábrica quando houve maior emissão 
de MP em função das operações de corte e 
lixadeira. 

Conclusões 

Os resultados do formaldeído e acetaldeído 
indicam valores elevados, porém abaixo dos limites 
estabelecidos pelas agências consultadas. De 
acordo com os dados experimentais de 
concentração de material particulado, encontram-se 
acima dos limites estabelecidos, a exposição 
crônica ao MP contribui para o risco de 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares e 
respiratórias, assim como de câncer de pulmão3. 

Agradecimentos 

CAPES, CNPq, Fundação Araucária e INCT E&A 
____________________ 
1 OZALP, M. K. The effects of adding the aluminum sulfate to the urea 

formaldehyde adhesive applied on plywood. 2013,8 (19). 
2USEPA. Compendium of methods for the determination of toxic 

organic compounds in ambient air, Second Edition, Method TO-11. U.S. 

Environmental protection Agency (EPA), 1999, p. (5-10). 
3 WHO. Air quality in Europe — report. WHO Air quality guidelines for 

particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. European 

Environment Agency, 2011. p.9,11.  



 
Universidade Estadual de Londrina                                                                                 Londrina – 
2016 

XXXII Semana da Química: Ciência e Tecnologia Química na Saúde  
 

Comparação dos Monômeros MAA e 1-VN para a Síntese de MIP com 
posterior uso como Extrator em Fase Sólida de Imazetapir  
Juliana Casarin1(PG), Affonso Celso Gonçalves Jr.2(PQ), César Ricardo Teixeira Tarley1,3(PQ)*  

1Universidade Estadual de Londrina (UEL), Departamento de Química. Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, 
CEP 86050-482, Londrina – PR. *ctarleyquim@yahoo.com.br. 2Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE), Centro de Ciências Agrárias. Rua Pernambuco, 1777, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon – PR.   
3Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) de Bioanalítica, Departamento de Química Analítica - Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP), Cidade Universitária Zeferino Vaz s/n, CEP 13083-970, Campinas-SP.  

Palavras Chave: herbicidas, polímeros molecularmente impressos.

Abstract 

Comparison of the monomers MAA and 1-VN for the 
synthesis of MIP with subsequent use as adsorbent 
for solid phase extraction of imazethapyr 
This work explores different functional monomers for 
the MIP synthesis and evaluated them as new 
potential adsorbents 

Introdução 

O herbicida imazetapir (IMT), da família das 
imidazolinonas, é considerado um potencial 
contaminante de águas superficiais e subterrâneas,1 
sendo então fundamental o monitoramento deste no 
meio hídrico. Porém, a determinação analítica deste 
poluente, que encontra-se em níveis de traços, 
necessita de uma etapa de pré-concentração ou 
extração para sua determinação. Neste enfoque, os 
polímeros molecularmente impressos (MIP) podem 
ser utilizados por apresentarem sítios de interação 
com o analito de interesse.2 Um dos quesitos mais 
importantes para a obtenção de MIP é a correta 
escolha dos monômeros funcionais (MF) que irão 
compor o polímero. Neste sentido, no presente 
trabalho é comparado o emprego dos MF ácido 
metacrílico (MAA) e 1-vinilimidazol (1-VN) na síntese 
de MIP para extração seletiva de IMT. Após foi 
realizado caracterizações acerca do processo de 
adsorção e elaboração de um protocolo de extração 
em fase sólida (SPE).  

Resultados e Discussão 

Os polímeros foram sintetizados utilizando IMT 
como molécula molde (MM), 1-vinilmidazol (1-VN) 
ou ácido metacrílico como MF, TRIM como agente 
de ligação cruzada, 2,2'-azoisobutilnitrila como 
iniciador radicalar e uma mistura dos solventes 
acetonitrila e clorofórmio (19:1, v/v). Paralelamente, 
foi sintetizado o material na ausência da MM (NIP). 
A presença dos grupos funcionais dos polímeros 
foram confirmados através da análise de FT-IR. 
Com a análise elementar foi possível verificar que 
para os polímeros com 1-VN houve uma melhor 
conversão das unidades iniciais dos monômeros. O 
MIP-1VN apresentou menor área superficial quando 
comparado aos outros materiais sintetizados, 
provavelmente devido ao efeito de impressão criado 
no mesmo. Com base nos resultados de 
seletividade, foi possível constatar que o MIP-1VN 

apresenta efeito de impressão para herbicidas da 
família das imidazolinonas frente a adsorção 
competitiva e não competitiva de demais herbicidas. 
O estudo das isotermas mostrou que o modelo que 
melhor se ajusta aos dados experimentais é o de 
Langmuir-Freundlich com dois sítios de adsorção, 
com Qe total de 27,07 mg g-1. De acordo com os 
parâmetros termodinâmico obtidos, o processo de 
adsorção é de natureza exotérmica e não 
espontâneo. Além disso, o valor de ΔH (-27,72 KJ 
mol-1) e da energia de ativação (21,68 KJ mol-1) 
sugerem que o processo de adsorção é controlado 
pela fisiosorção. Para otimização do protocolo de 
SPE, foram empacotados 200 mg de MIP-VN em 
cartucho de SPE e acoplado a minifold. Foram 
avaliados os solventes de eluição MeOH, CHCl2, 
CHCl3, MeOH:HAc (1%) (v/v), MeOH:CHCl3 (35:65, 
v/v) e MeOH:CHCl2 (35:65, v/v), sendo que a última 
mistura mencionada foi a que apresentou 
capacidade de eluir 100% do IMT retido na coluna. 
Visando explorar as potencialidades do material, 
adicionou-se a otimização outros herbicidas da 
mesma família que o IMT, sendo eles o imazapir e o 
imazapique. Com a adição destes, foi necessário 
adicionar a mistura de solvente de eluição 4% de 
HAc, afim de aumentar a solubilidade dos herbicidas 
no solvente de eluição. Também foram construídas 
curvas de ruptura em diferentes vazões (1, 3, e 5 e 8 
mL min-1), e foi possível verificar que, independente 
da vazão utilizada, a capacidade adsortiva é 
considerada satisfatória, pois esta é maior que a 
concentração deste herbicida em águas (10 µg L-1). 

Conclusões 

Os estudos mostraram que o MIP-1VN apresenta 
características de um material promissor para a 
extração/pré-concentração seletiva dos herbicidas 
imidazolinonas. Uma metodologia de SPE está 
sendo desenvolvida. 
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Abstract 

Characterization of Ion Imprinted with Restricted 
Access in the Determination of cadmium and 
Exclusion of Macromolecules. The modification of 
the polymer surface was advantageous to increase 
the capacity of cadmium adsorption and exclusion of 
humic acid (HA). Despite the reduction in the 
diameter and volume of the pore of polymers IIP-
HEMA and IIP-HEMA-BSA, shallower pores 
increased the contact area for surface adsorption 
and exhibited more hydrophilic groups which 
allowed the exclusion by electrostatic repulsion. The 
surface of the IIP was highly porous and irregular in 
shape and size.   

Introdução 

O desenvolvimento de novos materiais sorventes 
tem ganhado espaço, principalmente com a 
utilização de polímeros impressos com íons (IIP). 
Porém, a presença de macromoléculas diminui o 
desempenho destes materiais em protocolos de 
extração. Neste caso, a modificação da superfície 
com comonômeros hidrofílicos, como o hidroxietil 
metacrilato (HEMA) e o ancoramento da Albumina 
do Soro Bovino (BSA) chamados de IP-RAM 
(Restricted Access Materials-Imprinted Polymers)1 
evitam interações não específicas, tais como 
Proteínas e Ácidos Húmicos (AH) sendo uma 
interessante estratégia para viabilizar o clean up on-
line de amostras complexas na extração/pré-
concentração direta de íons Cd2+ sem tratamentos 
prévios e morosos. Nesse sentido, o trabalho tem 
por objetivo avaliar a estabilidade térmica, 
morfologia e parâmetros texturais dos polímeros IIP, 
IIP-HEMA e IIP-HEMA-BSA. 

Resultados e Discussão 

Para os três polímeros a curva de TG revela que a 
Tendset é de aproximadamente 500°C (porcentagem 
residual muito parecida), enquanto que Tonset 

(temperatura em que a amostra deixa de ser estável 
termicamente) para o polímero IIP e IIP-HEMA 
correspondem a 240°C e 320°C, respectivamente. 
Nessa faixa de temperatura inicia um processo de 
perda de massa atribuída à decomposição térmica 
da fração de segmentos do monômero na estrutura 
dos polímeros. Na sequência, até a Tendset, ocorre a 

decomposição (descarboxilação) das frações dos 
grupos orgânicos HEMA e EGDMA distribuídos 
sobre o material.  Para o polímero IIP-HEMA-BSA 
não existe uma distinção de eventos (240 a 500°C) 
que represente a degradação dos segmentos da 
fração do monômero (N-Alil-Tiouréia), comonômero 
(HEMA), proteína (BSA) e agente de ligação 
cruzada (EGDMA), forte evidência de que não há 
uma estrutura com camadas bem definidas. As 
Microscopias Eletrônicas de Varredura indicam que 
as partículas são irregulares em tamanho e forma, 
características morfológicas dos processos de 
polimerização por bulk. Como esperado, a presença 
do comonômero e/ou BSA sobre o polímero 
impresso, aumenta o grau de aglomeração das 
partículas, diminuindo o volume e o diâmetro de 
poro, fato confirmado pela caracterização textural 
dos polímeros. Dentre os materiais mesoporosos 
(diâmetro médio dos poros 2-50 nm), o polímero IIP 
possui volume de poro duas vezes maior (1,295 cm3 
g-1) com um diâmetro (20,36 nm) 1,5 vezes mais 
extenso que o material IIP-HEMA e IIP-HEMA-BSA.  
Dois fatores são predominantes para isso, a 
presença do comonômero HEMA durante a síntese, 
aumentando a solubilidade ao solvente porogênico 
e a modificação química da superfície do polímero 
com BSA, formando ligações intramoleculares de 
hidrogênio. 

Conclusões 

A capacidade de adsorção de íons cádmio e 
exclusão de macromoléculas está relacionada aos 
sítios de impressão e a exposição de grupos 
hidrofílicos e/ou modificação química da superfície 
criando acessos restritos (barreiras químicas e 
físicas). Como é conhecido, o processo de adsorção 
e exclusão está estritamente ligada aos dados 
texturais dos polímeros. Não por acaso, o volume e 
o diâmetro de poro dos materiais IIP-HEMA e IIP-
HEMA-BSA são semelhantes, assim como a 
capacidade de exclusão com simultânea 
extração/pré-concentração de cádmio seguem um 
mesmo perfil para os dois polímeros. 
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Abstract 
Characterization of IIP-RAM for Cu (II) pre-
concentration and BSA exclusion in aqueous 
medium.  
An imprinted polymer surface has been modified in 
order to exclude proteins and simultaneously 
preconcentrate Cu(II).  

Introdução 
O estudo de diversos adsorventes para 

extração/pré-concentração em fase sólida tem 
recebido grande atenção para a determinação de 
metais essenciais ou potencialmente tóxicos em 
níveis traços. Dentre eles, destacam-se os polímeros 
ionicamente impressos1 (IIP, do inglês Ion Imprinted 
Polymer) devido à presença de monômeros seletivos 
à íons, e os materiais com acesso restrito2 (RAM, do 
inglês Restricted Access Material) pela capacidade 
de eliminar macromoléculas. Deste modo, polímeros 
ionicamente impressos com acesso restrito (IIP-
RAM) vem sendo desenvolvidos com intuito de aliar 
em um único material seletividade e exclusão de 
macromoléculas. Considerando que o processo de 
adsorção depende das características texturais e 
morfológicas dos materiais adsorventes3, o presente 
trabalho tem como objetivo sintetizar IIP-RAM para 
adsorção de cobre em meio aquoso e avaliar a 
influência do co-monômero hidrofílico HEMA (2-
hidroxietil metacrilato) na morfologia, estabilidade 
térmica e estrutura porosa dos materiais obtidos.   

Resultados e Discussão 

O método empregado na síntese foi o de 
polimerização em “bulk”. Inicialmente, na síntese do 
polímero controle (IIP), foram solubilizados em etanol 
em uma única etapa o template [Cu(NO3)2. 3H2O], o 
ligante bifuncional (N-alil-2-tioureia), o agente 
reticular (EGDMA) e o iniciador radicalar (AIBN) em 
um frasco selado. Esta mistura permaneceu em 
banho de óleo à 60 °C por 24 horas. Além do 
polímero controle descrito acima, dois polímeros (IIP-
HEMA e IIP-HEMA2) foram sintetizados na presença 
de HEMA, sendo que na síntese do IIP-HEMA2 o co-
monômero foi adicionado 15 minutos após a mistura 
de todos os reagentes. Os polímeros foram lavados, 
filtrados, secos em estufa a 60°C e peneirados para 
obtenção de partícula entre 106-150 µm. Os 
polímeros IIP, IIP-HEMA e IIP-HEMA2 foram 
caracterizados por Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV), análise termogravimétrica (TGA) e 
analise textural. Com base na caracterização 
morfológica MEV observa-se que o IIP, IIP-HEMA e 
IIP-HEMA2 apresentam partículas com formato 
esférico bem definido. Porém, as partículas dos 
polímeros que contem HEMA são maiores e 
apresentam maior grau de aderência entre si, devido 
à interação entre o co-monômero hidrofílico e o 

etanol utilizado na síntese. A partir da análise 
termogravimétrica (TGA) foi possível observar que os 
polímeros apresentam alta estabilidade térmica, com 
temperatura de decomposição acima de 210 °C. Nos 
termogramas do IIP-HEMA e IIP-HEMA2 foi 
observado um evento compreendido no intervalo de 
temperatura entre 30 e 100 °C, que é atribuído a 
remoção de água fisicamente adsorvida na superfície 
dos polímeros, devido ao caráter hidrofílico que tem 
os polímeros pela presença do co-monômero HEMA. 
Foram observados três eventos de decomposição 
para os polímeros. O primeiro evento com velocidade 
de decomposição máxima ocorreu na faixa de 150°C 
a 270°C com perda de massa 7,30%, 7,22% e 5,13% 
para IIP, IIP-HEMA e IIP-HEMA2, respectivamente. 
Este evento pode ser atribuído à decomposição dos 
segmentos do ligante N-alil-2-tioureia4. O segundo e 
terceiro evento foram observados no intervalo de 
temperatura de 350-500°C que são atribuídos à 
degradação dos grupos funcionais orgânicos que 
compõem os polímeros, especificamente, a 
segmentos do reagente de ligação cruzada EGDMA, 
que se encontra em maior proporção. Os três 
polímeros apresentaram porcentagem de resíduo 
similar, que correspondente a 1,9% (IIP), 2,3% (IIP-
HEMA) e 1,0% (IIP-HEMA2). Com base na análise 
textural, observa-se que a presença do HEMA 
aumenta a área superficial e o volume do poro, 
aspectos favoráveis nos processos de adsorção. De 
acordo com os dados de tamanho do poro, segundo 
a IUPAC, estes polímeros são considerados como 
mesoporosos por apresentaram tamanho de poro 
entre 2 e 50 nm5.  

Conclusões 
Com base no exposto, foi possível observar que a 
presença do co-monômero HEMA como material de 
acesso restrito nos polímeros, proporcionou ao IIP-
HEMA e IIP-HEMA2 características morfológicas e 
texturais favoráveis em processos de adsorção. 
Assim, o tempo de adição do HEMA não interferiu na 
morfologia e estabilidade térmica dos polímeros IIP-
HEMA e IIP-HEMA2. Uma metodologia que visa 
explorar as potencialidades destes materiais para 
pré-concentração de Cu(II) com simultânea exclusão 
de BSA em meio aquoso está sendo desenvolvida.  
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Abstract 

Synthesis and application of a bifunctional hybrid 
polymer based on Polyvinylimidazole-SiO2/APTMS 
as adsorbent for the extraction of arsenate in 
aqueous medium.  
The bifunctional hybrid organic-inorganic polymer 
showed a good performance towards As (V) 
adsorption in aqueous medium 

Introdução 

Os materiais híbridos têm não só as propriedades 
do polímero orgânico e do material inorgânico, mas 
também possui propriedades únicas que resultam 
da sua mistura em um nível nanométrico. Devido à 
suas propriedades morfológicas, esses materiais 
possuem grande potencial como adsorventes.1 
Portanto, o objetivo deste trabalho foi sintetizar um 
novo polímero bifuncional híbrido orgânico-
inorgânico pelo processo sol-gel, caracteriza-lo e 
explorá-lo como adsorvente para arsênio V (As (V)) 
em meio aquoso utilizando absorção atômica com 
gerador de hidretos (HG-AAS) 

Resultados e Discussão 

O polímero bifuncional híbrido foi sintetizado 
utilizando a técnica sol-gel. Neste processo foram 
utilizados o 1-vinilimidazol (1-VI) como monômero, o 
3-mercaptopropiltrimetoxilisano (APTMS) como 
ligante, tetraetilortossilicato (TEOS) como precursor 
inorgânico e o viniltrimetoxisilano (VTMS) como 
agente de acoplamento.  

A fim de confirmar a síntese do polímero, o 
material foi caracterizado por infravermelho (FT-IR), 
onde pode ser observado os principais picos como 
em 1504 e 1413 cm-1, referentes ao estiramento C-
N e C-C, respectivamente, do anel imidazólico e em 
1055 e 439 cm-1, característicos dos dobramentos 
das ligações Si-O-Si, indicando a incorporação da 
parte inorgânica. Para análises morfológicas, foi 
realizado a microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), onde foi possível observar partículas com 
formatos irregulares devido ao processo de 
moagem e superfície rugosa, sendo uma 
característica positiva para materiais adsortivos. 
Além disso, foram obtidos os parâmetros texturais 
(BET e BJH) onde a área foi de 2,31 m2 g-1, o 
volume e o tamanho de poro foram 5,02x10-3 cm3 g-1 
e 1,53 nm, respectivamente. A estabilidade térmica 
do material foi estudada através da análise 
termogravimétrica (TGA), onde foi possível observar 
que o material é estável em temperaturas abaixo de 
165 oC. O rendimento cerâmico foi de 
aproximadamente 53% após 800 oC. Em relação ao 
pH, foi observado que o polímero adsorve em uma 
ampla faixa (de 2 a 7), na qual a maior adsorção 
ocorreu em pH 4. Estudos cinéticos mostraram que 
o tempo de equilíbrio ocorreu em 3 minutos, 
indicando uma rápida transferência de massa, e os 
dados experimentais se ajustaram ao modelo de 
pseudo-segunda ordem. Do estudo de isoterma foi 
obtido que a quantidade máxima adsorvida foi de 15 
mg g-1, e os dados experimentais se ajustaram 
satisfatoriamente ao modelo de Langmuir-
Freundlich para dois sítios. Esses modelos indicam 
que o material possui dois sítios ativos para a 
adsorção de As(V) na superfície do material2. 

Conclusões 

O polímero híbrido foi satisfatoriamente sintetizado 
pelo processo sol-gel e apresentou boa 
performance como adsorvente para As (V) e pode 
ser empregado em mini-colunas para separação e 
extração em fase sólida. 

Agradecimentos 

UEL, CNPq, CAPES, INTCBioanalítica, Fundação 
Araucária e SANEPAR  
____________________ 
11. Ogoshi, T.; Itoh, H.; Kim, K.; Chujo, M. Y. Pol. J. 2003, 35, 178 

2. Wong, A.; Oliveira, F. M.; Tarley, C. R. T.; Sotomayor, M. D. P. T. 
React. Func. Pol. 2016, 100, 26 



 
Universidade Estadual de Londrina                                                                                 Londrina – 2016 

XXXII Semana da Química: Ciência e Tecnologia Química na Saúde  
 

Determinação da qualidade de águas através da análise multiresíduos de 
pesticidas por UHPLC-MS/MS 

Mariana B. Almeida (PG), Tiago, B. Madeira (PG), Lycio S. Watanabe (PG), Giselle Silva Lopes (IC), 
Maria de Almeida Silva (IC), Suzana L. Nixdorf (PQ)*.  

*s.nixdorf@hotmail.com 

 

Departamento de Química, Universidade Estadual de Londrina, UEL, PR, Brasil. 
 

Palavras Chave: agrotóxicos, MRM, SPE 
Abstract 

Determination of water quality through multi-residue 
analysis of pesticides by UHPLC-MS/MS  
 
A sensibility and specific method was developed to 
analyze pesticides in water samples in order to 
evaluate its quality. 

Introdução 

O comportamento dos agrotóxicos no ambiente é 
bastante complexo. Eles sofrem processos físicos, 
químicos ou biológicos, que modificam as suas 
propriedades e influenciam em sua toxicidade. Dessa 
forma a análise necessita elevada sensibilidade, já 
que muitos destes pesticidas encontram-se em nível 
traço. Uma das formas mais tradicionais de se 
analisar resíduos de agrotóxicos é através da 
cromatografia, devido a sua capacidade de 
separação, identificação e quantificação de 
compostos, quando utilizado detectores 
apropriados1. Dentre as formas de detecção 
disponíveis, a espectrometria de massas se destaca 
devido sua sensibilidade e capacidade de identificar 
com elevada confiança os compostos de interesse 
devido à alta seletividade, especialmente quando 
utilizada no modo de monitorização de reações 
múltiplas (MRM). Sendo assim, o objetivo deste 
trabalho foi determinar e quantificar pesticidas em 
amostras de água utilizando LC-MS/MS. 

Resultados e Discussão 

O método multiresíduos foi desenvolvido em sistema 
cromatográfico de ultra alta performance Acquity 
(Waters) acoplado à espectrômetro de massas 
Acquity TQD, no modo de ionização positivo. Os 
pesticidas estudados foram: Alachlor, Ametrin, 
Atrazina, Carbendrazim, Carbofurano, Clomazona, 
Diuron, Fluoroxipir, Hexazinona, Imazaquim, 
Imazetapir, Imidacloprido, Malation, Simazina, 
Tebuconazole e Tebutiuron. Foram selecionadas 
duas transições características para cada composto 
no modo MRM, uma de quantificação e uma de 
confirmação. As 36 amostras de água coletadas (9 
pontos em 4 coletas anuais) provenientes de rios, 
nascentes, poço artesiano e abastecimento 
municipal, de uma região agrícola foram pré-
concentradas 12,5 vezes, utilizando cartuchos de 
extração em fase sólida. Apenas 10 dos 16 

compostos estudados foram encontrados nas 36 
amostras analisadas. Os compostos atrazina, diuron 
e malation foram observados em todas as amostras. 
A legislação brasileira (CONAMA 357/2005, alterada 
pela Resolução 410/2009 e pela Resolução 
430/2011) ainda é carente quanto à delimitação dos 
valores máximos permitidos (VMP) da grande 
maioria dos compostos estudados, sendo que 
apenas a atrazina e o malation possuem VMP 
conhecidos, de 2,0 e 0,1 ppb respectivamente.2 
Observaram-se valores acima do recomendado para 
o composto malation em todos os pontos de coleta. 
Dentre os 9 pontos, apenas o P5, apresentou os 10 
compostos detectados. Apesar de não ter sido 
observado todos os compostos em um mesmo ponto 
de coleta, é importante ressaltar que diversos 
pesticidas não foram avaliados neste trabalho, bem 
como seus metabólitos e produtos de degradação, 
que muitas vezes apresentam toxicidade maior que a 
do composto de origem. Vale ressaltar que o ponto 
de coleta mais contaminado se encontra dentro de 
uma área de preservação permanente), onde o nível 
de contaminação esperava-se ser menor. Ao se 
avaliar a qualidade das águas de acordo com os 
parâmetros internacionais (Regulamento da União 
Europeia (CE) nº 396/2005 de 23 de fevereiro de 
2005)3, todos as amostras se encontram fora dos 
padrões, uma vez que de acordo o VPM em água 
para o consumo humano é de 0,1 μg L-1 para 
qualquer agrotóxico e de 0,5 μg L-1 como 
concentração total de todos os agrotóxicos. 

Conclusões 

O método multiresíduos desenvolvido e utilizado 
demostrou-se sensível e específico para a análise 
dos pesticidas selecionados em amostras reais de 
águas, podendo detectar contaminação em baixos 
níveis, de forma confiável e segura respeitando os 
limites exigidos pela legislação nacional e 
internacional para seu monitoramento. Todas as 
amostras de águas avaliadas encontram-se fora dos 
padrões adequados para o consumo humano. 
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Abstract 

Comparative study of two photometric 
techniques for determination of atmospheric 
ammonia.  
Gaseous ammonia (NH3) is the most abundant 
alkaline gas in the atmosphere and is a major 
component of total reactive nitrogen. NH3 emissions 
are agriculture (animal husbandry and fertilizer 
applications), industrial processes and vehicular 
emissions. NH3 plays a significant role in the 
formation of atmospheric particulate matter 
degradation and atmospheric deposition of nitrogen 
to sensitive ecosystems. Many techniques are used 
to determine NH3. This work presents the results of a 
comparison of two photometric techniques. Berthelot 
method and OPA reagent were employed to 
determine NH3. Berthelot method showed better 
performance. 

Introdução 

A amônia é um dos mais abundantes gases 
alcalinos presente na atmosfera e um dos principais 
componentes dos compostos reativos de nitrogênio. 
Emissões de NH3 compreendem principalmente as 
atividades agrícolas e de criação animal os 
processos industriais e as emissões veiculares. A 
amônia desempenha papel importante na formação 
do material particulado atmosférico e na deposição 
do nitrogênio em sistemas sensíveis. A determinação 
de NH3 pode ser realizada por diferentes técnicas 
entre elas utilizando as medidas fotométricas com o 
uso de reação de derivatização. Neste trabalho foram 
comparadas as técnicas de Berthelot modificado 
(BM) e do reagente o-ftaldialdeído (OPA) com o 
intuito de avaliar qual é mais viável para as análises 
de amônia. No BM, a amônia transformada em 
monocloroamina reage com salicilato formando 5-
aminosalicilato que é oxidado formando um 
complexo de cor verde. Na reação com o OPA, em 
presença de sulfito e meio básico há formação de 
produto que apresenta coloração levemente rosada. 
As medidas foram realizadas usando um 
espectrofotômetro de absorção molecular UV/Vis 
GENESYS 10uv e cubeta de quartzo de 10 mm. 

Resultados e Discussão 

Foram construídas curvas analíticas e 
determinadas linearidade e sensibilidade. Foram 

realizados testes para determinar o tempo de reação 
até estabilização dos produtos e testes de 
recuperação. Testes estatísticos foram aplicados. Os 
resultados estão apresentados na tabela 1. 
 

Tabela 1. Resultados obtidos nos testes 
comparativos entre as técnicas BM e OPA para 
determinação de amônia. 

 OPA 
Berthelot 

modificado 

Seletividade Seletivo para 
amônia e aminas 

Específico para 
amônia 

Comprimento de 
onda de maior 

absorção 
294 nm 694 nm 

Coeficiente de 
correlação da 

reta 
0,998 0,999 

Linearidade Boa Boa 

Sensibilidade 0,0052 0,01357 

Limite de 
detecção / 

Quantificação 
0,73 / 2,44 µmol/L 1,10 / 3,68 µmol/L 

Recuperação 98% 97% 

Pelo teste estatístico t (student), pode-se concluir que não 
há diferença entre as técnicas. 

Conclusões 

As técnicas BM e OPA para determinação de 
amônia apresentaram resultados semelhantes. Com 
o BM algumas vantagens foram observadas como 
melhor limite de quantificação, menor custo dos 
reagentes e a especificidade para o analito de 
interesse (amônia). 
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Abstract 
Establishment of official quality standards for 
Brazilian roasted and ground commercial coffees 
involving chemical markers and chemometric. There 
still no official method for coffee quality, taking 
chemical composition into account, like those 
proposed here.  

Introdução 
O café é a commodity agrícola tropical mais 
comercializada no mundo1. Neste contexto, o Brasil 
figura como maior produtor e exportador mundial, 
responsável por aproximadamente um terço da 
produção e das exportações globais. Nos últimos 
anos, o segmento de cafés especiais tem 
apresentado elevado crescimento, principalmente 
por mudanças de padrões de consumo, com a 
consolidação de um conceito de qualidade, com 
predisposição do consumidor em pagar a mais por 
isso2. O conceito de qualidade considera que, um 
bom produto seja constituído unicamente de café 
puro, sem impurezas-adulterantes, contendo a 
menor quantidade de defeitos. Porém, ainda não 
existe regulamento técnico que estabeleça um 
padrão oficial de identidade e qualidade para o café 
torrado e moído brasileiro. Há carência de métodos 
químicos capazes de auxiliar a análise sensorial, na 
identificação de possíveis adulterações e defeitos 
como preto, verde e ardido, de forma menos 
subjetiva. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
amostras de cafés torrado e moído de: cafés 
arábica premiados pela boa qualidade sensorial, 
cafés contendo defeitos, blends de café arabica com 
café conilon e amostras comerciais de cafés, 
visando estabelecer parâmetros de classificação 
com relação à sua qualidade, empregando 
cromatografia líquida (HPLC), espectroscopia NIR e 
técnicas de análise multivariadas. 

Resultados e Discussão 
Foram analisadas 14 amostras de cafés premiadas 
pela sua boa qualidade sensorial no concurso Café 
Qualidade Paraná 2015, 1 amostra de café arábica 
puro, 1 de café conilon puro, 1 de café arábica 
contendo defeitos (escolha) e 170 amostras de 
cafés comerciais. As análises de carboidratos totais 

e de metilxantinas (cafeína e trigonelina), realizadas 
pela técnica primária de referência (HPLC), 
seguiram as normas padrão internacional ISO 
11292:1995 e ISO 20481:2008, respectivamente. 
Para obtenção dos espectros NIR, peneirou-se as 
amostras de café em granulometria inferior a 24 
mesh, pesou-se 2,00 g de amostra e procedeu-se a 
aquisição dos dados utilizando célula de quartzo do 
tipo spinning em espectrômetro Foss XDS 23. Os 
resultados quantitativos foram expressos em g por 
100 g-1 de amostra em base seca e, utilizados para 
análise multivariada os softwares Statistica 8.0 e 
MatLab R2010a. Pôde-se realizar a classificação e 
diferenciação das matrizes de cafés comerciais e de 
cafés premiados por meio de análise de 
agrupamento hierárquico (HCA) e análise de 
componentes principais (PCA). Estas explicaram 
nas componentes principais (CP) 1, 2 e 3, 89,56% e 
100% da variância dos dados com relação à 
concentração de carboidratos totais e das 
metilxantinas, respectivamente. A partir dos valores 
e de reflectância difusa obtidos no espectro NIR, 
seguida de 1ª derivada e seleção de variáveis, foi 
estabelecida por PCA e HCA, a diferenciação e 
classificação das amostras comerciais, premiadas, 
contendo defeitos e blends com conilon, que 
explicou 67,87% da variância dos dados nas CP 1 e 
2. 

Conclusões 
A boa correlação estatística indica que a estratégia 
empregada, adotando os marcadores químicos 
(carboidratos e metilxantinas), baseada na 
classificação sensorial e no tratamento de dados por 
análise multivariada, foi eficiente para subsidiar o 
estabelecimento do padrão oficial de qualidade do 
café torrado e moído brasileiro. 
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Abstract 
This work studies the nematicide effect of C. 
spectabilis seed extract against P. brachyurus, in 
association with the adjuvants. The hydroalcohol 
seeds extract plus DMSO treatment showed 
average reduction of 7.6% in mortality when 
compared to adjuvant-free extract, while Tween 20 
control (extract-free) presented mortality rate of 
91%, indicating toxicity at tested concentration. 

Introdução 

A soja é o grão de maior destaque na 
movimentação do agronegócio brasileiro. A 
quantidade e qualidade na produção de soja é 
afetada por diversos fatores, entre eles a presença 
de nematoides.  No Brasil, algumas lavouras 
registraram perdas de produção entre 30 e 100%, 
dependendo da espécie de nematoide, cultivar de 
soja utilizada e condições edafoclimáticas da região 
de plantio.1 

A Crotalaria spectabilis é utilizada no 
sistema de rotação de culturas devido ao seu efeito 
antagonista sobre fitonematoides.2 

Visando contribuir para o desenvolvimento 
de novos produtos com ação contra nematoides da 
soja, objetiva-se estudar o efeito nematicida do 
extrato de sementes de C. spectabilis contra juvenis 
infecciosos (J2) de Pratylenchus brachyurus, em 
associação com os adjuvantes Tween 20 (1,5%) e 
Dimetilsulfóxido [DMSO (0,05%)]. 

Resultados e Discussão 
 O resultados obtidos no ensaio de 
susceptibilidade de juvenis (J2) de P. brachyurus 
estão apresentados na Figura 1. Neste ensaio  
porcentagem de imobilidade do nematóide é 
observada após 48 horas de experimento, 5 
concentrações diferentes de extrato de sementes de 
C. spectabilis, associados a DMSO e Tween 20 
foram testados.O nematoide foi exposto ao extrato 
por 24 horas e quantificado (efeito nematostático), e 
então recuperado em água ultrapura e após 24 
horas quantificado novamente (efeito nematicida). 
  Entre os tratamentos avaliados a maior taxa 
de imobilidade depois de 24 horas de exposição foi 
100% para extrato puro, para o extrato + adjuvantes 
o valor mínimo foi de 90%, contra 10% nos 
controles. Depois de 24 horas de recuperação, 

esses valores diminuíram para um máximo 53% 
para extratos puros, 35% para extratos + DMSO e 
9% para o branco e controle DMSO (DMSO + H2O). 
Contudo, as amostras contendo controle de Tween 
20 (Tween 20 + H2O), apresentaram taxa de 
mortalidade de 91% de juvenis de P. brachyurus, 
indicando toxicidade nas concentrações testadas.. 
Os extratos aos quais foram acrescentados DMSO 
mostraram redução de 7,6% na mortalidade do 
nematoide comparado aos valores do extrato livre 
de adjuvantes, provavelmente devido ao efeito de 
permeação (estabilizando os componentes da 
cutícula do nematoide e ativando o sistema 
imunológico). 
 
Figura 1: Taxa de imobilidade de P. brachyurus (J2) após 
teste de 24 horas de exposição + 48 horas recuperação. 
E=extrato, Tween= Tween 20 (1,5%), DMSO= 
Dimetilsulfoxido (0,05%). 

 

Conclusões 

Nossos resultados sugerem, resultado positivo para 
avaliar a ação nematostática, porém não é relevante 
para determinar ação nematicida para o nematoide 
em questão. 
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Abstract 

Evaluation of the potential of organic polymers in the 
adsorption of tricyclic antidepressants in aqueous 
medium. The present work describes the 
development of new polymers for the adsorption of 
tricyclic antidepressants present in water. 

Introdução 

A poluição de corpos hídricos é um problema 
mundial, com isso muitas estratégias têm sido 
desenvolvidas a fim de diminuir os impactos 
ambientais e sociais causados pelos poluentes 
emergentes. Os métodos mais utilizados para o 
tratamento de água são a fotodegradação e a 
adsorção. A fotodegradação, apesar de ser muito 
estudada para o tratamento de água, pode gerar 
produtos de degradação mais tóxicos do que 
composto inicial.1,2 A adsorção não gera compostos 
tóxicos, entretanto para um bom desempenho o 
adsorvente utilizado deve apresentar alta 
capacidade adsortiva e rápida cinética de adsorção. 
Deste modo, o objetivo do presente trabalho é 
sintetizar um polímero com alta capacidade 
adsortiva para os antidepressivos tricíclicos para 
utiliza-lo na remoção deste poluente emergente em 
águas. 

Resultados e Discussão 

A obtenção de polímeros com alta capacidade 
adsortiva para remoção de poluentes emergentes 
presentes em aguas contaminadas é altamente 
dependente da interação entre o monômero 
funcional com e o analito de interesse. Deste modo, 
optou-se por realizar uma simulação computacional 
pelo método semi-empírico utilizando o software 
Gaussian 09 para avaliar qual o monômero que 
apresenta a maior energia de interação com a 
amitriptilina (AMT). Para a síntese do material, 
foram estudados 18 diferentes monômeros na 
simulação computacional e, de acordo com os 
resultados obtidos, verificou-se que o monômero 
ácido acrílico apresentou maior energia de interação 
com a AMT (molécula modelo). Deste modo, na 
síntese foram utilizados os seguintes reagentes: 
ácido acrílico (monômero funcional), tolueno e 
clorofórmio (solventes porogênicos), etilenoglicol 
dimetacrilato (agente de ligação cruzada) e o 2,2’-
azoisobutironitrila (iniciador radicalar). A fim de 

comprovar a simulação computacional foi efetiva 
realizou-se uma síntese utilizando como monômero 
funcional o ácido metacrílico. Os polímeros obtidos 
foram caracterizados por FT-IR, análise textural, 
análise termogravimétrica, microscopia eletrônica de 
varredura e determinação do pHpcz. A adsorção da 
AMT pelos materiais sintetizados foi avaliada em 
ampla faixa de pH (2,0 a 7,0) sob as condições: 40 
mL de uma solução de amitriptilina 40 mg L-1, 10 mg 
de material polimérico e agitação durante 60 
minutos. Posteriormente, as suspensões foram 
filtradas e os sobrenadantes analisados por HPLC. 
Neste estudo pode-se observar que os polímeros 
adsorveram AMT em todos os pHs estudados, 
entretanto maior quantidade de adsorção foi obtida 
em pH 7,0, neste pH verificou-se que o poli(ácido 
acrílico-co-EGDMA) adsorve em aproximadamente 
2,67 vezes mais AMT do que o poli(MAA-co-
EGDMA). Em seguida realizou-se a adsorção 
competitiva dos antidepressivos tricíclicos 
(doxepina, amitriptilina, nortriptilina, clomipramina e 
imipramina) em ampla faixa de pH, podendo ser 
observado que  poli(ácido acrílico) apresenta maior 
adsorção para todos os analitos avaliados quando 
comparado com o poli(AA-co-EGDMA).   

Conclusões 

De acordo com os resultados obtidos até o 
momento pode-se afirmar que o poli(ácido acrílico-
co-EGDMA) apresenta uma maior capacidade de 
adsorção dos antidepressivos tricíclicos quando 
comparado com o poli(ácido metacrílico-co-
EGDMA), o que comprova a eficiência da simulação 
computacional para determinação do melhor 
monômero funcional. Cabe salientar que os dois 
monômeros utilizados possuem estrutura química 
muito semelhante. Deste modo, pode-se afirmar que 
os poli(ácido acrílico-co-EGDMA) é um material 
promissor para o desenvolvimento de métodos de 
pré-concentração.  
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Abstract 

Multivariate optimization and electrochemical 
ethylone behavior using cathodically pretreated 
BDDE. The objective is the development of a 
voltammetric method fast and selective for abuse 
drugs determination in comparison to the 
colorimetric methods employed. 

Introdução 

O desenvolvimento de métodos analíticos rápidos e 
eficientes para a determinação de drogas de abuso 
em substancias apreendidas possuem grande 
interesse na química forense devido à elaboração 
de análogos estruturais como alternativa legal para 
drogas ilícitas. Testes colorimétricos são utilizados 
para a determinação de sustâncias ilícitas in situ, 
entretanto estes apresentam desvantagens por não 
serem técnicas seletivas e fornecerem falsos 
positivos. Em análises laboratoriais as técnicas 
cromatográficas são amplamente utilizadas, porém 
não são portáteis e apresentam baixa frequência 
analítica.1 Neste contexto destacam-se as técnicas 
voltamétricas que possuem alta frequência analítica, 
portabilidade, e maior seletividade (quando 
comparado com os testes colorimétricos). Dentre os 
eletrodos utilizados em voltametria, o eletrodo de 
diamante dopado com boro (BDDE) sustenta uma 
ampla janela de potencial, não requer modificação 
de superfície e apresenta baixa corrente de fundo.2 
Mediante o exposto, o objetivo do presente trabalho 
é desenvolver um método analítico para etilona, 
uma nova substância psicoativa, por voltametria 
utilizando o BDDE. 

Resultados e Discussão 

Para o presente estudo utilizou-se uma célula com 
três eletrodos: BDDE (eletrodo de trabalho 
previamente tratado pela aplicação de uma corrente 
controlada de 30 mA por 0,5 minutos e -30 mA por 
2,5 minutos, respectivamente), Ag/AgCl (eletrodo de 
referência) e eletrodo de Pt (contra eletrodo). O 
efeito do pH no comportamento eletroquímico da 
etilona foi estudado por voltametria ciclíca na faixa 
de 2,0 à 8,0, utilizando como eletrólito suporte o 
tampão Britton-Robinson 0,1 mol L-1, velocidade de 

varredura de 50 mV s-1 e incremento de potencial de 
4,7 mV, obtendo-se pico de oxidação com melhor 
relação sinal/ruído em pH 2,0. Posteriormente 
realizou-se a otimização do tipo de eletrólito suporte 
e sua concentração, em que as melhores condições 
foram obtidas com H2SO4 0,5 mol L-1. Para o estudo 
de velocidade de varredura, a variação de 
velocidade sucedeu-se entre 10-75 mV s-1. 
Observou-se que com o aumento da velocidade de 
varredura houve aumento nas correntes de 
oxidação e o deslocamento dos picos para valores 
mais positivos de potencial, característica de 
processos controlados por difusão. A partir dos 
dados obtidos no estudo de velocidade de varredura 
determinou-se o coeficiente de difusão (3,06x10-6 
cm2 s-1), número de elétrons envolvidos (1 elétron) e 
o coeficiente de transferência de elétrons (0,69), os 
quais foram calculados pelas respectivas equações 
de Andrieux e Savèant, Randles-Sevcik e Tafel. Os 
parâmetros da voltametria de onda quadrada foram 
otimizados por meio de Matriz de Doehlert para três 
variáveis (frequência, incremento de potencial e 
amplitude de pulso) utilizando como resposta 
analítica a função desejabilidade. As superfícies de 
resposta obtidas não apresentaram falta ajuste e 
apresentaram valores críticos de: 81 Hz 
(frequência), 23 mV (incremento de potencial) e 42 
mV de amplitude de pulso.   

Conclusões 

De acordo com os resultados obtidos até o 
momento, pode-se afirmar que o método em 
desenvolvimento apresenta vantagens para a 
determinação de etilona em amostras apreendidas 
devido ao baixo custo de aquisição e manutenção 
da técnica e sua alta frequência analítica.  
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Abstract 

TRIGONELINE AND CAFFEINE QUANTITATION 
BY ULTRA HIGH PERFORMANCE LIQUID 
CHROMATOGRAPHY OF GROUND ROASTED 
COFFEE A method for quality control of commercial 
coffee using methylxanthines as chemical markers 
was developed. 

Introdução 

 A produção de café no Brasil cresceu cerca de 50% 
em 10 anos. Atualmente, o País é o maior produtor 
e exportador mundial de café. A produção em larga 
escala, das duas principais espécies de café - 
arábica e conilon, asseguram sua competitividade 
no mercado e a elevada sustentabilidade desse 
agronegócio1. O café arábica fornece uma bebida 
de qualidade sensorial superior, apresentando um 
menor teor de trigonelina e um maior teor de 
cafeína, quando comparado ao café conilon2. 
Entretanto, o café comercial é resultado das 
misturas destas espécies, ou blends, podendo 
apresentar até 30% do grão conilon. Apesar disto, 
não é dado ao consumidor à informação quanto à 
proporção da liga. Portanto, uma das formas de se 
avaliar esta proporção entre arábica e conilon em 
um produto comercial é realizando a análise 
quantitativa da trigonelina e da cafeína, 
considerados como marcadores químicos3. A 
técnica comumente empregada para este tipo de 
determinação é a cromatografia. Com os recentes 
avanços instrumentais, o uso da cromatografia de 
ultra alta performance (UPLC) em análises de rotina 
se tornou uma alternativa viável, pela possibilidade 
de se realizar análises mais rápidas e com menor 
geração de resíduos, fato que atende aos preceitos 
da Química Verde1. Contudo, o número de trabalhos 
utilizando UHPLC para análise de trigonelina e 
cafeína em amostras de café ainda é escasso4. 
Sendo assim, o presente trabalho objetivou o 
desenvolvimento e a aplicação de um método 
cromatográfico rápido, seletivo e robusto para 
analisar trigonelina e cafeína em 60 amostras de 
café torrado e moído comerciais. 

Resultados e Discussão 

O preparo das amostras foi feito de acordo com a 
extração descrita na ISO 20.481:2008. O método 
desenvolvido utilizou eluição por gradiente com fase 
móvel composta por água e acetonitrila, sistema de 
ultra-alta performance (UPLC, Acquity Ultra 

Performance LC, Waters), coluna Acquity UPLC® 
BEH C18 (2,1 x 50 mm; 1,7 μm; Waters). O tempo 
de análise foi de 3 minutos com vazão de 0,3 mL 
min-1.  
Constou-se pelo teste de Tukey, variações 
significativas em nível de 5% entre os teores de 
trigonelina e cafeína para as espécies arabica e 
conilon. Os cafés comerciais apresentaram ampla 
faixa de variação nas concentrações de trigonelina e 
cafeína. Em relação à trigonelina a menor 
concentração constatada foi de 0,03 %(m/m) e a 
maior de 1,04%(m/m) e, para a cafeína a menor foi 
de 0,93 %(m/m) e a maior de 2,33 %(m/m).  

 
 Figura 1. Cromatogramas (A) amostra de café 
arábica, (B) amostra de café conilon. 
 
Os cafés comerciais apresentaram ampla faixa de 
variação nas concentrações de trigonelina e 
cafeína. Em relação à trigonelina a menor 
concentração constatada foi de 0,03 %(m/m) e a 
maior de 1,04%(m/m), para a cafeína a menor 
concentração foi de 0,93 %(m/m) e a maior de 2,33 
%(m/m). 

Conclusões 

O método desenvolvido para a determinação dos 
teores de trigonelina e cafeína por UHPLC em cafés 
comerciais foi rápido, seletivo, preciso, linear, 
robusto. Os teores de trigonelina e cafeína 
mostraram uma maior proporção de conilon nas 
amostras comerciais de cafés torrado e moído.  
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Abstract 

Employment doped diamond electrode with pre 
treated boron cathodically to determine morpholine. 
The morpholine (MO) and their derivatives are used 
in industries such as corrosion inhibitors. cheaper 
techniques are being studied in order to develop 
methods for determining these compounds. Among 
the technical highlights is the voltammetric to present 
low cost and high sensitivity. In this work it was used 
EDDB working electrode to determine MO. The 
analysis of this analyte shows to undergo oxidation 
occurs an irreversible process. 

Introdução 

A morfolonia (MO) e seus derivados possuem grande 
importância em refinarias de petróleo e de alimentos, 
pois são utilizados como inibidores de corrosão, 
protegendo internamente os dutos e caldeiras1. A sua 
estrutura molecular é composta de amina secundária 
heterocíclia. Dentre as técnicas analíticas mais 
utilizadas para determinação desta amina, destaca-
se o HPLC ou espectrofotometria2. Entretanto, 
métodos eletroanalíticos, como a voltametria, tem 
sido empregado para o estudo da MO, pois esta 
técnica apresenta uma análise de baixo custo, além 
de gerar pouco resíduo. No entanto, a MO 
geralmente apresenta baixas eletroatividades para 
eletrodos convencionais, resultando em 
determinações de modo indireto com o emprego de 
eletrodos impressos 1,2. Mediante ao exposto, neste 
trabalho será utilizado o eletrodo de diamante 
dopado com boro (EDDB) como eletrodo de trabalho, 
uma vez que não precisa de modificação alguma3 , 
além disso, apresenta estabilidade e 
reprodutibilidade eletroquímica superior a outros 
eletrodos. Além do mais, o EDDB suporta uma vasta 
faixa de potencial de trabalho3,4 . Portanto, neste 
trabalho foi desenvolvido um método simples, rápido 
e sensível para determinação de morfolina em 
amostras de água por EDDB pré-tratado 
catódicamente. 

Resultados e Discussão 

As medidas eletroquímicas foram realizadas num 
eletrólito suporte de KCl 0, 1 mol L-1 em uma célula 
de vidro contendo três eletrodos: referência Ag/AgCl, 
contra eletrodo de platina e EDDB como 

potenciostato/galvanostato Autolab® PGSTAT-12 
(Eco Chemie BV, Utrecht, The Netherlands). 
Inicialmente, foi realizado um estudo de pH numa 
faixa de 1,0 a 10,0; realizado em KCl 0,1 mol L-1 . 
Como melhor resposta em termos de magnitude de 
corrente, a MO apresentou melhor desempenho 
quando o pH era 4,0. Posteriormente, estudou-se o 
estudo cinético da MO, a partir da voltametria cíclica, 
aumentando a velocidade de varredura de 10 a 100 
mV s-1 (Figura 1), o que possibilitou averiguar que a 
corrente de oxidação (Ipa) varia linearmente com v 
1/2, indicando que o processo de oxidação é 
controlado por difusão das espécies. Além disso, foi 
possível observar um pequeno deslocamento de 
potencial de oxidação para valores mais positivos, 
característicos de processos irreversíveis. 
. 
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Fig. 1. Voltamogramas cíclicos em 200 mg L-1 de MO; 
velocidade de varredura de 10 a 100 mV s-1. 

Conclusões 

Medidas em KCl 0,1 mol L-1 empregando EDDB sob 
pré- tratamento catódico apresentaram boa 
determinação para morfolina. Como próximas 
etapas, será realizado a otimização das técnicas de 
voltametria de pulso para realização da curva 
analítica e também a aplicação em amostras reais. 
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Abstract 

This work consists in the development of an 
atmospheric sampler using boron-silicate diffusion 
tubes for collection of gases. These steps were 
followed: 1) Mechanical design of atmospheric 
sampler assembly parts. 2) Computational Fluid 
Dynamics Analysis (CFD) to determine the 
prototype´s performance in the sampling process. 3) 
Embedded system development using the Arduino 
Mega R3 for a monitoring and control system. 4) Pre-
campaign tests. Finally, after conducting all these 
steps, it was verified that the device, together with its 
systems, can fulfill the gases concentration 
determination. 

Introdução 

A atmosfera é composta por gases partículas e 
gotículas. No processo de oxidação da atmosfera 
alguns gases como o dióxido de enxofre e óxidos de 
nitrogênio formam sais de sulfatos e nitratos na forma 
de material particulado¹. No processo de 
amostragem, a discriminação das fases gasosa e 
particulada é de grande importância e para isso 
utiliza-se a técnica por difusão controlada. Neste 
projeto, desenvolveu-se um dispositivo para o 
conjunto amostrador de forma a automatizar o 
processo de coleta através de módulos eletrônicos. 
No projeto mecânico utilizou-se a análise de fluido 
dinâmica computacional para validar o protótipo. 

Resultados e Discussão 

O dispositivo amostrador é apresentado na Figura 1: 
 
Figura 1. Protótipo do sistema amostrador 
 

 
 

A figura 2 apresenta o módulo dividor de ar (inlet). 
 
Figura 2. Módulo divisor de ar 

A análise CFD e seus resultados são apresentados 
pela a Figura 3. Pode-se observar que o sistema 
realizou a distribuição de ar conforme especificado. 
O gradiente de cor ilustra a velocidade do ar. Na 
legenda o gradiente vermelho indica 20m/s de 
velocidade e o gradiente azul indica menor 
velocidade (0,313m/s). 
 
Figura 3. Análise CFD do sistema 

Conclusões 

Este trabalho teve o objetivo de desenvolver e 
construir um dispositivo de fácil utilização para 
amostragem de gases presentes na troposfera. 
Verificou-se a eficiência do dispositivo utilizando a 
análise por fluido dinâmica computacional (CFD) 
além de testar os módulos eletrônicos presentes no 
sistema embarcado e comprovou-se que o sistema 
consegue dividir o fluxo de ar igualmente entre os 
três denuders permitindo a análise em triplicata de 
uma amostragem. 
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Abstract 

This project has the propose of upgrading an existing 
automated gas sampling system capable of 
coordinating the atmospheric species sampling 
through denuder tubes. These steps where followed: 
1) Analysis of the existing sampler interior. 2) Design 
of the new electronic modules. 3) Workbench tests to 
tryout the new modernized sampling system. Finally, 
after conducting all these stets, it was verified that this 
system can perform better with the new upgrades. 

Introdução 

No processo de amostragem de gases atmosféricos 
torna-se importante utilizar um sistema para que um 
analista possa realizar o trabalho de campanha afim 
de analisar as espécies de interesse¹. Para isso, 
utiliza-se normalmente sistemas para realizar o 
controle de válvulas solenoide de forma automática. 
Neste projeto, fez-se a modernização de um sistema 
de controle de válvulas para melhorar o tempo de 
resposta, precisão do comando abrir e fechar, 
permitir o analista monitorar e controlar remotamente 
a campanha. 

Resultados e Discussão 

O sistema modernizado é apresentado pela Figura 1: 
 
Figura 1. Sistema para amostragem sequencial 
 

Este sistema fabricado na Alemanha (Universidade 
de Dortmund)) foi analisado internamente e 
observou-se que são acionadas um conjunto de 12 
válvulas solenoides. Pode-se observar que ele utiliza 
predominantemente eletrônica analógica para 
comandar o sistema.  Com isso, fez-se a 
modernização dele incluindo sistemas digitais. A 
nova interface gráfica para o sistema foi desenvolvida 
no ambiente Visual Studio da A Figura 2 apresenta a 
interface com o usuário. 

Figura 2. Interface de controle e monitoramento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os módulos eletrônicos desenvolvidos para substituir 
são apresentados pela a Figura 3. 
 
Figura 3. Módulos eletrônicos desenvolvidos  

Após uma série de testes deste sistema e simulações 
realizadas no Proteus ISIS além de integrar este 
sistema em conjunto com o microcontrolador Arduino 
Mega R3 verificou-se que o novo sistema cumpriu a 
tarefa designada. Com a nova eletrônica digital 
integrada obteve-se melhor resposta aos comandos 
fornecidos do que ao sistema para amostragem 
sequencial da Universidade de Dortmund. 

Conclusões 

Este trabalho teve o objetivo de modernizar um 
sistema de controle de válvulas para oferecer uma 
série de melhorias ao analista. Os testes em 
simulação e em bancada verificou-se uma melhor 
resposta aos comandos fornecidos no novo sistema 
digital desenvolvido neste projeto. 
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Abstract 

Effect of graphene (RG) as dispersed phase on 
structure of silicon oxycarbide ceramics (SiCO) 
 
The presence of graphene may produce different 
phases into SiCO that are desirable for 
electrochemical applications. 

Introdução 

Materiais cerâmicos à base de oxicarbeto de silício 
(SiCO) podem ser facilmente obtidos a partir da 
pirólise controlada de poli(organossiloxanos), sendo 
este um material polimérico contendo silício, carbono 
e oxigênio em sua composição. A microestrutura 
gerada na matriz destas cerâmicas depende das 
condições de pirólise assim como da estrutura 
molecular do precursor polimérico utilizado [1], 
podendo exibir fases cristalinas como carbeto de 
silício (SiC), C-grafite e cristobalita (c-SiO2), além de 
fases não cristalinas de sítios tetracoordenados de Si 
(SiO4, SiO3C, SiO2C2, SiOC3 e SiC4) [2]. A 
incorporação de cargas inertes ou reativas aos 
precursores também pode alterar o processo de 
cristalização, inclusive com a formação de novas 
fases após pirólise. Devido à natureza química, 
proporção e distribuição das fases produzidas, 
cerâmicas de SiCO podem exibir excelentes 
propriedades térmicas, mecânicas, de resistência à 
oxidação e estabilidade química [3,4]. De acordo com 
a microestrutura usualmente obtida, estes materiais 
também apresentam alto potencial para aplicação 
como sensores eletroquímicos. Neste sentido, este 
estudo foca na preparação de cerâmicas de SiCO, a 
partir de precursores baseados em poli(dimetil-co-
difenilsiloxano) com terminações hidroxiladas, PMF, 
e grafeno (GR), com ênfase na avaliação estrutural 
para posterior investigação em aplicações 
eletroanalíticas. 

Resultados e Discussão 

A fase dispersa grafeno (GR) foi preparada a partir 
da oxidação do grafite utilizando o método de 
Hummers, seguida de sua redução com hidrazina. 
Para comprovar a obtenção de GR, todas as fases 
carbonáceas foram devidamente caracterizadas por 
DRX, IV e TGA. Após caracterização, a fase GR foi 
incorporada à silicona linear fluida de PMF sob 

agitação magnética, em diferentes proporções em 
massa (0, 5, 15 e 25% de GR) contendo 
dibutildiacetato de estanho como catalisador, e 
submetidos a 400°C por 4h para preparação dos 
precursores poliméricos. Estes, por sua vez, foram 
pirolisados em atmosfera de argônio, da temperatura 
ambiente a 1500°C, para a obtenção das cerâmicas 
de SiCO contendo ou não GR. As análises 
termogravimétricas permitiram verificar um aumento 
na estabilidade térmica dos precursores enriquecidos 
com GR e a eficiência da reticulação e obtenção dos 
precursores foram comprovadas por analises de IV. 
A conversão polímero-cerâmica foi comprovada nos 
espectros IV. As análises de DRX permitiram verificar 
um aumento do teor de fases cristalinas de C-grafite 
com a adição de GR na matriz polimérica. Com 
relação à fase semicondutora de SiC o mesmo 
comportamento não foi verificado, já que a amostra 
com 15% de GR apresentou uma maior quantidade 
dessas fases em relação à composição com 25% de 
GR. A morfologia das cerâmicas também foi 
investigada por MEV. 

Conclusões 

Cerâmicas de SiCO enriquecidas com GR foram 
facilmente obtidas por pirólise de 
poli(organossiloxanos) lineares contendo GR como 
fase dispersa. Os materiais obtidos exibiram 
microestruturas relevantes para futuras 
investigações como sensores eletroquímicos, 
principalmente a composição com 25% de GR, a qual 
se revelou praticamente como material cerâmico 
carbonáceo.  
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Abstract 

Morphological and textural evaluation on porous 
SiOC derived ceramics after HF etching treatment 

This work brings a method to optimize textural 
features of SiOC ceramics which showed promising 
conducting properties.  

Introdução 

Cerâmicas porosas de carbeto de silício 
(SiOC) têm uma grande variedade de aplicações, tais 
como filtração de metais fundidos e separação de 
gases corrosivos.1 Além disso, esses materiais 
exibem um potencial promissor como sensores 
eletroquímicos, devido à formação in situ de fases 
eletricamente ativas.2  

Além disso, estratégias selecionadas podem 
ser utilizadas a fim de otimizar a área superficial 
desses materiais, visando maior sensibilidade do 
sensor. Uma técnica utilizada é o tratamento químico 
com solução aquosa de HF para remoção de 
domínios isolantes ricos em SiO2 (Eq, 1) e aumento 
de área superficial.3 

SiO2 (s) + 6 HF(aq)   H2Si F6 (g) + 2 H2O(l)     (1) 
Esse trabalho tem como objetivo o 

aprimoramento e análise da superfície de materiais 
cerâmicos de SiOC, utilizando tratamento químico 
com HF, visando utilização em sensores 
eletroquímicos.  

Resultados e Discussão 

Dois precursores poliméricos foram preparados: 
DVDH (por reação de hidrossililação entre 1,3,5,7-
tetrametilciclotetrassiloxano, D4H e 1,3,5,7-tetrame-
til-1,3,5,7-tetravinilciclotetrassiloxano, D4Vi) e PMFV 
(por reticulação radicalar de poli[dimetilsiloxano-co-
difenilsiloxano] com terminações vinílicas). O primei-
ro compreende uma rede tridimensional de estrutura 
mais aberta, enquanto o segundo é baseado em um 
polímero linear de estrutura mais empacotada. 

As cerâmicas de SiOC foram obtidas por pirólise 
controlada sob atmosfera de Ar, a 1000 e 1500oC. 
Adicionalmente, pedaços de cada amostra foram 
deixados submersos em solução aquosa de HF 20% 
(v/v) para remoção de domínios isolantes ricos em 
ligações Si-O.  

As características texturais e morfológicas foram 
analisadas por técnica de adsorção/dessorção de 

nitrogênio e microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) A influência do tratamento  químico nas fases 
cristalinas foi estudada por difratometria de raios X 
(DRX). 

Os materiais obtidos apresentaram micro-
estrutura relevante para aplicação como sensores 
eletroquímicos. Os materiais apresentaram fase 
condutora de Clivre, semicondutora de β-SiC e 
isolante de SiO2 em diferentes proporções. O 
tratamento químico com HF é conhecido por remover 
apenas domínios isolantes ricos em ligações Si-O e 
provou aumentar a área superficial específica de 2 a 
95 vezes. A eficiência do tratamento é relativa à 
estrutura e composição do polímero precursor e 
também ao tratamento térmico (pirólise) submetido.  

O aumento na área de superfície do eletrodo deve 
acarretar em maior sensibilidade do sensor, devido à 
maior área de contato eletrodo-analito. Além disso, a 
fase removida consiste de domínios isolantes 
(consequentemente, as fases condutoras e 
semicondutoras, aumentam em proporção) o que 
deve levar também a uma melhora do desempenho 
eletroquímico do sensor. 

Conclusões 

O tratamento químico com HF proporcionou um 
aumento de área específica dos materiais de 2 a 95 
vezes, esperando-se que haja uma melhora no 
desempenho eletroquímico após o tratamento. Este 
trabalho é importante pois discute a criação de 
materiais eletricamente ativos, derivados de SiOC, 
bem como a apresentação de um método de 
otimização de aspectos texturais, visando 
aprimoramento de propriedades eletroquímicas. 
Esse é um campo inexplorado considerando 
cerâmicas derivadas de polímeros de silício. 

Agradecimentos 

Agradeço às agências de fomento, CNPq, CAPES 
e Fundação Araucária, pelo auxílio financeiro; à 
minha orientadora Prof.a Mariana G. Segatelli pela 
paciência e dedicação; aos laboratórios LARX e 
ESPEC (UEL); e a todas as pessoas que de algum 
modo contribuíram para a realização desse projeto.  
____________________ 
1 Yan, X.; Su, D.; Han, S.; J. Eur. Ceram. Soc., 2015, 35, 443.   
2 Cordelair, J.; Greil, P.; J. Eur. Ceram. Soc., 2000, 20, 1947. 
3 Li, J.; Lu, K.; J. Am. Ceram. Soc., 2015, 98 (8), 2357.   



 
Universidade Estadual de Londrina                                                                                 Londrina – 2016 

XXXII Semana da Química: Ciência e Tecnologia Química na Saúde  
 

Estudo de fases cristalinas em cerâmicas de SiOC, visando aplicação 

em sensores eletroquímicos 

Mariana F. Iastrenski 1 (PG), Mariana G. Segatelli* 1 (PQ) 

 

E-mail para correspondência: msegatelli@yahoo.com.br  
1 Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Química, 86057-970, Londrina, PR, Brasil 
 

Palavras Chave: oxicarbeto de silício, precursores poliméricos, sensor eletroquímico.  

Abstract 

Studies on crystalline phases of SiOC ceramics, 
aiming for application as electrochemical sensors  

Synthesis of ceramics with conducting properties, 
which can be modified depending on precursor 
structure and thermal treatment. 

Introdução 

Oxicarbeto de silício (SiOC) é uma classe de 
materiais cerâmicos bastante conhecida, sendo 
usualmente sintetizados por pirólise de polissilo-
xanos como polímeros precursores.1 Durante o 
processo de pirólise, fases eletricamente ativas são 
cristalizadas no interior da matriz cerâmica: Clivre 
(condutora), β-SiC (semicondutora) e c-SiO2 
(isolante). Os dois mecanismos que regem a 
cristalização das fases são Separação de fases 
(Eq.1) e Carborredução (Eq. 2). A presença das 
fases condutora de Clivre e semicondutora de β-SiC é 
o que torna possível a potencial utilização desses 
materiais como sensores eletroquímicos.2  

2 SiOC   β-SiC + c-SiO2 + Cfree   (1) 
3 C(s) + SiO2 (s)   β-SiC (s) + 2 CO (g)   (2) 
Além disso, diferentes estruturas moleculares dos 

precursores levam a diferentes proporções entre as 
fases cristalizadas.3 Este aspecto é especialmente 
relevante para a fase de Clivre, uma vez que esta 
determina propriedades interessantes como 
condutividade elétrica e térmica, além de resistência 
à cristalização e tenacidade.4  Sendo assim, 
diferentes propriedades podem ser alcançadas 
dependendo da escolha do polímero precursor 
(estrutura da cadeia polissiloxana e grupos laterais).  

O objetivo deste trabalho foi a obtenção e 
caracterização de materiais vítreos e cerâmicos de 
SiOC com propriedades condutivas, visando 
posterior utilização em sensores eletroquímicos.  

Resultados e Discussão 

Dois precursores poliméricos foram preparados: 
DVDH (por reação de hidrossililação entre 1,3,5,7-
tetrametilciclotetrassiloxano, D4H e 1,3,5,7-tetrame-
til-1,3,5,7-tetravinilciclotetrassiloxano, D4Vi) e PMFV 
(por reticulação radicalar de poli[dimetilsiloxano-co-
difenilsiloxano] com terminações vinílicas). O primei-
ro contendo monômeros cíclicos de silicona com 
grupos laterais metílicos, enquanto o segundo é 

baseado em uma polissiloxana de cadeia linear 
contendo grupos metil e fenil.  

As cerâmicas de SiOC foram obtidas por pirólise 
controlada sob atmosfera de Ar, a 1000 e 1500oC. 
Adicionalmente, pedaços de cada amostra foram 
deixados submersos em solução aquosa de HF 20% 
(v/v) para remoção de domínios isolantes ricos em 
ligações Si-O. Os polímeros foram caracterizados por 
análise termogravimétrica (TGA), e espectroscopia 
de infravermelho (FTIR), enquanto que a formação 
de fases cristalinas foi analisada por FTIR e 
difratometria de raios X (XRD). 

As amostras que exibiram potencial mais 
promissor foram as derivadas de PMFV obtidas a 
1000 e 1500oC e a derivada de DVDH pirolisada a 
1500oC, todas sem tratamento químico. As 
cerâmicas pirolisadas a 1000oC apresentaram maior 
proporção de fase condutora de Cgraf, sendo 
separação de fases (Eq.1) o principal mecanismo de 
cristalização. Por outro lado, as cerâmicas 
pirolisadas a 1500oC apresentaram maior proporção 
de fase semicondutora de β-SiC, sendo a 
carborredução (Eq. 2) o principal mecanismo de 
cristalização, consumindo Clivre para formar SiC.  

Conclusões 

Os materiais revelaram microestrutura relevante 
para aplicação como sensores eletroquímicos, 
(amostras mais promissoras: P10, P15 e D15, cujo 
desempenho eletroquímico será estudado em breve. 
Este trabalho é relevante na área de ciência dos 
materiais, pois proporciona uma maneira para a 
obtenção de materiais cerâmicos com propriedades 
condutivas, sem a necessidade de incorporação de 
substâncias dopantes de nenhum tipo.  

Agradecimentos 

Agradeço às agências de fomento, CNPq, CAPES 
e Fundação Araucária, pelo auxílio financeiro; à 
minha orientadora Prof.a Mariana G. Segatelli pela 
paciência e dedicação; aos laboratórios LARX e 
ESPEC (UEL); e a todas as pessoas que de algum 
modo contribuíram para a realização desse projeto.  
____________________ 
1 Schiavon, M. A.; et al; Quim. Nova, 2015, 38(7), 972. 
2 Cordelair, J.; Greil, P.; J. Eur. Ceram. Soc., 2000, 20, 1947. 
3 Saha, A.; Raj, R.; J. Am. Ceram. Soc., 2007, 90(2), 578. 
4 Kalfat, R.; et al; J. Mater. Chem., 1996, 6(10), 1673.  



 
Universidade Estadual de Londrina                                                                                 Londrina – 2016 

XXXII Semana da Química: Ciência e Tecnologia Química na Saúde  
 

Avaliação do tempo de tratamento térmico na estrutura de cerâmicas 

de oxicarbeto de silício (SiCO) derivadas de polissiloxanos cíclicos 

Thalita Centofanti
1 
(IC)

*
 e Mariana Gava Segatelli

1
 (PQ)  

*centofantithalita@gmail.com 

 
1
Universidade Estadual de Londrina, Centro de Exatas, Departamento de Química – Londrina – PR 

 

Palavras Chave: Pirólise controlada, oxicarbeto de silício, cerâmica, polissiloxanos cíclicos. 

Abstract 

Evaluation of heat treatment time on structure of 
silicon oxycarbide ceramics (SiCO) derived from 
cyclic polysiloxanes.  
Different precursors and annealing conditions 
showed influence on development of crystalline 
phases into SiCO ceramics. 

Introdução 

Polissiloxanos são precursores poliméricos muito 
utilizados no processo de pirólise controlada para 
obtenção de materiais cerâmicos de oxicarbeto de 
silício (SiCO)

1
. A síntese dessas cerâmicas envolve, 

basicamente, três processos principais: obtenção do 
polímero, moldagem e/ou cura e por fim a pirólise 
controlada sob atmosfera inerte ou reativa. Durante 
o processo de pirólise, a matriz cerâmica de 
oxicarbeto de silício SiCxO4-x (sendo 0 £ x £ 4) sofre 
diversos rearranjos estruturais, sendo a principal 
transformação acima de 1200ºC, onde ocorre a 
degradação e a reorganização dos sítios 
tetraédricos de silício resultando em fases 
cristalinas como carbono grafite, carbeto de silício 
(SiC) e cristobalita (c-SiO2)

2
, induzindo também a 

reação de carborredução, que consiste na redução 
da sílica através do carbono gerando uma fase 
semicondutora de SiC. A distribuição e proporção 
dessas fases condutoras e semicondutoras, que 
dependem da natureza química do precursor e 
condições de pirólise como tempo de tratamento 
térmico, conferem aos materiais diferentes 
microestruturas interessantes para aplicações 
eletroquímicas. Assim, o objetivo deste trabalho foi 
preparar duas cerâmicas provindas de diferentes 
precursores poliméricos e analisar a influência do 
tempo de tratamento térmico em suas estruturas. 

Resultados e Discussão 

Primeiramente, dois polímeros foram preparados a 
partir de duas siliconas cíclicas (polissiloxanos): o 
primeiro (P1) foi obtido por reação de hidrossililação 
entre 2,4,6,8-tetrameticiclotetrasiloxano (D4H) e 
2,4,6,8-tetrametil-2,4,6,8-tetravinilciclotetrasiloxano 
(D4Vi), catalisada por complexo de Pt(0), seguido 
pelo processo de cura a 110ºC por 8 horas. O 
segundo polímero (P2) foi obtido por reação de 

reticulação radicalar entre as cadeias de D4Vi a 
380ºC por 5 horas, em atmosfera de Ar. Os 
polímeros foram pirolisados em atmosfera inerte de 
Ar a 1500ºC por 1, 3 e 5 h, resultando nas 
respectivas cerâmicas. Os espectros IV permitiram 
verificar a efetividade dos processos de 
polimerização, observando-se bandas de absorção 
que indicaram formação de ligações etilênicas e 
propilênicas nas estruturas de P1 e P2, 
respectivamente. Os espectros IV das cerâmicas 
apresentaram bandas típicas relativas ao nSi-O-Si, 
nSi-C e dSi-O, ocorrendo alterações de suas 
intensidades de acordo com o tempo de tratamento 
térmico a 1500ºC e o tipo de precursor. As 
cerâmicas derivadas de P2 revelaram maior 
intensidade referente ao nSi-C, sendo este 
comportamento confirmado por DRX. Estas 
revelaram fases semicondutoras de b-SiC mais 
pronunciadas durante a pirólise, sendo que Cgrafite foi 
observado apenas em cerâmicas derivadas de P1, 
indicando a presença de carbono residual no 
material, que no outro conjunto de cerâmicas 
provavelmente foi consumido para formação efetiva 
de SiC, via carborredução. O efeito do tempo a 
1500

o
C e do tipo de precursor também foram 

avaliados nas características texturais e 
morfológicas das cerâmicas.  

Conclusões 

Cerâmicas de SiCO em diferentes isotermas a 
1500ºC foram sintetizadas com sucesso por pirólise 
de diferentes polissiloxanos cíclicos. Os materiais 
revelaram microestruturas contendo fases 
semicondutoras e condutoras em diferentes 
proporções, as quais foram dependentes do tipo de 
precursor e do tempo de tratamento térmico. Assim, 
os dois conjuntos de cerâmicas apresentaram 
potencialidades para aplicações eletroquímicas.  
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Abstract 

Synthesis of borosiloxane gels as ceramic 
precursors of silicon-boron oxycarbide (SiBCO) 
Borosiloxanes with distinct crosslinking densities 
and ceramic yields are good precursors to 
production of SiBCO ceramic. 

Introdução 

Cerâmicas de oxicarbeto de silício (SiCO) tem sido 
foco de estudos devido à simplicidade de obtenção 
variedade de aplicações1. Alcoxissilanos do tipo 
RSi(OR’)3, sendo R’=metil e etil e R=metil, etil, vinil e 
fenil, juntamente com ácido bórico resultam em géis 
precursores de borossilicatos com densidades de 
reticulação que dependem da natureza do grupo R. 
Estes precursores podem gerar cerâmicas de SiBCO 
com microestruturas particulares. A literatura reporta 
que a presença de boro antecipa e intensifica a 
cristalização de fases como carbeto de silício (SiC) e 
grafitização de carbono livre, importantes para 
aplicações em materiais que requerem certa 
condutividade elétrica2. Assim, o objetivo deste 
trabalho foi preparar e caracterizar térmica e 
estruturalmente dois géis de borossilicatos derivados 
de alcoxissilanos contendo metil e fenil como grupo 
R e diferentes teores de boro, os quais serão 
posteriormente empregados como precursores de 
SiBCO.   

Resultados e Discussão 

Foram preparados dois géis precursores de 
borosiloxanos a partir de metiltrietoxissilano (MTS), 
feniltrietoxissilano (FTS) e ácido bórico, B(OH)3 nas 
razões atômicas B/Si 0,1 e 0,5 por processo sol-gel. 
O método consistiu em agitação magnética dos 
alcoxissilanos com B(OH)3 até completa dissolução 
do ácido, com posterior gelatinização. Para 
comparação foram preparados géis sem boro de 
cada alcoxissilano por hidrólise/condensação na 
razão molar H2O:silano de 1:1, com agitação a 70 oC 
por 15 min em solução de HCl 1,0 M. Em seguida, o 
ácido foi neutralizado com quantidade 
estequiométrica de solução de NH3 (30%). Os géis 
obtidos foram secos em estufa a 70oC por 10 dias 
sendo posteriormente macerados e peneirados para 
serem analisados por FT-IR e TGA. 

Os espectros FT-IR dos géis precursores 
mostraram bandas de absorção entre 1200-1000 cm-

1 e 460-400 cm-1, relativas ao estiramento e 
deformação das ligações Si-O-Si e Si-O, 

respectivamente, assim como nSi-C em ~800 cm-1. 
Para os géis derivados de MTS foram verificadas 

bandas referentes a Si-CH3 em 1270 (dC-H) e 750 
cm-1 (rC-H). A inserção de boro nas redes dos 
precursores foi comprovada mediante bandas entre 

1300 e 1500 cm-1 (ʋB-O), em 1195 cm-1 (dB-OH) e, 
principalmente, na região de 880 cm-1, atribuída à 
ligação B-O-Si. Para ambos precursores, as bandas 
dos espectros contendo boro revelaram intensidade 
relativa proporcional à quantidade de B(OH)3 

adicionada, estando ausentes naqueles sem boro.  
O precursor baseado em MTS revelou etapas de 
degradação térmica referentes à volatilização de 
subprodutos de condensação, espécies voláteis das 
reações de redistribuição das ligações Si-O e Si-C e 
mineralização para formação de SiCO. O perfil das 
curvas TG para as composições contendo B foi 
similar ao MTS, porém, B/Si=0,1 apresentou maior 
estabilidade térmica, enquanto B/Si=0,5, a menor 
entre as três, indicando pronunciada dependência do 
teor de boro no grau de reticulação dos precursores. 
Este efeito foi menos evidente nos géis derivados de 
FTS. O rendimento cerâmico para o conjunto MTS foi 
superior ao FTS, indicando maior densidade de 
reticulação adquirida via incorporação de unidades 
trigonais de boro. 

Conclusões 

Géis de borossilicatos foram sintetizados a partir de 
metiltrietoxissilano e feniltrietoxissilano, por processo 
sol-gel e caracterizados por FT-IR e TGA. Os 
precursores cerâmicos contendo boro foram obtidos 
com sucesso devido ao surgimento da ligação B-Si-
O em suas estruturas. A presença e teor de boro 
resultaram em materiais com diferentes graus de 
reticulação e rendimentos cerâmicos, o que 
certamente dará origem a cerâmicas de SiCO e 
SiBCO com distintas microestruturas.  
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Abstract 

Determination of the composition of minerals in 
soybean molasses for use in fermentative 
processes. In this work, potassium was the main 
element found, followed by calcium, phosphorus, 
magnesium, boron, iron, manganese and chromium. 

Introdução 

O melaço de soja é um coproduto industrial, gerado 
durante o processamento da soja, especificamente 
após a extração do óleo e da produção do 
concentrado proteico de soja (CPS).  Ele é obtido 
por concentração dos açúcares, utilizando uma 
solução extratora de etanol e contém cerca de 70% 
de sólidos solúveis

 [1]
. Estes sólidos são constituídos 

principalmente por carboidratos, como sacarose, 
rafinose, estaquiose, glicose e frutose. O melaço de 
soja contém ainda quantidades significativas de 
proteínas, lipídeos, fibras e cinzas 

[2,3]
.   

Em função da sua composição, este coproduto pode 
ser reaproveitado na forma de meio de cultura para 
o cultivo de microrganismos, para obtenção de 
metabólitos de interesse industrial. Além das fontes 
de carboidratos e de nitrogênio, os microrganismos 
necessitam de fontes de íons inorgânicos, os quais 
desempenham papel biológico, agindo como 
ativadores de enzimas

 [4]
. Baseado nisto, este 

trabalho objetivou-se determinar a composição de 
minerais no melaço de soja, para avaliação do seu 
potencial uso em processos fermentativos.  
A determinação dos elementos Mg, Cr, B, Mn e Fe 
foi realizada por espectrometria de massa com 
plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) (Varian 
820-MS). O cálcio (Ca) foi determinado utilizando 
espectrofotômetro de absorção atômica (Varian AA-
140). Potássio (K) foi determinado em fotômetro de 
chama (Micronal B462), e o fósforo (P), em 
espectrofotômetro visível (Micronal AJX-1600), por 
meio do complexo de molibdênio e fósforo em 
comprimento de onda de 660 nm. 

Resultados e Discussão 

A Tabela 1 apresenta os resultados da composição 
de minerais no melaço de soja analisado. 
Observa-se que os elementos potássio, cálcio, 
fósforo e magnésio constituem os principais 
minerais presentes.  

Tabela 1. Composição de minerais em melaço de 
soja, expressos em base. 

 
Elemento g/kg mg/kg µg/kg 

Potássio 43,3 ± 9,3 - - 

Cálcio 0,31 ± 0,11 - - 

Fósforo 0,11 ± 0,01 - - 

Magnésio 0,04 ± 0,01 - - 

Boro - 0,16 ± 0,03 - 

Ferro - 0,14 ± 0,01 - 

Manganês - 0,03 ± 0,01 - 

Cromo - - 0,88 ± 0,06 

 
Os níveis significativos de macro e micronutrientes 
encontrados no melaço permitem que ele seja 
utilizado para o desenvolvimento de microrganismos 
envolvidos em reações fermentativas, o que o torna 
uma interessante alternativa aos meios de cultura 
convencionais. 

Conclusões 

O melaço de soja foi adequadamente caracterizado 
em relação aos teores de minerais presentes, sendo 
o potássio o principal elemento encontrado, seguido 
de cálcio, fósforo, magnésio, boro, ferro, manganês 
e cromo, em quantidades menores. 
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Abstract 

Multivariate analysis of soil and plant to establish 
standards to be used in screening for drugs. 
Multivariate analysis is an important tool to obtain 
more information, allowing to establish standards on 
the characteristics of the object under study. 

Introdução 

O comércio de drogas ilícitas movimenta em torno 
de U$500 bilhões por ano, causando um impacto 
econômico negativo.1 A determinação de 
substancias inorgânicas e orgânicas de 
determinados elementos, podem ser úteis na  
determinação da procedência de drogas de origem 
vegetal.2 Obtida da planta Cannabis sativa L., a 
maconha é a droga mais utilizada do mundo, devido 
a seus efeitos psicoativos e fisiológicos.1 A 
ilegalidade da droga tem limitado seu uso até 
mesmo em pesquisas acadêmicas. Pertencendo à 
mesma família da Cannabis sativa L., a planta 
Trema micrantha (L.) Blume,3 por possuir 
similaridade bioquímica à droga ilegal, pode ser 
utilizada em substituição da maconha. A análise 
multivariada realiza combinações lineares das 
variáveis originais para gerar novas variáveis, 
chamadas de componentes principais. Com isso, o 
objetivo do trabalho foi estabelecer padrões sobre 
as amostras de solo e planta por análise 
multivariada. 

Resultados e Discussão 

Os solos e as plantas foram digeridos em 
microondas e caracterizados por ICP-MS e por 
FAAS, para os elementos Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 
Mn, Pb e Zn. A análise multivariada foi utilizada para 
relacionar as características dos dados aplicando o 
método de reconhecimento de padrões. 

 

Figura 1. Dispersão das componentes principais 1 e 

2.   

 
Figura 2. Variáveis analisadas para as amostras de 
solo e planta. 
Ao analisar as duas figuras, foi possível observar 
que o solo foi dessctiro principalmente pelas 
variáveis Fe, Cr, Pb, Co, Cu e Zn e para a planta 
ocorreu maior influencia de Ca, Cd e Mn na 
descrição da amostra.  

Conclusões 

A análise multivariada permitiu determinar quais são 
as variáveis que possuem maior influência sobre os 
dados. 
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Abstract 

Studies aimed at the synthesis of oxazoline 
analogues. The oxazolones may be readily prepared 
from amino acids and presents some important 
biological activities. 

Introdução 

As oxazolonas fazem parte de uma classe 
importante de anéis heterocíclicos de cinco 
membros que podem ser também utilizadas como 
intermediárias em algumas sínteses orgânicas, tais 
como síntese de aminoácidos, peptídeos, proteínas 
e diversas outras substâncias. Além disso, as 
oxazolonas apresentam algumas atividades 
biológicas como anti-inflamatória, analgésica, 
neuroléptica, anti-câncer, antimicrobiana entre 
outras.1 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Estrutura da oxazolona. 

Resultados e Discussão 

A tentativa de síntese das oxazolonas foi iniciada, 
primeiramente, com a formação dos amino ésteres 
3 e 4 a partir da reação dos aminoácidos 1 e 2 com 
o cloreto de tionila em metanol a 0ºC durante 1 
hora, fornecendo os produtos desejados em 90% de 
rendimento para o aminoéster 3  e rendimento 
quantitativo para 4 (Esquema 1). 
Em seguida, os amino ésteres foram submetidos à 
proteção do grupo amino com o cloreto de benzoíla 
em trietilamina e CH2Cl2 a 0ºC por 24 horas. Ambos 
os produtos foram utilizados sem purificação na 
próxima etapa (Esquema 1). 

 
 

Esquema 1.Preparação dos compostos 5 e 6. 
 

Esperava-se que posterior reação em meio básico, 
promovesse a formação das oxazolonas a partir de 
uma ciclização intramolecular (Esquema 3). 
Porém, foram testadas três diferentes bases em 
diferentes condições experimentais não sendo 
observado o produto em nenhuma dessas situações 
(Tabela 1). 

 
Esquema 3: Reação, em meio básico, para a 
formação da oxazolona, conforme tabela 1. 

Tabela 1.Condições experimentais 

n.o. = não observado 

Conclusões 

Nesse trabalho, foram apresentadas as etapas para 
obtenção dos produtos 3 a 6, os quais foram 
comprovados por análise de RMN de 1H. Além 
disso, algumas tentativas de síntese das oxazolonas 
foram efetuadas, porém sem sucesso até o 
momento. Extensos estudos na tentativa de 
obtenção desses produtos estão sendo realizados. 
Pretendemos com a obtenção dessas moléculas, 
avaliar suas possíveis ações biológicas, como por 
exemplo, antimicrobiana e, também, avaliar a sua 
relação estrutura-atividade. 
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R Base Solvente Tempo T (ºC) Produto 

Ph DIPEA Benzeno 24h Refluxo 
- t.a. 

n.o. 

Ph NaH DMSO 7dias 80ºC - 
T.a. 

n.o. 

CH₃ Na₂CO₃ DMSO 7dias Refluxo 
- t.a. 

n.o 
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Abstract 

The activities of B. rhodina and P. ostreatus 
laccases were compared with addition of different 
organic solvents.  

Introdução 

A lacase é uma enzima ligninolítica envolvida na 
destoxificação de compostos aromáticos fenólicos e 
não fenólicos persistentes no ambiente. A avaliação 
da estabilidade desta enzima em diferentes 
solventes orgânicos proporcionará estudos futuros 
para a aplicação desta polifenol oxidase na 
modificação estrutural e síntese de compostos de 
interesse farmacêutico. Portanto, neste trabalho as 
atividades das lacases dos fungos Botryosphaeria 
rhodina MAMB-05 e Pleurotus ostreatus foram 
avaliadas na presença de concentrações 
crescentes de diferentes solventes orgânicos. 

Resultados e Discussão 

As lacases foram produzida pelo B. rhodina MAMB-
05 (Vasconcelos et al., 2000) e P.ostreatus no meio 
mínimo de Vogel (1956). A atividade de lacase foi 
determinada utilizando-se o DMP (2,6-dimetoxifenol) 
na ausência e na presença de diferentes 
concentrações dos solventes (2.5 a 10.0% v/v): 
metanol, hexano, ciclohexano, DMSO, etanol, 
acetato de etila, clorofórmio e glycerol 70%, 
conforme mostra a Tabela 1. 
 
Tabela 1- Sistema de incubação para determinar a 
 atividade das lacases na presença dos solventes. 

 
 

Tabela 2 - Comparação das atividades residuais 
das lacases de P. ostreatus e B. rhodina, na 
presença de concentrações crescentes de solventes 
orgânicos, sobre o substrato DMP. 
 

 
Os resultados da Tabela 2 indicam que cada lacase 
apresentou diferentes atividades/estabilidades com 
a adição dos solventes avaliados. A lacase do P. 
ostreatus mostrou atividades superiores em todos 
os solventes quando comparado com a do B. 
rhodina. As vantagens da estabilidade destas 
enzimas em solventes orgânicos abrem opções de 
aplicações destas lacases em reações de síntese e 
biotransformações. 

Conclusões 

Na presença de 10% de acetato de etila e de 
clorofórmio, a lacase de B. rhodina foi inativada, 
enquanto que a lacase do P. ostreatus foi mais ativa 
em glicerol > hexano > DMSO >etanol >clorofórmio 
>acetato de etila, mantendo alta atividade na 
presença de 10% dos solventes. 
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 (µL) Reação Reação1 C1 C2 C3 C4 

Substrato  50  50  0  0   50   50  
Tampão 150  150  150  150  150  150  
H2O (qsp) X*  X*  X*  X*  X*  X*  

Solvente  - Y*  - Y*  - Y*  
Lacase  25  25  25  25  - - 

X*
 q.s.p. completar 1000 µL. 

Y* quantidade de solvente usado: 25 até 100 µL  

Solventes 
P. ostreatus B. rhodina  

0 µL   25 µL 50 µL 100 µL  25 µL 50 µL 100 µL 

Etanol   100% 98% 84% 82% 81% 61% 36% 

Hexano 100% 100% 104% 106% 96% 94% 91% 

Cicloexano 100% 86% 36% 102% 100% 97% 60% 

DMSO 100% 100% 97% 95% 93% 78% 65% 

Etanol 100% 95% 85% 77% 80% 41% 38% 

Acetat  etila 100% 92% 86% 68%  49% 15% 0% 

Clorofórmio 100% 89% 84% 82% 14% 5% 0% 

Glicerol  100% 96% 91% 141% 104% 94% 102% 



 
Universidade Estadual de Londrina                                                                                 Londrina – 2016 

XXXII Semana da Química: Ciência e Tecnologia Química na Saúde  
 

Enzymatic dimerization of 2,6-dimethoxyphenol using Botryospharia 
rhodina laccase: influence of pH and reaction time 

 

Jéseka G. Schirmann1 (PG), Aneli M. Barbosa-Dekker1 (PQ)*  anelibarbosa@gmail.com   

 
1Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Química, CCE. Londrina – PR. 

 
Palavras Chave: polyphenol oxidase, organic synthesis, fungal laccase 
 

Abstract 

A laccase from B. rhodina was used to produce 
3,3′,5,5′-tetrametoxibifenil-4,4′-diol at two pHs and 
different times.  

Introdução 

As lacases (p-difenol: oxigênio oxidoredutase, EC 
1.10.3.2) possuem grande potencial de aplicação 
em tecnologias limpas, porém ainda não têm sido 
suficientemente exploradas. Estas enzimas oxidam 
uma grande variedade de compostos fenólicos e 
não fenólicos, na presença de mediadores, pela 
redução do oxigênio molecular à água. São 
produzidas por plantas, insetos, fungos e bactérias; 
entretanto, as exolacases fúngicas tem 
demonstrado maior estabilidade e amplas 
aplicações industriais, incluindo síntese orgânica1.  
Neste trabalho a lacase foi produzida pelo fungo B. 
rhodina MAMB-05, sob fermentação submersa, 
dialisada, liofilizada, e uma solução a 1 % (m/v) foi 
avaliada para oxidar o 2,6-dimetoxifenol (DMP) em 
dois valores de pH (3,0 e 6,5), nos tempos (48, 96 e 
144h) objetivando-se obter 3,3’,5,5’-
tetrametoxibifenil-4,41-diol (TMBP) para futuras 
modificações químicas. 

Resultados e Discussão 

Pela análise do mecanismo envolvido na 
dimerização oxidativa do DMP na presença de 
oxigênio e lacase, dois radicais podem ser 
formados, originando até três produtos de síntese, 
Esquema 1.  As reações continham 3,5 mmol de 
DMP, 0,3 mL de DMSO, 15 mL de água destilada, 
1mL lacase a 1 % (m/v) (44 U), 1 mL de tampão 
citrato-fosfato (pH 3,0 ou 6,5).  

 
Esquema 1 – Mecanismo reacional previsto na 
catálise da lacase do B. rhodina utilizando o DMP. 
 

A Tabela 1 apresenta os produtos obtidos nas 
diferentes condições reacionais, de acordo com os 
produtos descritos no Esquema 1. 
 
Tabela 1 – Produtos obtidos através da catálise da 
lacase de B. rhodina utilizando o DMP como 
substrato. 
 Tempo reacional (h) 

pH 48 96 144 
3,0 ------- I e III I 
6,5 I I I 

 
 
A elucidação estrutural dos compostos descritos 
acima foi realizada por CG-MS. 
 
 

 
 
 

 
 
Figura 1 – Espectros de massa dos produtos 
obtidos nas reações de DMP catalisado por lacase. 

Conclusões 

O pH 6,5 proporcionou a produção do TMBP (I) em 
todos os tempos de reação avaliados, enquanto que 
em pH 3,0, em 96 h houve a produção do isômero 
4-(2,6-dimetoxifenoxi)-2,6-dimetoxifenol (III), além 
do TMBP. 
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Abstract 

Synthesis of novel oxazolidinones from D/L-
phenylalanine with potential against tuberculosis. In 
this work, there were synthetized and characterized 
the compounds 2 and 3 in good yields (81% in 2 
steps). 

Introdução 

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa 
grave causada pelo Mycobacterium tuberculosis1, 
que somente no ano de 2014, ocasionou a morte de 
cerca de 1,5 milhão de pessoas. Além disso, existem 
cepas de M. tuberculosis extremamente resistentes 
(XDR-TB) em diferentes regiões do mundo2. Com 
isso, é de extrema urgência o desenvolvimento de 
novos fármacos capazes de combater essa doença. 
Devido ao grande potencial frente a certas bactérias, 
principalmente Gram-positivas e M. tuberculosis 
apresentado pelos fármacos oxazolidinônicos 
(Linezolida e pelo candidato a fármaco Sutezolida), é 
enorme o interesse em estudar essa classe de 
antimicrobianos. Neste contexto, o objetivo desse 
trabalho é obter uma série de oxazolidinonas a partir 
do aminoácido D/L-fenilalanina, que serão 
posteriormente avaliadas in vitro frente ao M. 
tuberculosis.  

Resultados e Discussão 

A rota sintética proposta para a preparação da série 
de oxazolidinonas a partir do aminoácido D/L-
fenilalanina está resumida na Figura 1. 

Figura 1. Rota sintética para preparação das 
oxazolidinonas 6a-g. 
Até o momento, já foram sintetizadas as substâncias 
2 e 3 (Figura 1).  O éster metílico 2 foi obtido através 
do gotejamento de cloreto de tionila (5 eq.) a um 
balão de fundo redondo contendo metanol (100 mL), 

mantendo-se a solução em banho de gelo e sob 
agitação magnética constante. Após o término do 
gotejamento, foi adicionada a D/L-fenilalanina (40 
mmol, 1 eq.) em uma única porção. Então, o banho 
de gelo foi retirado e a mistura reacional foi mantida 
sob agitação magnética constante durante um 
período de 24 h3. No entanto, foi verificado, que 
quanto maior o tempo reacional, mais impuro era o 
produto obtido (coloração esverdeada e CCD com 
impurezas). Em razão disso, nas sínteses posteriores 
da substância 2, decidiu-se acompanhar o término da 
reação por CCD (mini-extração, eluente: 
CH2Cl2/MeOH (8:2) e revelador: UV/Ninhidrina), o 
que aconteceu após um período de 1h. Nessa 
síntese, o produto foi obtido puro na forma de um 
sólido branco e em rendimento quantitativo. Essa 
substância foi caracterizada por ponto de fusão [p.f. 
experimental: 154-158ºC (corrigido), que está de 
acordo com o encontrado na literatura (158-161ºC)].4 

Já a substância 3 foi obtida através da adição de 
solução saturada de NaHCO3 (200mL) ao cloridrato 
do éster metílico da fenilalanina (2, 50 mmol), 
seguido da adição de cloroformiato de benzila (2 eq.). 
A mistura reacional permaneceu sob agitação 
magnética constante a temperatura ambiente por 
24h. Posteriormente, a substância 3 foi purificada por 
cromatografia em coluna [isocrática: hexano/AcOEt 
(8:2)], obtendo-se o produto desejado na forma de 
um óleo transparente em um bom rendimento (81% 
em duas etapas). Além disso, a substância 3 foi 
caracterizada por RMN de 1H, cujo espectro 
apresentou um simpleto em 3,64 ppm contendo 3 
hidrogênios, referente a metoxila do éster, bem como 
a presença de um simpleto contendo 2H em 5,02 
ppm confirmando a proteção no nitrogênio com o 
Cbz. 

Conclusões 

Até o momento, foram sintetizadas as substâncias 2 
e 3 em bons rendimentos (81% em duas etapas). 
Essas foram ainda devidamente caracterizadas por 
p.f. e RMN de 1H e serão utilizadas como material de 
partida para a obtenção das oxazolidinonas 6a-g. 
____________________ 
1 NOGUEIRA, A. F. et al. Rev. Bras. Farm., 2012; 93(1): 3-9.  
2http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_TB_cases_x

dr_2014.png>. Acesso em: 27 out. 2016. 
3 COSTA, C. F. et al. Chem. Biol. Drug. Des., 2012; 79: 216-222. 
4 TANDON, V. K. et al. Bioorg.  Med. Chem. Lett. 2005; 15: 5324-5328. 
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Abstract 

Synthesis and biological evaluation of thiourea 
derivatives of Isoxyl. In this work, 29 thiourea 
derivatives were synthetized, which showed 
promising activity against tuberculosis.  

Introdução 

A tuberculose (TB) continua sendo um grave 
problema de saúde pública mundial1. O principal 
motivo do ressurgimento da TB é o advento de cepas 
resistentes aos fármacos existentes no mercado, por 
isso, faz-se necessário o desenvolvimento de novas 
alternativas terapêuticas. Nesse contexto, nosso 
grupo de pesquisa propôs avaliar o potencial 
antimicobacteriano de uma série de tioureias 
planejadas estruturalmente a partir do fármaco de 
segunda escolha Isoxil (ISO), que foi escolhido como 
protótipo devido a sua relevante ação contra cepas 
resistentes 2. De um dos lados da estrutura-base do 
ISO (Figura 1) foi introduzido um grupo benzoíla, 
enquanto do outro lado foram introduzidos grupos 
com diferentes características estéreo-eletrônicas, a 
fim de se avaliar a influência dos substituintes na 
atividade biológica dessa classe de substâncias. 

Figura 1. Estrutura do Isoxyl. Em azul, se destaca o 
grupamento farmacofórico tioureia. 

Resultados e Discussão 

Foram sintetizadas 29 substâncias (Figura 2) 
contendo o grupo farmacofórico tioureia presente na 
estrutura do ISO. 

Figura 2. Síntese das benzoiltioureias planejadas. 
 
Esses derivados foram devidamente purificados e 
suas estruturas foram confirmadas por técnicas 
espectroscópicas. Posteriormente, esses foram 
avaliados frente à cepa de Mycobacterium 
tuberculosis ATCC 27294 através do método de 

microdiluição em caldo, utilizando o agente MTT 
como indicador de viabilidade celular 3.  
As Figuras 3 e 4 mostram os melhores resultados 
obtidos, que foram expressos na forma de 
concentração inibitória mínima (CIM) em µM. 

Figura 3. Resultados de CIM obtidos para a série 
aromática. 

Figura 4. Resultados de CIM obtidos para as séries 
alifática e heteroaromática. 
 
Os melhores resultados foram obtidos com as 18 
substâncias aromáticas, dentre as quais 3 delas, que 
possuíam substituintes como cloro, bromo e t-butil na 
posição 4 do anel, apresentaram valores de CIM 
variando de 37,3 a 43,0µM. 

Conclusões 

Comparando-se os valores de CIM dessa série com 
as atividades dos fármacos ISO (CIM = 6,2µM) e 
Etambutol (CIM = 16,0µM), esses resultados são 
considerados promissores, pois indicam que a 
atividade antimicobacteriana desses derivados pode 
ser otimizada através de futuras modificações 
estruturais.  
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Palavras Chave: Botryosphaeria rhodina, exopolissacarí
Abstract

A β-D-glucan, botryosphaeran, was produced on two
media and at two different initial pH;
carboxymethylated.

Introdução

O exopolissacarídeo (EPS) botriosferana
(1→3; 1→6)-D-glucana produzida pelo fungo
Botryosphaeria rhodina MAMB-05. Esta
não é genotóxica e possui atividades
hipoglicemiante, hipocolesterolêmica1, antioxidante
e anticancerígena2. Neste trabalho, dois meios de
cultivo (Vogel3 e Basal4) e dois valores de pH iniciais
(4,7 e 5,8) foram avaliados visando aumentar a
produção deste EPS. Considerando
botriosferana após liofilização tem a solubilidade
diminuída, esta foi carboximetilada objetivando
aumentar a sua solubilidade em água.
foi caracterizada por IV, 13C RMN
substituição (DS) foi determinado por titulação.

Resultados e Discussão

A produção de botriosferana foi significativamente
maior no Meio Basal (MB) em pH 5,8 (2,62 ± 0,17 g
L-1), conforme mostra a Fig 1.

Figura 1. Produção de botriosferana nos meios de
Vogel e Basal, em pH inicial 4,7 e 5,8.

A botriosferana carboximetilada foi obtida pela
reação do EPS com o ácido monocloroacético em
meio básico, em seguida o produto foi neutralizado,
precipitado com etanol, dialisado e liofilizado. O
rendimento obtido foi 60,1% (Fig. 2). O espectro de
IV mostrou que houve a carboximetilação
polissacarídeo e a mesma foi confirmada
análise do espectro de 13C RMN, pelo sinal em
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Abstract

glucan, botryosphaeran, was produced on two
different initial pH; then it was

Introdução

deo (EPS) botriosferana é uma β-
produzida pelo fungo

MAMB-05. Esta β-glucana
não é genotóxica e possui atividades
hipoglicemiante, hipocolesterolêmica1, antioxidante

trabalho, dois meios de
e dois valores de pH iniciais

foram avaliados visando aumentar a
rodução deste EPS. Considerando-se que a

após liofilização tem a solubilidade
foi carboximetilada objetivando-se

a sua solubilidade em água. Em seguida,
C RMN e o grau de

substituição (DS) foi determinado por titulação.

Resultados e Discussão

A produção de botriosferana foi significativamente
em pH 5,8 (2,62 ± 0,17 g
1.

rodução de botriosferana nos meios de
al 4,7 e 5,8.

A botriosferana carboximetilada foi obtida pela
reação do EPS com o ácido monocloroacético em
meio básico, em seguida o produto foi neutralizado,

l, dialisado e liofilizado. O
rendimento obtido foi 60,1% (Fig. 2). O espectro de

a carboximetilação do
polissacarídeo e a mesma foi confirmada pela

RMN, pelo sinal em

177,8 (Fig. 3). O DS é definido como a média do
número de substituintes por unidade de glucose
anidra. Neste experimento, o DS
por titulação e o valor obtido foi

Figura 2. Esquema da reação de carboximetila
de uma β-(1→3)-D-glucana.

Figura 3. Espectro de 13C RMN
carboximetilada em D2O.

Conclusões

O MB e o pH inicial 5,8 foram selecionados para a
produção de botriosferana. A carboximetilação da
molécula foi confirmada por IV e
mesma apresentou grau de substituição de 0,77.
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O DS é definido como a média do
número de substituintes por unidade de glucose

este experimento, o DS foi determinado
por titulação e o valor obtido foi 0,77.

Esquema da reação de carboximetilação
glucana.

Espectro de 13C RMN da botriosferana
em D O.

Conclusões

inicial 5,8 foram selecionados para a
produção de botriosferana. A carboximetilação da
molécula foi confirmada por IV e 13C RMN e a
mesma apresentou grau de substituição de 0,77.
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Abstract 

This study describes the reproduction of the synthesis 
and evaluation of the optically active catalyst 
developed by Shi and coworkers for the asymmetric 
epoxidation of geminal olefins. 

Introdução 

O uso das dioxiranas quirais geradas in situ 
desenvolvidas por Shi e colaboradores se destaca 
como um dos métodos mais eficientes e simples para 
a epoxidação assimétrica catalítica de olefinas. Shi e 
colaboradores investigaram a viabilidade da utilização 
de cetonas quirais derivadas de carboidratos como 
catalisadores das reações de epoxidação de olefinas. 
O catalisador sintetizado a partir da D-glucose (Figura 
1) será avaliado e comparado a respeito à sua 
eficiência na epoxidação assimétrica de olefinas 
geminais.1,2,3 
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Cetona quiral (2)  
Figura 1: Rota sintética da cetona quiral (2) 

Resultados e Discussão 

A reação da (3) com p-toluidina em meio ácido 
forneceu o produto 1-p-toluidino-1-deoxi-D-frutose 
(4) com 58,2% de rendimento.  
Em seguida, as hidroxilas de 4 foram protegidas por 
meio da reação com trimetoximetano em meio ácido 
fornecendo aminodiol 5 em 99% de rendimento. 
Este aminodiol foi submetido nas condições de 
alquilação seguida de condensação em uma única 
etapa na presença de brometo de bromoacetila. Após 
purificado por coluna cromatográfica de gel de sílica 
eluida com acetato de etila, obteve-se a lactama (6) 
como um sólido branco em 30% de rendimento. 
Finalmente a oxidação da lactama 6 por dicromato de 
piridínio (PDC) levou, após purificação 
cromatográfica (gel em sílica em hexano/acetato 
1:4), à cetona quiral 2 em 63% de rendimento. 

A caracterização do produto final, bem como de 
todos os intermediários de síntese (4, 5 e 6) foi 
realizada principalmente pela análise dos seus 
espectros de I.V. e RMN de 1H, que foram 
confrontados com os dados disponíveis na literatura 
mostrando-se idênticos3. 
 
Dados físicos obtidos para a cetona quiral 2: 
P.F: 134° à 135°C (lit 134° à 135°C)3; IV: 1754; 1671 
cm-1; RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ 7.23-7.17 (m; 
4H), 4.84 (d; 1H; J 5,5), 4.64(dd; 1H; J 5,5; 1,0 Hz), 
4.48-4.21 (m; 5H), 3.62 (d; 1H; J 13,5 Hz), 3.34 (s, 
3H), 1.45 (s, 3H), 1.41 (s, 3H); 13C (400 MHz, CDCl3) 
δ 197.45; 164.99; 137.93; 127.54; 110.73; 95.89; 
78.19; 75.45; 62.98; 59.66 51.64; 27.10; 26.01; 21.04 
 
A avaliação da pureza ótica do produto final 
(catalisador de Shi, 2) foi demonstrada através da 
reprodução do excesso enantiomérico obtido na 
literatura para a reação de epoxidação 
enantiosseletiva do a-metilestireno. Assim, 
utilizando-se um mistura de 0,3 equivalentes do 
catalisador sintetizado (2) na presença de perssulfato 
de potássio e hidrogenossulfato de tetrabutilamônio 
em dioxano foi possível obter o epóxido 
correspondente em 79% de rendimento e 61,6% de 
excesso enantiomérico (Lit. 60% rendimento; 62% 
e.e.)3. 

KHSO5; 2
O

TBAHS  
Figura 2: Reação de epoxidação assimétrica do a-
metil estireno.  

Conclusões 

A cetona quiral 2 foi obtida em quatro etapas com 
10,9% de rendimento global, conforme rota de 
síntese descrita na literatura. O catalisador foi 
avaliado quanto a sua eficiência em epoxidação 
assimétrica de um substrato olefinico geminal, onde 
resultou em valores de excesso enantomérico e 
rendimentos comparáveis aos da litertura. 
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Abstract 

Study of a synthetic route for the synthesis of 
oxazolidinones. Studies have shown that 
oxazolidinones have an antimicrobial effect, so 
these work aims synthesize oxazolidinones from 
amino acids. 

Introdução 

Mycobacterium tuberculosis(MT) é agente causador 
da Tuberculose (TB) e responsável por infectar 1/3 
da população global, chegando a óbito, em média, 2 
milhões de pessoas ao ano.1 Estudos mostraram 
que oxazolidinonas, como a Linezolida e Sutezolida 
(figura 1) possuem efeito antimicrobiano.2 Devido às 
altas taxas de insucesso no tratamento da TB e 
aumento de MT resistentes, tem-se a necessidade 
do desenvolvimento de novos medicamentos.3O 
objetivo desse trabalho é desenvolver uma rota 
sintética para a síntese de diferentes 
oxazolidinonas. 

 
 
 

 
 

 
Figura 1. Linezolida e Sutezolida 

Resultados e Discussão 

Nossa estratégia para a síntese dos derivados de 
oxazolidinonas iniciou-se a partir de dois diferentes 
aminoácidos comercialmente disponíveis 1 e 2.  A 
primeira etapa consistiu na esterificação dos 
aminoácidos com metanol na presença de cloreto 
de tionila fornecendo os respectivos aminoésteres 
em ótimos rendimentos (esquema 1). Posterior 
reação de proteção do grupo amino com CbzCl 
levou à formação do éster e o mesmo foi submetido 
sem purificação à tratamento com NaBH4 na 
presença de metanol em THF (Esquema 2). 

 

Esquema 1: Preparação dos compostos 5 e 6. 
 
 

 

Esquema 2. Reação de redução dos aminoésteres 

Análise de placa cromatográfica e espectro de RMN 
de 1H indicaram a formação dos aminoálcoois, onde 
o composto 8 foi submetido à próxima reação sem 
purificação prévia. Nessa etapa, o aminoálcool da 
fenilalanina foi tratado com trifosgênio à 0ºC levando 
a temperatura ambiente por 24h. No entanto, apesar 
da análise por cromatografia em camada delgada 
indicar total consumo do material de partida, após 
tentativa de isolamento da oxazolidinona a mesma 
não foi recuperada (Esquema 3). 

 

Esquema 3.Tentativa de preparação da 
oxazolidinona9. 

Conclusões 

Neste trabalho foram apresentadas as etapas 
propostas para a síntese de derivados de 
oxazolidinonas. Embora análise por cromatografia 
em camada delgada e espectro de RMN de 1H 
tenha indicado a formação dos compostos 7 e 8, a 
etapa final não permitiu o isolamento do composto 
desejado. Acredita-se que impurezas trazidas no 
material de partida possam ter dificultado a 
purificação do produto, e pretende-se repetir essas 
etapas com os devidos isolamentos para estudar a 
ciclização das oxazolidinonas. 
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Abstract 

Evaluation of antioxidant, antiviral and anti-
Leishmania activities of Grazielia multifida 
(Asteraceae). The aim is evaluation of activity. 

Introdução 

O gênero Grazielia, pertencente à família 
Asteraceae, compreende treze espécies, sendo que 
nove delas são endêmicas do Brasil1. A espécie 
Grazielia multifida é uma erva que floresce o ano 
todo e pode chegar à 60 cm de altura, sendo 
usualmente encontradas em Cerrados, Campos 
rupestres e Campos de altitude. Este trabalho visa 
identificar os principais metabólitos secundários, 
bem como avaliar sua atividade antioxidante, 
antiviral e anti-Leshmania. 

 
Resultados e Discussão 

 
A atividade antioxidante foi determinada pelo 
método colorimétrico com DPPH, utilizando como 
padrão o BHT.  
Tabela 1. Resultado da atividade antioxidante  

Amostras IC50(ug/mL) 
Folhas Flores 

Extrato Bruto 43,93±1,31 193,56±1,58 
Fração Hexânica 719,86±0,50 1029,66±0,57 

Fração Clorofórmica 104,34±0,54 319,88±0,70 
Fração Acetato de Etila 18,47±2,25 29,81±3,58 

Formas promastigotas de Leishmania amazonensis 
(1 x 106 parasitos/mL) foram incubadas e tratadas 
com concentrações finais de 1, 5, 10, 50, 100 e 500 
μg/mL e a contagem realizada em câmara de 
Neubauer para determinar a concentração inibitória 
de 50% dos protozoários (CI50)

2. 
 
Tabela 2: Resultado da atividade anti-Leishmania 

Amostras IC50(ug/mL) 

Folhas Flores 
Extrato Bruto >100 59,21 ± 0,90 

Fração Hexânica 371,03±46,30 190,09±26,22 

Fração Clorofórmica 350,03±28,86 30,12 ± 2,91 

Fração Acetato de Etila >1000 >500 

 
Para a determinação da atividade antiviral (EC50 

ug/mL), primeiramente determinou-se a 
citotoxicidade de cada amostra (CC50 ug/mL). Para 
isso, foram utilizadas células VERO, que 

posteriormente foram infectadas com suspensão 
viral TCID50 de HSV-1 cepa KOS em placas de 96 
poços pelo método colorimétrico com Sulforodamina 
B3. 
 
Tabela 3. Resultado da atividade antiviral 

Amostra CC50 EC50 IS 
Extrato Bruto Flores < 31,25 Nr*  

Folhas < 31,25 Nr  
Fração  

Clorofórmica 
Flores < 31,25 Nr  
Folhas < 31,25 Nr  

Fração 
Acetato de 

Etila 

Flores 46,3 
± 3,06 

20,07 
± 5,25 

2,31 

Folhas 108,67 
± 20,26 

29,33 
± 4,16 

3,71 

Fração 
Hexânica 

Flores < 31,25 Nr  

Folhas < 31,25 Nr  
*Não realizado 

As frações consideradas mais ativas na atividade 
antioxidante foram às frações acetato de etila de 
ambas as partições. O que também foi verificado 
nos ensaios de citotoxicidade e antiviral. Já para a 
atividade com o protozoário Leishmania 
amozenensis, a fração clorofórmica das flores foi 
considerada ativa. 

Conclusões 

Quanto aos resultados das atividades antioxidante, 
antiviral e anti-Leishmania, podemos considerar a 
espécie G. multifida como uma promissora fonte de 
substâncias bioativas para as atividades realizadas, 
necessitando-se de estudos mais aprofundados que 
visem caracterizar a atividade biológica dos 
compostos puros. 

Agradecimentos 

CNPQ, Fundação Araucária, Laboratório-GSPN. 
__________________ 
1Esteves, R. L. O gênero Eupatorium s.l. (Compositae – Eupatorieae) no 
Estado de São Paulo – Brasil. 2001. Tese), UNICAMP.  

2 Vendrametto, M. C.; Santos A. O.; Nakamura, C. V.; Dias Filho, B. 

P.; Cortez, D. A.; Ueda-Nakamura, T. Parasitology International, vol. 

59, n. 2, p. 154-158, 2010. 
3 Skehan P.; Storeng R.; Scudiero D.; Monks A.; McMahon J.; Vistica 

D.;Warren. J.T.; Bokesch, H.; Kenney S.; Boyd, M. J Natl Cancer,1990, 

I 82: 1107-1118. 
 



 

Universidade Estadual de Londrina                                                                                 Londrina – 2016 

XXXII Semana da Química: Ciência e Tecnologia Química na Saúde  

 

Análises organoléptica e fitoquímica qualitativa de flavonoides e 

terpenos da Solidago chilensis através técnica de secagem “Oshibana” 

Ricardo L. N. de Matos
1
 (PG), Cristiana F. G. da Silva

2 
(PG), Nilton S. Arakawa

2
(PQ), Mirela F. Rabito-

Melo
1
(PQ) 

*ricardoluinm@icloud.com 

1
UNIFIL – Centro Universitário Filadélfia, Colegiado de Farmácia 

2
UEL – Departamento de Química, Centro de Ciências Exatas 

 
Palavras Chave: Solidago chilensis, Oshibana, Análises Fitoquímicas.  

Abstract 

Organoleptic and phytochemical analyzes of 
flavonoids and terpenes from Solidago chilensis 
throught drying technique “Oshibana”. The 
“Oshibana” drying technique conserved secondary 
metabolites, which allows a new alternative for the 
industry. 

Introdução 

Oshibana (expressão japonesa “Oshi” – prensar e 

“bana” originada da palavra “hana” – flor), método 

artístico de secagem simples e de baixo custo, que 

preservam as características originais da planta por 

tempo indeterminado
1
. No presente trabalho foram 

comparados dois métodos de secagem e 

armazenamento (Oshibana e Estufa a 37ºC) das 

inflorescências da planta medicinal Solidago 

chilensis, quanto às análises organolépticas e 

fitoquímica qualitativa para flavonoides (reações de 

Shinoda e FeCl3) e terpenos por Cromatografia 

Camada Delgada de Comparativa (revelador: 

Anisaldeído), utilizando-se dois líquidos extratores 

(DCM e Hex). As inflorescências foram pesadas, 

divididas em dois grupos (1: Oshibana  - prensados 

e armazenados entre papel viscose; 2: Estufa 37°C, 

embaladas entre papel seda e Kraft e posterior 

prensagem) e armazenados por 5 meses. 

Resultados e Discussão 

As inflorescências de S. chilensis secas e 

armazenadas pelo método Oshibana preservaram a 

coloração amarelada mais intensa e odor mais 

intenso, podendo ser utilizado como uma alternativa 

ao processo de secagem de uso industrial. Pelo 

método tradicional, observou-se perda e oxidação 

da coloração original e do odor (Figura 1).  

Figura 1. Inflorescências de S. chilensis: (A) método 

Oshibana; (B) Estufa. 

 

 

 

 

 
Os resultados das análises de flavonoides estão 
expostos na Tabela 1. 

Tabela 1. Analise Fitoquímica qualitativa de 
Flavonoides das inflorescências de S. chilensis. 

Classe de 

Metabólito 
Reações Secagem 

Oshibana 
Secagem 

Estufa 

Flavonoides 
Shinoda + + + + + + 

FeCl3 + + + + + +

Terpenos CCDC + + + + + 

De acordo com os resultados obtidos observa-se a 
presença de flavonoides, corroborando com 
pesquisas anteriores que indicam a presença de 
quercitrina

2
, além do terpenóide solidagenona

3
, 

observando-se também diferenças qualitativas 
quanto à presença de terpenóides nos diferentes 
extratos analisados através da CCDC, evidenciando 
a preservação dos compostos através da técnica de 
secagem pelo Oshibana (figura 2).  
Figura 2. CCDC para identificação de Terpenos da 
S. chilensis.

Legenda: (A) Estufa ext. Hex, (B) Oshibana ext. Hex, (C) 

Oshibana ext. DCM e (D) Estufa ext. DCM. 

Conclusões 

A técnica artística Oshibana apresentou-se 

promissora na preservação da pigmentação e o 

aroma da planta, sendo considerado um promissor 

método de secagem para utilização industrial e as 

análises fitoquímicas qualitativas indicou a presença 

de flavonoides e terpenos, necessitando a 

realização do isolamento e determinação do teor 

destes compostos frente aos diferentes métodos de 

secagem. 
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Abstract 
Dehydroabietic acid (AD), isolated from Pinus elliottii 
presents anti-promastigote action by Apoptose-like 
mechanism. Dehydroabietic acid from Pinus elliottii, 
exhibited anti-promastigote effect through killing 
mechanisms assays. 

Introdução 

O ácido diidroabiético (AD) é um diterpenóide 
tricíclico da classe dos abietanos, é o principal 
composto isolado da resina de Pinus elliottii, 
pertencente à família Pinaceae, estudos anteriores 
relatam a atividade tripanomicida. 
A leishmaniose Tegumentar americana (LTA) é uma 
doença de caráter zoonótico causado pelo 
protozoário do gênero Leishmania e apresenta 
como principal característica a formação de lesões 
ulceradas1. A elevada toxicidade, alto custo e a 
resistências de algumas cepas aos medicamentos 
atuais, fazem com que seja crescente a busca de 
tratamentos eficazes. O objetivo desse trabalho foi 
investigar os mecanismos de morte envolvidos na 
ação direta sobre formas promastigotas de L. 
amazonensis do AD obtido após o processo de 
lavagem dos cristais formados a partir do 
fracionamento por cromatografia líquida a vácuo 
(CLV). 

Resultados e Discussão 
A fração 03 apresentou a formação de cristais, onde 
a estrutura do ácido diidroabiético foi confirmado 
através de análises por Ressonância Magnética 
Nuclear (RMN) de 1H e 13C, além de comparações 
com dados da literatura (figura. 1). 
Figura 1. Formação cristalina e estrutura do ácido 
diidroabiético 
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Conhecendo o efeito leishmanicida deste composto, 
foi verificado qual(ais) eram os mecanismos de 
morte envolvidos das formas promastigotas, deste 

modo determinamos a produção de espécies 
reativas de oxigênio através da sonda H2DCFDA, a 
exposição de fosfatidilserina através do marcador 
apoptótico Anexina V e danos da membrana 
plasmática através do Iodeto de Propídio. 

Figura 2: Mecanismo de morte induzido pelo AD em 
formas promastigotas de L. amazonensis. AD foram 
avaliadas por análise da exposição da fosfatidilserina por 
marcação com Anexina V(A), análise da integridade da 
membrana plasmática pela coloração com iodeto de 
propídio (B) e Medição das espécies reativas de oxigênio 
através da sonda H2DCFDA (C). Os dados representam a 
média ±SEM de três experimentos independentes 
realizados em duplicata. Diferença significativa em 
relação ao controle * (p ≤ 0.05) ** (p ≤ 0.01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
O principal mecanismo leishmanicida provocado 
pelo tratamento com 40 µg/mL de AD foi apoptose-
like resultante do aumento de espécies reativas de 
oxigênio, exposição a fosfatidilserina e danos das 
membranas das promastigotas. 

Conclusões 
Concluímos que o AD apresenta potencial 
terapêutico em um universo de drogas toxicas e 
ineficazes utilizadas no tratamento da LTA, no 
entanto mais estudos são necessários. 
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Abstract 

Anti-amastigote effect of grandiflorenic acid isolated 
from Sphagneticola trilobata. The concentration 
0.00625 µM of grandiflorenic acid reduced 
amastigote forms in macrophages, indicating 
leishmanicidal activity. 

Introdução 

As plantas são fontes ricas em compostos químicos, 
dentre eles os flavonoides, esteroides e diterpenos. 
Dentre as classes dos diterpenos, oconstituinte 
majoritário, presente nas folhas da Sphagneticola 
trilobata, é o ácido grandiflorênico (AG), que 
apresenta atividade anti-inflamatória, antimicrobiana 
e antinociceptiva. 
A leishmaniose é uma doença tropical 
negligenciada, causada por protozoários do gênero 
leishmania, que pode se manifestar clinicamente 
como cutânea, mucocutânea ou difusa1. O 
tratamento atual se baseia no uso de antimoniais 
pentavalente que apresentam elevada toxicidade e 
baixa eficácia, reforçando a necessidade pela busca 
por novos compostos capazes de eliminar as formas 
promastigotas e/ou amastigotas2. 

Resultados e Discussão 
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Figura 1. Estrutura do ácido grandiflorênico 

Inicialmente, ao avaliar a porcentagem de 
macrófagos infectados e o número de amastigotas 
após 24 horas de tratamento com AG, nós 
verificamos que houve uma redução na 
porcentagem de macrófagos infectados (Fig. 2A), e 
no número de amastigotas (Fig. 2B) nas 
concentrações de 0.00625, 0.0125 e 0.025 µM de 
AG.  A atividade anti-amastigota, do AG ficou 
evidenciada quando verificamos uma redução 
significativa no numero de formas promastigotas 

recuperadas nos diferentes tempos analisados 
(Figura 3). 

 
Figura 2: AG sobre macrófagos infectados com L. 
amazonensis tratados por 24 horas. (A) % de macrófagos 
infectados, (B) n° de amastigotas por macrófago. 
 

 
Figura 3: Recuperação de formas promastigotas 
após tratamento com AG em macrófagos infectados 
em 48, 72, 96 e 120 horas. 

Conclusões 

É possível inferir que o AG apresenta atividade 
leishmanicida sobre formas amastigotas.  
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Abstract 

Triterpene, steroids and fatty acids identified of 
hexane fraction from Chromolaena congesta 
(Asteraceae).  
 
The study of hexane fraction of C. congesta led to 
the identification of 11 compounds by GC/MS. 

Introdução 

O gênero Chromolaena, pertencente à família 
Asteraceae, compreende cerca de 165 espécies, 
distribuídas entre o sul dos Estados Unidos até o sul 
da Argentina, com maior concentração de espécies 
no Brasil1,2. Diferentes classes de metabólitos 
secundários foram encontradas em espécies de 
Chromolaena tais como flavonoides, lactonas 
sesquiterpênicas, diterpenos, triterpenos, 
esteroides, prostaglandinas, alcaloides e ácidos 
graxos3,4. O presente trabalho apresenta a 
identificação de 11 substâncias da fração hexânica 
de Chromolaena congesta (Hook. & Arn.) R.M.King 
& H.Rob, utilizando Cromatografia Gasosa acoplado 
a Espectrometria de Massas (CG/EM). 

Resultados e Discussão 

A fração hexânica de C. congesta após purificação 
em coluna de sílica gel 60 utilizando os solventes 
hexano e acetato de etila em gradiente crescente de 
polaridade resultou em 4 frações. A fração CCH-1 
foi derivatizada utilizando bis (trimetilsilil) 
trifluoroacetamida (BSTFA), sendo posteriormente 
submetida a análise por CG/EM. No total 11 
substâncias foram identificadas, sendo elas: ácido 
mirístico (1), ácido pentadecanóico (2), ácido 
palmítico (3), ácido oleico cis (4), ácido oleico trans 
(5), ácido esteárico (6), etil iso-allocholate (7), 
campesterol (8), estigmasterol (9), β-sitosterol (10) e 
β-amirina (11). 
 
 
 

 
    (1)  n=11  

(2) n=12 
(3) n=13 
(6) n=15 
 
 
 
 
 
 
 
(8) 

 
 
 
 
 
 
 
       
 

                         (11)  
 
Figura 1. Algumas substâncias identificadas da 
fração hexânica de C. congesta 

Conclusões 

O estudo da espécie C. congesta vem contribuindo 
para a melhor compreensão do valor da 
biodiversidade brasileira, uma vez que é uma 
espécie nunca antes estudada do ponto de vista 
químico- farmacológico.  
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Abstract 

Design of Experiments applied to isolation of 
lapachol from ipê sawdust. The lapachol is a natural 
compound isolated from sawdust ipe with anti-
inflammatory, analgesic and others activities. 

Introdução 

O lapachol (1) é um composto natural da classe 
das naftoquinonas que pode ser encontrado em 
espécies como Tabebuia sp.1, conhecido 
comumente como ipê roxo. Estudos realizados com 
essa substância demonstram que pode apresentar 
atividade anti-inflamatória, analgésica, antibiótica e 
anti-neoplásica.2 Nosso trabalho visou a otimização 
da extração desse composto a partir da serragem 
do ipê utilizando como ferramenta o planejamento 
fatorial.   

 
 
 
 
 
Figura 1. Lapachol extraído do ipê roxo 

Resultados e Discussão 

Para a otimização do processo de isolamento do 
lapachol foi realizado um planejamento fatorial em 
cima de condições experimentais existentes na 
literatura. Foram utilizadas duas variáveis 
independentes (volume da base e tempo de 
extração) com o propósito de encontrar a melhor 
condição reacional através das massas obtidas do 
produto final (Tabela 1).  

Tabela 1. Planejamento e resultados. 
 

Volume 
(mL) 

Tempo 
(min) 

Base 
(m v-1) 

Massa 
(mg) 

40 20 1% 18,9 

140 20 1% 9,0 

40 50 1% 24,0 

140 50 1% 18,9 

As condições reacionais envolveram reação ácido-
base utilizando 10g de serragem de ipê na presença 
de carbonato de sódio. Posteriormente, a solução 
vermelha contendo o sal de sódio do lapachol foi 

acidificada para obtenção do composto desejado 
(Equações 1 e 2). 

 
Após finalizados os experimentos, plotamos um 
gráfico de contorno relacionando massa, tempo e 
volume, onde pode ser observado que a condição 
ideal se encontrava com o menor volume da base a 
1% m/v (40 mL) e um maior tempo de extração (50 
min) (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Gráfico de Variaveis 

Conclusões 

Nesse trabalho apresentamos um processo de 
otimização de isolamento do lapachol a partir da 
serragem de ipê roxo. A otimização se torna 
essencial para buscar condições onde se utilize o 
menor tempo experimental e mínimas quantidades 
de reagentes. Os resultados mostraram que ao 
utilizar a base em baixa concentração, um mínimo 
volume dela é necessário desde que se espere o 
tempo adequado. 
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Abstract 

Comparative Modeling, Docking and SAR Studies of 
Nitroimidazoles Derivatives, Inhibitors of T. cruzi 
Nitroreductase. 

Introdução 

A doença de Chagas apresenta a necessidade de 
melhores tratamentos devido à toxicidade, baixa 
eficácia e segurança dos fármacos existentes, 
benznidazol e nifurtimox1.  
Os nitroimidazóis têm sido objeto de muito interesse 
para a química medicinal ao longo dos anos, devido 
ao amplo espectro de propriedades farmacológicas2.  
As nitroredutases compreendem uma família de 
enzimas que reduzem uma ampla gama de 
compostos nitroaromáticos. Essas enzimas podem 
ser encontradas em bactérias e em menor escala em 
fungos, protozoários e mamíferos3. 

Resultados e Discussão 

Nenhuma das propriedades eletrônicas, estruturais, 
físico-químicos, drug-likeness e drug-score 
apresentou correlação linear com IC50. Todos os 
compostos avaliados apresentaram valores 
correspondentes à Regra de Lipinski4 e 
apresentaram potencial não gerador de riscos 
tóxicos.  
Os valores de drug-likeness obtidos para todos os 
compostos foram negativos. O parâmetro drugscore 
apresentou valores positivos para os compostos 
avaliados. Todos compostos avaliados apresentaram 
valores conformes à Regra de Lipinski4. Os 
compostos apresentaram potencial não gerador de 
riscos tóxicos. 
A análise da relação estrutura-atividade (SAR) 
realizada a partir da comparação entre os diferentes 
substituintes dos compostos avaliados e os 
respectivos valores de IC50 indicam que porções 
lipofílicas nos compostos são importantes como 
característica de um promissor inibidor de T. cruzi5.  

O modelo de nitroredutase tipo I de Tripanosoma 
cruzi construído por modelagem comparativa, 
através do programa Modeller versão 9.156 
apresentou características estruturais semelhantes 
às descritas para nitroredutases: proteínas 

homodiméricas, com subunidades constituídas por 
estruturas β, rodeadas por α–hélices7,8,9,10.  

O valor de fator de qualidade global fornecido pelo 
programa Errat foi de 53.1%, porém o ideal seria a 
partir de 91%11. O servidor Verify-3D, avalia a 
compatibilidade tridimensional do modelo construído, 
apresentou 61,5% dos resíduos com valor de 3D-1D 
escore médio > 0,212. Os valores baixos obtidos para 
o modelo, após o refinamento, pode ser devido à 
conformação da estrutura não ser a mais satisfatória 
possível, em decorrência da indefinição das alças 
terminais que compõem os dois monômeros. 

Conclusões 

O estudo realizado, até estas etapas, alcançou os 
objetivos esperados. Possibilitou a verificação de que 
não houve relação linear dos descritores obtidos por 
modelagem molecular com a atividade dos 
compostos. Os compostos apresentaram perfil Drug-
Likeness negativo e perfil Drug-Score positivo. Todos 
os compostos apresentaram valores conformes à 
Regra de Lipinski. Nenhum dos compostos 
apresentou potencial risco tóxico.  
Construiu-se um modelo da enzima nitroredutase tipo 
I por modelagem comparativa, que pode ser utilizado 
para estudos de interação ligante-receptor. 
Os estudos de docking dos compostos está em 
andamento. 
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Abstract 

Functionalization of Bacterial Cellulose for Selective 
Conjugation with Thiols. The present work describe 
the optimized methodology of functionalization of 
native bacterial cellulose with a group that allows 
conjugation of peptides and proteins, a promisisng 
tool to obtain new materials with application in 
bioprocesses. 

Introdução 

O desenvolvimento de materiais 
imobilizados com biomoléculas destina-se a amplos 
interesses de ramos da ciência básica, e de áreas 
aplicadas das engenharias de bioprocessos, de 
tecidos ou de diagnóstico clínico1. A celulose de 
origem bacteriana apresenta grande potencial para 
aplicação biotecnológica e biomédica2. Este 
biopolímero trata-se um material promissor para 
incorporação covalente de biomoléculas, a partir de 
reações em meio aquoso3. A incorporação de 
peptídeos ou proteínas possibilita aportar novas 
funcionalidades a este biomaterial. A associação 
covalente à celulose bacteriana pode conduzir o 
aumento da estabilidade de enzimas frente à 
variação de pH e temperatura5, bem como facilitar 
sua remoção do meio, como é o caso de enzimas 
empregadas na indústria. Dentre os métodos 
classicamente empregados para a imobilização de 
biomoléculas de natureza peptídica, está a 
incorporação do grupo maleimida, reativo à sulfidrila.  
Grupos sulfidrila estão presentes na cadeia lateral de 
resíduos de cisteína. Estes grupos são menos 
abundantes que grupos amino primário, 
possibilitando imobilização mais seletiva de 
peptídeos ou proteínas. Neste trabalho, 
descrevemos a otimização da funcionalização da 
superfície de celulose bacteriana com o grupo 
maleimida, com vistas à obtenção de materiais com 
aplicação em bioprocessos.   

Resultados e Discussão 

O ácido 3-maleimidopropanóico (1) foi 
preparado pela condensação do anidrido maleico e 
beta-alanina em presença de ácido acético4. 

Primeiramente, as reações de acoplamento 
de hidroxilas primárias da celulose foram conduzidas 
empregando-se um carbodiimida (DCC ou EDC), em 
presença de base (piridina, DPTS ou DMAP). Como 
resultado, a esterificação de hidroxilas da celulose foi 

evidenciada pela observação de banda de absorção 
no IV característica (1703 cm-1) no espectro do filme 
de celulose resultante. Entretanto, em todas as 
conversões avaliadas, o filme de celulose assumiu 
coloração violácea, supostamente, por se associar a 
um produto de degradação de (1), cuja formação é 
observada durante o curso da reação de 
acoplamento. Os filmes de celulose fornecidos foram 
submetidos a reações de conjugação com cisteína, 
no entanto não se obtiveram evidências espectrais 
(FT-IR, 13C RMN, CP-MAS) de sua ocorrência. 
Presumiu-se, após algumas tentativas, que a 
observação de cor pode estar associada a um 
produto de degradação do grupo maleimida ligado 
(via esterificação) ao filme de celulose. A formação 
do produto colorido, contudo, está associada à 
utilização de base, seja esta piridina, DPTS ou 
DMAP. Em reação desenvolvida empregando-se 
apenas DCC, em DMF, não se observou a formação 
de produto colorido e o filme de celulose obtido, 
incolor, fornece espectro de absorção no IV 
compatível com o do produto esperado.  

Conclusões 

Por meio das principais análises para 
determinação de grupos funcionais e estruturas 
orgânicas, determinou-se a presença de (1) ligado 
covalentemente na celulose. Observou-se que esta 
reação foi suficientemente suave para manter esta 
estrutura na forma de filme, não danificando o 
material. Foi possível notar que sem a presença de 
base no meio, é possível obter um filme sem 
atribuição de nova coloração, uma vez que reações 
paralelas com o material de degradação de (1) são 
evitadas. Estas membranas, uma vez modificadas, 
estão servindo como base para reações de 
acoplamento com proteínas modelo.  
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Abstract 

Synthesis of new oxazolidinone with potential activity 
against tuberculosis. In this work, there were 
synthetized, purified and characterized four amino 
alcohols in moderated yields. 

Introdução 

A tuberculose (TB) é uma enfermidade contagiosa 
que está em destaque como uma das principais 
causas da mortalidade mundial e, com o advento de 
bacilos resistentes, é de fundamental relevância a 
busca e identificação de novas moléculas 
potencialmente ativas contra o Mycobacterium 
tuberculosis. Sendo assim, a classe de 
antimicrobianos oxazolidinônicos, representados 
pelo fármaco Linezolida e pelo candidato a fármaco 
Sutezolida (Fig. 1), vem sendo amplamente 
estudada devido a sua grande potência frente a 
certas bactérias, sobretudo as Gram-positivas com 
altos níveis de resistência e o M. tuberculosis, 
respectivamente.1 Neste contexto o objetivo deste 
trabalho é sintetizar e caracterizar uma série de 
substâncias contendo o núcleo oxazolidinônico 
através de metodologias eficientes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Planejamento estrutural de oxazolidinonas 
com potencial atividade antituberculose. 

Resultados e Discussão 

Até o presente momento foram sintetizados os 
aminoálcois (13-16) a partir de diferentes L-
aminoácidos (1-4), conforme a rota resumida no 
Esquema 1. 

 
 
 
 
Esquema 1: Preparação dos aminoálcoois 
protegidos 13-16 

Os cloridratos dos aminoésteres (5-8) sintetizados 
tiveram suas estruturas confirmadas por pontos de 
fusão (Tab. 1) e RMN de 1H. Nesses espectros foram 
observados sinais entre 3,64 e 3,79 ppm 
característicos da metoxila dos ésteres metílicos. 

Tabela 1. Identificação dos aminoésteres 
sintetizados, seus respectivos rendimentos e ponto 
de fusão. 

Nº R Rend. 
 (%) 

P.f Exp. 
 (ºC) 

P.f Lit. 
 (ºC) 

5 H 99 178 – 180 175 – 176 3 

6 CH3 100 n.d.* 107 – 110 2 

7 CH2 CH(CH3)2 100 145– 148 150 – 1512  

8 Bz 99 153 – 158 158 – 161 2 

* Não determinado 

As substâncias 5-8 reagiram com (BOC)2O em meio 
contendo Et3N e THF a temperatura ambiente por 24 
horas para a obtenção dos aminoésteres protegidos 
(9-12). Esses foram utilizados sem prévia purificação 
para a obtenção dos aminoálcoois (13-16), através 
de uma reação de redução utilizando NaBH4 e MeOH 
em THF. Todos os aminoálcoois sintetizados foram 
purificados por cromatografia em coluna (Hexano: 
Acetato de etila = 7:3) tiveram suas purezas e 
estruturas confirmadas por espectrometria de 
massas acoplada ao cromatógrafo a gás (CG/MS). 

Tabela 2. Identificação dos aminoálcoois (13-16) 
sintetizados, rendimentos e seus respectivos dados 
espectroscópicos. 

Substância P.M.  
(g/mol) 

Rend.* 
 (%) 

m/z 

13 161 35 130 

14 175 17 144 

15 217 53 186 

16 251 39 220 

* Em 2 etapas 

Conclusões 

As substâncias (13-16) foram sintetizadas em 
rendimentos moderados. Essas mesmas 
substâncias serão utilizadas como material de partida 
para a obtenção das oxazolidinas. 
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Abstract 

Study of the feasibility of using diatomite earth as an 
adsorbent in the isolation and quantification of 
rotenoids seeds of Tephrosia vogelii Hook f. The 
class of metabolites responsible for providing this 
activity is known as rothenoids, where a qualitative 
analysis of dichloromethane extract was observed 
high levels of deguelin and terfrosin on extract, 
proportions of 5.33% and 2.49% respectively. 
Therefore to propose an alternative of isolation of 
the compounds, the diatomite is used as adsorbent 
on the column chromatography. This, when 
confronted with silica gel, in a semi-quantitative 
method, has been shown more effective, because its 
rotenoid fraction had a higher proportion of active 
metabolites. 

Introdução 

Tephrosia vogelii Hook. f. é uma planta pertencente 
à família Fabaceae, originária do oeste de África, 
presente também na América do Sul, Índia e 
Austrália. Essa família possui cerca de 400 espécies 
cultivadas como adubo orgânico, cobertura vegetal, 
pesticida e veneno para a pesca1. A classe de 
compostos capaz de proporcionar atividade 
inseticida desta espécie é conhecida como 
rotenóides, estes são isoflavonóides com uma  
cadeia arila-C3-arila2. Segundo Irvine e Freyre 
(1959), estima-se que esta classe de metabolitos 
está presentes nas folhas de T. vogelli (0,65-4,25% 
de matéria seca), ramos (0,4-0,9%), raiz (0,30- 
0,45%) e sementes (0,9-1,4), evidenciando que 
estudar suas sementes pode ser considerado um 
fator estratégico, pois sua produção é continua e o 
uso extrativista não compromete a integridade do 
vegetal.  
Os rotenóides são os inseticidas mais utilizados na 
agricultura orgânica, cerca de 110 países, somando 
uma área cultivada de 11,6 milhões de hectares1. 
Em conjunto com a rotenona, deguelina e terfrosina, 
são os compostos mais estudados desta classe, 
pois apresentam maiores concentrações nos 
extratos da espécie Tephrosia e atividade biológica 
superior. Este estudo surge com intuito de se 
encontrar alternativas viáveis para utilização de 
inseticidas orgânicos em meios agrícolas. 

Resultados e Discussão 

Este trabalho foi dividido em dois estágios, no 
primeiro realizaram-se a analise dos constituintes 
principais presentes em um extrato diclorometânico 
advindo de uma extração continua em soxhlet das 
sementes de T. vogelii; através de isolamentos por 
colunas de adsorção utilizando sílica gel como fase 
estacionário foi obtido dois metabolitos em maior 
proporção,  deguelina e terfrosina, estes foram 
caracterizados por CG-EM e RMN C13 e H1. 
Em um segundo momento é adotado um método 
semi-analítico para se analisar a eficiência da 
diatomita como agente incorporante confrontada à 
sílica gel. Após á obtenção de um extrato 
diclorometânico advindo de uma extração continua 
em soxhlet, este é partido em duas porções de 
semelhantes a qual cada um foi submetido á pré-
colunas distintas utilizando sílica gel e diatomita 
como agente incorporante.  As frações rotenóidicas 
presentes em ambas foram analisadas semi 
quantitativamente através de uma curva de 
calibração para seus metabolitos principais, 
deguelina e terfrosina. A curva foi elaborada através 
do CG-EM. Resultados dessa etapa são observados 
na Tabela 1. 
Tabela 1. Rendimento de ambos adsorventes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusões 

A avaliação da viabilidade da diatomita em relação a 
uma opção mais econômica mostrou perspectivas 
viáveis para o objetivo proposto no trabalho e talvez 
para outras pesquisas em produtos naturais. 
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Abstract 
Dehydroabietic acid isolated from Pinus elliottii 
shows leishmanicidal activity. AD from Pinus elliottii, 
showed leishmanicidal activity, reducing the number 
of amastigote of infected macrophages. 

Introdução 

O Pinus elliottii, pertencente à família Pinaceae 
produzem uma resina rica em diterpenos. Os 
diterpenos tricíclicos são da classe dos abietanos, 
sendo isolados a partir de métodos cromatográficos 
e identificados por Ressonância Magnética Nuclear 
(RMN) de 1H e 13C. O ácido diidroabiético (AD) é o 
principal composto isolado dessa resina, 
apresentando propriedades biológicas. A 
leishmaniose Tegumentar americana é uma doença 
causada pela Leishmania spp, que atinge pele e 
mucosas. O tratamento atual consiste em 
antimoniais pentavalentes, no entanto apresentam 
diversos efeitos colaterais. O objetivo do trabalho foi 
isolar o AD a partir da resina de Pinus elliottii a fim 
de avaliar sua atividade leishmanicida em 
macrófagos peritoneais de camundongos BALB/c 
infectados com L. amazonensis. 

Resultados e Discussão 
Figura 1. Estrutura do ácido diidroabiético. 
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Figura 2. Espectro de RMN 1H e 13C (400 e 100 MHz). 

 
No espectro de RMN de 13C (figura 2A) observa-se 
a presença de 20 sinais, destacando a presença de 
um carbono carbonílico (δ 184,3; C-19) e dos 
carbonos aromáticos. No espectro de RMN de 1H 
deste diterpeno (Figura 2B) é verificado a presença 
dos hidrogênio das metilas H-19, H-16, H-17 e H-20, 
sendo confirmados com dados da literatura1, 
identificado como ácido diidroabiético, figura 2. 

O ensaio anti-amastigota foi realizado a fim de 
determinar a porcentagem de macrófagos 
infectados e o número de amastigotas após 24 
horas de tratamento com AD. Na figura 3A, foi 
observado uma redução na porcentagem de 
macrófagos infectados e na figura 3B, uma redução 
no número de amastigotas por macrófago nas 
concentrações de 40, 50 e 75 µg/mL de AD. Para 
confirmar a atividade anti-amastigota, foi realizado o 
ensaio de recuperação das formas promastigotas, 
onde acarretou em menor número de parasitos 
recuperados a partir de 48 horas. (Figura 4). 

Figura 3: AD sobre macrófagos infectados com L. 
amazonensis tratados por 24 horas. (A) % de macrófagos 
infectados, (B) n° de amastigotas por macrófago. 

 
Figura 4: Recuperação de formas promastigotas após 
tratamento com AD em macrófagos infectados 

 

Conclusões 

Comparando os espectros de RMN de 13C e 1H com 
os dados da literatura conclui-se que o composto 
isolado é o AD, que apresenta capacidade 
leishmanicida, reduzindo a porcentagem de 
macrófagos infectados e o número de formas 
amastigotas. 
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Compostos 
[M+H]+/[M+Na]+ 

(m/z) 
MS/MS 

íons (m/z) [M-H]- 
MS/MS 

íons (m/z) 

malvidina-3- 
O-glicosídeo 493 

331 
[M-162]+   

Éster de galoil- 
glucose nd/355 233   

Cianidina-3-
rutinoside 595 219   

Ácido Elágico   302 133 

Miricetina   317 179 

Isorhamnetin 
3-O- 

glicosídeo 
  478 313 

 

Universidade Estadual de Londrina                                                                                                             Londrina – 2016 
 

Caracterização de compostos bioativos e avaliação da capacidade 
antioxidante dos extratos etanólico dos frutos de Syzygium cumini. 

 
Caroline da Rocha Tonetti1 (PG), Nilton Syogo Arakawa*¹,² (PQ), Janice Aparecida Rafael3 (PQ), 
Rubia Casagrande2 (PQ), Sandra Regina Georgetti2 (PQ).  
 
*arakawans@yahoo.com.br 
 
1Departamento de Química, Centro de Ciências Exatas, Universidade Estadual de Londrina (UEL), Londrina, PR. 
2Departamento de Ciências Farmacêuticas, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual de Londrina (UEL), 
Londrina, PR. 
3 Departamento de Farmácia, Centro Universitário Filadélfia, UNIFIL. 

 
Palavras Chave: atividade antioxidante, Syzygium cumini, compostos bioativos. 

A capacidade antioxidante foi avaliada utilizando-se
Abstract 

 
The characterization of bioactive compounds, the 
quantification of phenolic compounds, flavonoids 
and antioxidant activity of the ethanolic extracts of 
the bark and fruit pulp of Syzygium cumini were 
carried out. 
 

Introdução 
 
O fruto Jambolão (Syzygium cumini) é 
tradicionalmente utilizado pelas propriedades 
antioxidantes relacionadas à presença de diversos 
metabólitos secundários (fenóis, flavonoides, 
taninos) presentes na planta¹. Estes compostos são 
conhecidos pelos benefícios ao organismo no 
combate ao excesso de radicais livres responsáveis 
por doenças cardiovasculares, diabetes e 
cânceres². 

 

Resultados e Discussão 
 
A partir dos dados obtidos através do espectro de 
massas foi proposta a caracterização de compostos 
biotivos do extrato etanólico através de MS 
(Espectrometria de Massas). 
 
Tabela 1. Compostos identificados no extrato 
etanólico do fruto jambolão. 

os  métodos  de  sequestro  de  radicais  livres  do 
DPPH• (2,2 difenil-1-picrihidrazil)3 e capacidade 
sequestradora do radical ABTS+4. O conteúdo de 
polifenóis totais (FT) foi determinado pelo método 
colorimétrico utilizando o folin-Ciocalteau5 como 
reagente e a curva padrão de ácido gálico 
(y=0,04044x-0,03262). Para a quantificação de 
flavonoides utilizou-se o método descrito por Rolim 
et.al.6, e a curva padrão de rutina (y=0,03031x-
0,009749). Os resultados obtidos estão 
apresentados na Tabela 2. 
 
Tabela 2. Valores de IC50 dos extratos da casca e polpa 
dos frutos jambolão. 
 

Extrato DPPH IC50 

(µg/ml) 

ABTS IC50 
(µg/ml) 

FT 
(mgEAG/g) 

Flavonoides 
(mg ER/g) 

Etanol 
100% 111,99 83,55 10,92 4,02 

Etanol 
70% 

141,38 106,11 7,30 2,02 

Etanol 
50% 163,56 107,85 7,02 2,95 

Etanol 
30% 188,44 122,57 6,87 2,35 

Água 
100% 

195,17 131,31 6,62 1,66 

 

Conclusões 
Os resultados obtidos mostram a importância do 
uso de diferentes solventes e polaridades que 
levam a conteúdos de compostos fenólicos e 
flavonoides distintos. O extrato etanol 100% 
apresentou quantidades de compostos fenólicos e 
flavonoides superior aos demais extratos e 
consequentemente maior atividade antioxidante, 
podendo ser destacado que a atividade 
antioxidante por doação de elétrons (ABTS) foi 
mais pronunciada do que por doação de átomo de 
hidrogênio (DPPH).  
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Abstract

Preparation of Beta-glucans derivatives like potential
inibitors of antiviral infections: The focus of this work
is the synthesis of new derivates of a Beta-glucan and
its evaluation against Dengue and Herpes viruses.

Introdução

Figura 1. Reações de modificação da botriosferana
(n>m). a) Hidrólise ácida parcial e b) Sulfonação.

Resultados e Discussão

O trabalho tem sido dividido em dois segmentos:
reações de hidrólise e de sulfonação. As reações de
hidrólise da botriosferana foram testadas com
tempos de duração diferentes utilizando o TFA para
quebrar as ligações glicosídicas5. Um primeiro estudo
desse tempo de reação revela que o maior tempo
favorece a hidrólise.

Figura 2. G) Padrão de glucose, M) Padrão de maltose,
11)Reação com duração de 2h, 12) Reação com duração
de 4h e 13) Reação com duração de 6h.

Conclusões
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A botriosferana é um polissacarídeo caracterizado
como uma β-(1→3,1→6)-D-glucana sendo secretada
no meio de cultivo do fungo Botryosphaeria rhodina
MAMB-05. A atividade biológica em polissacarídeos
derivatizados por meio de fosforilação, carboxilação
e sulfonação pode ser criada  ou aumentada, os
grupos inseridos podem ajudar na solubilização e na
interação com a célula alvo, além disso grupos
sulfato em polissacarídeos sulfonados resultam em
atividades anticoagulante e antitrombótica1.
A infecção pelo vírus da Herpes é tratada com o
aciclovir e seus derivados, estes análogos à
guanosina têm como alvo a inibição da polimerase e
replicação viral, porém existem mutações na
polimerase do DNA viral que causa resistência aos
medicamentos2,3. A dengue, crescente  ameaça à
saúde global, é transmitida principalmente pelo
Aedes aegypti, seu principal meio de prevenção é o
controle de seu vetor4. Considerando as dificuldades
no tratamento de tais doenças, neste trabalho
apresentamos resultados preliminares para a
modificação da botriosferana por meio de reações de
sulfonação e de hidrólise.

O espectro de 13C RMN de uma fração do
polissacarídeo hidrolisado revelou a presença de um
possível oligossacarídeo com valores de δ entre 43 e

103 ppm além disso apresentou picos em 92,11 e

95,94 ppm indicando a presença de carbonos α e β

que confirmam a hidrólise.

A sulfonação foi testada utilizando a botriosferana e

a maltose como materiais de partida e o complexo de

trióxido de enxofre-piridina ou o ácido clorossulfônico

como agentes sulfonantes1. A leitura espectrométrica

da maltose sulfonada revelou valores de δ acima de

110 ppm, que pode ter ocorrido devido a presença de

impurezas ou de modificações inesperadas. As

sulfonações da maltose estão sendo realizadas para

o desenvolvimento das melhores condições de

reação, a serem posteriormente replicadas na

sulfonação dos oligossacarídeos derivados da

botriosferana.

As melhores condições de hidrólise e de sulfonação

foram e serão avaliadas por meio da análise dos

produtos por espectroscopia de RMN de 1H e de 13C,

de IV e por espectrometria de massas. A hidrólise

necessita de um tempo maior de duração enquanto

que a sulfonação demanda tempos menores.
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Abstract 

Evaluation of the leishmanicidal activity of thiourea 
derivatives in promastigote forms of L. amazonensis. 
We report the leishmanicidal potential of the thioureia 
derivatives that showed 50% reduction of the 
promastigote forms in the first 24h with concentration 
and time independent manner. 
 

Introdução 

As leishmanioses são um conjunto de doenças 
causadas por protozoários do gênero Leishmania, 
pertencentes a família Trypanosomatidae. De modo 
geral, essas enfermidades se dividem em 
leishmanioses tegumentares, que atacam a pele e as 
mucosas1. As formas de tratamento baseiam-se, no 
uso de antimoniais pentavalentes, que possuem 
administração parenteral, eficácia variável, alto custo 
e podem provocar graves efeitos colaterais2. Desta 
forma, faz-se necessária a pesquisa por novos 
fármacos, que apresentem além da ação 
leishmanicida menos tóxicas, e mais eficaz, 
propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes 
importantes para a resolução desta doença. 

Estudos relatam que acil tioureias (1) possuem 
essas características e destacam-se por apresentar 
diversificadas ações biológicas6. Esses fatores 
motivaram nossos estudos para avaliação da 
atividade leishmanicida destes compostos. 

 
(1) 

Figura 1 Estrutura de uma acil tioureia 

Resultados e Discussão 

A fim de se obter uma avaliação preliminar do 
potencial leishmanicida de derivados de tioureias 
quanto a sua capacidade de mortalidade das formas 
promastigota de L. amazonensis, uma acil tioureia foi 
utilizada nas análises em diferentes concentrações 
seguindo metodologia descrita por Santos et al5. Os 
resultados da atividade leishmanicida após o 
tratamento por 24, 48 e 72h estão representados 
graficamente na Figura 2. 

 
Figura 2 Representação gráfica da atividade leishmanicida 
contra as formas promastigota de L. amazonensis. 
(Diferença entre o composto e o controle utilizado: 
**p<0.001 ***p<0.0005, ****p< 0.0001). 

 
Observou-se que para todas as concentrações 

utilizadas o composto já em 24h de incubação 
apresentou uma inibição de aproximadamente 50% 
comparado ao controle utilizado (p<0,001). 

Este efeito demonstrou ser de concentração e 
tempo independente, uma vez que este 
comportamento de decaimento da quantidade de 
promastigota se manteve constante em 48h 
(p<0,0001) e 72h (p<0,0005) de incubação. O 
tratamento com o diluente não diferiu do controle em 
nenhum dos tempos avaliados. 

Conclusões 

A avaliação da atividade leishmanicida mostrou 

que o composto possui potencial inibidor e que pode 

ser favorável para estudos de mecanismo de ação 

para aplicação farmacológica. 
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Abstract 

Synthesis and evaluation inhibitory activity of 
thiohydantoins against urease type Canavalia 
ensiformis. We report the synthesis and potential 
inhibitor of thiohydantoins against urease. 
Compounds 3d, 3h and 3n showed %inhibition higher 
than the standard used. 
 

Introdução 

A inibição de ureases é um aspecto de grande 
interesse agrícola uma vez que estas enzimas 
catalisam a hidrólise da ureia, reduzindo o nitrogênio 
disponível para as culturas. De forma a minimizar 
esta perda, substâncias capazes de inibir a ação de 
ureases são utilizadas em formulações de fertilizante 
à base de ureia1. Estudos sobre inibidores de urease 
revelaram que derivados de tioureia possuem 
capacidade inibitória contra ureases2,3. Esses fatores 
motivaram nossos estudos para esse fim. 

Resultados e Discussão 

As tioidantoínas foram obtidas através das rotas 
sintéticas representadas no Esquema 1.  

 

 
Esquema 1. Rotas sintéticas para síntese de tioidantoínas. 
 

A primeira rota sintética envolveu a condensação 
direta da tioureia (2) com os aminoácidos (1a-h) 
resultando nas tioidantoínas 3a-h4. A segunda rota 
utilizada envolveu a reação de NH4SCN e um 
aminoácido (1i-n) na presença de anidrido acético 
resultando nas tioidantoínas acetiladas (4i-n) que 
posteriormente puderam ser hidrolisadas em meio 
ácido para obtenção das demais tioidantoínas 3i-n5. 
Os compostos foram obtidos de moderados a bons 
rendimentos (Tabela 1). 
 
 
 

Tabela 1. Rendimento para a síntese das tioidantoínas. 

Aminoácido, R2 

Tioidantoínas 
(3a-n) 

Rendimento 
(%) 

Acetil 
tioidantoínas 

(4a-n)  
Rendimento (%) 

Fenilalanina (a), PhCH2 71 * 
Histidina (b), imidazolCH2 35 * 
Leucina (c), (Me)2CHCH2 85 * 
Metionina (d),MeSCH(CH2)2 72 * 
Prolina (e), pirrol 37 * 
Tirosina (f), p-OH-PhCH2 63 * 
Triptofano (g), 3-indolCH2 33 * 

Valina (h), (Me)2CH 62 * 

Alanina (i), CH3 92† 95 

Asparagina (j), NH2COCH2 27† 51 

Arginina (k),guanidina(CH2)3 * 73 

Glicina (l), H 52† 55 

Glutamina (m),NH2CO(CH2)2 * 43 

Treonina (n), CH3CH 56● * 
†tioidantoínas desacetiladas por reação em meio ácido 
*produto não obtido / ●produto obtido por eliminação 

A atividade inibitória in vitro foi realizado com as 
tioidantoínas utilizando-se o método indofenol² na 
presença da urease do tipo Canavalia ensiformis. 
Hidroxiureia (HU) foi utilizada como padrão. Os 
compostos 3d, 3h e 3n foram os mais promissores 
da série com potencial inibidor superior ao padrão HU 
(Figura 1). De toda a série avaliada apenas o 
composto 4j não apresentou valores de inibição. 

 
Figura 1. Efeito inibitório de tioidantoínas frente à urease 
Canavalia ensiformis. 

Conclusões 
Os resultados mostram a possibilidade de 
continuidade nos estudos do potencial dessas 
substâncias para fins de aplicação como aditivos de 
fertilizantes em formulações à base de ureia. 
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