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APRESENTAÇÃO 

 

 

O EQBA é um evento que ocorre desde 2005 com periodicidade bienal, onde foi 

realizado pela Secretaria Regional/Bahia da Sociedade Brasileira de Química, tendo 

este evento ocorrido nas cidades Salvador(UNEB), Ilhéus (UESC), Jequié (UESB), 

Barreiras (UFOB), Amargosa (UFRB) e porto Seguro (IFBA) em 2005, 2007, 2008, 2010 

e 2012 e 2014, respectivamente. 

 

Consolidado com uma periodicidade bienal, em 2016, a comunidade de Química na 

Bahia e os principais estados do nordeste, reunir-se-ão em Ilhéus, sul da Bahia. Desta 

vez, a organização ficará a cargo da Cia Júnior Consultoria com o apoio da UESC e do 

PPGQUIM, em parceria com a Secretaria Regional da SBQ/BA e as Universidades e 

Institutos Federais de Educação da Bahia, sendo que simultaneamente ao VII EQBA 

ocorrerá o 6º Simpósio de Química da UESC. 

 

O VII Encontro de Química da Bahia e o 6° Simpósio de Química da UESC terá como 

tema central "Sustentabilidade: um dos grandes desafios no século XXI” e 

acontecerão no período de 16 a 18 de novembro de 2016, na cidade de Ilhéus-Ba e 

contarão com a participação de estudantes, profissionais de Instituições do Estado 

da Bahia e de outros estados.  
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Programação Científica Detalhada 
 

 

 

Dia 16/11/216 – Quarta-feira 

08:00 - 09:00 h Entrega de Material 

 

  

Mini-Cursos 

1. Redação Científica - Dr. Joaquim de Araújo Nobrega (UFSCar) e Dra. Luana Novaes Santos (UESC) 
2. Síntese Orgânica Verde - Dr Silvio do Desterro Cunha (UFBA) 
3. Uma discussão sobre perfis conceituais no ensino de química: analisando sentidos e significados 

atribuídos à sustentabilidade – Dra. Edênia Maria Ribeiro do Amaral (UFRPE) 
4. Articulações entre educação ambiental, sustentabilidade e ensino de química - Dr. Lailton Passos Cortes 

Júnior (UFBA) 
5. Desvendando a RMN: da teoria à prática - Dra. Lorena Mara Alexandre e Silva- EMBRAPA e Dr. 

Elenilson de Godoy Alves Filho 
6. Microextração Em fase líquida – Dr. Valfredo Azevedo Lemos (UESB) 
7. Tópicos em Ensino de Química: ludicidade, atividades lúdicas e jogos como instrumentos mediadores da 

aprendizagem de conceitos científicos/químicos – MSc. Eliana Moraes de Santana 
8. Nanotecnologia Aplicada à Medicina– Dr. Rodrigo Luis S. R. Santos (UESC) 
9. Do nível atômico a microestrutura – Caracterização dos materiais: para o hoje e o amanhã - Dra. Soraia 

Pirfo Barroso (UESC) 
10. Preparo de amostras – Dra. Maria das Graças Andrade Korn (UFBA) 
11.  Espectrometria de absorção atômica: Histórico, Instrumentação, Fundamentos e Aplicações - Dr. Julio 

Cezar Paz de Mattos (Analytik Jena) 
12. Fundamentos de Preparo de amostras – MSc. Madson Moreira Nascimento (UESC) 

MSC. Luana Moreira Santos (UESC) 

 
18:00 – 18:30 h 

 
ABERTURA  

 

18:30 – 19:30 h  
CONFERÊNCIA DE ABERTURA  

Sustentabilidade: Um dos grandes desafios do século XXI 

Prof. Dr. Jailson Bittencourt de Andrade (UFBA) 

17/11/2016 – Quinta-feira 

08:00–09:00 h Sessões coordenadas 1 

                                             Coordenadora: Dra. Rosilene aparecida de Oliveira (UESC) 

Sessões coordenadas 2 

                                             Coordenador: Dr. Clayton Queiroz Alves (UEFS) 

09:00 – 12:00 h WORKSHOP I e II (2 simultâneos) 

 

I. Panorama dos Programas de Pós-graduação em Química da Bahia 

     Coordenadora: Dra. Maria das Graças Andrade Korn (UFBA) 

Coordenadores de Pós Graduação em Química da Bahia  

Dr. Sérgio Luis Costa Ferreira (UFBA)  

Dr. Djalma Menezes de Oliveira (UESB)  

Dra. Lourdes Cardoso de Souza Neta  

Dr. Raildo Mota de Jesus (UESC) 

Dr. José Domingos Neto (UFOB)  
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II. Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e continuada: um debate necessário 

Coordenadora: Dra. Edênia Maria Ribeiro do Amaral (UFRPE) 

Coordenadores dos Cursos de licenciatura em Química da Bahia: 

 Profa. Maria Elvira do Rêgo Barros Bello (UESC) 

 Prof. Fábio Wellington Andrade Jesus (UESB-Itapetinga) 

 Profa. Luciana Bagdeve de Oliveira dos Santos (UEFS) 

 Prof. Tancredo Augusto De Carvalho Fontineles (IFBA-Vitória da Conquista) 

 Prof. Lailton Passos Cortes Júnior (UFBA) 

 Profa.  Carmen Silvia da Silva Sá (UNEB) 

 Prof. Allison Gonçalves Silva (IFBA/ Porto Seguro) 

 Prof. Lucas Vivas de Sá (UFRB) 
 
 

12:00 - 14:00 h Almoço 

14:00 – 15:00 h SESSÃO COORDENADA 3  

                                         SESSÃO ORAL DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS  

Coordenador : Dr. Rennan Geovanny Oliveira Araujo (SBQ / Regional Bahia) 

                                         

15:00 – 15:30 h MINI-CONFERÊNCIA 1     

PANORAMA DOS BIOCOMBUSTÍVEIS NO BRASIL 
Dra. Rosenira Serpa da Cruz (UESC) 

15:30 – 16:00 h MINI-CONFERÊNCIA 2   

MÉTODOS LIMPOS PARA A DETERMINAÇÃO DE ESPÉCIES INORGÂNICAS EM COMBUSTÍVEIS 
Dr. Leonardo Sena Teixeira (UFBA) 

16:00 – 17:00 h Apresentação de Pôsteres (impares) 

17:00 – 18:00 h CONFERÊNCIA PLENÁRIA 1    

PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS – ECONOMIA DE REAGENTES E TEMPO  
Dr. Sérgio Luis Costa Ferreira (UFBA) 

18:00 – 19:00 h 

 

PALESTRA TÉCNICA     

ESPECTROMETRIA ATÔMICA DE ALTA RESOLUÇÃO: INSTRUMENTAÇÃO E APLICAÇÕES 

Dr. Julio Cezar Paz de Mattos (Analytik Jena) 

18/11/2016 – Sexta-feira 

08:00 – 10:00 h SESSÃO COORDENADA 4 

                                 SESSÃO ORAL DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

                                        Coordenadora: Vânia Palmeira Campos (UFBA)                                                 

10:00 – 11:00 h                 Apresentação de Pôsteres (pares) 

11:00 – 11:30 h 
 
MINI-CONFERÊNCIA 3     

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: FUTURO SUSTENTÁVEL DEMANDA NOVOS DISCURSOS E PRÁTICAS DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM  

Profa. Dra. Carmen Silvia da Silva Sá (UNEB) 
 

11:30 – 12:00 h 
MINI-CONFERÊNCIA 4    

Tecnologias e desafios para uma agricultura sustentável e competitiva no Brasil: A importância da Química! 
Dr. Paulo Henrique G. Zarbin (UFPR) 

 

12:00  – 14:00 h                                                                         Almoço 

http://lattes.cnpq.br/0088699697115517
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14:00 – 16:00 h 
 
Mesa Redonda 
Química Aplicada: uma ferramenta para a Sustentabilidade 
Coordenadora: Dra. Carla Fernanda Fávaro (UESC) 
Dr. George Andrade Sodré (UESC/CEPLAC)  
Prof. Dr. Silvio do Desterro (UFBA) 
Dr. Antonio Euzébio Goulart Santana (UFAL) 

16:00 – 16:30 h 
                                                                      Coffee break 
 

16:30 – 17:30 h Palestra de Encerramento     
Química, Ciência e Negócios: da Atitude ao Empreendedorismo 

Dr. Evaldo Ferreira Vilela (UFV) 

17:30 – 18:00 h  
Encerramento 
Homenagens e entrega de prêmios 
Dr. Raildo Mota de Jesus (Presidente da Comissão Organizadora) 
Dr. Rennan Geovanny Oliveira Araujo (SBQ / Regional Bahia) 
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Lista dos Minicursos 

 

Foram oferecidos 12 minicursos, sendo o minicurso 12 destinado exclusivamente a alunos do 

Ensino Médio 

 

1. Redação Científica - Dr. Joaquim de Araújo Nobrega (UFSCar) e Dra. Luana Novaes Santos 

(UESC) 

2. Síntese Orgânica Verde - Dr Silvio do Desterro Cunha (UFBA) 

3. Uma discussão sobre perfis conceituais no ensino de química: analisando sentidos e significados 

atribuídos à sustentabilidade – Dra. Edênia Maria Ribeiro do Amaral (UFRPE) 

4. Articulações entre educação ambiental, sustentabilidade e ensino de química - Dr. Lailton 

Passos Cortes Júnior (UFBA) 

5. Desvendando a RMN: da teoria à prática - Dra. Lorena Mara Alexandre e Silva e  Dr. Elenilson 

de Godoy Alves Filho (EMBRAPA Agroindústria Tropical) 

6. Microextração Em fase líquida – Dr. Valfredo Azevedo Lemos (UESB) 

7. Tópicos em Ensino de Química: ludicidade, atividades lúdicas e jogos como instrumentos 

mediadores da aprendizagem de conceitos científicos/químicos – MSc. Eliana Moraes de Santana 

8. Nanotecnologia Aplicada à Medicina– Dr. Rodrigo Luis S. R. Santos (UESC) 

9. Do nível atômico a microestrutura – Caracterização dos materiais: para o hoje e o amanhã - Dra. 

Soraia Pirfo Barroso (UESC) 

10. Preparo de amostras – Dra. Maria das Graças Andrade Korn (UFBA) 

11. Espectrometria de absorção atômica: Histórico, Instrumentação, Fundamentos e Aplicações - 

Dr. Julio Cezar Paz de Mattos (Analytik Jena) 

12. Fundamentos de Preparo de amostras  – MSC. Luana Moreira Santos (UESC) 

MSc. Madson Moreira Nascimento (UESC) 
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REDAÇÃO CIENTÍFICA 
 

Dr. Joaquim de Araújo Nobrega 

Dra.Luana Novaes Santos 

 

RESUMO 

 

A prática científica envolve atividades eminentemente coletivas e o progresso das ciências é 

criticamente dependente da comunicação entre os pares. Essa comunicação se dá no cotidiano de 

atividades laboratoriais, seminários, eventos acadêmicos e literatura científica. A literatura 

científica desempenha um papel essencial de ligação entre realizações passadas, presentes e, até 

mesmo, perspectivas futuras. Assim, a comunicação escrita exerce papel fundamental no 

crescimento das ciências e troca de informações entre pares. Esses processos certamente foram 

intensificados na transição para um mundo digital que atualmente vivenciamos.  Neste minicurso 

serão discutidos aspectos relacionados com a literatura científica e as múltiplas ações exercidas por 

autores, assessores, editores e leitores. A discussão também abordará as principais características 

das seções típicas de artigos científicos na área de química.  Breves exercícios serão apresentados 

ilustrando alguns aspectos da redação científica. 
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SÍNTESE ORGÂNICA VERDE 
 

Dr. Silvio do Desterro Cunha (UFBA) 

 

RESUMO 

 

Princípios da síntese orgânica. Formação de ligação carbono-carbono, carbono-

heteroátomo, reações de oxidação e de redução de substâncias orgânicas aplicadas na síntese de 

substâncias naturais e não-naturais bioativas. Estudos de caso: reações multicomponentes, reações 

dominó, reações de interconversão de grupos funcionais orgânicos, reações de oxidação e redução, 

síntese orgânica preparativa empregando microondas, mecanoquímica e solventes renováveis. 
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UMA DISCUSSÃO SOBRE PERFIS CONCEITUAIS NO ENSINO DE QUÍMICA: 

ANALISANDO SENTIDOS E SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS À SUSTENTABILIDADE 
 

Dra. Edênia Maria Ribeiro do Amaral (UFRPE) 

 

RESUMO 

 

O minicurso tem como objetivo apresentar a teoria do perfil conceitual como modelo de 

estruturação de diferentes formas de pensar e modos de falar sobre conceitos científicos, e sua 

contribuição para investigar o processo de conceituação em sala de aula, considerando os diferentes 

significados atribuídos aos conceitos pelos estudantes. Nesse processo, é interessante avaliar que 

algumas concepções apresentadas pelos estudantes parecem encontrar sentido em contextos 

particulares. Será proposta uma atividade buscando estruturar diferentes sentidos e significados 

atribuídos à ideia de sustentabilidade em contextos diversos, a partir da perspectiva do perfil 

conceitual.  
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ARTICULAÇÕES ENTRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE E ENSINO DE 

QUÍMICA 
 

Dr. Lailton PassosCortes Júnior (UFBA)  

 

RESUMO 

 

Trabalhamos com uma concepção de educação ambiental crítica e científica, que considera 

a dimensão coletiva dos problemas ambientais e busca a formação de cidadãos capazes de discutir 

e tomar decisões, considerando questões científicas (química), econômicas, sociais, éticas e 

políticas. A Química Ambiental e a Química Verde ou Sustentável apresentam importantes conceitos 

para articulação da Educação Ambiental, Sustentabilidade e Ensino de Química. O minicurso 

pretende problematizar as diferentes concepções de meio ambiente e educação ambiental e trazer 

algumas possibilidades práticas para educação básica, a partir da perspectiva da educação 

ambiental crítica e do movimento CTSA (Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente). 
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USO DA RMN COMO FERRAMENTA ANALÍTICA APLICADA A MATRIZES COMPLEXAS 
 

Dra. Lorena Mara Alexandre e Silva (Embrapa Agroindústria Tropical) 

Dr. Elenilson de Godoy Alves Filho (EMBRAPA Agroindústria Tropical) 

 

RESUMO 

 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) é uma técnica espectroscópica que permite a 

caracterização inequívoca de estruturas químicas bem como no estudo da dinâmica de diversos 

tipos de sistemas. É uma técnica amplamente utilizada para medições quantitativas, especialmente 

em amostras no estado líquido. Atualmente, a RMN é utilizada para estudos em diversas áreas tais 

como: dinâmica molecular (mobilidade de moléculas); cinética de reações químicas; caracterização 

de superfície de sólidos, especialmente catalisadores; determinação da composição e distribuição 

isotópica de núcleos; adulteração de amostras de origem alimentar; identificação de compostos 

orgânicos em matrizes complexas, dentre outras. Neste curso vamos desvendar os fundamentos 

básicos da RMN e sua aplicação na caracterização de estruturas químicas. Ao final será apresentado 

ainda exemplos de aplicação da RMN em matrizes diversas. 
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MICROEXTRAÇÃO EM FASE LÍQUIDA 
 

Dr.Valfredo Azevedo Lemos (UESB) 

 

RESUMO 

 

  A microextração em fase líquida (LPME) foi originada com o objetivo reduzir ou eliminar 

algumas limitações da extração em fase líquida tradicional. A LPME baseia-se no uso de pequenas 

quantidades de solventes, geralmente alguns microlitros. Os sistemas de LPME podem, 

basicamente, ser divididos em três grandes grupos: microextração em fase líquida com gota 

suspensa (SD-LPME), microextração em fase líquida dispersiva (DLPME) e microextração em fase 

líquida com fibra oca (HF-LPME). Neste minicurso, serão apresentadas as derivações das técnicas 

destes grupos, características, vantagens e desvantagens, tipos de solventes, representações 

esquemáticas, sistemas em linha e em batelada, sistemas dinâmicos ou estáticos, atualidades e 

tendências. Além disso, serão apresentados métodos envolvendo componentes orgânicos, 

inorgânicos ou bioquímicos, dosados empregando técnicas de detecção espectrométricas ou 

cromatográficas. 
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TÓPICOS EM ENSINO DE QUÍMICA: LUDICIDADE, ATIVIDADES LÚDICAS E JOGOS 

COMO INSTRUMENTOS MEDIADORES DA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS 

CIENTÍFICOS/QUÍMICOS 

 

MSc. Eliana Moraes de Santana  

 

RESUMO 

 

O minicurso proposto tem como objetivo a apresentação e discussão da relação entre a 

ludicidade e a aprendizagem em química. Serão abordados os conceitos básicos do universo lúdico, 

seus teóricos e teorias, alguns tipos de atividades lúdicas e definição de alguns tipos de jogos 

encontrados no contexto escolar (jogos de exercícios, jogos de regras, jogos simbólicos e jogos 

didático-pedagógicos). Ao final, serão analisadas algumas atividades lúdicas aplicadas por diversos 

autores e as possibilidades e os limites da utilização de jogos visando a aprendizagem de ciências 

naturais/química. 
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NANOTECNOLOGIA APLICADA À MEDICINA 
 

Dr. Rodrigo Luis S. R. Santos (UESC) 

 

RESUMO 

 

Atualmente, biotecnologia, nanotecnologia e sustentabilidade são palavras que vêm 

recebendo grande destaque na ciência e principalmente na mídia. Mas o que estes termos têm em 

comum? Por que o prefixo “nano” é encontrando nas palavras das mais variadas áreas da ciência? 

A proposta deste mini-curso é apresentar os conceitos fundamentais da nanotecnologia e suas 

aplicações no campo da Medicina e da Farmacologia, focando principalmente na formulação e 

caracterização de sistemas de liberação de fármacos (drug delivery systems). As aulas teóricas-

expositivas terão uma abordagem introdutória sobre os seguintes tópicos: 1) O Uso de Materiais na 

Medicina; 2) O Mundo Nanométrico; 3) Nanomedicina; 4) Nanopartículas e Nanoencapsulamento 

Molecular: Métodos de Obtenção e Principais Técnicas de Caracterização. No final do curso será 

discutido onde o termo “sustentabilidade” pode estar inserido na Nanotecnologia. 
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DO NÍVEL ATÔMICO A MICROESTRUTURA- CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS: 

PARA O HOJE E O AMANHÃ 
 

Dra. Soraia Pirfo Barroso (UESC) 

 

RESUMO 

 

Partindo de definições básicas da física, ex. ondas eletromagnéticas, difração de ondas, da 

química, ex. níveis de energia, e da ciência dos materiais, ex. célula unitária, construiremos um 

conhecimento multidisciplinar para então entrarmos em técnicas de caracterização de materiais, 

e.g. microscópio eletrônico e raios-x ou Röntgen. Estas técnicas nos permitem classificar e 

caracterizar a microestrutura dos materiais e por conseguinte criar a relação entre as propriedades 

físicas e mecânicas e microestrutura do material. Para o estudo de existentes ou desenvolvimento 

de novos materiais precisamos de conhecer esta relação.     
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PREPARO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE ELEMENTAR 
 

Dra. Maria das Graças Andrade Korn (UFBA) 

 

RESUMO 

 

Neste minicurso serão abordados aspectos relacionados ao preparo de amostras visando 

determinação elementar empregando técnicas espectrométricas. Serão discutidos os seguintes 

tópicos: a sequência analítica, os erros sistemáticos no preparo de amostras, os fundamentos 

teóricos sobre os métodos clássicos e avançados no preparo de amostras, o uso de suspensões e as 

aplicações para diversos tipos de amostras, tais como alimentos, bebidas, águas, medicamentos, 

combustíveis, fluidos biológicos, amostras de origem ambiental, entre outras. 
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ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA: HISTÓRICO, INSTRUMENTAÇÃO, 

FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES 
 

Dr. Julio Cezar Paz de Mattos (Analytik Jena) 

 

RESUMO 

 

Atualmente, a espectrometria de absorção atômica (AAS) é uma técnica amplamente 

difundida, possuindo um lugar de destaque entre as principais técnicas de espectrometria atômica. 

Esta técnica vem sendo empregada rotineiramente em laboratórios ambientais, clínicos, 

farmacêuticos, petroquímicos entre outros. Serão abordadas as inovações tecnológicas no campo 

da AAS, principalmente as novas possibilidades neste campo, a partir da introdução da 

espectrometria absorção atômica com alta resolução com fonte contínua (HR-CS AAS). Os 

fundamentos,aplicações e a instrumentação desenvolvida para a HR-CS AAS). As técnicas de forno 

de grafite (GF AAS) com análise de amostras líquidas e de amostras sólidas (DSS-GFAAS) serão 

abordados e discutidas de acordo com a qualidade de informação possibilitada por cada uma destas 

técnicas. Também serão apresentados e discutidos trabalhos usando a técnica de chama (F AAS) e 

com geração de hidretos (HG-F AAS) para a determinação análise de amostras de diversas naturezas. 
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FUNDAMENTOS DE PREPARO DE AMOSTRAS 
 

MSc. Madson Moreira Nascimento 

MSc. Luana Santos Moreira  

 

RESUMO 

 

Dentre todas as operações do processo analítico a etapa do preparo das amostras é a mais 

crítica e a que se gasta mais tempo, sendo susceptível a erros que terão efeitos negativos sobre a 

precisão e a exatidão dos resultados obtidos. Neste minicurso, serão abordados os fundamentos da 

Química Analítica a partir da introdução aos princípios de análise química e aos métodos clássicos e 

instrumentais de análise, bem como os processos que devem ser considerados na análise química 

de uma amostra, com ênfase nas etapas de amostragem e pré-tratamento. Ainda serão elucidados 

os métodos convencionais e os métodos alternativos mais utilizados no preparo das amostras e a 

aplicação destes em estudos de caso.     

 

 



VII EQBA e 6º SIMQUIM 
Ilhéus, 16-18/11/2016 

27 
 

 

Lista de trabalhos para apresentação Oral 

 

TÍTULO AUTOR(ES) 

Sessão Coordenada 1 - Auditório Paulo Souto 

O elétron rotatório e o spin do elétron no Ensino de Química Joel A. M. Porto*, José Luis P. B. Silva 

Detecção de Fe3+ em solo: uma proposta experimental didática 
realizada pelo PIBID/ Química-UESC em um curso técnico do CEEP, 
Itabuna-BA 

Uine K. da S. S. Freire*, Anagéssica S. Bispo, Ligia Fernandes de Oliveira, Danilo B. 
Pereira, Flávia Cristina. S. Andrade, Tiago F. Pires, Aiala A. P. Ramos, Luciana L. 
Rodrigues, Neurivaldo J. de Guzzi Filho, Clemildes P. Alves. 

Doença falciforme: questões étnico-raciais e sócio científicas – uma 
proposta curricular para o ensino de Química 

Roberta C. Bomfim*, Diogo R. G. Pires, Tales E. A. Lins. 

Práticas diferenciadas de formadores de professores sob o olhar de 
licenciandos de Química, Física e Biologia 

Sara S. Pimenta, Edvânia S. Marinho Pires, Adriana J. de Oliveira, Thiago S. Guimarães, 
Elisa P. Massena, Maxwell Roger da P. Siqueira, Zeneide M. da Silva, Luisa Dias Brito. 

Sessão Coordenada 2 - Auditório Paulo Souto 

Otimização multivariada de procedimento analítico para determinação 
de metais em amostras de óleo de coco 

Uillian M F da M Cerqueira, Adonias de O Teixeira, Gisseli S Valasques, Geovani C 
Brandão, Ana M P dos Santos, Marcos de A Bezerra*. 

Avaliação de elementos tóxicos em amostras de moluscos bivalves 
comercializados na cidade de Porto Seguro – BA  

Thalita M. Bomfim*, Leonardo D. Nascimento, Thaise A. dos Santos, Marcionila A. P. A. 
Mota, Raildo M. de Jesus, Fábio A. Amorim, Allison G. Silva, Débora R. Franco. 

Fitoesterois isolados de Lantana macrophylla (Verbenaceae) SILVA, Iago M., OLIVEIRA, Rosilene A., OLIVEIRA, Fernando F. 

Uso de técnicas de estatística multivariada para otimização da 
separação cromatográfica de metilxantinas e flavonoides visando à 
análise de chocolates artesanais por HPLC-UV/vis 

Madson M. Nascimento1(PG)*, Janclei P. Coutinho1 (PQ), Raildo M. de Jesus1 (PQ). 

Sessão Coordenada 3 - Auditório Paulo Souto 

Sistema em linha automatizado para determinação e análise de 
especiação de antimônio inorgânico, orgânico e total em solo 
empregando HG-AFS. 

Mario M. S. Juniora, Danilo J. Leãoa, Lindomar A. Portugal, Antonio M. Serra, Laura 
Ferrer, Victor Cerdà, Sergio L. C. Ferreira. 

Purificação e avaliação da interferência de BthMP (uma metaloprotease 
da peçonha de Bothrops moojeni) na coagulação sanguínea 

Manuela A. Santos, Luzia A. Pando, Mário Sérgio R. Gomes*. 

Produção de Catalisadores para Reação de Fenton - Heterogêneo. 
Erlan A. Pacheco*, Lucas S. Oliveira, Claudio M. Oliveira, Henrique R.B. Santos, Abad 
Roger C. Hinojosa, Alexilda O. Souza. 

Avaliação do impacto de emissões veiculares na fase gasosa em 
Salvador, utilizando amostragem passiva. 

João Henrique S. de Araújo*, Camila L. Santos, Franciele O. Santana, Elisvan R. Mota, 
Juliana L. Barbosa, Vânia P. Campos, Lícia P. S. Cruz. 

Sessão Coordenada 4 - Auditório Paulo Souto 

A Química e a educação ambiental: uma abordagem possível 
Sinara Silva Neves*, Oscar Moreira da Silva Filho, Henrique Cardoso Silva, Mariana 
Fernandes Almeida, Maria José Dias Sales. 

Exúvia da larva da Hermetia illucens como precursor na produção de 
adsorvente de corantes aniônicos em meio aquoso 

Pablo Rodrigues de Souza, Thayannah Moreira do Carmo Ribeiro, Mirian Sanae 
Tokumoto, Ailton Pinheiro Lôbo, Ivon Pinheiro Lôbo. 

Uma abordagem de química verde na síntese tricomponente de 
tiossemicarbazonas. 

Danilo Galvão, Silvio Cunha*. 

Determinação de catequina e epicatequina em amostras de guaraná de 

diferentes origens geográficas 

Givaldo S. Silva*, Roberta C. Bomfim, Paulo R. V. Ribeiro, Kirley M. Canuto, Edy S. Brito, 

Madson M. Nacimento, Raildo M. Jesus. 

Reciclagem: faça seu papel 
Anna Flavia da Cruz Lédo, Juliana Cardoso Santos*, Victor Neves Reis, Wesley Vieira 
Ferreira, Bárbara Katharinne Alves Borges Lessa. 

Elucidação estrutural e síntese do feromônio de agregação do besouro 
praga do coqueiro, Rhinostomus barbirostris (COLEOPTERA: 
CURCULIONIDAE). 

Analú C. Reis*, Jéssica P. Jordão, Palmira L. S. Neta, Ivon P. Lôbo, José Inácio L. 
Moura, Diogo M. Vidal, Paulo H. G. Zarbin, Carla F. Fávaro. 

Hematita na degradação do corante azul de metileno pela reação de 
Fenton 

Gabriele N. Alves*, Renata R. Santana , Erlan A. Pacheco e Rodrigo V. T. de Albuquerque. 

Pré-concentração baseada na coprecipitação usando cromato de prata 
como carreador para a determinação de cobre por FAAS 

Ívero P. de Sá, Marina S. de Jesus, Luana N. Santos Fábio A. C. Amorim*.  
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Lista de trabalhos para apresentação em Pôster 

 
 

Dia 17/11/216, das 16:00-17:00h – Pôsters impares 

Dia 18/11/216, das 10:00-11:00h – Pôsters pares 

 

Atenção: 
Os trabalhos estão organizados em ordem alfabética do primeiro autor. 
 

Nº do 
Poster 

TÍTULO AUTOR(ES) 

1.  Cálculo teórico da entalpia de formação da cianidina-3-O-glucosídeo 
 

Abad Roger C. Hinojosa*, Suelen A. Santos, Juan Félix P. Huiza. 

2.  Prospecção fitoquímica do extrato hexânico de folhas de Maytenus truncata 
Reiss 

Adílio S. Macedo*, Rosângela S. Pereira, Carla L. C. M. Santos, Daniel 
F. Filho, Amanda S. Gusmão, Andressa O. Silva, Thatiana C. Santos, 
Abad R. C. Hinojosa, Maria L. Barreto, Rosane M. Aguiar, Djalma M. 
Oliveira. 

3.  Avaliação in vitro da atividade antioxidante de espécies vegetais frente ao 
radical livre DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazila). 
 

Adriana dos Santos Rossi, Géssica Carvalho Pereira*, Lorena Savazini, 
Leornardo Dias do Nascimento, Luciano da Silva Lima. 

4.  Cinética da adsorção de Ni(II) por seis fibras lignocelulósicas  
 

Adrielle S. Fontes*, Ívea K. da S. Correia, Francisco H. M. Luzardo, 
Fermin G. Velasco, Ana Carolina O. Santos. 

5.  Reciclagem de óleo de dendê usado pelas baianas de acarajé, no eixo Itabuna-
Ilhéus - fonte de renda/auxílio dos estudantes do IFBA/Ilhéus 
 

Aleide Roma Tomaz, Nuno Avelar Nascimento*, Luhyris Nascimento 
Costa Silva, Raphaela Oliveira dos Santos, José Roberto Campos de 
Souza, Vivaldo Ferreira de Souza Neto, Christian Ricardo Silva Passos 

6.  Produção de lipase em processo de FES utilizando óleo de fritura como fonte 
de carbono e palma forrageira como substrato 
 
 

Alexsandra N. Ferreira*, Dhiéssica dos S. Ribeiro , Maísla P. Rocha, 
Antonio C. S. Felix, Eliane de J. Serafim, Glêydison A. Soares, Gildomar 
L. Valasques, Marcelo Franco, Baraquizio B. do Nascimento Junior. 

7.  Avaliação do curso de “Extração por Arraste a Vapor” para a formação 
profissional de discentes de nível médio/técnico  

Ana C. De Sousa (PQ), ¹Ana L. S. De Carvalho*, André B. Leite, Mateus 
S. Carapiá, Geovania F. Ribas. 

8.  Protagonismo discente no projeto “A Ciência Feminina” (FAPESB) vinculado ao 
PET Licenciaturas / IFBA Porto Seguro 
 

Ana C. de Sousa, Ana L. S. De Carvalho*, Arthur N. Bahiense, Mateus 
S. Carapiá, Thamires B. Silva, Yoshaiana Pereira. 

9.  Influência do pH na adsorção de Ni(II) em meio aquoso por fibras vegetais. 
 

Ana Carolina O. Santos*, Ívea K. da S. Correia, Francisco H. M. Luzardo, 
Fermin G. Velasco. 

10.  Diagnóstico dos procedimentos de descarte do óleo lubrificante nas oficinas 
mecânicas da cidade de Jequié-BA 
 

Ana K. S. Vasconcelos, Angela E. S. G. Bacelar, Mario N. Silva, Mylena 
S. Rocha, Rubens S. Barreto*, Núbia S. dos Santos. 

11.  Elucidação estrutural e síntese do feromônio de agregação do besouro praga 
do coqueiro, Rhinostomus barbirostris (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE). 
 

Analú C. Reis*, Jéssica P. Jordão, Palmira L. S. Neta, Ivon P. Lôbo, José 
Inácio L. Moura, Diogo M. Vidal, Paulo H. G. Zarbin, Carla F. Fávaro. 

12.  Avaliação do pó e do extrato da torta de palmiste (Elaeis Guieneensis) como 
inibidor de corrosão para o aço carbono em meio ácido 
 

André de M. Santos*, Fernando Cotting, Idalina V. Aoki, Hercílio G. de 
Melo, Vera R. Capelossi. 

13.  Degradação dos flavonoides catequina e epicatequina em amostra de guaraná 
em função da temperatura de secagem  

André Luiz Sampaio da Silva Junior*, Herick Macedo Santos, Janclei 
Pereira Coutinho, Raildo M. de Jesus. 

14.  Avaliação do teor de cafeína em amostras de guaraná (Paullínea cupana) 
oriundas da cidade de una e da região do baixo sul da Bahia 

André Luiz Sampaio da Silva Junior*, Janclei Pereira Coutinho, Herick 
Macedo Santos, Raildo Mota de Jesus, Givaldo Souza da Silva, Madson 
Moreira Nascimento. 

15.  Reciclagem: faça seu papel Anna Flavia da Cruz Lédo, Juliana Cardoso Santos*, Victor Neves Reis, 
Wesley Vieira Ferreira, Bárbara Katharinne Alves Borges Lessa. 

16.  Avaliação da resistência à corrosão do aço galvannealed pré-tratado com filmes 
híbridos modificados com inibidores de corrosão 

Tarcilla Silva dos Santos*, Javan Grisente dos Reis da Costa, Brenda 
Dias de Melo, Vera Rosa Capelossi. 

17.  Avaliação de membranas poliméricas trocadoras de íons, em uma eletrodiálise 
reversa com diferentes tempos de ciclos. 
 

Caio Cezar Neves Kunrath*, Diego Clímaco Patrocínio, Geovana Brito 
Guimarães, Marco Antônio Rodrigues, Franco Dani Rico Amado. 

18.  Estudo de Reatividade de enaminonas e Halo-N-arilmaleimidas: síntese isenta 
de metal de maleimidil-enaminonas via acoplamento Csp

2-Csp
2 

Caio Gonçalves, Lourenço Luis Botelho de Santana, Silvio Cunha*, 
Airam Santos.  

19.  Educação Sustentável: uma percepção de cidadania dos alunos do 3º ano do 
ensino médio de uma escola da rede pública de Salinas – MG. 

Carla Barbosa Jardim*, Patrícia das Dores Silva, Darlene das Dores 
Silva. 
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20.  Aplicação e análise e de uma sequência didática para o ensino de ligações 
químicas no ensino médio. 
 

Carolina Queiroz Santana*, Lecy das Neves Gonzaga, Michelle Lisboa, 
Luís Felipe Silva da Paixão Brandão, Creuza Souza Silva. 

21.  Utilização de software de modelagem molecular para estudar análise 
conformacional nas aulas de química orgânica 
 

Celso Lime Góes*, Rosângela da Silva Cerqueira, Valdinéa Gonçalves 
dos Santos, Francisco de Assis dos Santos Silva. 

22.  Prospecção fitoquímica preliminar do extrato metanólico de Mimosa sp. de 
ocorrência na região de Jequié-BA 

Claudenice S. Passos*, Naiara S. Brandão, Carla Larissa C. M. Santos, 
Juliana L. Leite, Vilisaimon S. de Jesus, Djama Menezes de Oliveira, 
Rosane M. Aguiar. 

23.  Confecção de uma máquina térmica e a interdisciplinaridade: uma abordagem 
de ensino contextualizada para o aprendizado de Físico-Química  

Cléber José Matos Prazeres*, José Roberto Santos da Silva, Vanessa 
Argolo Oliveira, Rodrigo De Paula. 

24.  Avaliação da atividade antioxidante in vitro de extratos de folhas e flores de 
Hibiscus rosa-sinensis L. 

Cayo J. A. Farias*, Adriana N. O. Farias, Pitágoras F. Santos, Ana 
Carolina Moraes de Santana 

25.  Improvisação teatral no ensino de Química Orgânica: uma alternativa para a 
representação de cadeias carbônicas  

Dalvani Silva Duarte*, Wdson Costa Santos, Airton Neves Moura Filho. 

26.  Extrações de óleos essenciais e produção de sabões a partir do resíduo de óleo 
de cozinha utilizado em frituras 

Daniel da Silva de Sousa*, Aldair Silva de Jesus, Miquéias Feliciano de 
Almeida. 

27.  Uma abordagem de química verde na síntese tricomponente de 
tiossemicarbazonas. 

Danilo Galvão, Silvio Cunha*. 

28.  Efeito da Temperatura de Calcinação na Cristalinidade e Acidez do Ácido 
Nióbico Comercial (Nb2O5xH2O) 

Dayana Pereira Bertoldo Santos, Caroline Teixeira Silva, Renata Ribas 
Santana, Rodrigo V. T. Albuquerque*. 

29.  Produção de lipase em FES utilizando mandacaru (Cereus Jamacaru) como 
substrato e óleo lubrificante residual como fonte de carbono  
 

Dhiéssica dos S. Ribeiro*, Alexsandra N. Ferreira, Jabson M. Teixeira, 
Romário A. Santana, Samila S. Silva, Glêydison A. Soares, Tatielle P. 
Silva, Gildomar L. Valasques, Lisandro D. G. Alvarez, Marcelo Franco, 
Baraquizio B. do Nascimento Junior. 

30.  Gincana de química orgânica: uma proposta lúdica para o ensino de 
hidrocarbonetos 

Diogo R. G. Pires*, Luiz H. S. de Menezes, Christian R. S. Passos, 
Luciana P. Sá. 

31.  Análise físico-química da água dos bebedouros do IFBA-Campus Jequié  
 

Djair Maykon de N. Miranda, Thamires Dayana S. C. Santos, Rubens 
Santos Barreto*, Anderson Brito da Silva. 

32.  Indução do crescimento de microrganismos isolados do estado da Bahia pela 
fenilacetonitrila 

Edvan do Carmo Santos*, Mariana Perin Mituishi, Ana Paula Trovatti 
Uetanabaro, Andréa Miura da Costa, Janaina de Silva Freitas, Marcelo 
Franco, Julieta Rangel de Oliveira. 

33.  A aula de campo como alternativa metodológica para o ensino de Química. Edvânia S. Marinho Pires*, Grazielle S. Santos, Tamires S. Sampaio, 
Thiago S. Guimarães, Ivete M. dos Santos. 

34.  Proposta de Gerenciamento de Resíduos Químicos dos Laboratórios de 
Química da UFOB 

Elâyny Soares*, Karoline Mendes, Adriana C. da Silva, José D. S. da 
Silva, Sérgio M. Soares, Cristine E. A. Carneiro. 

35.  Simulação Computacional de Reações Elementares de Primeira Ordem via 
Método de Monte Carlo 

Erica Raina Venâncio Almeida*, Rodrigo Veiga Tenório de Albuquerque, 
Nemésio Matos de Oliveira Neto. 

36.  Produção de Catalisadores para Reação de Fenton - Heterogêneo. 
 
 

Erlan A. Pacheco*, Lucas S. Oliveira, Claudio M. Oliveira, Henrique R.B. 
Santos, Abad Roger C. Hinojosa, Alexilda O. Souza. 

37.  Gerenciamento e Tratamento de resíduos químicos em um laboratório de 
ensino gerados a partir de experimentos em uma Oficina 

Eunice Cerqueira de Jesus*, Geane Pereira de Oliveira, Monique 
Bertoldo Fernandes. 

38.  Minicurso Química Verde: Uma Ferramenta Prática de suporte no Ambiente 
Acadêmico 

Eunice Cerqueira de Jesus, Geane Pereira de Oliveira, Monique 
Bertoldo Fernandes*. 

39.  Desempenho de um amostrador passivo otimizado para medidas de 
formaldeído e acetaldeído na atmosfera 

Franciele O. Santana*, Vânia P. Campos, Lícia Passos S. Cruz, 
Sameque R. Luz. 

40.  Avaliação de elementos essenciais em bebidas isotônicas por espectrometria 
de absorção atômica em chama com fonte contínua de alta resolução. 
 

Gabriel Luiz dos Santos, Eliziane da Cunha da Mota, Geovani Cardoso 
Brandão, Amália Geíza Gama Pessoa*, Maria das Graças A. Korn. 

41.  Avaliação da qualidade da água por parâmetros químicos, biológico e 
microbiológico no estuário do Rio Buranhém, Porto Seguro – Ba.  

Gabriela Nascimento*, Allison Silva, Marcus Bandeira, Marcos 
Bernardes, Leonardo Nascimento. 

42.  Hematita na degradação do corante azul de metileno pela reação de Fenton Gabriele N. Alves*, Renata R. Santana , Erlan A. Pacheco e Rodrigo V. 
T. de Albuquerque. 

43.  Influência da concentração de esporos e da atividade de água na produção de 
xilanase de Penicillium roqueforti 

George Lima Marques*, Nadabe Santos Reis, Marcelo Franco 

44.  Síntese de nanopartículas de dióxido de titânio 
 

Géssica Batista da Rocha*, Hálica Ramos dos Santos, Geronimo Lopes 
Lima, Mauricio Tourinho de Souza (In memorian), Iva Souza de Jesus, 
José Gilberto da Silva. 

45.  Determinação de catequina e epicatequina em amostras de guaraná de 
diferentes origens geográficas 

Givaldo S. Silva*, Roberta C. Bomfim, Paulo R. V. Ribeiro, Kirley M. 
Canuto, Edy S. Brito, Madson M. Nacimento, Raildo M. Jesus. 

46.  Síntese da 2-amino-1,4-naftoquinona mediada por micro-ondas, uma alternativa 
verde 

Glauber Antonio A. Dourado*, Sâmia Rocha Lima, Lourenço Luis Botelho 
de Santana, Silvio Cunha. 

47.  Produção de lipase a partir da fermentação em estado sólido do farelo de cacau 
por Penicillium roqueforti 
 

Glêydison Amarante Soares*, Tatielle Pereira Silva, Nadabe dos Santos 
Reis, Aila  Riany  de  Brito, Lucas Oliveira Souza, Alexsandra 
Nascimento Ferreira, José Lucas de Almeida A. Ferraz, Julieta Rangel 
de Oliveira, Marcelo Franco. 
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48.  Avaliação da adsorção de Ni(II) em solução aquosa por materiais 
lignocelulosícos. 

Ivea K. da S. Correia*, Adrielle S. Fontes, Francisco H. M. Luzardo, 
Fermin G. Velasco, Ana Carolina O. Santos. 

49.  Determinação da capacidade de adsorção de Pb2+ por adsorventes 
lignocelulósicos. 

Ivea K. da S. Correia*, Francisco H. M. Luzardo, Fermin G. Velasco, 
Adrielle S. Fontes. 

50.  Procedimento analítico para pré-concentração de prata e níquel visando a 
rápida determinação por FAAS  

Ívero P. de Sá, Marina S. de Jesus, Fábio A. C. Amorim*. 

51.  Pré-concentração baseada na coprecipitação usando cromato de prata como 
carreador para a determinação de cobre por FAAS 

Ívero P. de Sá, Marina S. de Jesus, Luana N. Santos Fábio A. C. 
Amorim*.  

52.  Avaliação do impacto de emissões veiculares na fase gasosa em Salvador, 
utilizando amostragem passiva. 
 

João Henrique S. de Araújo*, Camila L. Santos, Franciele O. Santana, 
Elisvan R. Mota, Juliana L. Barbosa, Vânia P. Campos, Lícia P. S. Cruz. 

53.  O elétron rotatório e o spin do elétron no Ensino de Química Joel A. M. Porto*, José Luis P. B. Silva 

54.  Avaliação de adsorção simultânea de íons de Pb(II) e Ni(II) usando materiais 
lignocelulósicos misturados 

Jordan B. Neris*, Ívea K. da S. Correia, Francisco H. M. Luzardo, Fermin 
G. Velasco. 

55.  Aplicação do planejamento Box-Behnken em um bioprocesso para 
maximização da produção de xilanase. 

José Lucas de Almeida Antunes Ferraz*, Lucas Oliveira Souza, 
Glêydison Amarante Soares, Janclei Pereira Coutinho, Marcelo Franco 

56.  Efeito do pH e temperatura sobre a atividade de xilanases produzidas por 
Penicillium roqueforti em fermentação em estado sólido. 

José Lucas de Almeida Antunes Ferraz*, Lucas Oliveira Souza, Nadabe 
dos Santos Reis, Aila Riany de Brito, Polyany Cabral Oliveira, Marcelo 
Franco. 

57.  Perfil fitoquímico e atividade fungicida do extrato metanólico da Anemia 
tomentosa (Sav) Sw. (Anemiaceae). 

Juliana L. Leite*, Carla L. Meira, Luan S. Santos, Vilissaimon Silva, 
Susana Johann, Rosane M. Aguiar, Djalma M. de Oliveira. 

58.  Investigaçao das propriedades líquido-cristalinas em sistemas 4,7-difeniletinil-
2,1,3-benzotiadiazol 

Leonardo de O. Aguiar, Hugo Oliveira, Elias Regis, Patricia Tuzimoto, 
Hugo Gallardo, André A. Vieira*. 

59.  Triagem de compostos químicos como inibidores D2 
 

Liliane Araújo*, Wagner Soares, Rosângela Pereira, Bruno Andrade, 
Tarcísio Melo. 

60.  Avaliação da resistência à corrosão de aço inoxidável 316L exposto a 
diferentes concentrações de solução salina 

Lívia Pinto Neri*, Hercílio G. de Melo, Vera Rosa Capelossi. 

61.  Aplicação de Carvão Ativado Produzido Utilizando Casca de Amendoim  Lucas O. Santos*, Erlan A. Pacheco, Amisson S. Nunes, Luis N. 
González, Alexilda O. Souza. 

62.  Avaliação da composição mineral de amostras de peixes (Mugil cephalus) do 
estuário da Baía do Pontal empregando análise multivariada. 

Luiz H. S. de Menezes*, Clissiane S. V. Pacheco, Herick M. Santos, 
Raildo M. de Jesus, Erik G. P. da Silva. 

63.  Uso de técnicas de estatística multivariada para otimização da separação 
cromatográfica de metilxantinas e flavonoides visando à análise de chocolates 
artesanais por HPLC-UV/vis 

Madson M. Nascimento1(PG)*, Janclei P. Coutinho1 (PQ), Raildo M. de 
Jesus1 (PQ). 

64.  Extração de fenólicos totais em resíduo de Cajá usando metodologia da 
superfície de resposta 
 
 

Maísla Pires Rocha*, Romario Alves Santana, Eliane de Jesus Serafim, 
Samila Sena Silva, Alexsandra Nascimento Ferreira, Antonio Carlos 
Santos Felix, Lisandro Diego Giraldez Alvarez, Gildomar Lima 
Valasques Júnior , Baraquizio Braga do Nascimento Junior. 

65.  Purificação e avaliação da interferência de BthMP (uma metaloprotease da 
peçonha de Bothrops moojeni) na coagulação sanguínea 

Manuela A. Santos, Luzia A. Pando, Mário Sérgio R. Gomes*. 

66.  Uma análise do conhecimento do conteúdo e do Conhecimento Pedagógico do 
Conteúdo (CPC) de um professor de química em Jequié 

Manuela A. Santos, Marcos Antônio P. Ribeiro*. 

67.  Monitoramento dos parâmetros fisico-químicos da água consumida em escolas 
da cidade de Gongogi-BA. 

Mardson Vasconcelos Maciel*, Aline Santana da Silva, Jamile Lima 
Santana. 

68.  Avaliação dos índices de acidez e peróxidos do óleo de soja utilizado em frituras 
de alimentos: um estudo no centro da cidade de Ilhéus-Ba 
 

Marina S. de Jesus*, Luana S. Moreira, Ívero, P. de Sá, Semele S. 
Santos, Caroline S. Santana, Daniel C. Lima, Fábio A. C. Amorim. 

69.  Composição mineral do moapem (Tagelus plebeius) comercializado em feiras 
livres da cidade de Ilhéus, Bahia. 

Marina S. Jesus*, Daniel C. Lima, Fábio A. C. Amorim. 

70.  Sistema em linha automatizado para determinação e análise de especiação de 
antimônio inorgânico, orgânico e total em solo empregando HG-AFS. 
 

Mario M. S. Juniora, Danilo J. Leãoa, Lindomar A. Portugal, Antonio M. 
Serra, Laura Ferrer, Victor Cerdà, Sergio L. C. Ferreira. 

71.  Estudo Fitoquímico e Avaliação da Atividade Biológica dos Extratos das 
Sementes da Espécie Spondias purpurea L. (Anacardiaceae) 
 

Marta Maria Oliveira dos Santos*, Rebeca de Oliveira Costa, Natieli 
Lopes Nolasco, Arlete de Jesus Silva, Larissa Cavalcante de Rezende. 

72.  Determinação da Atividade Antioxidante das Sementes da Cajá (Spondias 
mombin L.) Pela Captura do Radical Livre DPPH  

Marta Maria Oliveira dos Santos*; Rebeca de Oliveira Costa; Natieli 
Lopes Nolasco; Larissa Cavalcante de Rezende 

73.  Estratégia analítica para determinação do íon sulfito livre e total empregando 
HR-CS MAS e geração química de SO2 

Michael L. Oliveira*, Geovani C. Brandao, e Sergio L. C. Ferreira. 

74.  Caracterização de metais em amostras de solo na região Centro-norte da bahia 
 

Michael Lima Oliveira*, Elaine Christine De Magalhães Cabral 
Albuquerque, Sérgio Luís Costa Ferreira, Miguel Alves de Santana. 

75.  Aulas Práticas do Curso de Licenciatura em Química da UFRB: Diagnóstico do 
Gerenciamento de Resíduos 

Michele Verena Conceição Oliveira da Silva*, Fabiana Rodrigues dos 
Santos. 

76.  Avaliação de macrófita aquática local na fitorremediação de água residuária de 
laticínios 
 

Murillo Borges Hafner, Rita de Cássia Souza de Queiroz Lopes*, Ivon 
Pinheiro Lôbo, José Adolfo de Almeida Neto. 

77.  Identificação dos constituintes químicos voláteis das partes aéreas de Mimosa 
sp. por CG-EM de ocorrência na região de Jequié-BA 
 

Naiara S. Brandão, Claudenice S. Passos, Carla Larissa C. M. Santos, 
Vilisaimon S. de Jesus, Juliana Lago Leite, Djalma Menezes de Oliveira, 
Rosane M. Aguiar. 
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78.  Análise fitoquímica e avaliação da atividade antioxidante do extrato das folhas 
de Spondias purpurea L. (seriguela) 

Natieli Lopes Nolasco*, Marta Maria Oliveira dos Santos, Rebeca de 
Oliveira Costa, Larissa Cavalcante de Rezende. 

79.  Análise direta de metais em solos usando a Espectrometria de Fluorescência 
de Raios-X de Energia Dispersiva 

Ohana Nadine de Almeida*, Mirella Alves Ramos, Rafaela Costa de 
Souza, Caroline Santos Santana, Francisco Heriberto Martinez Luzardo, 
Fábio Alan Carqueija Amorim, Fermin de la Caridad Garcia Velasco. 

80.  Aplicação da microextração líquido-líquido dispersiva na quantificação 
simultânea de Co, Cr, Cu, Ni, e Pb por Fluorescência de Raios-X de Energia 
Dispersiva 

Ohana Nadine de Almeida*, Sheylla Myrelle da Silva Queiroz, Julia 
Carneiro Romero, Francisco H. Martinez Luzardo, Fábio Alan Carqueija 
Amorim, Fermin Garcia Velasco. 

81.  Exúvia da larva da Hermetia illucens como precursor na produção de 
adsorvente de corantes aniônicos em meio aquoso 

Pablo Rodrigues de Souza, Thayannah Moreira do Carmo Ribeiro, 
Mirian Sanae Tokumoto, Ailton Pinheiro Lôbo, Ivon Pinheiro Lôbo. 

82.  Capacidade Antioxidante e Isolamento de Ácido Gálico das Folhas de Pouteria 
macahensis (Sapotaceae) 

Rândilla R. C. dos Santos*, Janclei P. Coutinho, Fernando F. Oliveira, 
Rosilene A. Oliveira. 

83.  Avaliação da Atividade Antioxidante de Extratos dos galhos de Spondias 
purpurea L. (Anacardiaceae) 

Rebeca de Oliveira Costa*, Marta Maria Oliveira dos Santos, Natieli 
Lopes Nolasco, Larissa Cavalcante de Rezende. 

84.  Redução nas taxas de DQO de efluente de laticínios em Wetlands construídas 
com Eichhornia crassipes e Eichhornia paniculata 

Rita de Cássia Souza de Queiroz Lopes*, Murillo Borges Hafner, Ivon 
Pinheiro Lôbo, José Adolfo de Almeida Neto. 

85.  Doença falciforme: questões étnico-raciais e sócio científicas – uma proposta 
curricular para o ensino de Química 

Roberta C. Bomfim*, Diogo R. G. Pires, Tales E. A. Lins. 

86.  Jogando e aprendendo: tabela periódica para alunos surdos Rosângela da Silva Cerqueira, Carlos Rodrigo Correia Santos, Aline da 
Cruz Porto Silva. 

87.  Preparação de furfural a partir de biomassas, estudo do perfil de hidrodestilção 
e transformações in situ no hidrodestilado 

Rosiene Reis Mattos*, Silvio Cunha. 

88.  Práticas diferenciadas de formadores de professores sob o olhar de 
licenciandos de Química, Física e Biologia 

Sara S. Pimenta, Edvânia S. Marinho Pires, Adriana J. de Oliveira, 
Thiago S. Guimarães, Elisa P. Massena, Maxwell Roger da P. Siqueira, 
Zeneide M. da Silva, Luisa Dias Brito. 

89.  Fitoesterois isolados de Lantana macrophylla (Verbenaceae) SILVA, Iago M., OLIVEIRA, Rosilene A., OLIVEIRA, Fernando F. 

90.  Síntese bidirecional de bis-pirrolonas via cicloadição formal aza-[3+2] de 
enaminonas e anidrido malêico por aquecimento com micro-ondas 

Silvio Cunha, Raimundo Francisco dos Santos Filho, Edson E. Silva. 

91.  A Química e a educação ambiental: uma abordagem possível 
 

Sinara Silva Neves*, Oscar Moreira da Silva Filho, Henrique Cardoso 
Silva, Mariana Fernandes Almeida, Maria José Dias Sales. 

92.  Deslignificação da fibra de coco verde in natura em diferentes condições 
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No ensino e aprendizagem das diversas 

áreas de conhecimento, vemos que o emprego de 
diferentes recursos estimula a participação efetiva 
dos alunos acerca dos conteúdos trabalhados. 
Melhorando assim, a construção, a apropriação e 
a abstração dos conhecimentos químicos. Nessa 
perspectiva, a aula de campo surge como uma 
estratégia de ensino, a qual envolve e motiva os 
alunos agregando a teoria e a prática¹. Proposta 
pela primeira vez, em 1946 pela Field Studies 
Council of Britain, o recurso aula de campo foi 
aplicada no Brasil em 1950. Apesar de pouco 
explorada, na Química a aula de campo tem como 
papel principal elaborar situações problemas 
presentes no cotidiano do aluno, por meio de 
discussões teóricas e práticas de vivência in loco, 
sobre temas que impactam diretamente a 
comunidade a qual pertencem. Propondo com 
isso, uma relação de interdependência entre o 
olhar, entender e compreender o espaço para que 
haja assim inquietações e interações com o 
ambiente em que vivem². O objetivo deste trabalho 
é apresentar a aula de campo como instrumento 
didático-pedagógico para o ensino de Química, 
valorizando o conhecimento prévio dos alunos, 
ampliando e desenvolvendo sua criticidade e 
aprimorando o modo de fazer ciências.  

 

 
Para a realização das aulas de campo são 

necessários os seguintes fatores: a) estruturar um 
cronograma com metas pré-estabelecidas; b) fazer 
um levantamento do conhecimento prévio dos 
alunos; c) integrá-los ao meio através da teoria; e 
d) estruturar encaminhamentos metodológicos. A 
seguir, descrevemos as orientações essenciais 
para o desenvolvimento dessa metodologia 
(Figura 1). 

Observamos que seja imprescindível, a 
elaboração de um planejamento sistematizado que 
atenda às necessidades que são pertinentes a 
uma aula de campo. Sendo necessário, que todos 
estes encaminhamentos descritos na Figura 1, 
sejam previamente definidos, para o êxito da 
utilização desta metodologia. 

 
 

Figura 1: Encaminhamentos metodológicos para 
elaboração de uma aula de campo. 

 

 
 

 
As relações sociais são um princípio 

básico da aprendizagem, e a participação ativa do 
sujeito favorece essa aprendizagem. Assim, nesse 
processo, os espaços naturais e culturais 
desempenham papel fundamental no 
desenvolvimento de ações educativas, por meio 
da relação mediador-sujeito-objeto-conteúdo. 
Porém é de grande relevância destacar que a aula 
de campo não é um passeio! As saídas a campo 
para o ensino de Química devem ser utilizadas 
como alternativa metodológica as quais, são 
estímulos organizados para se desenvolver os 
conteúdos conceituais selecionados como 
necessários, em função de um objetivo 
previamente estabelecido como prioritário. 

 
Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC. 

_______________ 
OLIVEIRA, C. D. M.; ASSIS, R. J. S. Travessias da aula em campo 

na geografia escolar: a necessidade convertida para além da fábula. 

Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 35, n.1, p.195-209, jan./abr. 2009. 
²MARANDINO, M.; SELLES, S. E.; FERREIRA, M. S. Ensino de 

biologia: histórias e práticas em diferentes espaços educativos. São 

Paulo: Cortez, 2009.
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A Química é uma ciência que está presente em 

fenômenos do nosso cotidiano, tornando possível 
a contextualização, abordando temáticas diversas, 
como por exemplo, a educação ambiental, 
entretanto, encontra-se muita resistência a adoção 
desta prática na educação básica, principalmente 
na rede pública de ensino. 

A lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
destaca a necessidade de a escola problematizar 
questões correlacionadas a educação ambiental, 
no intuito de contemplar a realidade dos problemas 
que tratem do meio ambiente, desenvolvimento 
econômico, social e tecnológico. 

Dentro desta perspectiva, o presente estudo 
tem o objetivo de analisar como a utilização de 
oficinas propondo experimentos em sala de aula 
vinculados ao cotidiano do aluno e a questões 
ambientais, pode auxiliar no processo de ensino 
de aprendizagem dos conteúdos abordados na 
disciplina de Química e na percepção dos alunos 
quanto aos problemas ambientais da atualidade. 

 
As atividades foram desenvolvidas no âmbito 

da disciplina de Ciências, dentro do conteúdo 
Reações Químicas, componente curricular do 9º  
ano do ensino fundamental da Escola dos 
Rodoviários, localizada no município de 
Alagoinhas com a realização de uma oficina com o 
tema: “Sabão ecologicamente correto: compartilhe 
essa ideia”. 

A realização da oficina possibilitou uma 
abordagem teórica referente aos impactos 
ambientais causados pelo descarte indevido do 
óleo que utilizamos na cozinha. 

 

 
 
Os estudantes foram convidados a uma 

explanação teórica do conteúdo, conhecendo na 
prática as reações químicas envolvidas na 
produção do sabão, promovendo a 
contextualização no ensino de Química, 
possibilitando aos estudantes, novas perspectivas 

na relação ensino aprendizagem em química, 
atrelando os conteúdos da disciplina a temáticas 
do seu cotidiano. 

 
Diante da atividade proposta analisou-se que os 

estudantes se mostraram muito mais participativos 
e interessados nos conteúdos abordados, 
fortalecendo assim a relação ensino-
aprendizagem em Ciências, evidenciando ainda a 
relevância de atividades que abordem 
problemáticas presente no cotidiano dos 
educandos, tornando-a ponto de partida para 
discussão em sala de aula. A Educação Ambiental 
é uma temática que pode e deve ser trabalhada de 
forma interdisciplinar e essa mostrou-se uma 
possibilidade interessante de se trabalhar 
questões ambientais atrelados a conteúdos da 
Química, se consolidando enquanto estratégia 
eficaz no ensino de ciências, fortalecendo ações 
que estimulem a inovação em práticas 
pedagógicas que busquem a formação crítica e 
reflexiva por parte dos estudantes. 

 
Agradecemos a direção, a professora Maria 

Dias e aos estudantes do 9º ano da Escola 

Estadual dos Rodoviários por ter possibilitado a 

realização da oficina proposta. Ao IF Baiano 

Campus Catu, por nos possibilitar fazer parte do 

PIBID e desenvolver projetos como esse com os 

alunos da rede pública de ensino.  

____________________________ 
 
1Brasil. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Diretrizes e bases 

da educação nacional. 1996. l. 1996. 
2Neto, A. L. G. C; Amaral, E. M R. do. Ensino de ciências e educação 
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A interação professor-aluno é a mais 

frequente e mais intensa no processo de ensino e 
aprendizagem, ao ponto de ser capaz de definir a 
qualidade das outras interações (aluno-conteúdo; 
aluno-ambiente). No século passado, no início da 
mudança do paradigma educacional o sistema 
proposto por Flanders (Quadro 1) para a análise 
das interações verbais foi o que ofereceu melhores 
condições para elaborar um panorama dessas 
interações na sala de aula1. 

 

Quadro 1: Categorias simplificadas do Sistema de 

análise de Interação de Flanders1. 

Neste trabalho buscaremos investigar as 
interações verbais professor-aluno nas aulas de 
Química em duas escolas públicas de Ensino 
Médio Técnico dos municípios de Ilhéus e Itabuna, 
a fim de obter dados atuais de como ocorrem 
essas interações verbais, baseando-nos nas 
categorias propostas por Flanders.  

 
Utilizamos como fonte de obtenção de 

dados, os Diários de Bordo produzidos durante a 
disciplina de Estágio Supervisionado em Química 
I, de dois licenciandos do curso de Licenciatura em 
Química, de uma Instituição de Ensino Superior 
situada no sul da Bahia. Foram observadas e 
analisadas categorias a priori sob a luz da Análise 
Textual Discursiva e a partir das propostas de 
Flanders, aulas de Química em turmas de 
diferentes cursos técnicos (Biocombustíveis, 
Enfermagem, Nutrição e Dietética) das escolas 
mencionadas, sendo os dados organizados 
conforme é mostrado no Quadro 2.  

 

Quadro 2: Quantidade total de Categorias que 
emergiram.  

 

Observamos, no Quadro 2, que a 
categoria 1 que pode inibir o desenvolvimento da 
linguagem e dos processos intelectuais do aluno 
aparece de forma irrisória, já a categoria 10 que se 
refere ao silêncio ou confusão, positiva ou negativa 
é a mais reforçada durante as observações de 
interação verbal e comportamental. Tais dados 
foram melhor organizados na Figura 1, que mostra 
a quantidade de vezes em que as categorias de 
Flanders foram observadas, em cada Instituição de 
Ensino Técnico. 

 
Figura 1: Comparativo das Categorias de Flanders no 
panorama de cada Instituição de Ensino Técnico.  

 
Podemos verificar que em algumas 

categorias há o equilíbrio quanto aos dados 
analisados nas duas instituições, como nas 
categorias 3 e 9 demonstrando que em ambas o 
aluno participa e tem sua fala acolhida ou díspares 
como nas categorias 2,4,5 e 10 que se referem as 
ações do professor em sala de aula e como estas 
são significativas. 

 
Analisando as dez categorias propostas 

por Flanders para análise verbal, consideramos 
que estas defendem a construção de uma matriz 
comportamental a qual se refere a interações entre 
professor e aluno, possibilitando a maximização e 
a liberdade aos alunos na construção de seus 
conhecimentos de forma autônoma e efetiva. 
Assim o ensino por transmissão pode ser superado 
e o professor poderá analisar através de suas falas 
a diretividade de seu discurso, se corrigindo ou 
corroborando sua oralidade. 
 

 

GPeCFEC 
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Vários metais têm função vital no organismo humano, 

porém em altas concentrações passam a ser tóxicos 

ao organismo, por outro lado, metais como o chumbo 

não tem função para o ser humano.1 A grande causa 

de intoxicação por metais tóxicos, parte da ingestão 

de alimentos contaminados. Com o desenvolvimento 

de indústrias, aumento de número de automóveis e 

descartes indiscriminados de lixos eletrônicos, 

aumenta o nível de contaminação de metais tóxicos 

em plantas, alimentos, solos ou efluentes. Pesquisas, 

sobre metais tóxicos no meio ambiente, são feitas 

geralmente usando diferentes técnicas analíticas. A 

Fluorescência de Raios-X de Energia Dispersiva 

(FRXED) é uma técnica com inúmeras vantagens 

como a análise multielementar sem a destruição da 

matriz, tem sido aplicada em determinações de 

elementos metálicos em solos e na mineração2. O 

objetivo deste trabalho foi desenvolver metodologia 

com confiabilidade e validade para quantificação 

direta de Co, Cr, Cu, Ni, e Pb em solo por FRXED.  

 

 

Para o desenvolvimento da metodologia de análise 

direta, foi necessário definir o tamanho de partícula do 

solo, quantidade de massa de amostra e o tempo de 

incidência da radiação para a quantificação de Co, Cr, 

Cu, Ni e Pb.  

Os tamanhos de partículas, de amostras de solo, 

estudados estiveram no intervalo de 100 e 400 mesh, 

tendo em vista que a bibliografia afirma que partículas 

com granulometria de 25 mesh é representativa para 

análise por FRXED. A figura 1 mostra o 

comportamento da intensidade dos diferentes 

tamanhos de partícula, foi aplicada a análise múltipla 

de médias e verificou-se que não há diferença 

significativa nas intensidades de 170 mesh e as 

granulometrias menores.  
Figura 1: Influência do tamanho de partícula na intensidade de 
fluorescência na medição de Pb. 

 
A quantidade de massa de amostra foi 
determinada utilizando o material de referência RM 

8704 - NIST - Buffalo River Sediment. Foi 
observado o aumento do sinal analítico de acordo 
com o aumento de massa até 2,0 gramas de 
amostra.  
Ao aumentar o tempo de incidência da radiação 
não houve diferença significativa ao nível de 95% 
de confiança, entre 1 e 5 minutos, as respostas 
analíticas em contagens por segundo (cps), então 
se definiu em utilizar o menor tempo estudado, 60 
segundos, como apresentado na tabela 1. 
Tabela 1: Avaliação da influência do tempo de incidência da 
radiação x na amostra e a variabilidade das medidas. 

Elemento Pb (cps) 

1 minuto 47,797 ± 1,216 

2 minutos 48,162 ± 0,636 

3 minutos 49,169 ± 0,410 

5 minutos 48,626 ± 0,301 

 Elementos de números atômicos próximos são 
passiveis a interferências interelementos, ao incluir 
o Co aos demais analitos, observou-se a 
diminuição das intensidades de Ni e Cr, 
comprovando assim, que o cobalto interfere na 
quantificação de níquel e cromo.  
Tabela 2: Características analíticas e resultados de amostras 

 Co Cr Cu Ni Pb 

Correlação 0,9917 0,9893 0,9926 0,9822 0,9987 
LD (mg kg-1) 22,27 41,65 13,06 23,06 3,19 
LQ (mg kg-1) 74,23 138,82 43,54 76,86 10,64 
Limite linear 

(mg kg-1) 
270 270 270 270 270 

Coef. Var. (%) 9,64 11,88 8,64 14,15 3,91 

AR2 0-5 <LQ <LQ <LQ <LQ 
2555,0 

± 
361,1 

L180Pb <LQ 
154,76

± 
36,76 

<LQ <LQ 
171,68 
± 6,45 

CTR-AA-001 <LQ <LQ 
60,60 
± 5,08 

<LQ <LQ 

AR2 0-5, L180Pb e CTR-AA-001: amostras reais coletadas em 
áreas contaminadas. 

 
A metodologia foi adequada para quantificação de 
Cr, Cu, Ni e Pb na ausência de Co, sendo possível 
quantificar estes elementos em solos em áreas 
industriais, tendo em vista que os limites de 
quantificação são menores do que a concentração 
máxima permitida destes analitos pelo CONAMA4. 

 
FAPESB, UESC, PPGQuim e CPqCTR. 
1 J.K.. Fawell, M.. Giddings, P.. Jackson, Y.. Magara, A.V.. Festo Ngowi, E. Ohanian, 

WHO, 2011.  
2A. Skoog, Douglas, M. West, Donald, F. Holler, James, R. Crouch, Stanley, Fundamentos 

da Química Analítica, 2013.3J. Omote, H. Kohno, K. Toda, Anal. Chim. Acta., 1995, 

307,117. 4Brasil, Resolução CONAMA n.420, 2009.
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A água utilizada para consumo humano é um 
bem essencial que garante saúde e qualidade de 
vida à população, devendo ser distribuída em 
quantidade suficiente e com qualidade que atenda 
ao padrão de potabilidade estabelecido na 
legislação vigente1. 

Entretanto, quando contaminada ou fora dos 
padrões físico-químicos estabelecidos, a mesma 
pode ser uma causadora de infecções 
gastrintestinais e transtornos diversos à saúde.  

Com intuito de descobrir se a água proveniente 
dos bebedouros do IFBA-Campus Jequié 
encontravam-se em condições para consumo, 
foram realizadas analises dos seus parâmetros 
físico-químicos. Para tanto, foram realizadas 
coletas em seis bebedouros, com uso de garrafas 
âmbar esterilizadas. Para cada coleta optou-se por 
três repetições. As aferições foram realizadas com 
aparelho multiparâmetro da marca Bante 
Instruments modelo 900P, certificado 
nacionalmente e previamente calibrado. 

A qualidade da água dos bebedouros foi definida 
em conformidade com os padrões estabelecidos 
na Portaria Ministerial nº 2.914, de 12 de dezembro 
de 2011¹, ficando cada ponto de coleta codificado 
de B1 a B6. 

  

 
 
Os resultados obtidos foram analisados com 

base na estatística descritiva, tomando como 
referência valores limítrofes definidos pela 
legislação brasileira, conforme apresentamos na 
Tabela 01. Com base nos resultados foi possível 
evidenciar que a maior parte dos pontos de coleta 
se encontram dentro dos valores estipulados e 
previstos na legislação para parâmetros físico-
químicos da água para o consumo humano.  

Observou-se inconformidade apenas no ponto 
B3, onde a concentração de Oxigênio Dissolvido 
(OD) estava 0,34 mg/L acima do estabelecido 
como limítrofe (5,0 mg/L). Acredita-se que valores 
para OD acima do estabelecido pela legislação 

podem estar relacionados à proliferação de 
microrganismos produtores, especialmente algas. 

 
Tabela 01 - Resultados da análise de parâmetros 

físico-químicos da água dos bebedouros do IFBA-
Campus Jequié. 

  pH OD 
(mg/L) 

Salinidade 
(PSU) 

Condutividade 
(μS) 

Temperatura 
(°C) 

B1 7,460 2,73 0,037 48,6 24,0 

B2 7,317 3,50 0,030 51,4 24,9 

B3 7,334 5,34 0,033 52,3 24,8 

B4 7,245 4,43 0,030 46,9 21,5 

B5 7,091 4,37 0,030 46,2 22,4 

B6 7,278 4,71 0,030 45,3 22,1 

 
Os dados apontam para a necessidade de se 

realizarem coletas periódicas em um programa de 
monitoramento da qualidade da água no Campus, 
uma vez que a água dos bebedouros supre um 
universo de pouco mais de 500 estudantes e 80 
servidores públicos nos três turnos. 

 

 
Conclui-se que o controle do oxigênio dissolvido 

na água, bem como de outros parâmetros, reside 
na necessidade de se monitorar a atividade 
qualidade da água e necessidade de higienização 
com maior regularidade dos equipamentos, 
tubulações e reservatórios de água. 

 

 
Ao IFBA-Campus Jequié. 
____________________ 
1 Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro 

de 2011. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância 

da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade. Diário Oficial [da] Republica Federativa do Brasil. 

Brasília, DF, 12 dez. 2011.
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É provável que a utilização das plantas 
como medicamento seja tão antiga quanto o 
próprio homem. Consideradas ou não seres 
espirituais, as plantas, por suas propriedades 
terapêuticas e tóxicas, adquiriram fundamental 
importância na medicina popular1. A serigueleira 
(Spondias purpurea L.) é uma fruteira tropical 
pertencente à família Anacardiaceae. Planta 
originária do México e da América Central 
adaptou-se de modo satisfatório às condições de 
alguns países da América do Sul como o Brasil, 
destacando-se a região Nordeste, onde esta 
espécie produz frutos de excelente qualidade, os 
quais são consumidos in natura ou utilizados na 
preparação de bebidas fermentadas, vinho e 
bebidas frias, além de participar na preparação de 
sorvetes, picolés e geléias2. Espécies da família 
Anacardiaceae têm se mostrado bastante 
promissoras na busca de substâncias bioativas3. 
Tendo em vista a presença de substâncias 
bioativas em espécies do gênero e, sabendo-se 
que há pouca informação sobre a composição 
química da espécie Spondias purpurea L., torna-
se necessária a análise fitoquímica e a avaliação 
antioxidante do extrato etanólico das folhas dessa 
espécie, a fim de determinar a presença de 
metabólitos secundários e avaliar seu potencial 
antioxidante total pela captura do radical livre 
DDPH. 

 
Para realização do experimento foram 

coletadas as folhas de Spondias purpurea L. no 
município de Manoel Vitorino-BA. Logo após, o 
material vegetal foi seco em estufa a 40 °C, 
triturado e extraído por percolação à temperatura 
ambiente com etanol. O extrato etanólico foi obtido 
após concentração a vácuo em evaporador 
rotativo. As análises foram realizadas no Centro de 
Estudos e Análises Cromatográficas da UESB. A 
identificação dos metabólitos secundários foi 
interpretada de acordo com critérios qualitativos e 
semi-qualitativos mediante reação corada, 
formação de precipitado e desenvolvimento de 
fluorescência. Para determinação da atividade 
antioxidante foi utilizado o método de captura do 
radical livre DPPH, o resultado foi expresso pelo 
EC50 onde representa a quantidade de oxidante 

necessária para diminuir em 50% a presença do 
radical DPPH. 

Na tabela 1 podem ser observadas as 
classes de compostos identificados nas amostras 
do extrato das folhas. 
Tabela 1. Prospecção fitoquímica do extrato 

EtOH das folhas de Spondias purpurea L. 

Classe de Compostos 
Extrato EtOH de 

Spondias purpurea L. 

Alcalóides Positivo 
Flavonóides Negativo 
Saponinas Negativo 

Taninos Positivo 
Compostos Fenólicos Positivo 

Derivados 
Antracênicos Livres – 

Quinonas 
Positivo 

Cumarinas Positivo 
Glucosideos Positivo 

Cardiotonicos  
Triterpenos e/ou Positivo 

Esteróides  
Gomas e Mucilagens Negativo 

 
 

 
Por meio dos resultados obtidos na 

prospecção e da atividade antioxidante, sugere-se 
que o extrato etanólico das folhas de Spondias 
purpurea L. revelou um alto teor de compostos de 
interesse terapêutico e potencial antioxidante, o 
que o torna promissor para a continuidade de 
estudos fitoquímicos e biológicos, visando o 
desenvolvimento de novos produtos da área, 
farmacêutica, cosmética, alimentícia, dentre 
outros.  

 
 
 

____________________ 

1Gonçalves, M. I. A.; Martins, D. T. O. Plantas medicinais usadas 

pela população do município de Santo Antônio de Leverger, Mato 

Grosso, Brasil. Revista Brasileira de Farmácia, 1998, 79 (3/4) :56 – 

61. 
2Freire, F. C. O. Uso da manipueira no controle do oídio da 

cerigueleira: resultados preliminares. Fortaleza: Embrapa 

Agroindústria Tropical, 2001, 4p. (Comunicado Técnico, 70). 
3Correia, S. J.; David. J.M.; David, J.P. Secundary metabolites from 
species of Anacardiaceae. Química Nova, 2006, 29, 1287. 
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Vários metais têm funções vitais no organismo de 
seres humanos, quando em excesso passa a ser 
prejudicial à saúde, e outros metais não possuem 
função alguma como o Pb,1 por isso, é muito 
importante a determinação destes. A 
microextração líquido-líquido dispersiva (DLLME) 
baseia-se na injeção de uma mistura ternária de 
solventes extrator, dispersor e complexante na 
amostra2que permite pré-concentrar elementos 
sendo possível quantificar estes por técnicas que 
possuem limites de quantificação altos. A 
fluorescência de raios-x de energia dispersiva 
(FRXED) é uma técnica pouco utilizada para 
análise de elementos traço devido, principalmente, 
ao seu alto limite de detecção3,4. Este trabalho 
apresenta uma metodologia de pré-concentração, 
DLLME, para quantificação simultânea de Co, Cr, 
Cu, Ni e Pb por FRXED. 

 
Para o desenvolvimento da metodologia foi 

aplicado um planejamento fatorial 23 para verificar 

a significância das variáveis como pH, volume dos 

solventes extrator e dispersor nos níveis 5,5 e 8,5; 

20 e 60 µL e 0,5 e 1,5 mL respectivamente com 5 

mL de amostra, 1mL de tampão, metanol (solvente 

dispersor) e tricloroetileno (solvente extrator). Os 

resultados mostraram a não significância das 

variáveis para determinação de cromo e cobalto. 

Para níquel e cobre, a variável significativa foi o 

nível alto do solvente extrator. As variáveis 

significativas para Pb foram o nível alto do pH e 

solvente extrator como mostra a tabela 1.  
Tabela 1. Significância das variáveis. 

Cr Co Ni Cu Pb 

N N 
B3 

(+0,697) 

B3 

(+0,510) 

B1 (+0,379) 

B3 (+0,288) 

N: Não há variável significativa; B1:pH; B3:Solvente extrator; (+) 
nível das significâncias.  

Sendo assim foi otimizado o solvente extrator 

fixando o pH em 8,5 e o solvente dispersor em 0,5 

mL. A partir dos resultados da análise de 

regressão não linear, foi obtido um modelo para 

cada metal com o pacote estatístico Curve Expert 

Professional (Tabela 2), e definido o valor do 

volume do solvente extrator em que apresentava o 

máximo de contagens por segundo.  
Tabela 2: Equação do modelo de regressão não linear 

Metal Equação 

Cr 
𝑐 =

−4,633. 106 + 1,207.105𝑣 

1 + (−6,394. 103𝑣) + 5,143. 102𝑣2
 

Co 
𝑐 =

−2,203. 107 +  4,414.105𝑣 

1 + (−1,038. 105𝑣) +  2,084. 103𝑣2
 

Ni 𝑐 = 5,649 + 3,991.10−1cos (3,142.10−1𝑣 +  8,882.10−16) 
Cu 𝑐 = 3,186 + 3,324.10−1 cos(3,142.10−1𝑣 +  8,882.10−16) 
Pb 𝑐 = 2,291 + 3,472.10−1 cos(1,190.10−1𝑣 + (−1,219)) 

𝑣 equivale ao volume de solvente dispersor em µL 

e 𝑐 a concentração em contagens por segundo 

(cps). Os extremos foram calculados mediante 

derivação e determinados o volume de solvente 

extrator que promove a resposta analítica (cps) 

máxima para cada metal (Tabela 3). 
Tabela 3: Volume de solvente extrator otimizado.  

 Volume de máximo (µL) 

Cr 69,70 

Co 52,16 

Ni 58,01 

Cu 58,17 

Pb 63,02 

Média geométrica 59,93 

Para assumir um volume de compromisso para 

todos os elementos, foi feito a média geométrica e 

definido que o melhor volume de solvente extrator 

para a determinação destes cinco metais nesta 

metodologia é de 60 µL. A metodologia foi validada 

segundo ao critério da IUPAC. 
Tabela 4: Características analíticas de cada elemento.  

 Co Cr Cu Ni Pb 

Correlação 0,9879 0,9781 0,9914 0,9973 0,9951 

LD (µg L-1) 1,96 1,65 0,55 3,81 0,98 

LQ (µg L-1) 6,52 5,48 1,84 12,7 3,27 

Limite linear 50,0 40,0 50,0 50,0 50,0 

Coef. 
Variação 

11,7 16,62 11,42 5,23 7,14 

Fator de pré-
concentração 

58 158 90 69 78 

 

 
A metodologia otimizada DLLME foi eficiente para 
a determinação de Co, Cr, Cu, Ni e Pb por FRXED, 
conseguindo   atingir os limites de concentração 
permissíveis pela CONAMA1. 

 
FAPESB, UESC, PPGQuim e CPqCTR. 
1CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, Resolução no 

344, de 25 de março de 2004, 2004. 
2BALIZA, P. X.; GOMES TEIXEIRA L. S.; LEMOS, V. A. 
Microchemical Journal. 2009, 93, 220.  
3PYTLAKOWSKA, K.; SITKO, R. Anal. Methods. 2013, 5, 6192.  
4 BAHADIR, Z. et al. Spectrochimica Acta Part B. 2016, 115, 46.
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As agroindústrias descartam elevadas 
quantidades de resíduos carbonáceos com 
potencial para serem reaproveitados e aplicados 
em diversos processos tecnológicos para o 
desenvolvimento sustentável, bem como para 
diminuir os impactos ambientais causados pelo 
descarte inadequado de tais resíduos[1]. O 
amendoim (Arachishypogaea L.) é bastante 
consumido e sua casca apresenta elevado teor de 
lignocelulósicos, característica fundamental para 
produção de carvão[2]. Deste modo, o presente 
estudo teve como objetivo produzir carvão ativado 
utilizando casca de amendoim e avaliar a 
capacidade de remover o corante Azul de Metileno 
(AM), em meio aquoso, por meio de um processo 
de adsorção. 
As cascas do amendoim, oriundas de resíduos da 
agroindústria, foram lavadas e secas. O material 
foi triturado e impregnado com NaOH, na 
proporção 2:1. Em seguida, a mistura foi mantida 
em um sistema de evaporação rotativa e depois 
levada à carbonização em forno mufla por 2h a 700 
°C com taxa de aquecimento de 10 °C/min. O 
carvão (CA) obtido foi lavado com solução de HCl 
(2,5%) até pH neutro e seco a 110 °C por 4 horas. 
O carvão foi caracterizado por Difração de Raios X 
e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). O 
carvão foi aplicado como adsorvente utilizando o 
azul de metileno como sistema modelo e a 
capacidade de remoção do corante foi monitorada 
por espectrofotometria UV-Vis. Aos resultados da 
adsorção obtidos foram aplicadas as equações de 
Pseudo Primeira Ordem (PPO) e Pseudo Segunda 
Ordem (PSO) [2,3]. 

 

O difratograma de Raios X exibiu um padrão de 
difração com reflexões características de um 
material com estrutura amorfa com planos 
grafíticos desordenados. Considerando o 
resultado de MEV (Figura 1), verificou-se que o CA 
apresentou estrutura tridimensional porosa com 
partículas em diversas estruturas geométricas. Os 
resultados da cinética de adsorção evidenciaram 
que logo nos primeiros minutos o CA adsorveu 
87% do corante e seguiu aumentando a remoção 
do corante em menor velocidade até alcançar 90% 
de remoção. 

 
Os ajustes matemáticos para o estudo cinético 
estão destacados na Tabela 1. Nesse tratamento, 
Considerou-se a equação geral (1) e as 
linearizações modeladas para PPO (2) e PSO (3): 

 
Embora o modelo de PSO apresente uma 
adequação mais apropriada para este estudo, o 
modelo de PPO possui valores de R², kn e qe mais 
próximos do ideal indicando que a equação de 
PPO modela de forma mais eficiente o processo 
de adsorção avaliado. 
 
 

 
Foi possível produzir carvão ativado, utilizando 
casca de amendoim como material carbonáceo, 
com excelente capacidade de adsorção, podendo 
vir a se constituir em um adsorvente de baixo custo 
para diversas aplicações. 

 

À CAPES, ao MicroLab/CEDETEC e 

LCQM/CEPEQ - UESB. 

 _______________________  

1Baird, C.; Cann, M. Enviromental Chemistry. New York: Freeman 

and Company, 2012.  

2Nunes, A.S. Produção de adsorventes a partir de casca de 

amendoim para aplicação na remoção de corantes orgânicos. 

Dissertação, Mest. Ciên. Amb., UESB, 2014, 65 p.  

3Adamson, A. W.; Gast, A. P. Physical Chemistry of Surfaces. United 

States of America: Jonh Wiley & Sons, Inc., 1997.
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A otimização dos parâmetros críticos de 
fermentação é uma etapa essencial para a 
viabilidade técnica e econômica de qualquer 
bioprocesso voltado para a produção de xilanase 
microbiana1. Neste sentido, as técnicas de 
otimização multivariada são indicadas como 
promissoras, pois permitem predizer a melhor 
condição de cada variável estudada além de 
necessitarem de um reduzido número de 
experimentos2.O objetivo deste trabalho foi aplicar 
o delineamento Box-Behnken para avaliar e 
otimizara produção de xilanase por Penicillium 
roqueforti em fermentação em estado sólido 
utilizando resíduo de cajá e água como meio de 
cultura. 

 

Uma matriz de planejamento Box-
Behnken contendo 15 experimentos, incluído de 
três réplicas no ponto central, foi empregada 
visando avaliar os parâmetros temperatura, 
umidade inicial e tempo de fermentação sobre a 
produção de xilanase por P. roqueforti. Estes 
parâmetros foram avaliados em três níveis de 
variação (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Fatores e níveis do planejamento Box-
Behnken aplicado. 

Variáveis Simbolo 
 Níveis  

-1 0 +1 

Temperatura (ºC) X1 20 25 30 

Umidade (%) X2 40 55 70 

Tempo (h) X3 72 120 168 

 
A produção enzimática foi expressa como 

atividade de xilanase (UI/g). Os resultados foram 
submetidos a análise de regressão, o modelo 
gerado foi submetido a análise de variância (P < 
0,05) e o efeito das variáveis verificado através do 
gráfico de Pareto (Figura 1), o qual mostrou que os 
termos X1, X2 e X3, foram significativos a um nível 
de 95% de confiança, indicando todas as variáveis 
estudadas como críticas para produção de 
xilanase. Os termos não significativos (X1L*X3L e 
X2L*X3L) foram eliminados e um novo modelo 
reduzido foi ajustado: 

Y = - 39,4726 + 2,1615 (X1) - 0,0375 (X1)2 
+ 0,2994 (X2)- 0,0016 (X2)2 + 0,2399 (X3) 

- 0,0008 (X3)2 - 0,0040 (X1)(X2) 

Figura 1 - Gráfico de Pareto. 

O modelo reduzido ajustado apresentou 
significância estatística (p<0,001), R2= 0,9862 e 
falta de ajuste não significativa (p=0,063), 
sugerindo tratar-se de um modelo adequado para 
fins preditivos. Os gráficos de superfície de 
resposta (Figura 2) construídos a partir deste 
modelo indicaram que foi possível produzir a 
enzima em todas as condições investigadas, 
sendo previsto um valor máximo de atividade de 
xilanase de 14,16 UI/g sob as condições de 
temperatura de 25,53°C, umidade de 61,65% e 
tempo de 149,95h. Nestas condições, foi obtido um 
valor real de 14,03 UI/g, validando, portanto, as 
condições previstas. 

 
Figura 2 - Superfícies de resposta. 

 
A metodologia de superfície de resposta 

utilizando uma matriz de planejamento Box-
Behnken mostrou ser uma ferramenta eficiente na 
otimização das condições de produção de 
xilanase. 

 

CAPES, FAPESB, UESC e UESB. 
____________________ 
1 Pal, A eKhanum, F.Bioresource Technol.2010, 101, 7563. 
2Santos, T. C.; Gomes, D. P. P.; Bonomo, R. C e Franco, M. Food 

Chem.2012, 133, 1299. 
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Atualmente o ensino de química tem por 

perspectiva desenvolver nos discentes o 
conhecimento cientifico, possibilitando aos 
mesmos seu desenvolvimento como cidadão a 
partir da capacidade de tomar decisões e discernir 
em situações difíceis1. 

Almeida (2008, p.15) ressalta que “o 
ensino de Química, assim como o de Física, 
preocupa-se com a formação do indivíduo para a 
vida, formação essa que leva em consideração o 
mundo moderno e tecnológico em que vivemos, 
sendo uma das principais funções do trabalho 
docente a de contribuir para a formação de 
cidadãos conscientes, aptos a decidirem e 
principalmente atuarem no seu contexto social”2. 

Contudo, o ensino tradicional ainda está 
muito presente na sala de aula tornando esse tipo 
de ensino distante da realidade. 

A utilização de sequências didáticas bem 
elaboradas surge como uma forma de driblar essa 
situação. De acordo com Zabala, (1998), 
sequência didática (SQ) é o termo utilizado para 
expressar um procedimento dividido em etapas 
que dialogam entre si de forma a facilitar a 
aprendizagem 3. 

A partir das sequencias didáticas é 
possível a construção de conceitos e contextos 
mediados por atividades e exercícios variados, 
com objetivo de proporcionar aos discentes, 
técnicas e noções que aprimorem seu pensamento 
crítico bem como sua capacidade de expressão 
oral e escrita. 4 

Diante disso, realizou-se pesquisa com a 
finalidade de elaboração e aplicação de uma 
sequência didática sobre ligações químicas, em 
uma turma de 1º ano do ensino médio na rede 
pública de ensino. 

 

 
A primeira etapa da sequência foi a 

aplicação de um questionário objetivo, tendo como 
intuito a sondagem de como estava a afinidade dos 
discentes com o conteúdo a ser abordado.  

Com isso, 65% dos alunos afirmaram já ter 
estudado o conteúdo de ligações químicas, porem 
apenas 29% afirmaram lembrar quais eram os 
tipos de ligações, mostrando que apesar de já 
terem visto o conteúdo, apenas o memorizaram no 
período em que estava sendo trabalhado, não 
conseguindo uma aprendizagem efetiva. 

Após realização da sequência didática, 
realizou-se novamente um questionário contendo 
questões relacionadas ao desenvolvimento das 
aulas e ao conteúdo de ligações químicas. 

Com relação ao experimento realizado, 
88% dos alunos afirmaram ter gostado. Os alunos 
também conseguiram identificar com facilidade o 
tipo de ligação presente em substâncias presentes 
no seu cotidiano, como sal e açúcar, cerca de 
82,4%. 

Vale ressaltar que todos os passos 
desenvolvidos visavam a aproximação do 
conteúdo com a realidade do aluno, o que permitiu 
aos alunos a “construção de uma visão de mundo 
mais articulada e menos fragmentada, 
contribuindo para que o indivíduo se veja como 
participante de um mundo em constante 
transformação” 5. 

Sendo assim, a partir de questionários 
aplicados previamente e posteriormente à 
sequência didática, constatou-se a eficácia do 
método. 
 

 
A utilização de sequencias didáticas no 

ensino de química permitiu o desenvolvimento do 
conhecimento cientifico trazendo aspectos do 
mundo social para sala de aula relacionando 
experimento, leitura e diálogos que facilitaram o 
aprendizado de ligações químicas. 
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A geração de resíduos biológicos, químicos, 
perfurocortantes, comuns e rejeitos radioativos é 
uma realidade nas instituições de ensino e 
pesquisa. Apesar de não serem os maiores 
geradores desses resíduos, essas instituições 
suportam grandes quantidades de reagentes 
armazenados que são utilizados com grande 
frequência em atividades rotineiras executadas 
pelos alunos, professores ou funcionários1. Assim, 
torna-se inquestionável a geração de resíduos 
que, mesmo que em pequenas quantidades, 
aumenta os danos ao meio ambiente2. Esses, por 
sua vez, necessitam passar por um mecanismo 
seguro de segregação, tratamento e disposição 
final, pois requerem um descarte muito diferente 
do lixo doméstico. Um resíduo armazenado em 
lugar inadequado pode ocasionar sérios acidentes. 
Já um descarte de resíduo na pia, independente 
da quantidade, também pode gerar consequências 
bastante graves, seja pela destruição ou 
entupimento de encanamentos, seja pela 
contaminação de rios e mares. Dentro deste 
contexto, buscou-se entender como se dá o 
gerenciamento de resíduos das aulas práticas do 
Curso de Licenciatura em Química do Centro 
Formação de Professores da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia. 

  

 
Os dados foram coletados por meio de observação 
não participante nas aulas práticas realizadas em 
dois Laboratórios de Química e em um Laboratório 
de Biologia e Bioquímica e também pela aplicação 
de um questionário3 fechado contendo questões 
sobre: tipos de resíduos gerados; a segregação e 
acondicionamento dos mesmos; identificação, 
armazenamento, coleta, transporte e tratamento 
interno dos resíduos; etapas do manejo externo 
destes e reutilização, reciclagem e descarte 
destes. As questões foram respondidas por dois 

técnicos, um responsável pelos Laboratórios de 
Química e o outro responsável pelo Laboratório de 
Biologia e Bioquímica. Os dados demonstraram 
que os Laboratórios de Química geram vários 
resíduos químicos e no outro espaço há a geração 
de resíduos biológicos e perfurocortantes. A 
segregação dos resíduos produzidos nos três 
laboratórios ocorre no local da geração. Os 
resíduos perfurocortantes são acondicionados em 
recipientes de papelão e os resíduos químicos, 
após serem misturados, ficam em frascos de 
plástico ou de vidro. Esses resíduos ficam 
armazenados nos próprios laboratórios, por 
aproximadamente um mês, até que uma empresa 
especializada venha fazer a coleta. Alguns 
resíduos biológicos, após receberem tratamentos 
adequados, são descartados na pia. Nenhum 
resíduo químico é reutilizado ou reciclado, já uma 
parte dos resíduos perfurocortantes é reutilizada. 
 

 
Podemos concluir com este trabalho que os 
técnicos, dentro de suas possibilidades, tentam 
realizar um gerenciamento correto dos resíduos 
gerados nos laboratórios. Porém, algumas ações 
inadequadas ocorrem principalmente devido à 
falta de infraestrutura. 
 

 
Aos que contribuíram direta ou indiretamente para 
a realização desse trabalho. 
___________________ 
1 Gomes, M. D. G., Borges, S. D. S. S., Costa Júnior, A. E. D., Silva, 
R. S., Silva, F. J. D., Oliveira, S. D. N. Revista Universo & 

Extensão. 2013, 1(1), 61-72. 

 
2 da Silva, M. G. L., dos Santos Silva, L. C., Mazzé, F. M., Ataíde, M. 

C. E. S. HOLOS, 2016, 2, 132-141.  

 

3 Veiga, T. B., Coutinho, S. da S., Takayanagui, A. M. M. Periódico 

Eletrônico Fórum Ambiental da Alta Paulista. 2015, [S.l.], v. 11, n. 

8.  

INTRODUÇÃO 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONCLUSÃO 

AGRADECIMENTOS 



VII EQBA e 6º SIMQUIM 
Ilhéus, 16-18/11/2016 

43 
 

Avaliação da adsorção de Ni(II) em solução aquosa por materiais 

lignocelulosícos 
 

Ivea K. da S. Correia¹ (PG)*, Adrielle S. Fontes¹ (IC), Francisco H. M. Luzardo¹ (PQ), Fermin G. Velasco 

(PQ), Ana Carolina O. Santos¹ (IC). 

¹Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)/CPqCTR, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Ilhéus – Ba, 45662-900, Bahia, 

Brasil.  

*E-mail: ikscorreia@uesc.br 

 

 Palavras Chave: Isoterma, níquel, adsorção, contaminação, remoção de metais 

 

 
As isotermas de adsorção fornecem informações 

sobre como deve ocorrer a adsorção do metal no 
adsorvente. Aplicá-las na avaliação da adsorção do 
níquel é útil tanto para que se obtenha informações 
do processo durante o equilíbrio¹. As isotermas 
foram estudadas com os seguintes materiais 
adsorventes: casca de banana, de coco, de 
eucalipto, borra de café, piaçava e baronesa. 

Com o objetivo de avaliar as isotermas, diferentes 
massas dos materiais (0,005; 0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 
0,1; 0,2; 0,4; 0,5 g) foram colocadas em contado 
com 10 mL, 40 mgl L-1 de solução de Ni(II), com pH 
ajustado ao de máxima adsorção (6 para baronesa 
e 5 para as outras) durante o tempo para atingirem 
o equilíbrio (baronesa: 7 h; borra de café: 1 h; casca 
de banana: 7 h; de coco: 15 h; de eucalipto: 4 h e 
piaçava: 4 h). O pH e o tempo de contato utilizados 
foram definidos em pesquisas anteriormente. Este 
procedimento foi realizado em triplicata, a 
temperatura constante (20 ± 1 ºC). 
 

 
Os dados experimentais foram ajustados, de 

modo não linear, aos seguintes modelos de 
isoterma: Langmuir, Freundlich, BET (Brunauer, 
Emmet e Teller), Redlich-Peterson e Koble-
Corrigan. A Figura 1 representa os ajustes das 
isotermas para a baronesa, a que apresentou a 
maior capacidade de adsorção. O formato das 
isotermas para os outros adsorventes foram 
semelhantes, diferindo nos valores dos parâmetros 
dos modelos das isotermas estudados. 

Dentre os modelos estudados o modelo de BET 
ajustou-se melhor para a adsorção por casca de 
coco (R² = 0,968), casca de eucalipto (R² = 0,914), 
borra de café (R² = 0,917) e baronesa (R² = 0,978). 
Este modelo considera a adsorção em 
multicamadas². O que é verificado para essas 
biomassas nas curvas do tipo S, a qual indica 
adsorção cooperativa3 que pode favorecer a 
adsorção multicamada. 

 
Para a casca de banana o modelo de Freundlich 

apresentou melhor ajuste com o R² de 0,989. Este 

modelo tem como características o sólido 
heterogêneo e a adsorção em multicamadas, além 
de interações entre os componentes do sistema4. 
Para a piaçava nenhum modelo se ajustou bem aos 
dados experimentais, os R² obtidos foram abaixo de 
0,45. Assim, a piaçava não é um adsorvente 
adequado para íons de Ni. 

 

 
Figura 1 – Isoterma de adsorção de Ni(II) pela 
baronesa e ajuste aos modelos teóricos. 

 

 
Das isotermas observamos que os 

adsorventes estudados apresentaram um 
comportamento aceitável para adsorção de Ni(II). 
Enquanto que a piaçava não se mostrou um 
adsorvente satisfatório para remoção de íons níquel. 
Um estudo da composição química e dos grupos 
funcionais das biomassas é necessário para maior 
compreensão das diferenças entre capacidades de 
adsorção de Ni(II) obtidas para cada adsorvente.  
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A espécie Hibiscus rosa-sinensis L. conhecida 

como Rosa-graxa, pertence da família Malvaceae. 

É uma planta usada como ornamentação e fontes 

alternativas de pesquisa de corantes naturais. 

Estudos farmacológicos demonstraram que a 

Rosa-graxa possui atividade hipoglicêmica, 

hipocolesterolêmica e anticonvulsivante. O 

presente trabalho teve como objetivo realizar uma 

comparação da possível atividade antioxidante 

dos extratos etanólicos das folhas e flores da 

espécie H. rosa-sinensis. 

As folhas foram coletadas na Comissão Executiva 

de Planejamento da Lavoura Cacaueira em Ilhéus 

– Bahia. As análises foram feitas nos laboratórios 

de Farmacognosia e Pesquisa Clínica da FacSul-

UNIME, Itabuna – Bahia. Onde foram preparados 

dois extratos (precursores) etanólicos por 

maceração com concentração de 300 mg/L de 

folhas e flores. Dessa solução foram preparadas 

outras soluções de 200 mg/L e 100 mg/L. A 

atividade antioxidante foi realizada através do 

método baseado na captura do radical DPPH (2,2-

difenil-1picril-hidrazil) por antioxidantes, 

produzindo um decréscimo da absorbância a 515 

nm. As análises foram feitas através de um 

espectrofotômetro UV-Vis, durante 30 minutos 

com o intervalo de 5 minutos entre cada leitura, e 

posteriormente calculada a EC50%,  

 

Segundo os cálculos da EC50% as flores de H. rosa-

sinensis são cerca de 6 vezes mais potentes que a 

folhas conforme a tabela abaixo: 

 

  EC50% (mg/L) 

Flores 45,4 

Folhas 266,5 

 
Tabela 01 EC50% para folhas e flores de H. rosa-sinensis. 

Apesar das folhas estarem presentes na planta em 

maior quantidade, as flores são onde concentram 

a maior quantidade de compostos antioxidantes 

(fenólicos). 

O gráfico abaixo mostra a cinética da reação dos 

extratos de folhas e flores da espécie estudada. 

 

 

 

No presente trabalho foi observado zonas de 

inibição consideráveis em comparação ao padrão 

já utilizado, que pode ser um indicativo de 

atividade antimicrobiana. Porém outros trabalhos 

devem ser realizados para confirmação da 

atividade em outras concentrações e também a 

comparação com a flor da espécie. 
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As regiões Norte e Nordeste do Brasil, pelas 
condições climáticas, produzem grande número de 
frutos tropicais com perspectivas para exploração 
econômica1. A sirigueleira (Spondias purpurea L.) é 
originária da América Tropical, produz a siriguela, 
fruto tipo drupa de cor vermelha-escuro quando 
maduro e que possui polpa de aroma e sabor 
agradáveis. É capaz de prevenir e combater 
problemas como diarréia, anemia, gases e muitos 
outros. Atualmente, os antioxidantes têm 
despertado grande interesse devido principalmente 
às descobertas da ação deles sobre os radicais 
livres no organismo4. Objetivou-se avaliar o 
potencial antioxidante total pela captura do radical 
livre DDPH presente nos galhos de Spondias 
purpurea L. (Siriguela).  
 

 
Os extratos analisados apresentaram moderada 

atividade antioxidante com valores expressos na 

Tabela 1: 

 

Tabela 1. Atividade Antioxidante (%AA) da Spondias purpurea L. 

e suas concentrações.  

CONCENTRAÇÕES mg/mL-1 % AA 

0,3125 9,69 

0,625 21,56 

1,25 41,96 

2,5 59,54 

5 87,67 

 
Os extratos de Spondias purpurea analisados 
apresentaram atividade antioxidante com valor de 
EC50 2,44 mg/L, sendo que a quantidade em gramas 

para reduzir 1g de DPPH foi de 0,010g. O controle 
positivo BHT (0,300 mg/mL) apresentou um 
percentual de atividade antioxidante de 68,6% no 
tempo de 30 minutos, nas mesmas condições 
usadas para o extrato. Portanto, por este método, as 
amostras podem ser consideradas antioxidantes em 
potencial, no entanto são necessários mais estudos 
na elucidação das substâncias responsáveis por tal 
ação. 
 

 
A avaliação da capacidade antioxidante do extrato 
bruto pelo método do sequestro de radicais livres 
DPPH indicou o potencial antioxidante da espécie 
estudada. Por meio dos dados apresentados, 
sugere-se que os extratos etanólicos dos galhos de 
Spondias purpurea L. (Seriguela) possuem 
capacidade de seqüestrar radicais livres, ou seja, 
atividade antioxidante. É necessário, porém, uma 
maior investigação do potencial antioxidante da 
seriguela com o intuito de obter dados relevantes 
para a farmacologia. 
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O aumento significativo de contaminação em 
ambientes costeiros, proveniente da poluição por 
resíduos domésticos e atividades agrícolas vem se 
alargando nos municípios do litoral ocasionando 
uma serie de impactos ao ecossistema, devido a 
presença de metais tóxicos oriundo dessa 
contaminação1. Muitas espécies de peixes, 
crustáceos e moluscos são colhidas na região, 
fornecendo alimento básico e renda para a 
comunidade costeira2, os peixes vêm se destacando 
nas últimas décadas por ser um dos maiores focos 
de estudos sobre contaminações de  
metais, isto porque absorvem a partir de água e 
ingestão de alimentos, bioacumulando em seu 
tecido muscular tanto os metais essenciais, como os 
não essenciais. 
O trabalho teve como objetivo a determinação da 
composição mineral de amostras de peixe (Mugil 
cephalus) provenientes do município de Ilhéus – 
Bahia. 

 
As amostras foram coletadas em cinco pontos, 
sendo eles: P1= Praia do Pontal; P2= Ponta da 
Pedra; P3= Rio Itacanoeira; P4= Rio Cachoeira e 
P5= Rio Santana. A amostras foram liofilizadas e 
homogeneizadas em moinho de bolas e digeridas 
em triplicata utilizando HNO3 e H2O2 no bloco 
digestor com auxílio de dedo frio como sistema de 
refluxo em uma temperatura de 120°C. Para a 
análise das amostras foi utilizado um espectrômetro 
de emissão óptica com plasma indutivamente 
acoplado – ICP OES, modelo Varian 710-ES.  
Os dados obtidos foram avaliados por analise de 
componentes principais (PCA), utilizando o 
programa Statística 7.0. Uma matriz de dados (15x8) 
foi gerada. As duas componentes principais 
explicam 86,23% da variância total dos dados. As 
amostras do ponto1, explicada pela PC2 obteve 
maiores concentrações de Ni, K, Na, Mg e Fe e as 
amostras do ponto 3 explicada pela PC1, obteve 
maiores concentrações de Cu, Zn e Mn (Figuras 1 e 
2).  
 
 
 

 
 
 
Figura 1- Gráfico de scores para PC1xPC2 
Figura 2- Gráfico de pesos para PC1xPC2 

 
A avaliação dos resultados por PCA permitiu 
observar a formação de grupos, separando as 
amostras por ponto de coleta, indicando que alguns 
pontos apresentando maiores concentrações dos 
metais. 

 
A UESC, GPQAS, CAPES e CNPQ 
__________________ 
1.LUO, L; KE, C; GUO, X; SHI, B; HUANG, M. Metal accumulation 

and differentially expressed proteins in gill of oyster (Crassostrea 

hongkongensis) exposed to long-term heavy metal-contaminated 

estuary. Fish & Shellfish Immunology. V. 38, p. 318 329,2014. 

2. CEUTA, L.O; BOEHS, G. Reproductive cycle of Tagelus plebeius 

(Mollusca: Bivalvia) in the estuary of the Cachoeira River, Ilhéus, Bahia, 

Brazil. Brazilian Journal of Biology, V. 72, N. 3, p. 569-576, 2012. 
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Em várias cidades brasileiras o crescimento 

urbano acontece de forma acelerada e sem um 

planejamento adequado, o que acarreta em 

descarte de esgotamento doméstico ilegais, 

carreando até rios e zonas costeiras, bem como o 

uso excessivo dos recursos hídricos e destruição 

das matas ciliares em detrimento da ocupação 

urbana.  Na região do Extremo Sul da Bahia, Porto 

Seguro, as principais atividades são ligadas ao 

manejo agropastoril, o abastecimento público e 

recreação. O objetivo deste estudo foi avaliar a 

degradação do Rio Buranhém no que se refere ao 

monitoramento de parâmetros que garantem a 

qualidade da água, conforme a legislação vigente. 

Foram avaliados, três pontos de amostragem ao 

longo do estuário, em maré alta e baixa, sendo 

quantificados os seguintes parâmetros: Demanda 

bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, 

nitrogênio, fósforo total, coliformes 

termotolerantes. Todas as análises foram 

realizadas tendo como referencia a legislação 

CONAMA 357/2005. 

 

 
 
As tabelas abaixo apresentam os dados relativos 
dos períodos de amostragem. 
 
Tabela 1: Dados em Maré Alta 

 
Pontos DBO 

5,20 
mg L-

1 

O.D 
mg 
L-1 

Ntotal 
mg 
L-1 

PTotal 
mg L-

1 

Coliformes 
termotolerantes 
(NMP/100mL) 

P1 7,56 2,78 0,05 0,227 330 
P2 11,73 5,70 0,05 0,190 >16000 
P3 8,77 5,76 0,79 0,186 270 

 

O aumento da DBO5,20 nos corpos de água pode 
ser decorrente de despejos de esgoto, provocando 
um aumento no teor de matéria orgânica, tendo 
como consequência a diminuição do oxigênio 
dissolvido por oxidação. Na presente avaliação os 
valores foram maiores com a influência da maré 
alta (Tabela 1), visto que ocorre uma maior vazão 
no corpo d’água, e acompanhou o decréscimo de 
OD. 

Tabela 2: Dados em Maré Baixa 
 

Pontos 

DBO 
5,20 
mg 
L-1 

O.D 
mg 
L-1 

Ntotal 
mg 
L-1 

PTotal 
mg L-

1 

Coliformes 
termotolerantes 
(NMP/100mL) 

P1 
 

4,16 6,22 0,00 0,18 1700 

P2 
 

< 2 5,50 0,41 0,190 9200 

P3 
 

2 6,75 0,31 0,181 16000 

 
O fósforo total e nitrogênio total são dois principais 
nutrientes da qualidade da água. O acúmulo deste 
na água favorecem o desenvolvimento de algas e 
macrófitas aquáticas, contribuindo para a 
intensificação da produção primária e com isso 
levando ao processo de eutrofização. 
Apresentaram valores limítrofes e acima em 
ambas as amostragens (Tabelas 1 e 2) segundo 
CONAMA 357/2005. 
 A principal fonte de coliformes termotolerantes 
para as águas desse estuário é o despejo de 
esgoto, principalmente doméstico, sem tratamento 
prévio, todos os pontos apresentaram presença de 
coliformes termotolerantes limítrofes e acima do 
especificado. 
 
 

 
 
As maiores contribuições para a degradação do 
estuário ocorrem em maré alta na maioria dos 
parâmetros. Dentre os pontos avaliados o P2 é que 
se destaca com maior problema de poluição. 
 

 
 
Professor DR. Allison Gonçalves Silva 
__________________ 
1 BUZELLI, G. M. Análise e Diagnóstico da Qualidade da Água 
e Estado Trófico do Reservatório de Barra Bonita, SP. Revista 
Ambiente e Água – São Paulo. V.8 n.1, 2013. 

  2 RIBEIRO, P. C. Aumento da poluição do Rio Paraíba do Sul 
por nutrientes: Avaliação da concentração de fósforo e 
nutrientes na região do vale do Paraíba. Pindamonhangaba-
SP. São Paulo 2014. 
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Os aços inoxidáveis são um dos materiais mais 

versáteis da engenharia tendo aplicações em 

áreas diversas como construção civil, indústria 

petroquímica, máquinas, saúde, alimentos etc. 

Duas das principais características destes 

materiais são a alta resistência mecânica e 

resistência à corrosão. Porém, a depender de qual 

meio o aço inoxidável esteja em contato, este pode 

se tornar suscetível a processos de corrosão. Este 

trabalho tem como proposta avaliar a 

suscetibilidade do aço inoxidável austenitico 316L 

quando submetido a meio salino nas 

concentrações de 0,1 mol.L-1; 0,3 mol.L-1 e 0,5 

mol.L-1 . Para a avaliação da resistência à corrosão 

utilizou-se a espectroscopia de impedância 

eletroquímica (electrochemical impedance 

spectroscopy - EIS). A caracterização morfológica 

da superfície das amostras foi realizada por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 
Os resultados dos ensaios eletroquímicos 

mostraram que o aumento da concentração de 

espécies agressivas gera uma diminuição no valor 

da impedância do aço.  

 

Figura 1- Diagrama de Nyquist do aço inoxidável 316L nas 

diferentes concentrações de NaCl obtidas após 90 min de 

imersão.  

Os diagramas mostram uma resposta altamente 

capacitiva e com módulo de impedância superior a 

105  cm2 em baixas frequências, sendo esta uma 

resposta típica de metais passivos, tendo sido 

observado por outros autores para o aço 316L 

(CUNTO, 2005, PÉREZ et al. 2002). 

As micrografias foram obtidas através da 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para o 
aço inoxidável 316L após o ataque eletroquímico 
da solução de íons cloreto nas concentrações de 
0,1 mol.L-1; 0,3 mol.L-1 e 0,5 mol.L-1. Observa-se 
que a formação de produtos de corrosão ocorre em 
maior quantidade quando o meio agressivo possui 
uma menor concentração. Quando aumenta a 
concentração esses produtos de corrosão são 
menos incidentes na amostra. Porém, o tamanho 
desses produtos aumenta quando se tem um meio 
mais agressivo. 

 
Os diagramas de EIE mostraram que com o 

aumento da concentração de NaCl na solução 

houve uma diminuição no módulo de impedância. 

Através da microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) pode-se observar a formação de produtos 

de corrosão em maior quantidade quando exposto 

a um meio menos agressivo.  

 
Programa de Pós-Graduação de Ciência, 
Inovação e Modelagem em Materiais (PROCIMM), 
Laboratório de Materiais e Meio Ambiente 
(LAMMA/UESC) e a Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).  
____________________ 
1 PÉREZ, F. J., HIERRO, M. P., GÓMEZ, C., MARTÍNEZ, L., 

VIGURI, P. G., Ion implantation as a surface modification technique 

to improve localised corrosion of different stainless steels, Surface and 

Coatings Technology, v. 151, p. 250-259, 2002. 

2 CUNTO, J. C. Estudo da resistência à corrosão dos aço inoxidáveis 

para uso na aprte fria dos sistemas de exaustão de veículos. 
Dissertação de mestrado. Instituto de pesquisas energéticas e 

nucleares, SãoPaulo, 2005.  
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A corrosão pode ser definida como a deterioração 
que ocorre em um metal, e em um meio corrosivo, 
tornando-se necessário um revestimento protetor 
em sua superfície para retardar esse processo de 
deterioração. O aço galvannealed é resultado do 
tratamento térmico da chapa de aço revestida de 
zinco, e vem sendo amplamente utilizado na 
indústria automobilística. Atualmente, esses aços 
são pré-tratados na indústria com a fosfatização e 
a cromatização, devido às suas excelentes 
características de promover adesão aos 
revestimentos posteriores, como as tintas. No 
entanto, tais processos produzem efluentes tóxicos 
e cancerígenos sendo nocivos à saúde humana e 
ao meio ambiente. Assim, os pré-tratamentos a 
base de silanos surgem como alternativa 
promissora por melhorarem as características de 
resistência à corrosão do substrato e por suas 
propriedades de adesão aos revestimentos 
orgânicos aplicados posteriormente, além de 
provocarem impactos ambientais muito menores. 
Sendo assim, este estudo teve como objetivo 
otimizar as condições de hidrólise para obtenção de 
um filme homogêneo dos silanos 3-aminopropil-
trietoxissilano (APTES) e 3-glicidoxipropil-
metoxissilano (GPTMS)  sob o substrato de aço 
galvannealed e avaliar o seu desempenho na 
proteção contra a corrosão do aço quando colocado 
em meio de NaCl 0,1 mol.L-1. 

 

 
Os resultados de espectroscopia de impedância 
eletroquímica (EIE) foram obtidos após 90 min de 
estabilização do potencial de circuito aberto em 
solução de NaCl 0,1 mol.L-1. A figura 1 apresenta o 
diagrama de Nyquist nos diferentes tempos de 
hidrólise, onde é possível observar o maior valor da 
impedância real (Zreal) para a condição de 90 min de 
hidrólise no sinergismo de APTES/GPTMS com 
melhor resultado na proporção 2:1. Na figura 2 são 
apresentadas as micrografias, obtidas por 
microscopia eletrônica de varredura (MEV), e é 
possível observar que o aço galvannealed 
apresenta poros na sua microestrutura que são 
responsáveis pela formação não homogênea do 
filme na sua superfície. Isso se comprova ao se 

observar as imagens da superfície atacada onde há 
formação de produtos de corrosão não 
homogêneos ao longo da superfície. No entanto, 
comparando as imagens pode-se afirmar que o 
filme híbrido de silano retarda o processo corrosivo 
do aço galvannealed. 

 
Fig 1. Diagrama de Nyquist em filme 2% de silanos em meio 

alcalino 
 

 
Fig 2. MEV  (a) aço galvannealed com APTES/GPTMS (2:1) 90 
min sem ataque (b) aço galvannealed após 24 h de imersão em 

NaCl 0,1 mol.L-1 (c) aço galvannealed com APTES/GPTMS 
(2:1) 90 min após 24 h de imersão em NaCl 0,1 mol.L-1. 

 

 
Os resultados preliminares obtidos mostraram uma 
maior resistência à corrosão na proporção entre 
silanos de APTES/GPTMS (2:1) para a 
concentração estudada de silano no solvente (2%) 
para o tempo de 90 min de hidrólise.  

 

 
UESC, FAPESB, PROCIMM, LAMMA. 
____________________ 
1 Capelossi, V. R.; Aoki, I. V.. Influence of sonication on 
anticorrosion properties of a sulfursilane film dopped with Ce (IV) 
on galvannealed steel. Progress in Organic Coatings (Print), v. 
76, p. 812-820, 2013. 
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As principais contaminações de águas fluviais e 
marítimas ocorrem quando resíduos tóxicos de 
indústrias, mineradoras e atividades agrícolas são 
despejados no meio ambiente sem tratamento 
adequado1. 
Segundo o CONAMA2resoluçãonº 357/2005 
delimita que para águas doces o limite máximo 
permitido de Pb(II) e Ni(II) é de 0,01 e 0,025 mg L-

1, respectivamente. 
Poucos são os trabalhos de adsorção 
desenvolvidos em soluções bielementares, por 
exemplo, Nascimento et al.3 avaliou a adsorção 
concorrente de íons Cd(II) e Pb(II) utilizando a 
biomassa de casca de pequi (Caryocar brasiliense 
Camb), enquanto que Zheng et al.4 analisou a 
adsorção concorrente dos íons Cu(II) e Cd(II) 
utilizando raízes de baronesa. 
Com os dados apresentados evidencia-se a 
importância da remoção dos metais tóxicos dos 
efluentes. O objetivo desse trabalho foi definir a 
melhor combinação de adsorventes(casca de 
coco, casca de banana, fibra de baronesa, fibra de 
piaçava, borra de café, resina sintética e casca de 
eucalipto) para adsorção concorrente dos íons 
Pb(II) e Ni(II). 

 

 
Aplicou-se a técnica de planejamento fatorial 

fracionário saturado 27-4cujo resultado mostrou 
uma variação da capacidade de remoção de Pb(II) 
e Ni(II) de 90,77% até 99,79% e de 20,79% até 
78,78%, respectivamente.Com base nos valores 
das capacidades de adsorção (qe) das misturas 
encontrados foram identificadas as3 melhores 
fibras naturais, das 7 inicialmente usadas, para 
adsorção da solução bielementar, sendo essas a 
casca de coco, a casca de banana e a fibra de 
baronesa. Realizou-se uma otimização do sistema 
das três melhores fibras utilizando-se o 
planejamento composto central tridimensional 
α=2. Os resultados mostraram que o aumento da 
casca de coco e fibra de baronesa na mistura 
aumentam a capacidade de adsorção total da 
mistura como pode ser observado na Figura 1. 

Através desse resultado cogitou-se que um 
melhor processo de adsorção nas condições 
ótimas teórica ocorre quando a mistura apresenta 
10% de casca de coco, 70% de fibra de baronesa 
e 20% de casca de banana. 
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Figura 1:Gráfico da otimização da mistura onde a 
massa de banana foi fixada em 0,2 g 
 

 
As misturas com todas as fibras apresentaram 

capacidades de adsorção dos íonsPb(II) de até 
99,79% e os íons de Ni(II) de até 78,78%. 

A melhor composição da mistura para o 
processo de adsorção é 10% de casca de coco, 
70% de fibra de baronesa e 20% de casca de 
banana. 

 

 
À FAPESB, à UESC e ao CPqCTR. 
____________________ 
1Aguiar Palermo, M. R. M.; Novaes, A. C. Química Nova.2002, 
25, 1145-1554. 
2Brasil. Ministério do Meio Ambiente, Conselho Nacinal do Meio 
Ambiente. Resolução CONAMA. 2011, nº 430/2011. 
3 Nascimento, J. M. do.; Silva, B. S. da.; Chaves, M. D.; Oliveira, 
J. D. de.Revista de Ciências Ambientais. 2014, 8, 57. 
4Zheng, J. C.; Liu, H. Q.; Feng, H. M.; Li, W. W.;Lam, M. H. W.; 
Lam, P. K. S.; Yu, H. Q.Environmental Pollution, 2016, 1-9. 
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A importância da quantificação de elementos 
essenciais e não essenciais em bebidas isotônicas 
está associada às evidentes tendências mundiais 
por um estilo de vida mais saudável. Diante do 
crescimento no consumo das bebidas isotônicas, 
considerou-se oportuno um estudo sobre este tipo 
de amostra, visto que são repositores 
hidroeletrolíticos necessários ao bom 
funcionamento do organismo. A depender da 
quantidade ingerida, um elemento considerado 
essencial pode se tornar um contaminante, ou 
ainda estar disponível em concentrações inferiores 
ao mínimo requerido pela ingestão diária 
recomendada (IDR). Para a determinação dos 
elementos essenciais e não essenciais de 
interesse se faz necessário uma etapa de preparo 
de amostra que consiste na oxidação da matéria 
orgânica presente nas amostras com a utilização 
de um ácido, fazendo emprego de blocos 
digestores ou fornos de micro-ondas, ou em alguns 
casos, o preparo da amostra pode consistir em 
uma simples diluição da amostra1. Com isso, o 
objetivo deste trabalho foi determinar Na, K, Mg e 
Zn em amostras de bebidas isotônicas por 
espectrometria de absorção atômica em chama 
com fonte contínua de alta resolução (HR –CS F 
AAS). 

 

 
Dois procedimentos de preparo de amostras foram 
realizados para as 14 amostras analisadas de 
diversos sabores: 1) diluição direta das amostras 
utilizando um fator de diluição de 10 vezes com 
HNO3 2% (v v-1) e 2) decomposição da amostra por 
via úmida em bloco digestor onde uma alíquota de 
3,0 mL da amostra foi transferida para os tubos de 
decomposição, foi adicionado 4,0 mL de HNO3 
50% (v v-1) e aquecimento gradual até a 
temperatura de 150ºC no bloco digestor. Após 
atingir a temperatura de 150ºC, a mistura foi 
mantida em aquecimento durante 40 minutos e no 
final diluída para 30 mL, e posterior medida por 
HR-CS F AAS. Os valores de limite de detecção e 
quantificação para os dois métodos de preparo 
(bloco digestor e diluição) podem ser visualizado 
na tabela abaixo: 
 
 
 

 
Tabela 1. Parâmetros de desempenho dos 
métodos. 

 Bloco Digestor Análise Direta 

 LOD 
(mg L-1) 

LOQ 
(mg L-1)  

LOD 
(mg L-1) 

LOQ 
(mg L-1) 

Na 0,42 1,42 0,07 0,22 

K 0,56 1,88 0,28 0,93 

Mg 0,006 0,021 0,007 0,024 

Zn 0,004  0,014  0,002  0,007  

 
Os valores obtidos para sódio nas amostras 
digeridas e diluídas apresentaram valores muito 
próximos variando de (218-441 mg L-1) para as 
amostras digeridas e (212-459 mg L-1) para as 
amostras diluídas, respectivamente. Para potássio 
os valores variaram de (115,1-216,6 mg L-1) para 
as amostras digeridas e (110,9-212,2 mg L-1) para 
as amostras diluídas, respectivamente. Para 
magnésio os valores encontrados nas amostras 
foram de (1,13-10,03 mg L-1) para as amostras 
digeridas e (1,12-10,31 mg L-1) para as amostras 
diluídas, respectivamente. Comparando os 
resultados encontrados através dos métodos de 
preparo de amostra, os valores não diferem entre 
si estatisticamente com um nível de 95% de 
confiança, caracterizando a eficiência da análise 
direta. Os valores encontrados para a 
determinação de zinco nas amostras analisadas, 
estavam abaixo do limite de quantificação dos 
métodos 0,014  e 0,007 mg L-1, respectivamente. 

 

 
Os resultados obtidos demonstram que a análise 
direta das amostras de bebidas isotônicas é 
plenamente viável, considerando a comparação 
com os resultados obtidos pelo método de 
decomposição em bloco digestor, sendo uma boa 
alternativa analítica, devido a simplicidade, baixo 
consumo de reagente e velocidade analítica. 

 
Os autores agradecem aos órgãos de Fomento 
CNPq, CAPES e FAPESB pelo apoio financeiro 
concedido durante o desenvolvimento desse 
trabalho. 
____________________ 
1 -  Virgilio, A. Schiavo, D, Nóbrega, J A, Donati, G L, Journal of 
Analytical Atomic Spectrometry, 31, 2016, 1216. 
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Os moluscos bivalves são seres invertebrados, 
que possuem a capacidade de filtrar grandes 
quantidades de água, podendo acumular 
contaminantes inorgânicos, sendo 
bioacumuladores de resíduos químicos e 
biológicos. O lançamento de resíduos em rios ou 
mares pode contribuir com a acumulação de íons 
metálicos nesses seres1. 
As lambretas pertencem a família Lucinidae, sua 
alimentação ocorre diretamente no sedimento, 
enquanto que o sururu pertence a família Mytillidae 
e sua alimentação se dá por um processo de 
filtração mediante a utilização de seus sifões. A 
diferença na forma de alimentação influencia 
diretamente no acúmulo de metais nas espécies 
em estudo. 
Os estudos realizados objetivaram quantificar os 
teores de elementos tóxicos Cr, Cu, Pb e Cd 
presentes nos moluscos bivalves sururu (Mytella 
guyanensis) e lambreta (Phacoidespectinatus), 
coletados em três pontos comerciais diferentes de 
Porto Seguro – BA em novembro de 2015.  
 

 
A fim de quantificar os metais Cd, Cr, Cu e Pb, 
cerca de 250mg de amostra, desidratada a 65°C e 
macerada em grau, foram submetidas à digestão 
ácida num sistema digestão a 95°C em sistema 
aberto com refluxo utilizando 10 mL de HNO3 
(65%) e 2 mL de H2O2 (30%). As análises foram 
realizadas por Espectrometria de Emissão Ótica 
com Plasma Acoplado Indutivamente – ICP 
OES.Foi obtido média, desvio padrão e intervalo 
de confiança para cada resultado e os limites de 
detecção - L.D. e de quantificação – L.Q. foram 
calculados de acordo com a IUPAC². 
A tabela 1 apresenta os valores de Cr, Cu, Pb e Cd 
obtidos a partir do sururu e lambreta. 
Os moluscos comercializados em Porto Seguro 
apresentaram valores de Cd dentro do limite 
estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA³, enquanto que Cr e Pb 
apresentaram-se em desacordo.Além destes, o Cu 
presente na amostra de lambreta obtida no 
comércio C, também apresentou concentração 
superior ao limite estabelecido pela ANVISA.  
 

Tabela 1. Concentração dos elementos tóxicos 
(média ± desvio padrão, para n=3, expresso em 
mg.kg-1, peso seco) presente nas amostras de 
moluscos bivalves. 
 

 Cd Cr Cu Pb 

Sur. A 
0,62 ± 
0,10 

3,96 ± 
0,17 

14,70± 0,10 3,38± 0,26 

Sur. B 
0,60 ± 
0,02 

5,25 ± 
0,10 

15,94 ± 
0,08 

5,79 ± 
0,06 

Sur. C 
0,55 ± 
0,03 

5,11 ± 
0,23 

13,33 ± 
0,06 

4,73 ± 
0,46 

Lamb. A 
0,88 ± 
0,09 

2,16 ± 
0,26 

19,47 ± 
0,41 

7,63 ± 
0,31 

Lamb. B 
0,77 ± 
0,05 

2,14 ± 
0,33 

11,46 ± 
0,66 

8,23 ± 
0,16 

Lamb.  
C 

0,78 ± 
0,06 

2,25 ± 
0,20 

34,38 ± 
0,18 

9,44 ± 
0,43 

ANVISA 1,00 0,10 30,00 2,00 

L.D. 0,03 0,03 0,01 0,67 

L.Q. 0,10 0,09 0,03 2,24 

 
ANVISA - Limites estabelecido para metais em alimentos 
(adaptado para mg.kg-1). 
Sur. = Sururu; Lamb. = Lambreta. 

 

 
A determinação de teores de elementos-traço de 
interesse toxicológicos presentes em moluscos, é 
de extrema importância para segurança dos 
consumidores desses tipos de alimentos bastante 
apreciados na região de Porto Seguro, além do 
controle de qualidade, fornecendo informações 
toxicológicas necessárias à segurança do produto. 
As concentrações de elementos-traço tóxicos 
encontradasnesse grupo de espécies coletadas no 
comercio de Porto Seguro, demonstraram-se 
impróprios para o consumo humano, quando 
comparado com os valores máximos permitidos 
pela ANVISA.  

 

 
 

 

_______________ 
1CARVALHO, R. M., UNICAMP, Brasil, 2006. 
² MOCAK , J. et al., IUPAC, 1997. 
³Brasil, ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Decreto n◦55.871,26 de março de 1965, (1965).  
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Siris (Callinectes danae) e caranguejos (Ucides 
cordatus) são crustáceos de altos valores econômico 
e nutricional, além de alta relevância ecológica por se 
alimentarem de material orgânico e de substâncias 
não biodegradáveis. 
O lançamento de resíduos sólidos e de efluentes 
líquidos no ecossistema manguezal pode contaminar 
estes animais. Sendo assim, o monitoramento das 
concentrações de metais traço presentes nestas 
espécies é de suma importância, uma vez que elas 
integram o sustento de parte importante da 
população costeira no Brasil1. 
Este trabalho objetivou quantificar os teores de Cd, 
Cr, Cu e Pb em siris e caranguejos coletados em três 
pontos comerciais de Porto Seguro – BA em 
novembro de 2015. Na metodologia adotada 
aproximadamente 250 mg de amostra, previamente 
desidratados a 65 °C e macerados com almofariz e 
pistilo, foram submetidos à digestão ácida com HNO3 
(65%) e H2O2 (30%). A quantificação dos metais foi 
realizada por meio de Espectrofotometria de Emissão 
Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP 
OES). Foram obtidos média, desvio padrão e 
intervalo de confiança para os resultados. 
 

 
O acúmulo de metais traço é prejudicial devido à boa 
parte destes não apresentar função biológica 
conhecida e/ou ser acumulativa. Na tabela 1 
encontram-se os valores das concentrações de Cd, 
Cr, Cu e Pb encontrados nas amostras analisadas. 
Os crustáceos avaliados apresentaram 
concentrações de Cd menores que as estabelecidas 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA)3, já os demais metais quantificados 
ficaram acima do limite determinado por este órgão. 
Segundo estudos de Guilherme et al (2005) cádmio 
e chumbo estão entre os metais que não possuem 
função biológica conhecida, além de serem 
acumulativos e apresentarem toxicidade alta para 
mamíferos. O cobre, quando em concentrações 
normais, é essencial para os organismos vivos e atua 
como cofator em enzimas e no transporte de 
oxigênio, porém altos níveis deste metal apresentam 
toxicidade mediana em mamíferos. E o cromo, 

aparentemente envolvido no metabolismo de 
açúcares em mamíferos, apresenta toxicidade 
mediana ou alta (Cr3+ e Cr6+, respectivamente). 

 
Tabela 1: Concentração dos elementos traço (média 
± desvio padrão, para n = 3, expressa em mg.kg-1, 
peso seco) presente nas amostras dos crustáceos 

 Cd Cr Cu Pb 

Sir. A 0,59 ± 0,01 1,53 ± 0,04 69,70 ± 3,73 4,88 ± 0,26 
Sir. B 0,49 ± 0,05 1,49 ± 0,33 38,67 ± 2,53 4,06 ± 0,57 
Sir. C 0,51 ± 0,03 1,56 ± 0,31 51,81 ± 1,03 5,95 ± 0,22 
Car. A 0,47 ± 0,05 1,52 ± 0,18 33,49 ± 0,31 2,92 ± 0,06 
Car. B 0,48 ± 0,05 2,99 ± 0,06 35,53 ± 0,48 4,48 ± 0,27 
Car. C 0,53 ± 0,03 1,60 ± 0,04 35,02 ± 0,14 2,78 ± 0,67 

ANVISA 1,00 0,10 30,00 2,00 
L.D.2 0,03 0,03 0,01 0,67 
L.Q. 2 0,10 0,09 0,03 2,24 

ANVISA – Limites estabelecidos para metais em alimentos 
(adaptado para mg.kg-1). 
Onde: Sir. = Siri; Car. = Caranguejo. 

 

 
Quantificar os teores de metais traço em crustáceos 
é de grande relevância, principalmente em 
estabelecimentos de regiões costeiras, onde o 
consumo destes alimentos é alto. Estes estudos 
permitem a obtenção de dados toxicológicos que 
podem ser utilizados para controle de qualidade 
destas iguarias. 
De acordo com o limite máximo tolerado pela 
ANVISA para a presença de metais em crustáceos 
os resultados obtidos nestas análises indicam que os 
animais comercializados nos estabelecimentos 
avaliados estão impróprios para o consumo. 

 

 
 

 

 
1 SANTOS, N. C. P. dos et al. Avicennia schaueriana (mangue preto) 

na fitorremediação de sedimentos de manguezal contaminados por 

petróleo. 2016. Trabalho apresentado ao 4º Congresso Baiano de 

Engenharia Sanitária e Ambiental, Cruz das Almas, 2016. 

² MOCAK , J. et al., IUPAC, 1997. 
³ Brasil, ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Decreto 

n◦55.871,26 de março de 1965, (1965). 
4 GUILHERME, Luiz Roberto Guimarães et al. Elementos traço em 

solos e sistemas aquáticos. Tópicos em Ciência do Solo, Minas Gerais, 

p. 345-390, 2005. 
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Devido a elevada carga orgânica e consequente 

poder poluidor, a água residuária de laticínio deve 
ser corretamente gerenciada para evitar impactos 
ambientais no entorno do laticínio. Porém, nem 
sempre práticas de tratamento são adotadas, 
Rivas et al. (2011) atribuem que a maioria das 
formas de tratamentos atuais são processos 
instáveis, com redução insuficiente nas taxas de 
DQO, DBO, N e P, requerem grandes áreas, longo 
período de retenção e custos elevados. 

Por outro lado, a capacidade de degradação de 
compostos orgânicos, inorgânicos e a elevada taxa 
de crescimento, fazem com que macrófitas 
aquáticas sejam utilizadas em sistemas alagados 
para o tratamento de efluentes (Cao et al., 2016). 

Considerando a diversidade e o potencial 
inexplorado da flora aquática local e a elevada 
quantidade de laticínios, a finalidade deste estudo 
foi analisar a redução de matéria orgânica na água 
residuária de laticínio (ARL) por meio da macrófita 
aquática Polygonum ferrugineum. 

 

 
Foram realizadas análises de DQO (Gráf. 1) e 

sólidos totais (Gráf. 2) na ARL antes, durante e 
após 16 dias de tratamento em wetlands 
experimentais construídas.  

 
Gráfico 1: Redução de DQO para X2= Polygonum ferrugineum 
e X4= Controle (sem planta). 
 

No 8º dia do experimento a macrófita (X2) 
alcançou 87,5% de redução nos níveis da DQO 
para uma redução de 70% do sistema controle 
(X4). Ao aplicar o teste de comparação múltipla de 

Fisher no 8º dia do experimento, conclui-se que há 
diferença significativa entre os tratamentos X2 e 
X4, ao nível de 95% de confiança. 

 
Gráfico 2: Redução de sólidos totais para X2= Polygonum 
ferrugineum e X4= Controle (sem planta). 
 

No mesmo dia, os teores de sólidos totais 
alcançaram reduções de 24,2% e 26,4% para X2 e 
X4, respectivamente. Aplicou-se o teste de Fisher 
no 8º e 16º dias de experimento e concluiu-se 
houve diferença significativa entre os tratamentos 
apenas em no 16º dia.  

De acordo aos resultados, pode-se afirmar que 
as macrófitas aquáticas foram mais eficientes na 
redução de matéria orgânica que os sistemas sem 
plantas. No 16º dia do experimento, constatou-se 
uma pequena elevação nos teores de DQO e 
sólidos, que pode ser atribuída à queda de folhas 
e morte de raízes. 

 

 
A Polygonum ferrugineum obteve as maiores 

taxas na redução de matéria orgânica no 8º dia do 
experimento, indicando o potencial de utilização 
destas macrófitas aquáticas locais do Sul da Bahia 
na fitorremediação de água residuária de laticínios. 

  

 
Ao Laboratório de Bioenergia e Meio Ambiente 

(BIOMA) local de realização das análises. À 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 
Bahia (FAPESB) pelo apoio financeiro com o 
Projeto SEMA/Fapesb PAM 0017/2014.  
____________________ 
1 Cao, W., et al. Ecol. Eng. 2016. 88, 77–81. 
2 Rivas, J., et al. J. Agric. Food Chem. 2011. 59, 2511. 
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A necessidade de desenvolver e aprimorar 

técnicas que atuem na dessalinização do recurso 

hídrico, aliando produtividade e eficiência 

energética no mesmo sistema, é um desafio para 

a solução da escassez de água potável no 

nordeste brasileiro. Sabendo-se que há diferentes 

formas de se aplicar o processo de separação por 

membranas, e dentre eles, a eletrodiálise, este 

trabalho utilizou a EDR (Eletrodiálise Reversa) 

para observar vantagens neste sistema. 

Então, avaliou-se a membrana polimérica 

utilizada, por meio da verificação da taxa de 

remoção de íons e de análises físico-químicas da 

solução de entrada e saída, correlacionando as 

variáveis do sistema. 

O equipamento desmineralizador utilizado foi do 

modelo EDR 0,25 - 400 1E 1s/1s, fornecido pela 

Hidrodex, tendo como ponto de partida uma 

solução com condutividade aproximada a 2000 

µS/cm2. Aferiu-se então a condutividade, 

utilizando o condutivímetro Lutron – 4301, nos 

diferentes ciclos de operação, em paralelo com a 

análise de cloreto, seguindo o método de Mohr, 

para fins de avaliação do comportamento do 

sistema. 

 

 
Inicialmente, foi realizada uma análise para 

determinar a concentração de NaCl na solução 

que estava entrando na EDR, bem como a 

concentração da solução de diluído e de rejeito 

(concentrado) que estava saindo.         

Os resultados obtidos constam na tabela 1. 

 

 
 

Tabela 1 – Análise de cloreto 

 

 
 
 

 
 

 
Gráficos – Condutividade nos ciclo de 15 e 30 minutos 

 
No ciclo de 15 minutos, a taxa de remoção das 
membranas foi de aproximadamente 75%, o que já 
é bastante relevante. Já no ciclo de 30 minutos, a 
taxa de remoção das membranas foi de 81 %. 
 

 
Ambos os testes obtiveram resultados positivos, 

contudo, no ciclo de 30 minutos, mediante a 

redução na quantidade de reversões do sistema, 

ocorreu um aumento na taxa de remoção de íons, 

de 6 %, demonstrando que o aumento do tempo 

de ciclo até 30 minutos proporciona melhoria ao 

processo.  

 

 

RODRIGUES, M. A. S. et al. Application of photoelectronchemical - 
electrodialysis treatment for the recovery and reuse of water from 

tannery effluents. Journal of Cleaner Production, v. 16, p. 605-611,  

2008. 
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O Estágio Curricular Supervisionado, no 

âmbito dos cursos de licenciatura do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia – Campus Porto Seguro é de caráter 
obrigatório, devendo ser desenvolvido em escolas 
da educação básica, no Ensino Médio. Consiste na 
participação do estudante em atividades que 
envolvam pesquisa, ensino e extensão 
favorecendo sua formação integral aliada à teoria 
e prática em relação ao ambiente educacional. O 
Estágio Supervisionado em cursos de licenciatura 
se diferencia, segundo Bianchi (2005), de outras 
modalidades de curso, como por exemplo, o 
bacharelado, que possui especificidades inerentes 
à atuação deste profissional fora do campo da 
docência. Para contemplar uma necessidade dos 
formandos, principalmente dos cursos técnicos em 
Alimentos e Biocombustíveis, foi pensada a 
realização de um minicurso voltado para a rotina 
em laboratório, futuro local de trabalho do público 
alvo. Sendo assim, foi escolhido a “Extração por 
Arraste a Vapor” como tema, a partir da sugestão 
de professores de Química e áreas afins de ambos 
os cursos. Neste contexto, os objetivos desta ação 
foram: realizar um minicurso de “Extração por 
Arraste a Vapor: com foco de óleos essenciais” 
para os formandos do ano letivo de 2016 dos 
cursos técnicos de Alimentos e Biocombustíveis na 
modalidade integrada do IFBA-PS e avaliar, por 
meio de questionário, a opinião dos participantes 
sobre o minicurso e seus respectivos ministrantes. 
 

 
O minicurso foi dividido em duas partes, 

teórica e prática em laboratório, com duração total 
de 8 horas, contando com um total de 30 
participantes divididos em duas turmas distintas.  
Para avaliar o curso, foi aplicado um questionário 
com três perguntas direcionadas aos participantes, 
referentes aos conhecimentos obtidos, a 
metodologia empregada e a didática utilizada 
pelos expositores. As respostas foram expressas 
através de conceitos na seguinte ordem: 
ruim/insuficiente; regular/moderado e 
bom/suficiente. Os resultados deste questionário 
estão expressos na Tabela 1. 
Tabela 1. Resultados da avaliação pelos 
participantes do curso de Extração por Arraste a 
Vapor. 

 

Respostas 
ruim/ 

insuficiente 
(%) 

regular/ 
moderado 

(%) 

bom/ 
suficiente 

(%) 

Sobre os 
conhecimentos 

obtidos 
0 6,66 93,33 

Sobre a 
metodologia 0 13,33 86,66 

Sobre a 
didática 0 16,66 83,33 

 
A aprovação mais expressiva se deu pelos 

saberes obtidos com o curso, desta forma, 
compreende-se a contribuição dessa atividade 
para a formação prática desses futuros 
profissionais com uma técnica básica e corriqueira 
em laboratórios de química e afins. A metodologia, 
através de exposição de slides e realização de 
extração de óleo essencial em laboratório, foi 
avaliada de forma positiva pela maioria, indicando 
que a realização do curso por meio de parte teórica 
e prática foi satisfatória para os participantes. No 
entanto, a avaliação acerca da didática dos 
facilitadores indica a necessidade de 
aperfeiçoamento da mesma, como também da 
linguagem e das expressões utilizadas, tornando-
as mais acessíveis aos ouvintes. 
 

 
O Estágio Curricular Supervisionado 

permite ao licenciando vivenciar a prática docente 
e a reflexão acerca de suas ações. A realização do 
minicurso contribuiu para a formação dos 
expositores como sujeitos críticos e conscientes da 
realidade profissional, sendo capazes de, a partir 
dos resultados obtidos, buscar intervenções para o 
melhoramento da prática docente com o intuito de 
garantir a aprendizagem efetiva dos futuros 
alunos. 
____________________ 
 BIANCHI, Anna Cecília de Moraes, Maria Alvarenga, 

Roberto Bianchi. Orientação para Estágio em Licenciatura. 

Ed. Pioneira Thomson Learning, São Paulo, 2005. 
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   A amostragem passiva tem se mostrado uma 

alternativa viável para a realização do 
monitoramento atmosférico a baixo custo e com alta 
resolução espacial. Amostradores passivos (AP) 
são dispositivos capazes de coletar gases ou 
vapores atmosféricos a uma taxa controlada por um 
processo físico, como difusão ou permeação, sem 
envolver bombeamento artificial.1 O modelo do AP 
usado no LAQUAM (Laboratório de Química 
Analítica Ambiental da UFBA) foi aplicado ao 
sistema AnaliseAr2, desenvolvido em parceria com a 
empresa EDZA e se baseia em difusão molecular do 
gás através de uma camada estática de ar.1 
     O objetivo do trabalho foi avaliar o impacto de 
emissões veiculares na fase gasosa, em função das 
concentrações atmosféricas de contaminantes 
convencionais ou não em quatro bairros de 
Salvador, visando um diagnóstico preliminar da 
qualidade do ar da cidade, a baixo custo. 

 
Os analitos foram fixados em filtros de celulose, 

onde foram impregnads reagentes específicos e 
determinados nas condições descritas na tabela 1. 
Os analitos foram extraídos com 1,5 mL de água 
deionizada (sendo para SO2, H2O2

 0,3%) em banho 
de ultrasom (Bransonic 3210 R-MT) sem 
aquecimento, seguido de centrifugação por 5 min a 
13.500 rpm. 
Tabela 1 – Metodologia Analítica 

Analito Solução de 
impregnação do 

filtro 

Condições de análise 

SO2 Na2CO3 1,0 x 10-2 
M 

 
Cromatografia iônica: 

Eluente: Na2CO3 3,0 
mmol L-1, NaHCO3 0,5 

mmol L-1, Coluna: 
DIONEX IonPac AS14, 

Fluxo: 1,0 mL min-1 

O3 NaNO2 1,5 x 10-1 M  
+ Na2CO3 2,0 x 10-1 
M  + glicerol 1,0 M 

Ácidos 
inorgânicos: 
HCl e HNO3 

 
Trietanolamina 
(TEA) 0,7 M + 
glicerol 1,0 M Ácidos 

orgânicos: 
HCOOH e 
CH3COOH 

Cromatografia iônica: 
Na2B4O7.10 H2O 2,5 

mmol, Coluna: 
DIONEX IonPac AS11, 

Fluxo: 0,6 mL min-1 

NO2 Trietanolamina 
(TEA) 10% 

 
Espectrofotometria 
molecular UV-Vis: 

Método de 
GriessSaltzman 

 
NOx 

TEA 10% + 2-fenil-
4,4,5,5-tetrametil 

imidazolina 3-oxido-
1oxyl (PTIO) 3% 

NH3 ácido cítrico 0,3% Espectrofotometria 
molecular UV-Vis: 
Método do azul de 

indofenol 

Foram obtidos excelentes coeficientes de 
correlação para as curvas analíticas nas faixas de 
concentração trabalhadas. As concentrações 
obtidas para os contaminantes estudados 
encontram-se na figura 1. 

 

Figura 1 – Concentração atmosférica dos 
diferentes contaminantes em quatro bairros da 
cidade de Salvador- BA (2015) 

 
 

Os contaminantes SO2, NO2 e O3, legislados pelo 

CONAMA 003/90, apresentam concentrações 

abaixo do limite estabelecido de 80, 100 e 160 µg 

m-3 respectivamente. Os demais compostos 

estudados apresentam valores semelhantes a 

outras áreas urbanas, devendo-se alertar para as 

concentrações de NOx em alguns locais, que 

encontram-se próximas da recomendação da 

União Europeia (2008) 3 de 30 µg m-3. 

 
   Ao comparar os níveis de concentração obtidos 

nos locais amostrados, é nítida a influência da 

intensidade veicular na qualidade do ar 

atmosférico em bairros da cidade de Salvador, 

com valores mais altos de óxidos de nitrogênio nas 

vias de trânsito mais intenso. Os níveis de 

concentração dos outros contaminantes medidos 

estão dentro da normalidade, semelhantes aos 

encontrados na literatura, referentes a centros 

urbanos. 
 

                                       
À CNPq, FAPESB e EDZA 

 ____________ 
1 Campos, VP, Cruz, LPS, Godoi, RHM, Godoi, AFL, Tavares, TM, 

Microchemical J. 96, 2010. 
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O aço carbono é largamente utilizado em diversas 
aplicações industriais devido a sua alta resistência 
mecânica e fácil manipulação aliada ao baixo 
custo. No entanto, o aço carbono apresenta baixa 
resistência à corrosão na maioria dos meios, o que 
pode restringir sua aplicação. Um dos métodos 
utilizados para o combate à corrosão do aço 
carbono consiste da aplicação de compostos 
inibidores de corrosão. Como resultado do alto 
custo, dos riscos ambientais no descarte e à saúde 
humana, decorrentes da utilização de inibidores 
sintéticos, as atenções estão voltadas para 
encontrar inibidores provenientes de vegetais que 
sejam eficientes, de baixo custo e não tóxicos. 
Este trabalho tem como objetivo avaliar a atuação 
da torta de palmiste, coprotudo oriundo do 
processo produtivo do óleo de dendê como inibidor 
de corrosão para o aço carbono ASTM 1020 em 
solução ácida (HCl 0,5 mol.L-1). Diferentes 
concentrações do pó e do extrato da torta de 
palmiste foram estudadas. A avaliação da 
eficiência como inibidor de corrosão foi obtida por 
técnicas eletroquímicas, tais como espectroscopia 
de impedância eletroquímica (EIS), curvas de 
polarização potenciodinâmicas e Técnica de 
Varredura por Eletrodo Vibrante (SVET), bem 
como a partir de técnicas gravimétricas. A 
caracterização química do pó e do extrato da torta 
de palmiste foi obtida por espectroscopia na região 
do infravermelho com transformada de Fourier 
(FTIR). A caracterização morfológica da superfície 
das amostras foi realizada por microscopia 
eletrônica de varredura (MEV).  

 

 
Os resultados dos ensaios eletroquímicos e 
gravimétricos indicaram a característica inibitória 
do pó e do extrato da torta de palmiste, onde se 
observou que o aumento da quantidade dos 

mesmos na solução provoca o aumento dos 
valores de eficiência à corrosão, atingindo um valor 
máximo de 85% para o pó e 77% para o extrato da 
torta de palmiste nos ensaios gravimétricos. As 
curvas de polarização indicaram que as 
substâncias atuam como inibidores mistos.  
Os mecanismos de adsorção estão de acordo com 
a isoterma de Langmuir. A análise FTIR identificou 
a presença de grupo hidroxila, anéis aromáticos, 
nitrogênio e oxigênio no pó e no extrato, os quais 
podem ser responsáveis pelas propriedades 
inibitórias das substâncias. As imagens por MEV 
indicaram que com a adição do inibidor na solução 
o processo corrosivo é retardado, o que foi 
confirmado pelos ensaios de SVET.  
 

 

 
Com a análise dos resultados é possível concluir 
que tanto o pó como o extrato da torta de palmiste 
tem potencial econômico para serem aplicados 
como inibidores de corrosão, tendo em vista que 
são coprodutos do processo produtivo do óleo de 
dendê, conferindo a estes maiores valores 
agregados. 
 

 

 
Programa de Pós-Graduação de Ciência, 
Inovação e Modelagem em Materiais (PROCIMM), 
Empresa OPalma, Laboratório de Materiais e Meio 
Ambiente (LAMMA/UESC), Laboratório de 
Eletroquímica e Corrosão (LEC/USP) e a 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 
Bahia (FAPESB).  

 
 
____________________ 
1 Rocha, J. C.; Gomes, J. A. C. P. e D'Elia, E. Materials Research. 
2014, 17, 1581. 
2 Prabakaran, M.; Kim, S. H.; Hemapriya, V. e Chung, I. M. Res. on 

Chem. Intermed. 2016, 42, 3719. 
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O guaraná (Paullínia cupana) é originário da região 
amazônica, onde o mesmo era usado por índios 
Sateré-Mawé. A cultura do guaranazeiro (Paullinia 
cupana) em escala comercial, no Brasil, foi iniciada 
no estado do Amazonas, no entanto, na década de 
70 a cultura começou a se espalhar pelo país. Com 
isso a Bahia, mais especificamente o Baixo Sul 
baiano, tornou-se o maior produtor de guaraná do 
país. O guaraná é composto por metilxantinas 
como teobromina, teofilina e a principal e mais 
abundante que é a cafeína, tem encontrado seu 
valor no mercado pelo fato de em sua composição 
comportar um alto teor de cafeína.  A cafeína tem 
grande utilização na indústria alimentícia tanto na 
produção de energéticos quanto na fabricação de 
fármacos. Tendo em vista que a valorização do 
guaraná se dá pela quantidade de cafeína, este 
trabalho teve como objetivo a determinação do teor 
de cafeína em amostras de guaraná do Baixo sul 
da Bahia. 

 
Foram avaliadas 14 amostras de guaraná do Baixo 
Sul da Bahia dos municípios de Valença, Taperoá, 
Nilo Peçanha e Camamu e outras 6 amostras do 
Município de Una. Após o procedimento de 
trituração, a amostra foi transferida para um funil 
de separação de 125 mL, sendo posteriormente 
adicionados 60 mL de clorofórmio para uma 
extração líquido-líquido. Em seguida, foram 
adicionados lentamente 10 mL de uma solução 0,2 
mol L-1 de NaOH. A partição foi homogeneizada 
cuidadosamente por 10 minutos, evitando-se a 
formação de emulsão. Em seguida, a fração 
clorofórmica foi coletada e transferida para um 
balão de fundo redondo. Foi realizada uma 
segunda extração com 40 mL de clorofórmio e 
repetido o processo. O clorofórmio foi evaporado 
em um evaporador rotativo na temperatura de 50 
°C. Após evaporação, as amostras foram 
ressuspensas com 10 mL de água deionizada, 
filtradas em filtro Millex 0,45 µm de poro Merck 
(Alemanha) e injetadas no sistema de 
cromatografia líquida de alta eficiência. Como 
resultado foi observado que as amostras de 
guaraná do Baixo Sul apresentaram 
concentrações significativas de cafeína com o 
percentual de 2,65% a 4,90% e as amostras de 
Una de 3,22% a 5,25%       (Tabela 1). Deste modo, 
os frutos de guaraná do Sul baiano podem ser 
considerados de boa qualidade em relação a 

concentração de cafeína, tendo em visto que a 
literatura apresenta um percentual de cafeína em 
guaraná de 3,95%1.  Os resultados mostram 
variações de região para região, isto devido as 
diferentes formas. 

Tabela 1 - Percentual médio (n=3) de cafeína determinado nas 
amostras da cidade de Una-BA e da região do Baixo Sul da 
Bahia (Bs).  

Amostras Cafeína % Amostras Cafeína % 

Bs-1 3,43 Bs-11 3,29 
Bs-2 2,65 Bs-12 3,96 
Bs-3 3,63 Bs-13 3,17 
Bs-4 4,37 Bs-14 2,76 
Bs-5 3,87 Una-1 3,81 
Bs-6 3,60 Una-2 3,84 
Bs-7 3,49 Una-3 3,22 
Bs-8 4,87 Una-4 5,25 
Bs-9 4,54 Una-5 3,57 

Bs-10 4,78 Una-6 3,85 

 

As amostras de Una têm resultados semelhantes 
pelo fato de não haver forma distinta de preparo de 
amostra, divergindo das regiões de Taperoá, 
Valença, Nilo Peçanha e Camamu. Têm-se os 
diferentes modos de preparo da semente que são 
secagem ao sol, secagem na estufa e secagem no 
forno (Aguidar), métodos que predominam 
dependendo da região e do agricultor. 
Comparando os resultados de Una com as do 
Baixo Sul temos que as amostras do Baixo Sul se 
encontram numa média de 3,75% de cafeína com 
uma Variância de 0,48, em contrapartida, as 
amostras de Una apresentam uma média de 
3,95% de cafeína uma variância de 0,59 isto 
devido a amostragem não ser em quantidade igual 
ás do Baixo Sul. 

A determinação de cafeína das amostras de 
guaraná do Baixo Sul se mostrou adequada ao 
padrão de qualidade apresentada na literatura 
assim como as amostras de Una apresentaram 
teor de cafeína dentro da gestão de qualidade 
estabelecida, além disto, mostrando um teor de 
guaraná aceitável para a valorização do fruto no 
setor comercial. 

FAPESB, CNPQ, FINEP, GPQAS e UESC. 

HENMAN, A.R. Juornal of Ethnopharmacol.1982, 6, 311-338. 
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Durante o processamento térmico, o óleo sofre 
transformações químicas devido a temperatura, da 
água presente no alimento, do ar e alguns outros 
fatores[1]. A hidrólise e a oxidação são as principais 
transformações que causa a sua deterioração, 
tornando-o inapropriado para o consumo. Essa, 
leva a formação de ácidos graxos livres que 
ocasionam o aumento da sua acidez, e a oxidação 
produz peróxidos que se decompõem em 
subprodutos de degradação, principais 
responsáveis pela formação do ranço[1,2]. Segundo 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, 
o índice de acidez máximo para o óleo de soja, 
expresso em teor de ácido oléico/100g, deve ser 
0,3% e o índice de peróxidos 10 meq/kg[3]. 
Portanto, este trabalho teve como objetivo avaliar 
os índices de acidez e peróxidos do óleo de soja 
utilizado em frituras de alimentos, comercializado 
no Centro da cidade de Ilhéus-Bahia. 
 

 
As amostras de óleo de soja, já utilizadas em 
frituras de alimentos, foram adquiridas nas 
lanchonetes localizadas no Centro da cidade de 
Ilhéus-Ba, e encaminhadas ao laboratório para a 
determinação dos índices de acidez e peróxidos. 
Para a determinação do índice de acidez, pesou-
se cerca de 1,00 g de cada amostra (em triplicata), 
em seguida realizou-se a homogeneização em 
solução de éter-álcool (2:1) v/v e a titulação com 
solução padronizada de hidróxido de potássio a 
0,0100 mol/L. Já para o índice de peróxidos, 
pesou-se cerca de 5,00 g de cada amostra (em 
triplica), em seguida realizou-se a 
homogeneização em ácido acético-clorofórmio 
(3:2) e a adição de 0,5 mL de solução saturada de 
iodeto de potássio, a amostra foi mantida em 
repouso por 1 minuto, e logo após, acrescentou-se 
30,0 mL de água destilada e 0,5 Ml de solução 
indicadora de amido, e procedeu-se com 
a titulação com solução padronizada de tiossulfato 
de sódio 0,0100 mol. Os resultados dos referidos 
índices são apresentados na Tabela 1.  
 
 
 
 

Table 1. Índice de acidez e índice de peróxidos das 
amostras de óleo de soja utilizadas em frituras de 
alimentos nas lanchonetes da cidade de Ilhéus-Ba. 

Amostras 
Índice de 

acidez (g ácido 
oleico/100 g  de 

óleo) 

Índice de 
peróxidos 
(mEq/kg) 

Amostra 
padrão (in 

natura) 
0,3% 2,52 ± 0,05 

A1 0,7% 8,30 ± 0,48 
A2 0,4% 4,48 ± 0,40 
A3 0,5% 6,82 ± 0,05 
A4 0,7% 5,98 ± 0,10 
A5 0,4% 6,78 ± 0,10 
A6 0,5% 5,98 ± 0,01 
A7 0,5% 5,00 ± 0,12 
A8 0,9% 2,85 ± 0,03 
A9 0,8% 7,75 ± 0,13 

A10 0,5% 4,78 ± 0,10 

 
De acordo com os resultados, com exceção da 
amostra de óleo in natura, as demais amostras 
utilizadas na fritura de alimentos estão com índice 
de acidez acima do valor máximo estabelecido 
pela ANVISA, o que indica que houve uma maior 
incidência de hidrólise. No entanto, o índice de 
peróxidos de todas as amostras ficou abaixo do 
valor máximo permitido. Este parâmetro, não é 
considerado o melhor indicador do estado de 
oxidação do óleo, pois os peróxidos, apesar de 
aumentar com o tempo de fritura, são facilmente 
decompostos em subprodutos de degradação. 
 

 
Os elevados índices de acidez dos óleos de fritura 
pode ser um indicativo de que as lanchonetes 
realizam frituras sucessivas com o mesmo óleo, por 
isso é necessário que haja sempre vigilância e 
campanhas de conscientização a cerca do uso do 
óleo no preparo de alimentos, de forma a garantir 
um alimento mais apropriado para o consumo. 
 

 
UESC e ao GPQAS.   
____________________ 
[1] - MIN, D. B.; BOFF, J. F. Lipid oxidation of edible oil. In: 
AKOH, C.; MIN, D. B. 2001. 
[2] - ANVISA, Consulta Pública n° 85, de 13 de dezembro de 
2004, D.O.U de 17/12/2004. 
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Extratos orgânicos de origem vegetal têm 

mostrado eficiência nos tratamentos de doenças 
causadas pelo excesso de radicais livres, que 
ligam-se a outras substâncias causando vários 
tipos de enfermidades, entre as quais estão as 

doenças degenerativas associadas ao 
envelhecimento, doenças cardiovasculares, 
câncer, catarata, declínio do sistema imune e 
disfunções cerebrais[1]. 

O Brasil é considerado um dos países com 
a maior biodiversidade de plantas do mundo, 
segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA) até 
2014 mais de 41 mil espécies de plantas já foram 
catalogadas e ainda existem milhares 
desconhecidas pela ciência. Com essa flora tão 
rica apenas 8% das espécies brasileiras foram 
estudadas no que se refere ao seu potencial 
farmacológico[2,3]. 

O presente trabalho tem como objetivo a 
avaliação da atividade antioxidante de espécies 
vegetais de uso comum, através do método DPPH 
usando como padrão a quercetina (3,5,7,3’- 4’-
pentahidroxi flavona). 

 
A identificação botânica das espécies 

foram realizadas pelo Jardim Botânico FLORAS da 
UFSB, que após as coletas foram preparados os 
extratos etanólicos das folhas das espécies 
Chenopodium ambrosioides (Mastruz), Eriope 
Blanchetti, Lippia alba (erva cidreira), Rosmarinus 
officinalis (alecrim) e Schinus terebinthifolius 
(aroeira). Sendo obtidos o rendimento dos extratos 
(Equação 1) e registrados na Tabela 1. 

 

Rendimento (%)= 
Massa do extrato

Massa do material vegetal
*100(1) 

 

Tabela 1: Rendimento dos extratos vegetais. 
Amostras Rendimento (%) 

Chenopodium ambrosioides 7,53 

Eriope Blanchetti 6,58 

Lippia alba 9,02 

Rosmarinus officinalis 6,31 

Schinus terebinthifolius 11,53 

 

As diferentes concentrações dos extratos 
(5, 15, 20, 25 e 30 µg.mL-1) foram submetidas a 
avaliação do sequestro do radical estável DPPH. 

O estudo do ciclo cinético, tiveram um 
decaimento significativo da absorbância no tempo 
de 30 minutos, sendo classificada como cinética 
intermediária[4]. O tempo observado neste estudo, 

foi utilizado para cálculo da porcentagem de 
sequestro do radical livre DPPH.  

As concentrações dos extratos e a 
porcentagem de sequestro, foram submetidas a 
regressão linear para o cálculo do EC50 
(concentração da amostra necessária para 
sequestrar 50% do radical DPPH) que podem ser 
observados na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Valores de EC50 com as respectivas 
equações da reta e o coeficiente de correlação. 

Amostra Regressão linear EC50 (µg.mL-
1) 

Quercetina 
(Padrão) 

y = 0,0145x + 0,3193 
R² = 0,9996 

3,11 

Chenopodium 
ambrosioides 

y = 0,0012x + 0,2094 
R² = 0,9992 

45,72 

Eriope 
Blanchetti 

y = 0,02x + 0,1291 
R2 = 0,9935 

4,63 

Lippia alba y = 0,0031x + 0,2084 
R² = 0,9816 

23,52 

Rosmarinus 
officinalis 

y= 0,0194x + 0,1687 
R² = 0,9930 

4,27 

Schinus 
terebinthifolius 

y = 0,0192x + 0,1446 
R² = 0,9983 

4,63 

 

Segundo Reynertson e colaboradores 
(2005), amostras com valores de EC50 abaixo de 
50µg.mL-1 são consideradas como antioxidantes 
muito ativos. Conforme dados descritos na Tabela 
2, todas amostras apresentaram valor de EC50 
abaixo desse valor[5]. 

 
A avaliação da A.A. dos extratos das 

espécies Eriope Blanchetti (EC50 4,64), 
Rosmarinus officinalis (EC50 4,27), Schinus 
terebinthifolius (EC50 4,63) demonstraram 
potencial antioxidante próximo ao padrão 
quercetina (EC50 3,11). 

 
FAPESB, CNPq 

________________ 

1ATOUI, A. K.; MANSOURI, A.; BOSKOU, G.; KEFALAS, P. Tea 

and herbal infusions: their antioxidant activity and phenolic profile. 
Food Chem., v. 89, n. 1, p. 27-36, 2005. 
2BRASIL, Ministério do Meio Ambiente (MMA). Biodiversidade - 

Flora. 2014. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/mma-em-
numeros/biodiversidade-flora>. Acesso em: 17 ago. 2016. 
3
SIMÕES, C.M.O. et al, Farmacognosia: da planta ao medicamento. 

5 ed. Porto Alegre/Florianópolis: Editora da UFRGS / Editora UFSC, 

2003. 
4 BRAND-WILLIAMS, W.; CUVELIER, M. E.; BERSET, C. Use of 
a free radical method to evaluate antioxidant activity. Lebensmittel 

Wissenschaft Und Technologie, v. 28, p. 25-30, 1995. 
5REYNERTSON, A. K.; BASILE, M. J.; KENNELLY, E. J. 

Antioxidant potential of seven myrtaceous fruits. Ethnobotany 

Research & Applications, v.3, p.25-35, 2005. 
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A cianidina-3-O-glucosídeo é um composto 
orgânico e principal responsável pela cor vermelha 
nas flores e frutos das plantas, usado como 
corante em alimentos e no tratamento de doenças 
relativas ao estresse originado por radicais livres. 
Sua boa atividade antioxidante[1] possibilitará num 
futuro próximo incremento na sua demanda por 
setores relacionados à indústria dos alimentos. Por 

isso, uma alternativa é sua síntese industrial, que 

precisa ter domínio sobre as informações dos 
processos termodinâmicos, uma delas como a 

entalpia de formação.   
Na modelagem, a molécula cianidina-3-O-
glucosídeo foi construída com o pacote gráfico 
Avogadro que fornece as coordenadas 
tridimensionais da molécula.  
Fizemos uso do software Gaussian 09, usando o 
método Restrito de Hartree-Fock, com base 3-
21+G, onde se desenvolveu a tarefa Opt e Freq[2]. 
A compilação foi realizada em um computador. 

 

A molécula otimizada com a menor formação 
energética é apresentada na Figura 1. 
 

 

 

 

 

Figura 1 – 
Molécula de 

cianidina-3-O-glucosídeo. 

Essa otimização foi utilizada para determinar a 
soma de entalpias eletrônicas e térmicas de cada 
molécula e íon, tal como mostramos na Tabela 1. 

Tabela 1 – Soma de entalpias eletrônicas e 
térmicas, (H∑), e entalpias experimentais, (∆Hf Exp.). 

Id Composto H∑(KJ/mol) ∆Hf Exp.(KJ/mol) 

G C6H12O6 -1783938,63 - 1271,00 

W C7H6O4 -1482581,36 -568,79 

F C6H6O2 -993063,50 -269,10 

D C2H2O2 -591510,29 -212,00 

H H+ 6,20 218,00 

A H2O -198471,70 -241,83 

C C21H21O11
+ -4257125,69  

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2 – Mecanismo de reação proposta. 

De acordo com o mecanismo de reação proposta, 
determinou-se a entalpia de reação: 

∆Hreação = (HC + 3 HA) – (HG + HW + HF + HD + HH) 
∆Hreação = – 1453,22 KJ/mol 

E a partir daí foi determinada a entalpia de 
formação usando os dados experimentais: 

∆Hformação = HfG + HfW + HfF + HfD + HfH – 3 HfA + ∆Hreação 

∆Hformação = – 2830,62 KJ/mol 

Na mecânica molecular a energia de uma molécula 
não corresponde à energia real[3], portanto, 
utilizaram-se dados experimentais dos reagentes 
obtidos do National Institute of Standards and 
Technology (NIST), com a exceção da cianidina-3-
O-glucosídeo que não se encontra em revisões 
bibliográficas.  

A entalpia de formação calculada nas condições 
padrão de temperatura e pressão para a cianidina-
3-O-glucosídeo foi de – 2830,62 KJ/mol. 

A importância do trabalho se baseia na 

determinação da entalpia de formação de maneira 
indireta, diminuindo os custos de experimentação.  

 

CAPES, pelo apoio financeiro, e a UESB. 
Prof. Luis Gesteira, Laboratório de Físico-Química.   
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2Nora Aydee S. Bojorge et al. Theoretical calculation of the maximum 

absorption wavelength for cyanidin molecules with several 

methodologie. Universidad Autónoma de Chihuahua. 2015. 
3D. H. Soares, Macrolactamas derivadas de carboidratos: Síntese e 

análise conformacional por métodos quanto-mecânicos. UFMG. 

2009.
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Dentre as diversas famílias de plantas 

estudas para fins medicinais no mundo, encontra-
se a família Sapotaceae, distribuída entre as 
regiões tropicais e subtropicais.1 No Brasil, 
encontra-se 12 gêneros e 232 espécies. Desses, o 
gênero Pouteria de ocorrência maior na América 
do Sul, principalmente em regiões de floresta 
úmida, é composto por 122 espécies, das quais 50 
são endêmicas da Mata Atlântica.2 Em espécies de 
Pouteria são registrados a ocorrência 
principalmente de triterpenos, além de compostos 
fenólicos, principalmente os flavonoides.3 No Sul 
da Bahia existe a ocorrência de Pouteria 
macahensis T. D. Penn, espécie endêmica e 
desconhecida do ponto de vista químico. 

Vários estudos são utilizados para 
identificar as propriedades medicinais de uma 
planta, um importante método é a avaliação da 
atividade antioxidante, a partir da reação de 
sequestro de radicais livres com 2,2- difenil-1-
picrilidrazila (DPPH).4 

Na busca de substâncias bioativas, 
extratos de plantas são submetidos a processos de 
purificação visando o isolamento e caracterização 
de compostos orgânicos que comprovem a sua 
ação biológica. 

Este trabalho teve como objetivo 
quantificar a atividade antioxidante pelo método 
DPPH e submeter o extrato etanólico das folhas de 
Pouteria macahnesis a estudo fitoquímico. 
 

 
As folhas de P. macahensis foram 

coletadas em Itacaré, Bahia (Brasil), secas em 
estufa, trituradas e submetidas à extração 
exaustiva com hexano e etanol. 10 mg do extrato 
etanólico (ET) foi submetido a avaliação da 
capacidade antioxidante pelo método DPPH 
seguindo a metodologia proposta por Scherer e 
Godoy (2009), com adaptações. A partir da %SRL 
foi determinado a CE50 de 0,49 µg mL-1 e Índice 
de Atividade Antioxidante (IAA) de 47,94. Como 
referência foi utilizado ácido ascórbico, com CE50 
de 2,06 µg.mL-1e IAA de 11,44. Usando os 
critérios de Scherer e Godoi (2009) o extrato 
etanólico apresenta um elevado potencial 

antioxidante, bem maior comparado ao padrão 
ácido ascórbico.  

Na busca de isolar substâncias com 
propriedades biológicas do ET, após ser 
cromatografado em coluna de sílica gel eluída com 
os solventes hexano, CHCl3, EtOH, MeOH puros e 
em misturas, foi obtido uma subfração (KIF-14). 
Após a adição da mistura hexano e acetona, foi 
isolado AG (m = 0,0294 g) de faixa de fusão 178-
180°C. O espectro no Infravermelho de AG 
apresentou bandas de absorções em 3374, 1701 e 
1619, 1541 e 1451 cm-1, características dos 
grupos hidroxila, carbonila e aromático, 
respectivamente. O espectro desse sólido no RMN 
de H1 apresentou um sinal de hidrogênio 

aromático em H 7,05. O espectro de RMN de C13 
apresentou 1 sinal de carbono aromático em 
109,24 e 3 sinais de carbono não hidrogenado em 
121,85; 138,36 e 145,56 e um sinal de carbonila 
em 169,18 característico do grupo carbonila de 
ácido carboxílico. A comparação desses dados 
com a literatura (Dini, 2011) permite sugerir a 
estrutura do ácido gálico para o sólido AG. 

 

 
O estudo indica que o extrato etanólico das 

folhas exibiu capacidade antioxidante e alto poder 
redutor ao radical livre DPPH, sendo este maior 
que o padrão de ácido ascórbico. Ácido gálico já 
foi isolado no gênero, contudo, é o primeiro relato 
para P. macahensis.  

 

 
 
UESC, FAPESB, PPGQUIM, LPPNS 

___________________  
1 Rodrigues P. M. Estudo químico de folhas de Pouteria ramiflora 
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Dissertação de mestrado. Universidade de Brasília, Faculdade de 
Ciências da Saúde, Brasília, 2015. 
2 Pennington T. D. The genera of Sapotaceae: Royal Botanic Gardens, 

Kew New York Botanical Garden, Bronx; 1991. 
3 PERFEITO, J. P., Santos M. L., Lópes K. S. E., Paula J. E. Silveira 

D. Ver. Bras. de Farmacogn. 2005, 15, 186. 
4 Sanchez-Moreno, C., Larrauri, J. A. e Saura-Calixto F. J. Sci. Food 
Agric. 1998, 76, 276. 
5 Sherer R.; Godoy, H. T. Food Chemistry. 2009, 112, 658. 
6 Dini, I. Food Chemistry, 2011, 124, 888. 
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O presente trabalho visou uma avaliação das 

concentrações de metais em amostras de solo da 

região da caatinga localizada no centro-norte da 

Bahia para construção de tanques escavados para 

produção de peixes em cativeiros. A importância 

do tal estudo se faz necessária para determinar os 

índices de metais no solo e futuramente fazer uma 

comparação com os índices de concentração de 

metais nos peixes produzidos nesses tanques. A 

metodologia para a abertura da amostra sólida 

aplicada foi com uso de forno de micro-ondas 

utilizando uma mistura ácida de ácido clorídrico e 

ácido nítrico na proporção de 3:1 (água régia). 

Para determinação dos metais foi utilizado o 

Espectrometria de massa por plasma acoplado 

indutivamente (ICP MS). As técnicas estatísticas 

multivariadas foram utilizadas para otimização das 

condições ótimas de digestão das amostras e 

avaliação dos resultados. 

 
Os maiores impactos gerados ao meio ambiente 
estão relacionados às interposições humanas no 
meio, como, o mau uso e manejo do solo. As 
características de solo para construção dos 
tanques, pode fazer com que elementos químicos 
estejam disponíveis no meio aquoso e serem 
absorvidos pelos peixes em contato. Elementos 
químicos como mercúrio, cadmio, chumbo, cromo, 
cobre, ferro, níquel, manganês, zinco e arsênio 
embora normalmente encontrados no meio 
ambiente a níveis traço, eles podem ser 
armazenados e concentrados durante grande 
quantidade de tempo nos organismos vivos 
ocasionando grandes agravos a saúde. Câncer, 
danos a órgãos vitais, disfunção renal, distúrbios 
imunológicos, enfisema pulmonar e osteoporose, 
alterações neurológicas, icterícia, tumores 
hemorrágicos, lesões cerebrais, danos aos 
testículos e impotência, deformações no corpo, má 
formação do feto, anemia, coma, morte e outros 
são alguns dos problemas à saúde humana que 
esses elementos pode ocasionar. A Figura 1 
mostra os vários tipos de classificação de solo que 
se encontra na cidade de XiqueXique/Ba. 
 

 
 

Dez amostras de solo foram coletadas na cidade 
de Xique-Xique/Ba. As amostras foram postas em 
estufa por 24 horas à 65°c para retirar a umidade 
e deixar os íons disponíveis. As amostras foram 
maceradas e digeridas em micro-ondas utilizando 
água régia como reagente. Após digestão das 
amostras, foram analisados os metais de 
interesses por ICP-MS. 

 
A determinação dos metais nas amostras de solo 

foi de extrema importância para avaliar as 

concentrações de metais em solo e predizer as 

concentrações correspondentes em amostras de 

peixes que poderá ser encontrada em um futuro 

trabalho que será desenvolvido devido a interação 

direta com solo. 

 
GRPQQ, CNPq, CAPES e PRONEX/FAPESB.  

¹ FERREIRA, A. P., et al., Revista da Gestão Costeira 

Integrada, vol. 10, p. 229-241, 2010. ² DIEGOR, W., et 

al., Analytica Chimica Acta, vol. 431, p. 195– 207, 

2001. 3 KARAA, D., FISHER, A., HILL, S. J., Journal 

of Hazardous Materials, vol. 165, p. 1165–1169, 2009. 

4 TRINDADE, W. M., HORN, A. H., RIBEIRO, E. V., 

Geonomos, vol. 20, p. 64-75, 2012. 

INTRODUÇÃO 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONCLUSÃO 

AGRADECIMENTOS 



VII EQBA e 6º SIMQUIM 
Ilhéus, 16-18/11/2016 

65 
 

Cinética da adsorção de Ni(II) por seis fibras lignocelulósicas  
 

Adrielle S. Fontes¹ (IC)*, Ívea K. da S. Correia¹ (PG), Francisco H. M. Luzardo¹ (PQ), Fermin G. Velasco¹ 

(PQ), Ana Carolina O. Santos¹ (IC). 

¹Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)/CPqCTR, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Ilhéus – Ba, 45662-900, Bahia, 

Brasil.  

*E-mail: adriellesfontes@gmail.com 

 

 Palavras Chave: Biossorventes, metais tóxicos, fibras lignocelulósicas, níquel. 

 
 

 
Devido a sua toxicidade a remoção do 

excesso de níquel da água tem grande 
importância. A resolução nº 357/2005 do 
CONAMA¹ define o limite máximo permitido é de 
0,025 mg/L do metal para águas doces. A cinética 
de adsorção permite prever o tempo para entrar 
em equilíbrio e, por consequência, fornece 
informações sobre como a reação possivelmente 
ocorre2,3.   

O objetivo desse trabalho foi avaliar a 
cinética de adsorção de Ni(II) em solução aquosa 
por materiais lignocelulósicos. Para isso, 0,05 g 
(de piaçava casca de eucalipto e de coco) e 003 g 
(borra de café, casca de banana e baronesa) foram 
colocadas em contato com 10 mL de solução de 
Ni(II) (40 mg/L) com o pH ajustado: 6 para a 
baronesa e 5 para as outras fibras, a 20 ºC, 
durante: 20 e 40 min e 1; 4; 7; 10; 15; 24; 28; 31; 
38; 40 e 48 h. As concentrações iniciais e finais das 
soluções foram determinadas por FRXED, da 
PANalytical, modelo MiniPal4. 

 
 A partir dos resultados obtidos na cinética 
é possível construir um gráfico de capacidade de 
adsorção (q) (mg/g) em função do tempo (t) (h). 
Entre todas as fibras estudadas a que apresentou 
melhor capacidade de adsorção foi a fibra de 
baronesa, representada pela Figura 1. 

 
Figura 1: Cinética de adsorção de Ni(II) em meio 
aquoso pela fibra de baronesa. 

 
Os modelos teóricos de pseudo-primeira 

ordem4 e pseudo-segunda5 ordem foram 
avaliados. A Tabela 1 mostra as capacidades de 
adsorção, o tempo de equilíbrio, e os coeficientes 
de determinação (R²) para cinética de 

pseudoprimeira ordem (R² (1)) e pseudo-segunda 
ordem (R² (2)).  
Tabela 1 – Dados dos pontos experimentais e R² 

 q(mg/g) t (h) R² (1) R² (2) 

Baronesa 7,71 7 0,9357 0,9628 
Borra Café 3,04 1 0,9711 0,9777 
C. banana 7,28 7 0,9704 0,9836 

C. coco 4,43 15 0,9787 0,9896 
C. eucalip. 4,43 4 0,9959 0,9967 

Piaçava 2,82 4 0,9944 0,9970 
Legenda: R² (1) - R² da pseudo-primeira ordem; R² (2) – R² da 
pseudo-segunda ordem. 

 
 O menor t de equilíbrio foi a borra de café 
(1 hora) enquanto que o maior foi o da fibra de 
casca de coco (15 h). A baronesa e a casca de 
banana tiveram os valores mais altos de qe e 
próximos entre si, respectivamente 7,71 e 7,28. 

Observa-se que todos os dados 
experimentais se ajustaram melhor ao modelo de 
pseudo-segunda ordem, que pode indicar a 
predominância de ligações químicas entre 
adsorvente e adsorvato, envolvendo doação ou 
troca de elétrons6. Diversos trabalhos envolvendo 
outros adsorvatos e adsorventes são encontrados 
em concordância com esse resultado. 

 
Os estudos cinéticos foram eficazes na 

determinação do t de equilíbrio da adsorção. A 
fibra de borra de café foi a que entrou em equilíbrio 
mais rápido, 1 h, enquanto que a baronesa (7 h) e 
a casca de banana (7 h) tiveram as maiores 
capacidades de adsorção. Deve-se observar que 
algumas fibras tiveram R² muito próximos entre si, 
logo, um estudo da composição química das 
biomassas é necessário para maior compreensão 
do comportamento do sistema adsorvato-
adsorvente.  

 
À FAPESB, à UESC e ao CPqCTR. 
___________________ 
1 Brasil. Ministério do Meio Ambiente, Conselho Nacinal do Meio 

Ambiente. Resolução CONAMA. 2011, nº 430/2011. 

² Kim, K. H., Keller, A. A. e Yang, J. K. Colloids and Surfaces A: 
Physicochemical and Engineering Aspects. 2013, 425, 6. 

³ Hamza, I. A. A. et al. Physics and Chemistry os the Earth. 2013, 66, 

157.  
4 Lagergren, S. Kung Svenska Vetenskaps Handlingar. 1898, 24, 1.  
5 Ho, Y. S., Wase, D. A. J., Forster. Environmental Technology. 1996, 

17, 71. 
6 Alves, C. C. O. Tese de doutorado, UFMG. 2012.

INTRODUÇÃO 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONCLUSÃO 

AGRADECIMENTOS 



VII EQBA e 6º SIMQUIM 
Ilhéus, 16-18/11/2016 

66 
 

Composição mineral do moapem (Tagelus plebeius) comercializado em 

feiras livres da cidade de Ilhéus, Bahia 
Marina S. Jesus* (PG), Daniel C. Lima ( PQ), Fábio A. C. Amorim (PQ).marina.sdj@gmail.com 

 
1. Estudante de Pós-graduação da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. 

2. Pesquisador do Depto.de Ciênciasexatas e tecnológicas, UESC, Ilhéus/BA. 

 
PalavrasChave:Tagelusplebeius, metais-traço, ICP OES. 

 

O Tagelusplebeius,moapem, assim como outras 

espécies de moluscos bivalves apresenta hábito 

alimentar filtrador, e por isso pode acumularmetais 

traço. Por não serem biodegradáveis, estes metais 

podem ser facilmente incorporados a cadeia 

alimentar, principal via de transmissão para o 

homem, podendo ser tóxicos ao organismo 

humano quando ultrapassam determinadas 

concentrações. A Organização Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), estabelece valores 

máximos para alguns metais presentes em 

alimentos; para Ni, Cu, Zn e Pb as contrações 

máximas são 5,0; 30,0; 50,0 e 2,0 mg Kg-1, 

respectivamente.Neste trabalho,realizou-se a 

validação de metodologia analítica de preparo de 

amostras e posterior aplicação em amostras de 

moapem,para determinação de Ni, Cu, Mn, Zn, Al, 

Pb,e Ba por ICP OES. 

 
Cinco amostras não in natura denominadas de 
P1, P2, P3, P4 e P5 foram adquiridas nas feiras 
livres da cidade de Ilhéus-Ba, e liofilizadas por 
24h.Pesou-se aproximadamente 200 mgde cada 
amostra em tubos de digestão e adicionou-se3 
mL de HNO3 (65%) e 2 mL de H2O2 (30%).Em 
seguida, as amostras foram digeridas em bloco 
digestorà temperatura de 110° C por 2h. Após o 
tempo de digestão, as amostras foram resfriadas 
e avolumadas para 20 mL com água ultrapura. 
Os analitos foram determinados por ICP OES. A 
exatidão do método foi feita mediante a análise 
de material de referência certificado de tecido de 
ostra (Oyster tissue, NIST1566b), e os resultados 
estão contidos na Tabela 1 a seguir. 
 
 

 
 
Como pode ser visto na Tabela 1, os valores 
encontrados pela metodologia proposta estão em 

concordância com os valores certificados pelo 
material de referência. Destaforma, a mesma foi 
utilizada para determinação dos referidos metais 
em amostras de moapem,e os resultados estão 
apresentados na tabela 2. 
 
 

 
De acordo com os resultados da Tabela 2, todas as 
amostras apresentaram concentrações de Ni e Cu 
abaixo do valor máximo estabelecido pela ANVISA; 
mas, todas as amostra apresentaram concentrações 
de Zn acima do valor máximo; apenas as amostras 
P1 e P5 apresentaram concentrações de Pb acima 
do valor máximo estabelecido.Não há valores 
máximos de concentração estabelecidos pela 
ANVISA para os elementos  Ba, Al e Mn, para este 
último, recomenda-se uma ingestão diária de 2,5 mg 
Kg-1. 

 
O métodomostrou-seeficiente para determinação Ni, 
Cu, Mn, Zn, Al, Ba e Pb no molusco bivalve 
moapem. 

 

 
1Depledge, M. H. & Rainbow, P. S. 1990. Models 
of regulation and accumulation of trace metals in 
marine invertebrates. CompBiochemPhysiol Part 
C: 97: 1-7. 
2Rainbow, P.S, Environmental Pollution. 2002, 

120, 497.

Elemento Valor encontrado 
mg/Kg 

Valor certificado 
mg/Kg 

Ni 1,40 ± 0,88 1,04 ± 0,09 

Cu 65,09 ± 12,7 71,6 ± 1,6 

Zn 1381 ± 20 1424 ± 46 

Mn 18,2 ± 1,1 18,5 ± 0,2 

Ba 8,5 ± 0,5 8,6 ± 0,3 

Al 193,2 ± 35,9 197,2 ± 6,0 

Pb 0,299 ± 0,143 0,308 ± 0,009 

Amostra
s 

Ni Cu Zn Mn Ba Al Pb 

P1 2,1
5 
± 

0,2
3 

9,96 
± 

0,67 

154,
9 
± 

2,34 

27,0
8 
± 

1,23 

6,1
3 
± 

0,5
6 

1559,
6 
± 

350,3 

2,5
9 
± 

0,9
1 

P2 1,9
3 
± 

0,3
6 

9,45 
± 

1,67 

127,
8 
± 

8,03 

21,9
0 
± 

2,34 

5,1
8 
± 

0,3
4 

1131,
7 
± 

132,1 

1,3
4 
± 

0,5
5 

P3 1,7
4 
± 

0,2
5 

9,29 
± 

1,65 

162,
2 
± 

6,18 

46,7
2 
± 

2,26 

7,1
4 
± 

1,1
2 

928,8 
± 

4,1 

1,6
6 
± 

0,5
5 

P4 1,4
5 
± 

0,0
7 

8,65 
± 

1,77 

153,
8 
± 

6,52 

46,9
2 
± 

4,81 

5,2
0 
± 

0,4
3 

742,3 
± 

83,0 

1,8
4 
± 

0,8
4 

P5 2,3
3 
± 

0,2
7 

19,2
4 
± 

2,23 

166,
6 
± 

4,88 

50,6
7 
± 

5,97 

8,8
3 
± 

0,9
4 

1926,
3 
± 

275,0 

2,2
2 
± 

0,1
6 
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As máquinas térmicas, dispositivos 

capazes de converter energia térmica em energia 
mecânica a partir da variação de temperatura entre 
uma fonte fria e uma fonte quente, são capazes de 
realizar trabalho e estão muito presentes no 
cotidiano das pessoas sendo utilizadas em 
diversas finalidades, como: veículos automotores, 
aparelhos de ar-condicionado, dentre outras. No 
campo do ensino-aprendizagem, devem-se 
respeitar os conhecimentos prévios dos alunos, 
tanto aqueles construídos no meio social como os 
empíricos. Nas salas de aulas, os professores 
devem desempenhar a função de mediadores na 
disseminação do conhecimento. Assim, parte-se 
do pressuposto que as aulas sejam ministradas de 
forma contextualizada e interdisciplinar, visando 
uma inter-relação entre as disciplinas, o cotidiano 
e os saberes previamente construídos dos 
estudantes. A confecção do protótipo da máquina 
térmica é uma atividade que necessita de várias 
competências e habilidades dos sujeitos 
envolvidos no processo da construção. Neste 
trabalho, relata-se uma experiência de 
aprendizagem por meio da confecção do protótipo 
de um motor de Stirling no componente 
pedagógico Físico-Química I, obrigatória no curso 
de Licenciatura em Química da UFRB. 
 

 
O projeto da máquina térmica foi 

desenvolvido com o motor de Stirling com 
configuração gama, utilizando principalmente, 
materiais que podem ser reutilizados (inclusive os 
descartáveis, que geralmente vão para o lixo, para 
uma finalidade diferente daquela para a qual 
inicialmente foram produzidos) e/ou com baixo 
custo, como: latas de alumínio de cerveja, lata de 
atum, lata de leite, arames, mídias de CD ou DVD, 
balões elásticos, raio de bicicleta, tampas de 
garrafas e potes plásticos, papelão, isopor, 
engrenagens de aparelho de DVD, cola branca, 
cola epóxi, conectores de chuveiro, alicate de bico 
fino e universal, etc. 

Este tipo de atividade envolveu múltiplos 
conhecimentos dos integrantes da equipe, pois foi 
preciso ter conhecimentos gerais sobre várias 
propriedades dos materiais, noções básicas sobre 
mecânica, cálculos numéricos, medidas e 
proporções, física e química, design, noções sobre 
meio ambiente, entre outras. Esta produção como 

perspectiva de utilização no ensino-aprendizagem 
pode ser utilizada pelo mediador da classe 
(professor) como possibilidade de ensino 
interdisciplinar, que “consiste num tema, objeto ou 
abordagem em que duas ou mais disciplinas 
intencionalmente estabelecem nexos e vínculos 
entre si para alcançar um conhecimento mais 
abrangente, ao mesmo tempo diversificado e 
unificado” (COIMBRA, 2000, p.58). E, também, 
como forma de abordagem contextualizada, pois o 
mediador da turma pode envolver o contexto geral 
proximal ao convívio dos alunos em suas 
comunidades.  

 

 
Este tipo de atividade com característica 

interdisciplinar pode ser aplicada tanto no Ensino 
Médio quanto Ensino Superior, pois permite que os 
estudantes desenvolvam e trabalhem com 
diversas habilidades e conhecimentos que vão 
desde a parte da confecção até o conhecimento 
Físico e Químico desenvolvido e envolvido em 
todo o processo, além do baixo custo, fácil acesso 
dos materiais necessários para o desenvolvimento 
de tal atividade e permitir o trabalho em equipe, 
melhorando o relacionamento entre os alunos de 
um modo geral, inclusive na própria equipe. 
 

 
Aos outros colegas participantes da equipe 

que estavam envolvidos na confecção da máquina 
térmica. 
____________________ 
¹ COIMBRA, José de Ávila Aguiar. Considerações sobre a 

interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade em ciências 

ambientais, v. 1, 2000. 

² CRUZ, Vanessa Rafaela Milhomem; ANTUNES, Adriana 

Maria; MENEZES, Joana Cristina Neves de. Oficina de 

produção de materiais pedagógicos e lúdicos com 

reutilizáveis: uma proposta de educação ambiental no ensino 

de Ciências e biologia. Enciclopédia Biosfera, Centro 

Científico Conhecer – Goiânia, vol. 7, nº 12, p 1 

-10, 2011. 
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O guaraná (Paullinia cupana) é uma espécie nativa 
da região amazônica e bastante tradicional no Brasil. 
Seu cultivo iniciou-se no estado do Amazonas, mas 
a partir da década de 80 se expandiu para outras 
regiões brasileiras. Atualmente, a Bahia é o maior 
estado produtor de sementes de guaraná no Brasil, 
e a produção é concentrada na região do Baixo Sul 
do Estado1. As sementes de guaraná possuem forte 
ação estimulante devido à elevada concentração de 
cafeína. Além disso, o guaraná também possui 
concentrações moderadas de catequina e 
epicatequina, principais responsáveis por sua 
atividade antioxidante1. Antes de serem 
comercializadas, as sementes de guaraná são 
submetidas a um processo de secagem para 
redução do teor de umidade2. No entanto, o método 
convencional adotado pelos produtores (secagem 
ao sol) propicia umidade superior a 10%, valor 
considerado inadequado para o armazenamento 
devido ao crescimento de fungos e deterioração dos 
grãos. Por outro lado, elevadas temperaturas  
também não são apropriadas, pois podem degradar 
os polifenóis presentes no guaraná. Deste modo, 
este trabalho teve como objetivo investigar a 
degradação dos flavonoides catequina e 
epicatequina em função da temperatura de secagem 
dos grãos de guaraná. 

 
Uma amostra de sementes de guaraná 
proveniente da região do Baixo sul da Bahia foi 
inicialmente submetida à secagem ao sol por um 
período de 12 horas. Em seguida, a amostra foi 
subdivida, por quarteamento, em sete porções e 
submetidas à secagem em estufa empregando-se 
diferentes temperaturas e intervalos de tempo, 
conforme a Tabela 1. 
 
 Tabela 1 – Temperatura e tempo de secagem das sementes 

Porção 
Temperatura 

 (º C) 
Tempo de secagem na estufa 

(h) 

1 40 48 
2 60 24 
3 70 18 
5 90 9 
7 120 6 
8 150 6 
9 200 6 

 
Após a secagem na estufa, as porções da amostra 
foram trituradas em um moinho de bolas. Em 
seguida, pesou-se 100 mg da amostra diretamente 

em tubo falcon de 15 mL e foi adicionado 5,0 mL 
de água destilada e 5,0 mL de acetona. O tubo foi 
levado para um Vortex, onde a solução foi agitada 
por aproximadamente 1 min. Posteriormente, a 
amostra foi sonicada em banho ultrassom a 45 ºC, 
com potência de 50% e frequência de 37 Hz. Em 
seguida, a amostra foi filtrada em filtro Millex com 
0,45 µm de poro e injetada no sistema de 
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), 
equipado com detector UV-Vis ajustado para o 
comprimento de onda de 274 nm, coluna C18 com 
fase ligada composta por grupos fenil (12,3%), 
octadecil (20%) e octil (12,5%) e gradiente de 
água/ácido acético 0,1% e metanol. Como 
resultado, verificou-se que em temperaturas de até 
60°C não houve degradação de catequina na 
amostra analisada.  Em temperaturas de secagem 
superiores a 60°C, houve redução da 
concentração de catequina de acordo com o 
aumento da temperatura da estufa. Para a 
epicatequina, foi observado que temperaturas 
superiores a 40°C não mostraram-se apropriadas 
para a secagem das sementes de guaraná 
analisadas, pois houve degradação deste 
composto em função do aumento da temperatura 
(Figura 1). 
 
Figura 1 – Gráfico de degradação de catequina e epicatequina 

em função da temperatura de secagem das sementes. 

 

 
A degradação dos flavonoides nas sementes de 
guaraná revelaram que a temperatura de secagem 
não deve ultrapassar 40 ºC, de forma a evitar 
perdas de catequina e epicatequina. 
 

 
FAPESB, CNPQ, FINEP e UESC. 

____________________ 
1 SCHIMPL, F. C., et al.  Journal of Ethnopharmacol.2013, 150, 14-31. 
2 EMBRAPA. Cultura do guaranzeiro no Amazonas. Manaus, 2005. 
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A amostragem passiva tem se mostrado 

uma alternativa viável no monitoramento 
atmosférico, por ser simples, não envolvendo o 
movimento ativo do ar através do amostrador, com 
custo bem mais reduzido, exigir pouca 
manutenção, não depender de calibração de fluxos 
de ar e ser de fácil operação.1 

Dos aldeídos na atmosfera, formaldeído e 
acetaldeído são os mais abundantes, 
predominantemente emitidos por fontes móveis. 
Deste modo, foi otimizado um amostrador passivo 
(AP), visando ampliar a extensão espacial a baixo 
custo, de medidas desses importantes 
contaminantes atmosféricos, que apresentam 
impacto nocivo à saúde e ao meio ambiente.2 O AP 
se baseia na difusão molecular do gás por uma 
camada estática de ar, fixando os aldeídos em um 
filtro de fibra de vidro impregnado com 2,4-
dinitrofenilhidrazina 30 mmol L-1, após o espaço 
de difusão.1,3 Seu desempenho é mostrado nesse 
trabalho, comparado a uma metodologia ativa 

oficialmente adotada pela EPA-USA.4 

 
Os aldeídos fixados no filtro como 

hidrazonas foram determinadas por cromatografia 
líquida de alta eficiência (1220 Infinity LC System - 
Agilent Technologies) com detecção UV-Vis a 360 
nm, sendo este método amostral validado por 
comparação com a metodologia ativa EPA-TO-
11A4, que inclui um scrubber, visando evitar a 
interferência do ozônio na amostragem (Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Amostragem passiva e ativa simultânea para 

determinação de aldeídos 
 

A tabela 1 apresenta a avaliação 
estatística do AP otimizado, mostrando que o 
mesmo tem desempenho adequado em áreas 
urbanas, não havendo interferência significativa do 
ozônio, tanto para um tempo de exposição de 7 
dias quanto para 14 dias, o que é confirmado pela 
correlação entre as duas metodologias 
apresentado na Figura 2 (R=0,8386 e p= 2,0x10-5 

para formaldeído e R= 0,9020 e p= 2,4x10-6 para 
acetaldeído). 

 
Tabela 1 – Avaliação estatística do AP para aldeídos 

Figura 2 - Correlação entre as concentrações média de 
formaldeído (a) e acetaldeído (b) determinadas usando 
amostragem passiva e ativa 

 

Após a validação, o AP foi aplicado em 
áreas urbanas de Salvador, obtendo-se 
concentrações atmosféricas de formaldeído no 
período chuvoso na faixa de 2,3 - 4,8 µg m-3 e de 
acetaldeído na faixa <1,2 - 1,9 µg m-3. Em período 
seco as faixas variaram de 1,5 a 18 µg m-3 e <1,2 
-19 µg m-3, respectivamente. 

 
A validação da amostragem passiva 

através da comparação com o método ativo EPA-
TO-11A demostrou que os parâmetros estatísticos 
encontram-se dentro do limite recomendado pela 
União Européia e que o AP para aldeídos possui 
desempenho adequado em áreas urbanas para 
um período de 7 e 14 dias. 

 
À CAPES e EDZA 

____________________________ 
1 Campos, VP, Cruz, LPS, Godoi, RHM, Godoi, AFL, Tavares, TM, 

Microchemical J. 96, 2010. 
2Andrade MV, Pinheiro, HJC. Pereira, PA, de Andrade, JB. Química 
nova, v.25, 2002. 
3www.analisar.com.br 

4 EPA - USA Environment Protection Agency.Compendium Method 
TO-11A.EPA/625/R-96/010b US Government Printing Office, 

Washington, DC, 1999. 

Parâmetros 
Estatísticos  

HCHO  CH3CHO  

 AP  
Método  
TO-11A  

AP  
Método  
TO-11A  

Média (µg m-3)  5,54  5,04  4,85  4,39  

Variância (S2)  0,13  4,0  0,71  0,44  

Coeficiente de 
Variação (%)  

6,60  --  15,0  --  

Erro relativo 
(%)  9,80  13,7  

F 0,03  1,6  

F Crítico 0,20  5,4  

T  0,34  0,71  

T Crítico 2,0  2,1  
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A maioria do lixo gerado nas praias do 

nordeste brasileiro é composta por casca de coco 
verde do consumo da água de coco in natura. 
Aproximadamente 85% do peso do fruto é 
constituído de material lignocelulósico. Os 
materiais lignocelulósicos são constituídos de 
fibras de celulose envolvidas em uma matriz 
amorfa de polioses e lignina. Essa matriz amorfa 
age como uma barreira natural ao ataque de 
microrganismos e/ou enzimas e torna esses 
materiais estruturalmente rígidos e pouco reativos 
por isso torna-se imprescindível pré-tratar e 
deslignificar a biomassa de modo a facilitar a 
obtenção de açúcares potencialmente 
fermentescíveis na etapa de hidrólise.  

Sendo assim o objetivo do presente 
trabalho foi realizar a deslignificação da fibra de 
coco verde in natura em diferentes temperaturas e 
tempos reacionais para a obtenção para a 
obtenção de um material com alto teor de celulose. 

 

 
Seguindo o trabalho realizado por Carapiá 

et al. (2013) as etapas de pré-tratamento e 
deslignificação foram realizadas de forma 
unificada nas melhores condições encontradas 
pelo autor, 4g de biomassa; 120 mL NaOH (4 %); 
100 ºC e 180 min. A conversão obtida 
considerando a perda de massa após o processo 
reacional foi de 46,86 %, valor abaixo do 
encontrado pelo autor (67,5%).  

Optou-se então, por realizar um estudo 
mais detalhado das condições de deslignificação 
variando-se o tempo reacional e a temperatura, 
com o objetivo de aumentar o percentual de 
conversão de massa (Tabela 1). Fibra de coco 
utilizada advém do Projeto Coco Vivo, que recolhe 
a casca do coco verde dos rejeitos das praias do 
município de Porto Seguro, não sendo possível 
identificar as condições de crescimento, idade e 
armazenamento deste material.  

Os produtos obtidos a 140 °C 
apresentaram característica de polpa semelhante 
a um papel. Nas quatro reações a esta 
temperatura (reações 6, 7, 8 e 9) a fibra 
apresentou produtos com aspectos similar, mas 
para o período de 60 minutos mostrou-se 
ligeiramente mais fibroso. 

 

Tabela 1. Variação de temperatura e tempo 
reacional para a etapa de deslignificação da fibra 
de coco.  
*Condição: 4g de biomassa, 120 mL de NaOH (4 
%). 

O tempo de reação e a temperatura 
influenciaram diretamente nos valores de 
conversão de massa, sendo esta última de maior 
influência. Observou-se que o aumento da 
temperatura para 140ºC resultou em um acréscimo 
considerável de conversão mássica, mais 
significativa do que o efeito apresentado pelo 
aumento do tempo reacional. 

 

 
Concluiu-se que a temperatura é a 

condição reacional de maior influência nas etapas 
de deslignificação, e que por se tratar de rejeitos a 
reprodutibilidade é afetada pela diferença da 
composição química desses materiais. No entanto, 
para as amostras utilizadas neste estudo 
determinou-se que a melhor condição foi dada 
pelas seguintes condições reacionais: 4g de 
biomassa; 120 mL NaOH (4%); 140ºC e 80 min, no 
qual obteve-se o percentual de conversão de 
67,16%. 
____________________ 
¹CARAPIÁ, M. S. et al. Fibra de coco – verde como biomassa para 

produção de etanol: estudo das etapas de deslignificação e hidrólise 

enzimática. In: Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação, 
8, 2013, Salvador. Anais eletrônicos. Porto Seguro (BA): IFBA, 2013. 

Disponível em: <http://www.connepi.ifba.edu.br/viiiconnepi/> 

Acesso em 07 jan. 2016. 
²CORRADINI, E. et al. Composição química, propriedades 

mecânicas e térmicas da fibra de frutos de cultivares de coco verde. 

Revista Brasileira de Fruticultura. Jaboticabal (SP), v. 31, n. 3, p. 

837-846, set. 2009. 

  

Reação* Temperatura 

(°c) 

Tempo 

 (min) 

Conversão 

 (%) 

1 100 180 46,86 

2 100 240 50,27 

3 120 120 55,80 

4 120 180 57,65 

5 120 240 59,73 

6 140 60 65,01 

7 140 80 67,16 

8 140 100 67,32 

9 140 120 68,48 
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 Palavras Chave: biocombustível, lignocelulósico, celulose, hidrólise. 

 

 
A fibra do coco verde (Cocos nucifera L) é 

constituída de material lignocelulósico e configura-
se como uma alternativa promissora na produção 
do etanol 2G. O processo de produção do etanol 
2G baseia-se na deslignificação seguida da 
hidrólise da biomassa celulósica em açúcares 
fermentáveis e a subsequente fermentação do 
hidrolisado. 

Para a etapa de hidrólise, vários ácidos, 
como o sulfúrico, clorídrico, fluorídrico, fosfórico, 
nítrico e fórmico, podem ser usados tanto 
concentrados como diluídos. Sendo os ácidos 
sulfúrico e clorídrico os mais relatados em 
concentrações que variam de 10 a 30 %(v/v), e 
apresenta rendimentos elevados, mesmo em 
baixas temperaturas. 

Neste contexto o objetivo deste estudo foi 
de aumentar o rendimento da etapa de 
despolimerização da fibra de coco verde in natura 
empregando diferentes ácidos, sendo eles: ácidos 
sulfúrico (H2SO4), clorídrico (HCl), nítrico (HNO3) e 
fosfórico (H3PO4). 

 

 
Para o estudo da hidrólise ácida foram 

utilizados os ácidos sulfúrico (H2SO4), clorídrico 
(HCl), nítrico (HNO3) e fosfórico (H3PO4). Na 
reação de hidrólise utilizou-se 0,5 g da biomassa 
deslignificada em um volume de 25 mL da solução 
de ácido nas concentrações 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,2 
e 1,6 mol.L-1, por 60 minutos e 120ºC. Realizaram-
se as reações no reator aço inox de pressão 
autógena revestido com teflon, com agitação 
magnética e em banho silicone. Ao final de cada 
reação o reator foi submergido em um banho de 
gelo a fim de parar a reação de hidrólise e de 
degradação, minimizando a produção de 
compostos indesejáveis.  

O fundamento da hidrólise ácida consiste 
na quebra das moléculas de celulose, presentes 
nas fibras, por meio da adição de ácido (ARAÚJO 
et al., 2013). O catalisador ácido utilizado nesse 
tipo de hidrólise age de maneira rápida no que diz 
respeito à conversão da celulose em hexoses, e 
por isso, a reação deve ser controlada para evitar 
reações paralelas indesejáveis (GURGEL, 2010). 

 
 

 
Tabela 1: Percentuais de conversão de massa 
obtidos por meio da hidrólise ácida. 
 

 
Os resultados de perda de massa (Tabela 

1) se apresentaram de forma crescente e 
progressiva nos quais se observou que quanto 
maior a concentração de ácido, maior a conversão, 
no entanto, alguns valores de conversão não 
apresentaram um comportamento proporcional ou 
linear. De acordo com os estudos de Gurgel (2010) 
para a reação de hidrólise ácida diluída, a massa 
de celulose decresce muito rapidamente no início, 
e então a velocidade com que se perde massa 
diminui. A perda de massa inicial rápida é atribuída 
à hidrólise da fração amorfa da amostra de 
celulose que é mais susceptível ao ataque ácido. 

 
As hidrólises realizadas com o ácido nítrico 

apresentaram os maiores valores de conversão 
mássica, exceto para a concentração de 1,2 mol.L-

1.Em contrapartida, o ácido fosfórico apresentou 
de forma geral, os menores valores de conversão. 
Nota-se que o ácido nítrico foi o que apresentou 
maiores valores para esse parâmetro, embora 
esses resultados não corroborem com a literatura 
que relata a eficácia do ácido sulfúrico, seguido do 
ácido clorídrico. 
____________________ 
¹ARAÚJO, C. R. et al. estudo das rotas de hidrólise química e biológica para a produção de etanol de segunda 

geração a partir de resíduos lignocelulósicos. In: Seminário Estudantil de Produção Acadêmica, 12, 2013, 

Salvador. Anais eletrônicos. Salvador (BA): UNIFACS, 2013. Disponível em: 

<http://www.revistas.unifacs.br/index.php/sepa/article/download/2815/2043> Acesso: 11 fev. 2016. 

²GURGEL, L. V. A. Hidrólise ácida do bagaço de cana-de-açúcar: 

estudo cinético de sacarificação de celulose para produção de etanol. 

Tese (Doutorado) – Instituto de Química de São Carlos da 

Universidade de São Paulo. São Carlos (SP), 2010. 

  

[ ] 

(mol.L-

1) 

H2SO4 

(%) 
HCl (%) 

HNO3 

(%) 

H3PO4 

(%) 

0,1 10,31 3,68 12,71 6,21 

0,2 13,71 8,92 17,46 6,93 

0,4 13,81 13,68 18,73 8,8 

0,8 19,61 20,09 21,80 9,1 

1,2 19,99 23,77 23,29 10,75 

1,6 26,60 26,02 29,79 12,33 
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O ensino, em sua abordagem tradicional, 

vem sofrendo grandes críticas devido, ao que se 
pode perceber, a posição passiva que o aluno 
exerce durante o processo de aprendizagem. A 
experimentação é uma estratégia didática eficaz, 
que proporciona interações entre o macro e 
microscópico, sendo de extrema importância para 
o aprendizado dos conceitos científicos, 
permitindo que o aluno consiga chegar ao que está 
sendo apresentado a ele, por meio de suas 
próprias conclusões.  

Neste contexto, o PIBID-Química/UESC 
baseou-se no artigo Experiências sobre solos da 
QNESC (1998) para realizar uma atividade 
experimental no CEEP-Itabuna com uma turma de 
segurança de trabalho, na modalidade PROEJA, 
com o objetivo de relacionar a técnica de 
identificação qualitativa de metais com o mundo do 
trabalho. 

 
A proposta foi realizada em duas etapas: I. 

Foi utilizado ácido acetilsalicílico como reagente 
para identificar Fe3+ e mediu-se o pH do solo; II. 
Aplicou-se um questionário contendo 08 questões 
abertas, a fim de saber os resultados da atividade 
prática. Os dados obtidos foram analisados à luz 
Análise Textual Discursiva (MORAES, 2003). 

Questão 1: A acidez ou alcalinidade do 
solo constitui um importante fator em relação à 
disponibilidade de minerais para o crescimento 
vegetal […]. Com base nessas informações, pense 
e responda: Em quais sistemas do cotidiano a 
determinação qualitativa de Fe3+ pode ser 
aplicada? As respostas foram enquadradas em 4 
categorias, representadas na tabela 1 
Tabela 1: Categorias relacionadas à questão 1. 

De acordo com Freire (1996), é necessário 
respeitar a autonomia e a identidade do educando, 
exigindo uma prática com coerência. 

Observando a tabela 1, é possível 
perceber que na categoria B, as respostas 
envolveram “Solos Brasileiros”, evidenciando que 
os alunos entenderam a questão que se referia, 
com respostas sucintas. Na categoria C, os alunos 
relacionaram a determinação qualitativa como 
uma forma de avaliar previamente a situação do 
solo. Analisando as respostas, 80% dos alunos 
demonstraram relacionar a prática com a aplicação 
no cotidiano. As respostas confirmam a ideia na 
qual, do ponto de vista de Rosito (2003), nenhum 
conhecimento é assimilado do nada, mas deve ser 
construído ou reconstruído pela estrutura de 
conceitos já existentes. Os alunos demonstraram 
que entenderam a relevância do uso da análise 
qualitativa dos íons de ferro presentes no solo. 
Pressupõem-se que essa tomada de consciência 
foi associada aos conhecimentos prévios 
referentes à importância do solo em boas 
condições, para ser utilizado na agricultura, a fim 
de possibilitar um crescimento saudável do plantio. 

 
A ocorrência satisfatória de respostas 

consistentes permite inferir que a experimentação 
é uma ferramenta estimuladora do pensar e, 
sobretudo, contribui para a formação de novos 
conceitos científicos, no qual o aluno poderá 
relacionar os conteúdos trabalhados em sala de 
aula com o mundo do trabalho. 

 
À CAPES, ao PIBID/Química-UESC e ao 

CEEP–Itabuna, BA. 
____________________ 

PITOMBO, L. R. de M.; MARCONDES, M. E. R. Experiências sobre 

solos. QNEsc. São Paulo, n.8, p. 39-41, 1998. 
²MORAES, R. Uma Tempestade De Luz: A Compreensão 
Possibilitada Pela Análise Textual Discursiva. Ciência & Educação. 

v.9,  n.2, 191-211, 2003. 
³FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à 

Prática Educativa. Ed. 39. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 148 p. 
4ROSITO, B. A. O Ensino de Ciência e a experimentação. In: 

MORAES, R. (Ed.). Construtivismo e Ensino de Ciências: 

Reflexões Epistemológicas e Metodológicas. Porto Alegre: 

EDIPURCS, 2000, 195-208. 

  

INTRODUÇÃO 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONCLUSÃO 

AGRADECIMENTOS 

mailto:Uine01@gmail.com


VII EQBA e 6º SIMQUIM 
Ilhéus, 16-18/11/2016 

73 
 

Determinação da Atividade Antioxidante das Sementes da Cajá 

(Spondias mombin L.) Pela Captura do Radical Livre DPPH  
 

Marta Maria Oliveira dos Santos1 (IC)*; Rebeca de Oliveira Costa2 (IC); Natieli Lopes Nolasco2 (IC); 

Larissa Cavalcante de Rezende3 (PQ) 

 1Graduanda em Química com Atribuições Tecnológicas. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus Juvino Oliveira. 

Departamento de Ciências Exatas e Naturais – DCEN. Rodovia BR 415, Km 03, S/N, 45700-000, Itapetinga-BA, Brasil. Email: 

qui_martinha@hotmail.com 
2Graduanda em Química com Atribuições Tecnológicas. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus Juvino Oliveira. 

Departamento de Ciências Exatas e Naturais – DCEN. Rodovia BR 415, Km 03, S/N, 45700-000, Itapetinga-BA, Brasil.  

 3Orientadora e Docente da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus Juvino Oliveira, do Departamento 
de Ciências Exatas e Naturais - DCEN. Rodovia BR 415, Km 03, S/N, 45700-000, Itapetinga-BA, Brasil. 
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A humanidade durante todo o processo de 

evolução fez a utilização dos recursos oferecidos 
pela natureza de maneira diversa, tendo como 
principal objetivo buscar condições para sua 
sobrevivência para ter uma melhor adaptação no 
meio que vivia. O ser humano desenvolveu seu 
conhecimento por meio da necessidade de 
compreensão da relação homem/natureza e 
domínio do universo para o uso em seu próprio 
benefício1. No Brasil, o gênero Spondias é 
representado por várias espécies, encontradas 
nas regiões norte e nordeste, onde são utilizadas 
popularmente no preparo de sucos, doces, picolés 
e sorvetes a partir do fruto, por apresentarem odor 
agradável e sabor agridoce. Esta fruta também 
possui nomes conhecidos nas regiões brasileiras 
como cajá, cajá-mirim ou taperebá. Na medicina 
popular, as folhas e casca do caule da cajazeira 
(S. mombin) são utilizadas para tratamento de 
desordens infecciosas, como diarreias e 
disenterias2. Diante do exposto, e com o grande 
interesse na busca por antioxidantes naturais 
objetivou-se avaliar a atividade antioxidante em 
amostras das sementes de Spondias mombin L., 
pela captura do radical livre DPPH. 

  

 
A análise do DPPH teve seu resultado expresso 
pelo EC50, onde representa a quantidade de 
oxidante necessária para diminuir em 50% a 
presença do radical DPPH; sendo assim quanto 
menor o valor encontrado, maior será a atividade 
antioxidante da amostra analisada. A curva de 
calibração encontrada para a metodologia DPPH 
apresentou linearidade (valores de R≥0,99, para 
p≤ 0,01), na faixa estudada. Os extratos 
analisados apresentaram atividade antioxidante 
com valores de EC50 2,62, onde repr mg/L esenta 
a quantidade de oxidante necessária para diminuir 
em 50% a presença do radical DPPH, e a 
quantidade em g para reduzir 1g de  DPPH foi de 
0,25g. Os resultados apresentaram um crescente 

% AA de acordo com as concentrações, conforme 
descrito na tabela 1. 

Tabela 1. Atividade Antioxidante (%AA) da Spondias mombin 

L. (Cajá) e suas concentrações.  

 

CONCENTRAÇÕES mg/ml % AA  

0,3125 mg/ml  9,24%  

0,625 mg/ml  15,40%  

1,25 mg/ml  30,80%  

2,5 mg/ml  50,15%  

5 mg/ml  87,97%  

 

 

O extrato etanólico obtido das sementes da 
Spondias mombin L. (Cajá) apresentou potencial 
antioxidante, quando avaliado pelo método DPPH, 
demosntrando um resultado favorável para esse 
especie. 

Por meio dos dados apresentados, sugere-se 
que o extrato etanólico das sementes da Spondias 
mombin L. (Cajá) tenha uma maior investigação do 
potencial antioxidante e da presença de 
metabólitos com o intuito de obter dados 
relevantes para a farmacologia. 

 

 
CEACROM e UESB 
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Alimentos, Campinas, v.25, n.4, p.757-761, 2005. 

3RUFINO, M.S.M., et al. Metodologia Científica: Determinação 
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A isoterma de adsorção é uma curva que 

expressa a capacidade de acumulação de uma 

substância na superfície do adsorvente, a 

temperatura constante1,2,3. O foco deste trabalho 

foi avaliar a adsorção de Pb2+ pelas fibras vegetais 

estudadas através das isotermas de adsorção. 

Para esse estudo utilizou-se de cada adsorvente 

massas entre 0,005 a 0,50 g, e sorvente foi 

adicionada 10 mL da solução de Pb2+ com a 

concentração de 40 mg L-1. O pH utilizado e o 

tempo de contato da solução foram determinados 

em estudo anteriores. Os valores de pH usados 

foram: 4,5 para casca de banana, de coco, piaçava 

e borra de café, 4,0 para casca de eucalipto e 3,5 

para baronesa. O tempo de contato foi de 24 h para 

a casca de coco, 25 h para casca de banana e a 

baronesa, para as demais biomassas foram 29 

horas de contato. Este procedimento foi realizado 

em triplicata, a temperatura constante (20 ± 1 ºC). 

 

 
Por meio das isotermas de adsorção 

experimentais foi possível estimar a capacidade de 
adsorção (mg g-1) da monocamada de cada 
adsorvente, a saber: casca de coco (9,72), de 
eucalipto (22,21), de banana (52,40), borra de café 
(15,53), piaçava (5,45) e baronesa (79,422). A 
isoterma de adsorção de Pb2+ pela baronesa é 
ilustrada na Fig. 1. 

 

Figura 1. Isoterma de adsorção de Pb2+ pela baronesa 
e ajuste aos modelos teóricos. 

As isotermas de adsorção obtidas foram 

ajustadas, de modo não linear, aos seguintes 

modelos: Langmuir, Freundlich, BET (Brunauer, 

Emmet e Teller), Redlich-Peterson e Koble-

Corrigan. Dentre os modelos estudados o modelo 

de BET ajustou-se melhor para a adsorção por 

casca de coco (R² = 0,979), casca de eucalipto (R² 

= 0,986), piaçava (R² = 0,986) e borra de café (R² 

= 0,985). Este modelo considera a adsorção em 

multicamadas¹. O que é verificado para essas 

biomassas nas curvas do tipo S, a qual indica 

adsorção cooperativa4 que pode favorecer a 

adsorção multicamada. 

Para a baronesa o modelo de Langmuir 

apresentou o melhor ajuste (R² = 0,945), o qual 

sugere adsorção monocamada e superfície do 

adsorvente homogênea³. A adsorção de chumbo 

por casca de banana apresentou o coeficiente de 

determinação semelhante para dois modelos 

Langmuir (R² = 0,982) e BET (R² = 0,983). Neste 

caso a definição do modelo foi determinado pelo 

menor valor da soma dos quadrados dos erros 

(SSE)3. Onde o SSE obtido foi igual a 48,306 para 

Langmuir e 40,785 para BET, então o modelo de 

BET se mostrou o mais adequado para descrever 

a adsorção de Pb2+ pela casca de banana. 
 

 
As isotermas mostram interessante potencial de 

remoção de chumbo, em meio aquoso, pelos 

adsorventes naturais estudados. Destacando-se a 

casca de banana e baronesa que apresentaram a 

maior capacidade de adsorção. Pesquisas da 

composição química e dos grupos funcionais de 

cada biomassa e de microscopia das superfícies 

são necessários para verificar a forma em que 

acontece a adsorção, e explicar os diferentes 

comportamentos dos adsorvente na adsorção de 

Pb2+. 
 

 
À FAPESB, UESC, CPqCTR. 
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1 Ruthven, D. M. John Wiley & Sons, New York, 1984. 
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3 Rangabhashiyam, S. et al. Journal of Environmental Chemical 

Engineering, 2014, 2, 398. 
4 Giles, C. H.; D’Silva, A. P. e EASTON, I. A. Journal of Colloid and 

Interface Science, 1974, 47, 755 (Parte I), 766 (Parte II). 
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Paulliniacupana, conhecida como guaraná, é uma 
planta nativa da bacia amazônica1 e cultivada da 
forma commercial basicamente pelo Brasil, sendo 
os estados da Bahia e Amazonas responsáveis por 
mais de 95 % da area plantada de guaraná no 
Brasil. O guaraná encontrou no sul da Bahia 
condições edafoclimáticas favoráveis ao seu 
desenvolvimento, o que confere a esse estado o 
título de maior produção de guaraná do Brasil. 
Levando em consideração que o teor de catequina 
e epicatequina podem ser usados com o controle 
de qualidade do guaraná, esse trabalho teve como 
objetivo avaliar o teor de catequina e epicatequina 
em amostras de guaraná de diferentes regiões do 
Brasil.   

 

 
Foram analisadas 35 amostras de guaraná, 

originárias do estado do Amazonas e da Bahia 

(Ilhéus, Uma e Baixo Sul). Para o preparo de 

amostra pesaram-se 20 mg do guaraná moído, ao 

qual foram adicionados 2 mL de metanol 70% 

(grau HPLC), mistura foi levada ao banho de 

ultrassom por 2 min, centrifugada por 2 min (600 

RPM) e retirado o sobrenadante para análise. A 

análise foi realizada em um UHPLC/Q-Tof modelo 

Acquity (Waters). As corridas cromatográficas 

foram realizadas em uma coluna Waters Acquity 

UHPLC BEH (150 x 2,1 mm, 1,7 µm), fases móveis 

água com 0,1% de ácido fórmico (A) e acetonitrila 

com 0,1% de ácido fórmico (B e volume de injeção 

de 5 µL.  A ionização foi realizada com fonte 

eletrospray (modo negativo - ESI-). 

A Figura 1 demonstra a variação de catequina e 

epicatequina nas amostras de guaraná, sendo que 

os menores teores foram encontrados nas 

amostras comerciais da Bahia, por outro lado as 

amostras provenientes do Sul Bahia foram as que 

apresentaram os maiores teores dos flavonoides 

estudados. 

Como existe uma escassez de dados relativos a 

quantificação de catequinas e epicatequinas em 

guaraná, será feito um paralelo com os dados de 

chá verde (Camelliasinensys), que possui asduas 

substâncias em comum com o guaraná, sendo um 

produto muito consumido e que também é 

submetido a diversos processamentos.  

 

 
Figura 1.Teores de catequinas e epicatequina extrato 

seco de amostras de guaraná de diferentes regiões 

analisado por UPLC-MS / MS. Amostras comerciais do 

estado do Amazonas (AM), amostras da região do Baixo 

Sul-BA (BS), amostras comerciais do estado da Bahia 

(BA) e amostras do município de Una-BA (U). 

Estudo mostra diferença significativa dos níveis de 
catequina e epicatequina encontrados em chá 
verde2indicando que provavelmente há grande 
influência relacionada a origem geográfica do 
material, bem como as condições de 
processamento do material. 
 

 
A diferença apresentada tem,provavelmente, 
influência relacionada a origem geográfica do 
material, Variações temporais e geográficas no 
conteúdo total de metabólitos secundários em 
plantas ocorrem em diferentes níveis (sazonais e 
diárias; intraplanta, inter e intraespecífica).  

 
CNPq, CEPLAC, EMBRAPA e GPQAS 
____________________ 
1Schimpl, F. C.; Da Silva, J. F.; Gonçalves, J. F. C.; Mazzafera, P. 
Journal of Ethnophar. 2013, 150, 01. 

 
2Oliveira R. M. M. D. Food Science and Technology. 2012, 32, 1. 
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A determinação de metais em derivados de 
petróleo, tais como a gasolina, é uma tarefa crítica 
na indústria petroquímica devido à complexidade 
das matrizes e baixos níveis de concentração dos 
analitos. Íons metálicos podem envenenar 
catalisadores e provocar efeitos deletérios nas 
operações de refino e processamento do petróleo 
e de seus derivados1,2. Uma estratégia para 
separação e determinação de metais em derivados 
de petróleo é através da quebra de emulsão está 
sendo estudada2. No presente trabalho, aplicou-se 
a estratégia da matriz Doehlert para otimização 
das concentrações de HNO3 e Triton X-114, tempo 
de sonicação e temperatura de quebra da emulsão 
para determinação de V, Cu e NI em amostras de 
gasolina. 

 

 
 
A aplicação do planejamento fatorial fracionário       
2 (4-1) e avaliação dos resultados revelaram que 
para o V e para o Ni, a influência da concentração 
do Triton X-114 e da temperatura de quebra da 
emulsão foram as mais significativas dentro do 
intervalo experimental estudado. Para o Cu, 
nenhum efeito principal foi significativo. Uma 
matriz Doehlert foi aplicada para as variáveis 
concentração de Triton X-114, tempo de sonicação 
e temperatura de quebra, onde superfícies de 
respostas foram geradas utilizando o software 
STATISTICA. Para extração simultânea do 
vanádio, cobre e níquel foram consideradas as 
condições de desejabilidade global. A Figura 1 
mostra as superfícies de respostas geradas em 
função da desejabilidade global para a extração 
simultânea de V, Cu e Ni na gasolina por quebra 
de emulsão. As condições ótimas foram: 900 µL de 
Triton X-114 10%; 30 min de sonicação e 82,5 ºC 
para a temperatura de quebra da emulsão.   

 
 
Figura 1. Superfícies de respostas em função da 

desejabilidade global para a extração de V, Cu e Ni em 

gasolina por quebra de emulsão. 

 

 
 

A aplicação do planejamento fatorial 24-1 e a matriz 
Doehlert permitiu a otimização da metodologia de 
quebra de emulsão para a extração simultânea e 
determinação de V, Cu e Ni em amostras de 
gasolina utilizando HR CS GFAAS.  

 

 
 
PRH-52 – ANP; FINEP; CAPES e CNPQ 

 
____________________ 
1 Nomngongo P. N. e Ngila, J. C. Fuel, 2015, 139, 285-291. 
2 Cassella, R.J.; Brum, D.M.; de Paula, C.E.R. e Lima, C.F., J. Anal. 
At. Spectrom., 2010, 25, 1704-1711. 
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O uso de óleos lubrificantes é essencial para o 
funcionamento das máquinas utilizadas nos vários 
segmentos da sociedade, visto que os 
equipamentos que trabalham com peças em 
movimento precisam minimizar o atrito e o 
desgaste por meio da lubrificação. Devido à 
composição dos óleos lubrificantes, alguns 
cuidados são necessários para seu uso, descarte 
ou reuso, uma vez que na maioria dos casos 
geram resíduos que contém metais pesados, 
ácidos orgânicos, hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos e dioxinas; substâncias tóxicas 
prejudiciais ao meio ambiente, podendo 
contaminar o solo e a água1,2. Na execução do 
trabalho foram distribuídas cartas de anuência em 
oficinas mecânicas da cidade de Jequié – BA, em 
seguida fez-se uma amostragem entre aquelas 
que aceitaram a aplicação de um questionário 
semiestruturado, com o objetivo de fazer um 
levantamento sobre o descarte de óleos 
lubrificantes nesses estabelecimentos. 
 

 
Foi constatado que 50% dos responsáveis pelas 
oficinas não possuem formação para atuar na 
área, os mesmos alegaram não conhecer as leis e 
normas vigentes para o descarte do óleo 
lubrificante e seus resíduos, entretanto, afirmam 
ter conhecimento dos riscos ambientais devido ao 
descarte inadequado deste tipo de material. Um 
dado que merece atenção especial é que 
aproximadamente 38% dos entrevistados 
relataram desconhecer os problemas gerados pela 
queima do lubrificante e seus resíduos, a falta de 
informações pode levar à situação observada no 
Gráfico 01, onde é possível constatar que existe a 
venda ilegal (para terceiros) de óleo, que de 
acordo com as informações obtidas, é queimado 
em pastos na zona rural de Jequié. Sobre a 
destinação dos resíduos contaminados por 
lubrificante, embora a maioria dos 
estabelecimentos o façam de forma correta, notou-
se que 25 % deles descartam o material em lixo 
comum, portanto, fora das normas exigidas na 
legislação levando a uma provável contaminação 
dos locais aonde são deixados. 
 

 

 
Neste trabalho foi possível constatar que na 
maioria das oficinas mecânicas pesquisadas, o 
descarte do óleo lubrificante e seus resíduos é feito 
conforme a NBR 10004 e resolução CONAMA 
362/2005, entretanto, um número considerável de 
estabelecimentos não seguem as normas, 
portanto, faz-se necessário um posterior trabalho 
de conscientização e sensibilização dos 
responsáveis para que as empresas adequem 
seus procedimentos de descarte afim de 
colaborarem com a preservação do meio ambiente 
em que estão inseridas.  
 

 
Ao IFBA pelas bolsas concedidas. 
____________________ 
1Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. NBR 10004 – 
Resíduos sólidos – Classificação. Rio de Janeiro, 2004 
2CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. 

Resolução nº 362 de 23/06/2005. Dispõe sobre o recolhimento, 

coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=466. 

Acesso em 10/10/2016. 
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A doença falciforme é uma doença 

genética muito comum no Brasil e que acomete a 
população afrodescendente, devido sua origem na 
África1, desta forma ela pode ser uma proposta 
para o ensino de química, afim de fortalecer as 
discussões acerca das questões étnicos-raciais 
nessas aulas, uma vez que acordo com a Lei 
10.639/2003 e as Diretrizes Curriculares para o 
Ensino Fundamental e para a Educação Básica 
(2010) é obrigatório em todas disciplinas a 
abordagem da história da cultura indígena e afro-
brasileira de maneira interdisciplinar. 

Portanto, no intuito de fomentar a pesquisa 
nesse âmbito, foi desenvolvida uma proposta 
curricular que evidenciou as questões bioquímicas 
da doença falciforme, enfatizando as questões 
étnicos raciais que permeiam essa doença. Neste 
contexto, o trabalho tem o objetivo proporcionar a 
reflexão sobre as questões étnico-raciais na 
doença falciforme, considerando os aspectos 
bioquímicos da doença2. 

 
A proposta está fundamentada nos 

princípios do Estudo de Caso, um método que se 
pauta na aproximação dos alunos com problemas 
reais e busca a promoção do aprendizado de 
conceitos científicos, o fomento ao pensamento 
crítico e à habilidade de resolução de problemas3. 
Foram utilizados vídeo e apresentação de slides 
como ferramentas metodológicas. 

Os conteúdos curriculares de Química 
contemplados a partir do estudo da doença 
falciforme são ligações químicas, reatividade dos 
metais, reações de oxirredução, solubilidade, 
polaridade, funções orgânicas, polimerização, 
proteínas e bases nitrogenadas. Portanto, 
atrelados a questões étnico-raciais exige 
propostas interdisciplinares e que necessitam de 
tempo para serem executadas, isso dificulta 
bastante, pois a proposta desenvolvida foi para 
uma aula de apenas 50 minutos. 

A Figura 1 apresenta a porcentagem dos 
alunos que se enquadravam nas categorias 
definidas pela Análise de Conteúdo4, a partir das 
resoluções do caso. Fica evidente que a maioria 
dos alunos atenderam as categorias a priori, sendo 
assim enfatizaram a importância da socialização, 
conscientização e da socialização quando se 
referem a questões étnico-raciais. 

 

 
Figura 1. Gráfico das categorias 

 

A utilização do vídeo “Doença Falciforme” 
(https://www.youtube.com/watch?v=FBXcJN1ETa
4) para apresentar as alterações que ocorrem na 
Hemoglobina das pessoas com Doença Falciforme 
foi fundamental, pois ele tem uma linguagem clara 
e que se aproxima da realidade do aluno. Foi 
possível discutir a reatividade do Ferro na 
hemoglobina, as interações moleculares presentes 
na hemácia e a substituição de aminoácido na 
molécula de DNA. 

 
De forma geral os objetivos previstos para 

a realização desta atividade foram cumpridos à 
medida que houve grande reflexão acerca da 
temática. Os conceitos abordados foram 
administrados de forma interdisciplinar, o que 
permitiu maior interação e flexibilidade nas 
discussões. As situações preconceituosas foram 
discutidas e exemplificadas cuidadosamente 
durante toda a proposta. 

 
Agradecemos a UESC pela oportunidade 

de realização do trabalho e a escola juntamente 
com os alunos por nos permitir realizar a pesquisa. 
____________________ 
1 BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência. Doença 

Falciforme: o que se deve saber sobre herança genética, 48 p. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 
2 SILVA, T. T. da. Documentos de identidade: Uma introdução às 

teorias do currículo. 2 ed. Autêntica. Belo Horizonte. 2007 
3 SÁ, L. P., FRANCISCO, C. A., QUEIROZ, S. L. Estudo de Caso 

em Química. Química Nova, 30 (3), p. 731 - 739, 2007.  
4 BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições, 1977.
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A educação ambiental exerce um papel 
importante enquanto instrumento que possibilita a 
formação de cidadãos críticos e atuantes diante do 
meio social.  A escola é o ambiente mais próximo 
do jovem, onde ele pode aprender sobre 
sustentabilidade e exercer a sua cidadania, 
desenvolvendo habilidades, competências e 
responsabilidades, contribuindo para a criação de 
um "ambiente sustentável" (FREITAS e CHRISTO, 
2010).Tendo em vista as dificuldades de alguns 
alunos do 3º ano do ensino médio em 
compreender assuntos que envolvem a educação 
sustentável, aplicou-se para uma turma do ensino 
médio da rede pública de Salinas-MG um 
questionário com perguntas que abrange esse 
contexto. Este trabalho teve como objetivo 
colaborar para o entendimento da importância 
desse tema no meio social. Diante disso, visamos 
com a apresentação de um seminário, contribuir 
para a conscientização e sensibilização dos 
estudantes, sobre suas atitudes em questões 
socioambientais no seu ambiente escolar e na sua 
comunidade. 

 
A análise dos resultados do questionário 

possibilitou a identificação das dificuldades dos 
alunos quanto o conceito de educação sustentável. 
Neste contexto, no gráfico 1 verifica-se as 
respostas de uma das questões presente no 
questionário dos alunos: “O que você compreende 
por desenvolvimento sustentável? ” 

 

Gráfico 1: Pergunta presente no questionário sobre 
desenvolvimento sustentável.   

 
Diante das concepções previas dos 

alunos, compreendemos que são advindas do 
senso comum ou dos conhecimentos adquiridos 
nos anos anteriores da sua formação escolar. 

Percebemos a necessidade de se trabalhar os 
conceitos científicos, uma vez que a temática é 
muito encontrada em vestibulares e no Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM). No seminário 
(Figura 1) pode-se demonstrar a importância da 
educação sustentável, sensibilizando os 
estudantes para que estes atuem enquanto 
cidadãos capazes de mudar a sociedade em que 
vivem.  

 
Figura 1 – Seminário apresentado para uma turma do 3º ano 
sobre educação ambiental. 

 
Debateu-se com os alunos e o professor a 

realização de propostas que visem à 
conscientização e preservação ambiental. 

 

 
A partir do trabalho realizado, percebemos 

que a educação ambiental deve ser incentivada na 
escola para o processo de reflexões do professor 
e dos alunos enquanto questão sócio-políticas.  
Para que os alunos tornem-se cidadãos 
conscientes é necessário que estejam informados 
das responsabilidades quanto a assuntos 
ambientais, avaliando suas posturas e suas ações. 
Neste sentido a educação sustentável deve ser 
compreendida para que estes estudantes 
desenvolvam uma noção de sustentabilidade, 
percebendo a necessidade de uma “consciência 
ambiental” em busca da formação cidadã.  
 

 
A CAPES (Coordenação de Apoio ao 

Pessoal de Ensino Superior), ao Projeto Pibid 
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência). 
____________________ 
FREITAS, S.B.; CRISTO, Educação Ambiental na Escola. O 

PROFESSOR PDE E OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA 

PARANAENSE. Paraná. v. 01, 2010. 63p. 
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O óxido de nióbio tem ganhado destaque 
recentemente por apresentar uma série de 
aplicações nas indústrias de alta tecnologia tais 
como: aeroespaciais, superligas metálicas, 
eletrônicos e micro capacitores1. Recentemente 
tem se dado uma atenção especial às 
propriedades eletrônicas do nióbio que fazem com 
que os óxidos, nitretos e sulfetos possuam 
aplicações promissoras na catálise, seja como 
fase ativa ou suporte. Nesse trabalho foi estudado 
o efeito da temperatura de calcinação nas 
propriedades físico-químicas de uma amostra de 
ácido nióbico comercial (Nb2O5.H2O), conhecido 
como HY-340. O ácido nióbico comercial foi 
calcinado nas temperaturas de 150, 250, 350, 450 
e 550 0C em forno mufla. As amostras foram 
caracterizadas por Análise Térmica e 
Termogravimétrica(TG/DTA), Difração de Raios X 
(DRX), medidas de área Específica (Sg) e acidez 
total.  
 

 
Os resultados de TG mostraram uma perda de 
massa de 21%, quando a amostra foi aquecida até 
cerca de 300 0C.Os resultados de DTA mostraram 
um evento térmico em cerca de 550 0C, 
relacionada à cristalização do ácido nióbico a óxido 
de nióbio. A Figura 01 mostra os difratogramas do 
óxido de nióbio calcinados entre 150 e 550ºC. O 
precursor do óxido de nióbio mantém uma forma 
amorfa aos raios x quando aquecidos ate 450ºC.  
No entanto, quando o material é calcinado a 550 
ºC, osólido adquiriu cristalinidade, como pode ser 
notado pela presença de picos de difração 
característicos e bem definido entre2θ, 20 e 70º. A 
análise do perfil do difratograma de raios x da 
amostra calcinada a 550ºC mostrou a presença da 
fase monoclínica do óxido de nióbio. Os resultados 
de área específica e acidez total são mostrados na 
Tabela 01. Em ambos os casos, os resultados 
mostraram que o aumento da temperatura de 
calcinação promove uma diminuição de ambos os 
parâmetros.  

 

 
Figura 01: Perfil de DRX dos óxidos 
preparados. 
 
. A diminuição da área está relacionada ao 
aumento médio do tamanho de partícula e/ou 
diminuição de volume e diâmetros dos poros. No 
caso da acidez, esse efeito relaciona-se com a 
desidratação da superfície e queda da densidade 
de sítios ácidos do tipo Brönsted. 
 
Tabela 01: Área Específica e Acidez Total 
 

Amostra Sg (m2.g-1) A (μmol.g-1) 

N – 150 107 67 ± 4 

N - 250 102 64 ± 6 

N - 350 81 51 ± 7 

N - 450 62 33 ± 4 

N – 550 53 25 ± 5 

 

 
 

Os resultados mostraram que a temperatura de 
calcinação afeta a cristalinidade e a acidez do 
óxido de nióbio. O precursor do óxido mantém-se 
amorfo até 450 0C e a acidez de Brönsted diminui 
com o aumento da temperatura. 

 

 
 
Os autores agradecem à CBMM pelo fornecimento 
do óxido de nióbio comercial. 
____________________ 
1 Lopes, O.F., et al, M. D.; Shiu, K.; Butler, W. M. e Huffmann, J. C. 

Química Nova.2015, 38 (1), 106. 
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Xilanase é o nome genérico para um grupo 
de enzimas hidroliticas que catalisam a 
despolimerização de xilanas formando xilo-
oligossacarídeos e xilose.1 Nos últimos anos, estas 
enzimas têm recebido crescente atenção devido à 
possibilidade de aplicação em diversos processos 
de produção industrial, que incluem o 
processamento de frutas e vegetais, fabricação de 
vinho e bebidas fermentadas, bem como a 
manufatura de polpa e papel.2 Temperatura e pH 
são variáveis que influenciam profundamente a 
atividade enzimática.3 Desta forma, objetivou-se 
neste trabalho avaliar o efeito do pH e temperatura 
sobre a atividade de xilana se obtida de Penicillium 
roqueforti em fermentação em estado sólido 
utilizando resíduo de cajá e água como meio de 
cultura. 

 

 

As xilanases foram extraídas do meio 
fermentado utilizando tampão citrato de sódio 
(0,05M, pH 4,8). A atividade de xilanase foi 
determinada com base na quantidade de açucares 
redutores liberados a partir da incubação de 1mL 
de xilana de “beechwood” (Sigma), na 
concentração de 1% (m/v), em tampão adequado, 
com 1 mL do extrato xilanolítico bruto (previamente 
diluído), em banho-maria com temperatura 
controlada por 10 minutos. O efeito do pH de 
reação foi investigado na faixa de 3 a 8. Para 
alcançar esses valores de pH foi necessário diluir 
o extrato xilanolítico bruto 10 vezes em tampão 
citrato de sódio (0,05 M, pH 3 a 5) e tampão fosfato 
de sódio (0,05 M, pH 6 a 8). A atividade foi 
determinada em temperatura de 50°C e o 
resultado expresso como atividade relativa, sendo 
o maior resultado considerado como 100% (Figura 
1). O efeito da temperatura de reação sobre a 
atividade de xilanase foi avaliado utilizando-se 
diferentes temperaturas de incubação (40, 50, 60, 
70, 80 e 90°C) e mantendo o pH fixo em 4,8. As 
respostas foram expressas como atividade relativa 
(%), sendo o maior resultado considerado como 
100% (Figura 2). Com base na Figura 1, pôde-se 
observar que as xilanases apresentaram atividade 
em todos os pH investigados. Máxima atividade 
enzimática foi observada no pH 3, não havendo 

diferença significativa na faixa de 3 a 5. A atividade 
declinou cerca de 40% em valores de pH a partir 
de 6. A partir da Figura 2, foi possível observar que 
os resultados de atividade de xilanase 
aumentaram com o aumento da temperatura de 
reação até alcançar um máximo em 60ºC, sendo 
observado um declínio a partir deste valor. 

 
Figura1 - Efeito do pH. 

 
Figura2 - Efeito da temperatura. 

 
A atividade de xilanases produzidas por P. 

roqueforti foi influenciada pela variação de pH e 
temperatura. Máxima atividade foi alcançada em 
pH 3 e temperatura em torno de 60ºC. 

 

 

CAPES, FAPESB, UESC e UESB. 
____________________ 
1Gírio, F. M.; Fonseca, C.; Carvalheiro, F.; Duarte, L. C.; Marques, S. 

e Bogel-Lukasik, R. Bioresource Technol. 2010, 101, 4775. 
2Pirota, R. D. P. B. et al. Ind. Crops Prod. 2013, 45, 465. 
3Gowdhaman, D. et al. Int. J. Biol. Macromolec. 2014, 64, 90. 
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As ligas de alumínio da série 7XXX apresentam 
excelentes propriedades mecânicas aliadas à 
baixa densidade e facilidade de conformação e 
usinagem, sendo frequentemente utilizadas na 
indústria aeronáutica. Entretanto, a presença de 
precipitados intermetálicos em suas 
microestruturas as tornam suscetíveis à corrosão 
localizada, exigindo o emprego de revestimentos 
protetores para assegurar sua vida útil em longo 
prazo. Na indústria aeronáutica, essas ligas 
passam pelo processo de anodização, bem como 
tratamentos de selagem da camada anodizada, 
para aumentar a resistência à corrosão. 
Geralmente, esses tratamentos utilizam banhos 
contendo íons de Cr (VI), os quais são 
carcinogênicos e altamente tóxicos ao meio 
ambiente, devendo ser substituídos por 
alternativas ambientalmente amigáveis. Neste 
estudo, amostras da liga de alumínio AA7475-
T761 foram anodizadas em solução ácida 
tartárica-sulfúrica (TSA) e pós-tratadas 
hidrotermicamente em soluções contendo íons Ce 
(III) e/ou propilenoglicol (PRG). 
 

 
Quatro tempos de tratamento foram testados, 2,5, 
5,0, 7,5 e 10 minutos. A resistência à corrosão das 
amostras anodizadas e tratadas foram avaliadas 
por espectroscopia de impedância eletroquímica 
(EIE) e as camadas anódicas formadas foram 
caracterizadas por Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV). Os resultados de EIE mostraram 
que os tratamentos hidrotérmicos em soluções 
contendo íons Ce (III) resultaram em impedâncias 
semelhantes para os períodos de tratamento de 5 
a 10 min, ao passo que nas soluções com PRG, a 
impedância aumentou de 2,5 a 10 min mostrando 
uma cinética mais lenta da camada anódica de 
selagem. No entanto, a cinética de selagem mais 
rápida foi associada ao tratamento que combina 
duas etapas, uma em PRG e outra em solução 
contendo íons Ce (III) apresentando impedâncias 
semelhantes nos períodos de 2,5 a 10 min de 

tratamento. A avaliação por MEV das amostras 
tratadas após 10 min mostrou que em todas as 
superfícies há a formação de uma estrutura típica 
de boemita ou pseudoboemita que leva ao 
processo de selagem da camada anódica . Para o 
tratamento em solução PRG esta estrutura não 
cobre toda a superfície e uma parte é revestida por 
uma película lisa que mostra a tendência inferior 
deste tratamento para formar a boemita. Para o 
tratamento em solução de nitrato de cério, a 
estrutura da boemita é clara, porém com a 
existência de algumas áreas brancas ricas em 
cério. Este resultado mostra que a precipitação dos 
compostos de cério ocorre durante o tratamento de 
vedação e ajuda na selagem da película anódica. 
Morfologia semelhante, mas com maior 
concentração de precipitados ricos em cério foi 
revelada para o tratamento em duas etapas. 
 

 
Os resultados deste trabalho mostraram o efeito 
benéfico do tratamento hidrotérmico em solução 
contendo íons Ce (III) na resistência à corrosão da 
liga AA7475-T761 anodizado. Este tratamento 
aumentou a estabilidade da camada anódica 
formada e proporcionou um efeito de auto-reparo 
sobre os locais de corrosão. A cinética mais rápida 
de vedação dos poros ocorreu durante os 
tratamentos hidrotérmicos envolvendo compostos 
de cério. 

 

 
Os autores são gratos ao Programa de Mestrado 
em Ciência, Inovação e Modelação em Materiais - 
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O besouro Rhinostomus barbirostris, 

popularmente conhecido como rhina ou broca-do-
estipe-do-coqueiro, é uma praga que ataca 
coqueiros e demais palmáceas, como dendezeiros 
e piaçaveiras. Na fase larval, essa praga se aloja 
no interior da planta formando inúmera galerias 
que podem causar quebras das folhas e 
enfraquecimento da planta1. O uso de inseticidas 
como forma de controle do R. barbirostris não é 
eficaz, pois os adultos se alojam nas axilas foliares 
e com isso o inseticida não consegue alcançá-los, 
sendo a derrubada da planta infectada o único 
método de combate desta praga. A necessidade 
de novos métodos de controle que sejam eficientes 
destaca o uso de armadilhas contendo feromônios 
sintéticos a ser uma técnica bastante promissora 
no manejo integrado desta praga. Desta forma, 
essa pesquisa teve como objetivo identificar e 
sintetizar o feromônio responsável pela atração de 
R. barbirostris. Para isto, os voláteis produzidos 
por machos e fêmeas desta espécie foram 
coletados pelo método de aeração e os extratos 
foram analisados através de técnicas de 
cromatografia gasosa com detector de ionização 
de chama (CG-FID), cromatografia gasosa 
acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) e 
cromatografia gasosa acoplada à espectroscopia 
de infravermelho com transformada de Fourier 
(CG-IVTF).As estruturas químicas propostas para 
a mistura feromonal foram confirmadas através da 
síntese racêmica em laboratório. 

 

 
Através da comparação dos 

cromatogramas dos voláteis de machos e fêmeas 
obtidos pela técnica CG-FID, foram observados 
dois compostos presentes apenas nos extratos 
dos voláteis de machos. Estes extratos 
apresentaram atratividade aos seus coespecíficos 
sugerindo que estes compostos constituem o 
feromônio de agregação da espécie. Através das 
técnicas CG-EM e CG-IVTF, os compostos tiveram 

suas estruturas químicas propostas como sendo 
diastereoisômeros de 5-hidroxi-4-metil-heptan-3-
ona. O isômero (4S,5R) deste composto, que 
também é conhecido como sitophinona, foi 
identificado como componente do feromônio de 
agregação de outras espécies pertencentes à 
mesma subfamília do R. barbirostris2. A síntese 
racêmica da estrutura proposta foi realizada 
através de duas etapas; a primeira etapa foi uma 
reação da 3-pentanona com a ciclohexilamina para 
formar a N-ciclohexil-3-pentaimina e a segunda 
etapa consistiu na reação da imina formada com o 
propanal. Os espectros obtidos nas análises por 
CG-EM e CG-IVTF do composto sintético foram 
semelhantes ao do feromônio natural. Para 
confirmar se o composto sintetizado era o 
feromônio, foi realizada a coinjeção do extrato com 
o padrão sintético, sendo observada a coeluição.  

 

 
O 5-hidroxi-4-metil-3-heptanona foi 

identificado como feromônio de agregação 
produzido pelo R. barbirostris, sendo a síntese da 
mistura racêmica realizada através de duas 
etapas. Está em andamento a síntese dos quatro 
enantiômeros para que a configuração absoluta 
dos componentes do feromônio possa ser 
determinada. Testes em campo com armadilhas 
contendo o feromônio sintético também estão 
sendo iniciados para verificar a eficácia no controle 
de R. barbirostris. A produção de armadilhas 
contendo esse feromônio será de grande 
importância para o combate desta praga, elevando 
assim a produtividade de coco no país. 
 

 

 
 
1Ferreira, J.M.S. EMBRAPA, 1987. 
2Phillips, J.K., Journal of Chemical Ecologyl. 1985, 11, 0 9. 
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O aumento no consumo de alimentos de 

fácil preparo, tais como, sopas e macarrão 
instantâneo, tem sido uma das preocupações da 
atualidade, considerando o alto teor de sódio 
presente nesses alimentos. Essas altas 
concentrações de sódio, além de poder trazer 
prejuízos a saúde dos consumidores, podem 
atrapalhar nas análises químicas para 
determinações de espécies inorgânicas. O sódio é 
um elemento facilmente ionizável, interferindo, 
quando presente em altas concentrações, nas 
determinações empregando, principalmente, 
técnicas espectrométricas com plasma 
indutivamente acoplado (ICP)1. Recentemente, a 
espectrometria de emissão óptica com plasma 
induzido por micro-ondas (MIP OES) tornou-se 
uma técnica analítica alternativa para análises de 
amostras diversas. A MIP OES opera com gás 
nitrogênio, obtido através de um compressor de ar 
conectado a um gerador de gás nitrogênio. Isso 
reduz substancialmente os custos de operação, 
sendo essa uma das principais vantagens da 
técnica2. Nesse trabalho, a MIP OES foi avaliada 
como técnica analítica visando à determinação 
multielementar em amostras de alimentos 
industrializados com alto teor salino. 
 

 
Amostras de sopas instantâneas com 

diferentes sabores foram previamente moídas e 
decompostas em forno de micro-ondas com 
cavidade empregando ácido nítrico diluído (2 mol 
L-1). As linhas investigadas foram (nm): Ba II 
455,403; Ca II 317,933; Cd I 228,802; Cr I 425,433; 
Cu I 324,754; Fe I 371,993; K I 344,738; Mg I 
285,213; Mn I 403,076; Na I 568,263; Ni I 352.454; 
P I 213,618; Pb I 405,781; Sr II 407,771; V II 
309,311 e Zn I 213,857. Os parâmetros 
instrumentais posição de observação do plasma e 
vazão do gás de nebulização foram otimizados 
com o auxílio do software do equipamento. O efeito 

de matriz foi avaliado a partir da comparação entre 
as inclinações das curvas analíticas pelas técnicas 
de calibração externa (CE) e de adição de analito 
(AA). Esse efeito também foi estudado pela 
realização do teste de adição e recuperação em 
dois níveis de concentração (0,5 e 1,0 mg L-1), 
sendo que esses digeridos também foram 
analisados através das duas técnicas de 
calibração (CE e AA). As recuperações obtidas por 
CE (42-174%) contra (84-135%) por AA 
demonstraram a existência de efeito de matriz na 
determinação de Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Mn, Pb, 
Sr, V e Zn assim como a obtenção de menores 
inclinações pela técnica AA. Esses efeitos podem 
ser atribuídos ao alto teor de sódio e potássio 
presente nesse tipo de alimento. Comparando com 
os resultados obtidos para as mesmas soluções 
analisadas por ICP OES (93-114 %), verificou-se 
que o MIP OES é uma técnica mais suscetível aos 
efeitos de matriz do que o ICP OES. 

 

 
 

Com base nos resultados obtidos, pode-se 
dizer que o MIP OES se apresenta como uma 
técnica analítica alternativa para análise de 
alimentos com alto teor salino, tendo como 
principal vantagem o menor custo de operação 
com relação ao ICP OES, desde que se utilize a 
técnica de adição de analito para calibração. 
Estudos estão sendo desenvolvidos de modo a 
avaliar a eficiência do emprego da técnica de 
padronização interna para esse tipo de matriz 
empregando MIP OES. 

 

 
CNPq, CAPES e FAPESB. 
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1Brenner I.; Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 1998, 13, 
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Analytical Atomic Spectrometry, 2013, 28, 755.
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Um novo método analítico foi desenvolvido para 
determinação de íon de sulfito livre e total em água 
de coco industrializada empregando 
espectrometria de absorção molecular de alta 
resolução com fonte contínua (HR-CS MAS). O 
método consiste na geração do gás dióxido de 
enxofre (SO2) através da reação do agente 
sulfitante com o ácido clorídrico. As linhas de 
absorvâncias estudadas foram: λ1 = 215,3561 nm, 
λ2 = 215,4164 nm e λ3 = 215,4863 nm e o 
somatório dos sinais de absorvâncias foi utilizado 
como resposta analítica. A otimização multivariada 
foi aplicada para avaliar os fatores envolvidos na 
geração de SO2. O método proposto apresenta 
limite de quantificação de 1,21 µg mL-1 e limite de 
detecção de 0,36 µg mL-1 de íon sulfito. A precisão 
avaliada como desvio padrão relativo (RSD) foi de 
5,4 e 6,4% para íon sulfito livre e total. O método 
proposto foi aplicado para determinação de íon 
sulfito em cinco amostras de água de coco 
industrializada adquiridas em supermercados da 
cidade de Salvador, Bahia, Brasil. Os teores de íon 
sulfito livre e total variaram de 13,0 a 55,4 µg mL-1 

e de 24,7 a 66,9 µg mL-1, respectivamente. A 
exatidão do método foi avaliada mediante 
comparação dos resultados com um método 
iodométrico convencional (Método de Ripper) e 
através de testes de adição e recuperação de 
analito. Os resultados de ambos os métodos foram 
concordantes e as recuperações de sulfito em 
amostras de água de coco industrializada variaram 
entre 90 - 113%. 
Um volume de 10,0 mL de água de coco 
industrializada foi transferido para o frasco de 
reação. Um volume de 3,0 mL de solução de ácido 
clorídrico 1,0 mol L-1 foi pneumaticamente injetado 
no frasco de reação a uma vazão de 20 mL min-1. 
O gás SO2 gerado foi transportado por um fluxo de 
gás argônio para a célula de quartzo posicionado 
no caminho óptico do espectrômetro. A medida da 
absorção molecular de SO2 foi realizada por HR-
CS MAS durante o tempo de leitura de 30 
segundos. 
Para determinação do sulfito total uma etapa antes 
da introdução do HCl deve ser seguida: Em 
seguida 0,4 mL de hidróxido de sódio 0,5 mol L-1 
foi adicionado para liberar o íon sulfito ligado A 
medida da absorção molecular de SO2 foi 
realizada por HR-CS MAS ao longo de 70 
segundos. 

 
A Tabela 1 mostra os resultados obtidos na 
determinação dos íons sulfito livre e total de cinco 
amostras de água de coco utilizando o método 
iodométrico e método HR-CS MAS. O método 
proposto foi aplicado com sucesso para determinar 
sulfito livre e total em cinco diferentes amostras de 
água de coco industrializada adquiridas em 
supermercados na cidade de Salvador/Bahia. 
Apenas a amostra 3 se encontra fora dos padrões 
estabelecidos pela ANVISA que é de 40 μg mL-1, 
sendo que a ingestão diária recomendada é de 0,7 
μg mL-1 por massa corpórea/dia. 

Tabela 2: Resultados dos métodos proposto e 
Ripper. 

Amostr
a 

 Concentração de sulfito (µg mL-1) 

Sulfito livre Sulfito total 

HR-CS 
MAS 

Iodométric
o 

HR-CS 
MAS 

Iodométric
o 

1 13,8 ± 0,8 15,0 ± 3,8 27,8 ± 
1,6 

24,0 ± 5,7 

2 25,3 ± 2,2 24,6 ± 1,0 41,3 ± 
1,5 

43,5 ± 3,2 

3 55,4 ± 3,4 52,8 ± 1,3 66,9 ± 
2,9 

63,4 ± 0,3 

4 13,0 ± 2,1 10,9 ± 0,6 24,7 ± 
1,3 

22,1 ± 1,6 

5 15,8 ± 1,2 13,4 ± 0,6 33,6 ± 
2,0 

30,1 ± 0,6 

 
O método mostrou-se eficiente na determinação 
de sulfito livre e total em amostras de água de coco 
industrializadas, permitindo uma determinação 
rápida, sensível e seletiva de íons sulfito livre e 
total em amostras de água de coco industrializadas 
por HR-CS MAS usando a geração do vapor 
químico. 

 

GRPQQ, CNPq, CAPES e PRONEX/FAPESB. 
1 PENTEADO, M. de V. C., Food Addition Contaminates, v. 22, n. 11, 
p. 1106-1112, 2005 
2 CLAUDIA, R. C., FRANCISCO, J. C., Food Chemistry, v. 112, p. 487-
493, 2009. 
3 SATIENPERAKUL, S., et al., Food Chemistry, v. 121,p. 893–898, 
2010. 
4 COELHO, N.M.M., et al., Food Chemistry, v. 92, p. 765–770, 2005. 
5 Method OIV-MA-AS323-04B, 2009. 
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Maleimidas substituidas através de reações de 

acoplamento C-C sp2 apresentam diversas 

atividade biológicas.1 As reações empregadas 

neste tipo de síntese, como as reações de Heck e 

Suzuki utilizam catálise metálica o que eleva os 

custos e o impacto ambiental destes processos.2,3 

Este trabalho descreve a formação de ligação 

entre carbonos sp2  através da reação entre 3,4-

dicloromaleimidas e enaminonas acíclicas. 

 
 

Avaliando a reação entre a 3,4-dicloro-

arilmaleimida 1 frente a enaminona 2 foi verificado 

a formação do aduto 3a caracterizado pela 

formação de uma ligação entre carbonos sp2 

proveniente dos dois reagentes, sem a utilização 

de catalisador, Tabela 1.   

 

Tabela 1. Condições testadas  

 

 

 
 
A comparação dos resultados da Tabela 1 permitiu 
verificar que a utilização de reator de micro-ondas 
possibilita a obtenção do produto alvo em bom 
rendimento e em um menor tempo. A metodologia  
 

A metodologia foi expandida empregando as 

maleimidas 1a-b e as enaminonas 2a-c formando 

dos adutos de Michael 3a-d em bons rendimentos, 

havendo a conservação da ligação dupla, 

Esquema 1. Ao empregar a enaminona 2d, 

comportamento diferenciado foi observado, não 

sendo verificado a formação de nova ligação C-C, 

e sim os produtos 4a e 4b, das reações entre as 

arilmaleimidas e a anilina proveniente da hidrólise 

da enaminona.  

Esquema 1: Moléculas Obtidas  

 
Este trabalho possibilitou o desenvolvimento de 

uma metodologia para a formação de ligação entre 

os carbonos sp2 de cloro-arilmaleimidas e 

enaminonas sem a presença de metal, o que ainda 

não foi descrito na literatura. 
 

 
 
 
 
 
1 Matuszak,N; Muccioli, G.;Labar, G.; Lambert, D. M. J. Med. Chem. 
2009, 52, 7410  
2 Lim, L..H. Li Hui; Zhou, J.Org. Chem. Front., 2015, 2, 775 
3 Roshchin, A. I.; Polunin, E. V. Mendeleev Commun.,2008, 18, 332. 
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.

 
Spondias purpurea L., é uma árvore frutífera, 
pertencente à família das Anacardiaceae, 
conhecida como siriguela, ameixa espanhola, cajá 
vermelho, jacote, ciruela mexicana. Originária das 
Américas Central e do Sul, é bastante comum no 
nordeste do Brasil. Em trabalho desenvolvido por 
pesquisadores, os resultados indicam que o 
extrato etanólico de S. purpurea L. pode 
apresentar alto potencial para uso em terapia 
antiulcerogênica. 1 
Em várias regiões do Brasil, espécies de Spondias 
são usados para fins medicinais, além disso, tem 
importância econômica, uma vez que é utilizado 
para a produção de frutas, sucos, geléias, sorvetes 
e bebidas alcoólicas. 2 
 O objetivo desse trabalho foi realizar a prospecção 
fitoquímica e a atividade antioxidante das 
sementes da Spondias purpurea L. 

 
Realizou-se testes para identificação de 
alcaloides, glicosídeos, cumarinas, flavonoides, 
taninos, saponinas, triterpenos e esteroides, 
antracênicos livres e compostos fenólicos. 
 
Tabela 1 – Prospecção fitoquímica das sementes da Siriguela 
(Spondias purpurea L.) 

Classe de Metabólicos 
Secundários 

Resultado 

Flavonóides + 

Saponinas - 

Taninos + 

Alcalóides + 

Compostos Fenólicos + 

Derivados Antracênicos Livres 
– Quinonas 

- 

Cumarinas Voláteis + 

Glucosideos Cardiotonicos - 

Triterpenos e/ou Esteróides + 
 

O extrato etanólico bruto da semente de S. 
purpurea L., apresentou um elevado potencial 
antioxidante, comparado ao padrão realizado com 
BHT, cujo resultado obtido para reduzir em 50% a 
concentração inicial do radical DPPH (EC50) foi 
0,3145 mg/L e calculou-se 0,01404 g da 
quantidade em gramas de extrato da semente 
necessária para reduzir um grama de DPPH.  Os 
resultados apresentaram uma crescente % AA de 
acordo com as concentrações, conforme tabela 2. 
 

Tabela 2. Atividade Antioxidante (%AA) da Spondias purpurea 

L. e suas concentrações.  

CONCENTRAÇÕES mg/ml  % AA  

0,3125 29,39 

0,625 51,71 

1,25 78,58 

2,5 82,62 

5 84,62 

 

 
A avaliação preliminar do estudo fitoquímico 

realizado com o extrato etanólico bruto das 

sementes da espécie Spondias purpurea L. indicou 

a presença dos seguintes metabólitos 

secundários: alcaloides, cumarinas, taninos, 

flavonoides, compostos fenólicos, esteroides e 

triterpenos. Pode-se concluir também que o extrato 

etanólico bruto da semente desta fruta possui um 

elevado potencial antioxidante. 
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A cajá (Spondias mombin), tem uma 

produção expressiva no Brasil, sendo bastante 
utilizado nas indústrias de polpas. O resíduo 
proveniente desta fruta é descartado de maneira 
inadequada, causando assim prejuízos 
ambientais. Os compostos fenólicos presentes 
neste fruto são conhecidos por suas propriedades 
medicinais (Chang et al., 2016), podendo assim 
ser fonte para novas matérias primas. A 
metodologia da superfície de resposta é uma 
ferramenta estatística bastante usada para a 
otimização de processos de extração, visando 
diminuir custo, com o tempo e quantidades de 
reagentes (Altemimet al., 2015). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
a influência das variáveis temperatura, tempo e 
velocidade de rotação na extração de fenólicos 
totais presentes no resíduo de cajá proveniente de 
uma indústria de polpa de frutas, fixando os 
solventes água e acetona nas proporções de 80% 
e 20% respectivamente. 
 

 
 
Tabela 1. Matriz Doehlert 

Temperatura Tempo Rotação Fenólicos 

30 110 150 202,92±9,4 

20 90 50 89,33±7,5 

20 90 250 85,597±8,2 

40 90 50 86,27±8,4 

40 90 250 89,83±8,3 

10 60 150 166,98±7,2 

30 60 150 283,22±5,7 

30 60 150 257,45±4,2 

30 60 150 257,45±3,4 

50 60 150 96,78± 6,4 

20 30 50 75,76± 7,2 

20 30 250 98,14± 6,3 

40 30 50 80,85± 9,1 

40 30 250 211,06±13 

30 10 150 84,24± 6,5 

 
Os resultados mostram que as variáveis tempo, 
temperatura e velocidade de rotação podem 
potencialmente afetar o processo de extração dos 
compostos fenólicos. 
 

 
Figura 1. Superfície de resposta para o planejamento Doehlert 
mostrando os compostos fenólicos. 
 

 
 

 
 

 
O planejamento Doehlert utilizado neste 

trabalho permitiu otimizar as condições de 
extração de fenólicos totais em resíduo de Cajá. As 
condições nas quais foram obtidos maiores 
rendimentos foram: temperatura de extração de 
35ºC, tempo de 70 min e velocidade de rotação de 
200 RPM. 
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Este trabalho descreve os processos de 

extração dos óleos essenciais de Cymbopogon 
winterianum, Cinnamomum zeylanicum e 
Syzygium aromaticum, conhecidas popularmente 
como citronela, canela e cravo-da-índia, 
respectivamente - plantas amplamente 
encontradas nos municípios do Território do Baixo 
Sul Baiano, região na qual está inserida o IF 
Baiano Campus - Valença. A citronela, 
Cymbopogon winteranius é uma planta aromática 
da família das gramíneas que ficou bem conhecida 
por fornecer matéria-prima para fabricação de 
repelentes contra insetos. O cultivo dessa espécie 
aromática dá-se em diferentes regiões geográficas 
do Brasil, uma das vantagens no cultivo da planta 
é que a mesma é bastante resistente a variações 
climáticas e a pragas1. A caneleira, Cinnamomum 
zeylanicum é uma planta nativa do Sri Lanka, 
sudoeste da Ásia e cultivada em vários países do 
mundo, inclusive no Brasil. A canela é uma 
especiaria obtida da parte interna da casca do 
tronco e muito utilizada na culinária como 
condimento e aromatizante2. Já a espécie 
Syzygium aromaticum pertence à família das 
Mirtaceae e contém um óleo essencial de grande 
valor econômico no mercado, devido ao elevado 
teor de eugenol (seu componente majoritário) o 
qual é largamente usado nas indústrias de 
perfume, alimento, cosméticos, farmacêutica etc3. 

Os óleos essenciais obtidos foram 
empregados como aromatizantes em sabonetes 
produzidos a partir de base comercial para 
sabonetes e, principalmente, em sabões gerados 
a partir do resíduo do óleo de cozinha usado do 
restaurante do Campus Valença. Esta última ação 
teve por finalidade encontrar uma alternativa para 
minimizar o efeito de um dos principais 
contribuidores para o agravamento de problemas 
ambientais: o descarte inadequado de óleo de 
cozinha usado. 

 

 
A destilação por arraste a vapor mostrou-

se um método de extração eficiente para obtenção 
dos óleos essenciais de citronela, canela e cravo-
da-índia. Este último foi o que apresentou maior 
rendimento dentre as três espécies. Os sabões 
obtidos (fig. 1) mostraram ótimos resultados, com 
pH variando entre 10 – 11, valores aceitos para 

esse tipo de produto4. O aroma ficou agradável, a 
quantidade de espuma foi ideal e apresentaram 
capacidade de limpeza aprazível. Os mesmos 
foram utilizados na limpeza da Instituição, gerando 
um meio econômico na aquisição de materiais de 
limpeza e destino adequado para o óleo de 
cozinha usado. 

 
Figura 1 - Sabão produzido durante o projeto 

 

 
As espécies citronela, canela e cravo-da-

índia mostraram-se como ótima fonte para 
obtenção de óleos essenciais. E bons 
aromatizadores para os sabões produzidos ao 
decorrer do projeto. O reaproveitamento do óleo de 
cozinha usado proporcionou uma redução nos 
impactos ambientais e agregou valor a um produto 
que seria descartado de forma inadequada, 
tornando esta prática, uma forma de promover a 
sustentabilidade, o que possibilita a manutenção 
dos recursos naturais, garantindo uma boa 
qualidade de vida para as futuras gerações. Além 
disso, o projeto permitiu que alunos do Ensino 
Básico se familiarizassem com técnicas de 
laboratório e aprofundassem os conhecimentos na 
área de química, contribuindo assim para a 
popularização da química enquanto ciência. 
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Os corantes são utilizados desde a antiguidade 
nos processos de tingimento e com o 
desenvolvimento industrial, a produção e o uso de 
corantes aumentou expressivamente, sobretudo 
nas indústrias têxteis, gerando grandes volumes 
de efluentes e, assim, problemas ambientais 
relativos à poluição hídrica.1 O descarte de 
corantes nos corpos d’água pode acarretar no 
impedimento parcial ou total da entrada da luz, que 
dificulta o processo fotossintético e o aumento do 
consumo de oxigênio dissolvido no meio, 
provocando a morte de espécies aquáticas.2 
Atualmente a adsorção é o método mais utilizado 
para remoção de corantes. Os adsorventes de 
carvão ativo são os mais utilizados nos processos 
de remediação, todavia, possuem baixa 
capacidade dessortiva, elevado custo de produção 
devido a demanda energética.  Portanto, há a 
necessidade do desenvolvimento de novos sólidos 
adsorventes eficientes, de baixo custo e 
renováveis. O presente trabalho avaliou a exúvia 
de larvas da Hermetia illucens, como matéria-
prima para produção de sólido adsorvente de 
corante aniônico. 

 

 
A exúvia, após ser triturada e desmineralizada com 
HCl P.A. (0,3 mol L-1), passou por tratamento de 
desacetilação parcial com NaOH (50% m v-1), sob 
refluxo em forno micro-ondas. A análise por 
microscopia de varredura eletrônica revelou que o 
sólido é composto por estruturas lamelares, com 
formações hexagonais e reentrâncias em sua 
superfície. O sólido apresentou-se amorfo ao raio 
X, a análise de absorção no infravermelho próximo 
exibiu bandas referentes às ligações N-H e C=O, 
características de grupos amino e acetil da quitina 
e quitosana presentes na estrutura da exúvia. Nos 
ensaios de adsorção, os melhores resultados 
foram obtidos utilizando 20mg do sólido em 30 
minutos de agitação, no pH 4. Nestas condições 
experimentais, a superfície do sólido adsorvente 
expõe grupamentos amina protonados que 
interagem com as moléculas ionizadas de corante 
azul de bromofenol, através de atração 
eletrostática. A partir da cinética de adsorção 
verificou-se que o tempo ideal de reação é 30 
minutos, no modelo cinético Lagrange de pseudo 
1ª ordem; enquanto que nas isotermas de 

adsorção verificou-se que o modelo matemático 
que melhor explica o mecanismo de adsorção, de 
acordo com os resultados obtidos nos testes, foi o 
modelo de Langmuir, com capacidade máxima de 
adsorção de aproximadamente 500 mg g-1. Esse 
valor equipara-se a outros sólidos adsorventes 
citados na literatura.4 O sólido adsorvente foi 
testado quanto à reutilização em cinco ciclos, no 
qual apresentou uma remoção média de 99% do 
corante, em 20mL da solução a 200 mgL-1. 

 

 
O estudo possibilitou o preparo do sólido 
adsorvente, a partir da exúvia da Hermetia illucens. 
Após o pré-tratamento da exúvia in natura e 
desacetilação, o sólido produzido passou por 
testes que apresentaram valores expressivos 
quanto à adsorção do corante aniônico azul de 
bromofenol, com capacidade máxima de adsorção 
equivalente ao carvão ativo, adsorvente mais 
utilizado atualmente. Além do seu considerável 
caráter adsorvente, o sólido obtido possui 
vantagens como baixo custo de produção, 
biodegradabilidade, possibilitar a reutilização e a 
integração de processos produtivos através do 
aproveitamento da biomassa. 
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 Palavras Chave: metabólitos secundários, esteroides, fitoquímica. 

 
 

 
Dentre outros compostos bioativos, o 

isolamento de fitoesterois é relatado nas espécies 
do gênero Lantana e apresentam relevantes 
atividades biológicas associadas à redução do 
nível de colesterol total no sangue humano, além 
de efeito positivo na terapêutica com alimentos 
funcionais contra o câncer e doenças relacionadas 
ao estresse oxidativo. 

Folhas da espécie Lantana macrophylla 
foram coletadas no município de Itacaré-BA em 
agosto de 2015. As folhas foram separadas, secas 
em estufa e trituradas. O extrato etanólico foi 
produzido por maceração exaustiva e 
posteriormente cromatografado em coluna 
clássica com sílica-gel (60-200 mesh), sendo as 
frações monitoradas por cromatografia em 
camada delgada (CCD). A caracterização dos 
fitoesterois isolados foi efetuada por 
espectroscopia de IV e RMN 1H e 13C (1 e 2D). 

Este trabalho teve como objetivo estudar 
do ponto de vista químico as folhas da espécie 
endêmica Lantana macrophylla, buscando isolar e 
identificar estruturas de metabólitos secundários 
com atividades biológicas utilizando técnicas 
espectrométricas. 
 

 
O fracionamento cromatográfico e o 

estudo químico das frações do extrato etanólico, 
das folhas de L. macrophylla, permitiu o isolamento 
do esteroide β-sitosterol (23mg) bem como do β-
sitosterol-O-β-D-glicosídeo (11mg) (Figura 1). A 
análise do espectro de RMN de 1H apresentou 
sinais múltiplos nas regiões entre δ 2,05-0,65 
relativos aos sinais de hidrogênio alifáticos típicos 
de esqueleto esteroidal. Os sinais do hidrogênio 
olefínico H6 observado como um simpleto largo em 
δ 5,26 e H3 carbinólico em δ 3,48. Na análise para 
o β-sitosterol-O-β-D-glicosídeo os sinais δ 3,00 - 
4,70 foram atribuídos aos hidrogênios da glicose e 
H carbinólico, foi observado dupleto em δ 4.26 
(8Hz) atribuído ao H1’ anomérico. Os sinais 
relativos ao espectro de RMN de 13C (Tabela 1), 
DEPT-135 e HMQC, foram compatíveis com as 
estruturas propostas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Estruturas do β-sitosterol a) e β-sitosterol-O-β-D-

glicosídeo b) 

Tabela 1. Atribuição dos sinais do espectro de RMN de 13C (100 
MHz, DMSO-d6 e piridina-d5) para o β-sitosterol e β-sitosterol-
O-β-D- glicosídeo 

 

 
 

 
Do extrato etanólico das folhas de L. 

macrophylla foi possível até o momento o 
isolamento dos fitoesterois β-sitosterol e β-
sitosterol-O-β-D-glicosídeo, sendo esta a primeira 
vez que a espécie L. macrophylla é investigada do 
ponto de vista químico. 
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 Palavras Chave: Tratamento; resíduos alcalinos; neutralização. 

 

 Resíduos são materiais considerados sem 
utilidade por seu possuidor. Os resíduos químicos 
de laboratório provenientes de atividades de 
pesquisa e/ou ensino, podem oferecer riscos ao 
meio ambiente ou à saúde quando gerenciados 
inadequadamente1. 
As titulações potenciométricas proporcionam 
dados que são mais confiáveis que aqueles 
gerados por titulações que empregam indicadores 
químicos e elas são particularmente úteis com 
soluções coloridas ou turvas e na detecção da 
presença de espécies insuspeitas. As titulações 
potenciométricas têm sido automatizadas em uma 
variedade de diferentes maneiras e tituladores 
comerciais estão disponíveis no mercado. Por 
outro lado, as titulações potenciométricas 
manuais, sofrem da desvantagem de consumirem 
mais tempo que aquelas envolvendo indicadores2. 
Os resíduos gerados foram separados 
adequadamente e armazenados em frascos 
devidamente rotulados, e posteriormente 
submetidos aos tratamentos químicos, através do 
método volumétrico de titulação potenciométrica 
manual. O ponto de equivalência do resíduo foi 
determinado com base em uma titulação de 
neutralização prévia com indicador fenolftaleína.  A 
titulação potenciométrica foi feita em triplicata e 
usou-se uma alíquota de 25 mL do resíduo em 
cada determinação. Utilizou-se como titulante a 
solução de ácido clorídrico (HCl) à 2,0 mol.L-1 em 
que foi adicionado ao resíduo alcalino (titulado) em 
porções de 0,5 mL até a proximidade do ponto de 
viragem, visto que já era conhecido, onde reduziu-
se a pequenos volumes de 0,1 mL até que a 
reação química se completasse. Determinou-se a 
concentração do resíduo tratado.  

 
O pH do resíduo foi equivalente a (12,72) e o ponto 
de equivalência por meio da titulação de 
neutralização com indicador químico fenolftaleína, 
que mudou o aspecto turvo do resíduo para rosa 
intenso. Em triplicata, observou-se que em torno 
de 3,1 mL do titulante o pH da solução contendo o 
analito variava bruscamente, embora a coloração 
do resíduo já tivesse sido alterada. A cor da 
solução mudou com pH em torno de 8. Pelo 

método da titulação potenciométrica manual, o pH 
não variou significativamente nos volumes iniciais, 
pois a concentração dos íons OH- presentes na 
solução era superior a concentração dos íons H+ 

adicionados no meio. Ao aproximar do ponto de 
equivalência, o número de mols dos íons hidrônio 
igualou-se ao número de mol dos íons hidroxilas, 
ocorreu à neutralização do resíduo (Figura 01). A 
concentração do resíduo foi determinada de 
acordo com a equação 01: 

                                   

2. 3,1 = M’. 25 

M’= 0,248 mol. L-1 

 

Figura 01: Titulação potenciométrica 

Através deste trabalho foi possível conhecer os 
princípios fundamentais da gestão adequada dos 
resíduos e utilizar diferentes técnicas para o 
tratamento de resíduos e repensar 
ambientalmente como proceder ao descarte.  
Assim, a técnica da titulação potenciométrica 
manual, no qual se mostrou mais eficiente em 
relação à titulação com indicador químico.  

 
___________________ 
1AMARAL, S. T., et. al. Relato de uma experiência: recuperação e 
cadastramento de resíduos dos laboratórios de graduação do instituto 

de química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quim. 

Nova,  2001, 24, n.3, 419-423. 
2 SKOOG, D.A.; WEST, D.M.; HOLLER, F.J.; CROUCH, R.S. 

Fundamentos de Química Analítica. 8. ed. São Paulo: Cengane 
learning, 2006. 
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  O uso do lúdico no ensino de conceitos, em sala 
de aula, é um recurso que pode despertar o 
interesse de muitos estudantes, motivando-os a 
buscar soluções e alternativas que resolvam e 
expliquem as atividades lúdicas propostas1. 
  A utilização dos jogos didáticos se dá pelo forte 
apelo motivacional, sendo muito usado para os 
alunos de nível médio. O uso dessa ferramenta 
metodológica pode levar ainda ao aumento da 
concentração e do estímulo ao raciocínio2. 
  O presente trabalho visou o desenvolvimento e a 
aplicação de uma atividade lúdica que abordasse 
conteúdos de química orgânica. Com o intuito de 
revisar conteúdos, favorecer o trabalho em grupo 
e estimular os alunos no processo de 
aprendizagem. 

 
  A atividade foi desenvolvida na disciplina de 
estágio supervisionado em Química 2, 
implementada em uma turma de terceiro ano de 
nível técnico/médio de segurança do trabalho. A 
escola está localizada no município de Ilhéus – 
Bahia. A proposta foi dividida em 4 etapas. A 
primeira etapa consistiu na apresentação de 
questões relacionadas ao conteúdo, que deveriam 
ser respondidas por cada equipe; A segunda etapa 
foi caracterizada pela montagem das fórmulas 
estruturais com a utilização de bolas de isopor de 
vários tamanhos e palitos de dente; Na terceira, 
cada equipe representada por um integrante 
resolveu um enigma que dependia de pistas 
espalhadas pelo ambiente da escola; e por fim na 
quarta e última etapa as equipes foram 
confrontadas numa dinâmica de perguntas 
relacionadas à nomenclatura.  
  Aplicou-se um questionário, que foi respondido 
após a finalização do jogo. O questionário foi 
composto de quatro afirmações e os sujeitos 
escolheram, para cada uma delas, a alternativa 
que melhor descrevesse sua opinião. A frequência 
das respostas, expressa em escala Likert, foi 
quantificada e encontra-se indicada no Quadro 1. 
O questionário aplicado na turma foi respondido 
pelos 20 alunos que participaram do jogo.  
 
 
 
 
 
 

 
Aspectos 
Avaliados Ruim Regular Bom Ótimo 

1) Quanto à 
facilidade de 
compreensão 
do jogo 

- 10% 32,5% 57,5% 

2) Quanto ao 
grau de 
entretenimento 

- 7% 13% 80% 

3) Quanto à 
dificuldade das 
questões 

13% 20% 37% 30% 

4) Quanto à 
interação que o 
jogo 
proporcionou 
aos jogadores 

- - 21,5% 78,5% 

Quadro 1: Respostas dos estudantes para o 
questionário de avaliação do jogo 

 
  Como podemos observar no Quadro 1 a maior 
parte das respostas dadas pelos alunos variam 
entre “bom” e “ótimo”, indicando que a atividade 
teve boa receptividade pela turma. 

 
  Os jogos podem contribuir de forma significativa 
no processo de apropriação do conhecimento dos 
alunos.  
  O jogo é um recurso que pode ser utilizado para 
avaliar o que foi assimilado em relação ao 
conteúdo pelos alunos. Também pode ser uma 
forma de revisar os assuntos estudados.  
  Por meio do jogo o aluno pode perceber 
dificuldades, aprimorar o conhecimento, 
permitindo a identificação de erros na sua 
aprendizagem. Nessa perspectiva, o jogo não é o 
fim, mas o eixo que conduz a um conteúdo didático 
específico3. 
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A aplicação de catalisadores em processos 
industriais tem ganhado destaque em diversos 
setores em todo o mundo [1]. Com aumento da 
produção industrial, a contaminação de recursos 
hídricos mediante corantes e altas cargas de 
matéria orgânica residual, exigiu a utilização de 
Processos Oxidativos Avançados (POA), como os 
processos Fenton e foto-Fenton para purificação 
de efluentes de difícil remediação [2]. Assim, o 
presente trabalho visa à produção e caracterização 
de um catalisador de óxido de ferro, obtido por 
técnica de precipitação, para o tratamento de 
resíduos industriais por reações do tipo Fenton.  
O catalisador foi preparado por meio do processo 
sol-gel não hidrolítico tendo como precursor o 
nitrato de ferro e o hidróxido de sódio como 
precipitante[3]. O gel foi envelhecido em pH=12 
por 60 min, lavado por filtração a vácuo até a 
remoção qualitativa dos íons residuais, seco a 120 
ºC por 12 h e calcinado ao ar em forno mufla a 450 
ºC sob taxa de aquecimento de 3 ºC.min-1 . O 
catalisador foi caracterizado por Difração de Raios 
X (DRX) e Medidas de Área Específica (Sg) e sua 
atividade foi avaliada na Reação de Fenton 
Heterogênea. A reação de fenton foi realizada no 
Laboratório de Catálise e Quimica dos Materiais do 
CEPEQ/UESB. 

 
Os resultados de DRX (Figura 1) demonstraram 
que o material sintetizado trata-se de hematita 
(Fe2O3) com reflexões em ângulos 2θ em 24, 33, 
35, 41, 50, 54, 57, 62 e 72 (JCPDS 1-1053). 
 

 
O resultado de Medida de Área Específica (Sg) 
mostrou que a hematita apresentou área de 52 
m²g-1 . Esse valor é cerca de duas vezes maior do 

que a área de óxidos de ferro comerciais, 
indicando que o método de preparo foi adequado. 
A reação de Fenton foi desenvolvida utilizando um 
sistema contendo o corante Azul de Metileno, 
Peróxido de Hidrogênio e o catalisador e após o 
tratamento, o fluido foi analisado por 
espectrofotometria UV-Vis[4]. 

 
 
Foram observados sete pontos em triplicata 
conforme o gráfico da Figura 2. É possível 
perceber que a reação alcança o equilíbrio de 
decomposição de matéria orgânica após 180 min 
de reação e o teor de conversão foi de 87%.  

 
Foi possível produzir e caracterizar uma hematita 
com potencialidade de aplicação tecnológica, com 
excelente grau de remoção do corante Azul de 
Metileno, alcançando 87% de decomposição, 
sendo um material promissor para novos estudos. 

 
Ao Laboratório de Catálise (LABCat) da UFSCar 
pela Caracterização do Catalisador e à Prof. a Dr. 
a Alexilda O. de Souza (Coord. LCQM/CEPEQ). 
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4Novaes, G.S.; Santana, A.S.; Silva, L.O.; Pacheco, E.A.; de Jesus, 

F.W.A.; Nunes, G.S. e Souza, A.O. XII Brazilian MRS Meeting, 
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Os óleos essenciais são reconhecidos 

pelas suas diversificadas atividades bioativas que 
variam de acordo com a sua constituição química. 
O gênero Mimosa L. pertencente à família 
Fabaceae, engloba 600 espécies, sendo o 
segundo maior gênero da família. No Brasil está 
representado por cerca de 323 espécies, das quais 
38 ocorrem na caatinga.1 A literatura relata 
variadas atividades às plantas do gênero Mimosa 
L., tais como atividade antiofídica, potencial 
antioxidante e cicatrizante. Estudos da 
composição química de plantas do gênero Mimosa 
restringem-se aos constituintes fixos de plantas 
pertencentes a esse gênero, sendo que não há 
relatos sobre estudos de seus constituintes 
voláteis. Este trabalho visa a identificação dos 
constituintes voláteis presentes nas partes aéreas 
de Mimosasp. coletada na região de Jequié-BA. 

 
A coleta do espécime sob estudo foi 

realizada na região de Poço Dantas, localizada no 
município de Jequié – BA. O material encontra-se 
em fase de identificação, sob o código de registro 
HUESB 11141. O óleo essencial das partes aéreas 
de Mimosa sp. foi obtido por hidrodestilação por 
arraste ao vapor num aparelho tipo Clevenger 
modificado. O rendimento percentual do óleo 
essencial foi igual a 0,2%. A análise dos 
constituintes voláteis foi realizada por 
Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria 
de Massas (CG-EM) num aparelho Shimadzu 
modelo QP2010, contendo uma coluna OV-5 (30 
m x 0,25 mm diâmetro interno e 0,25 µm de 
espessura do filme) e carreador de gás hélio com 
fluxo de 1,19 mL/min, com a temperatura do injetor 
e do detector a 220ºC. A temperatura inicial da 
coluna foi programada de 40ºC chegando a 240ºC 
a 3ºC/min. A identificação dos seus constituintes 
foi feita por comparação com índices de retenção 
de padrões de hidrocarbonetos e pelas análises 
dos respectivos espectros de massas. A análise do 
cromatograma de íons totais permitiu a 
identificação de nove constituintes, destacando-se 
os quatro majoritários, representados na tabela 
1.Os constituintes do óleo essencial de Mimosa sp. 
são, em sua maioria, compostos nitrogenados, 
somando 57,72% da composição total, sendo que 
o constituinte em maior proporção observado, 
corresponde a um derivado de um esqueleto indol, 
que representa um indicativo de estar presente no 

óleo essencial de Mimosa sp., devido ao baixo 
índice de similaridade e alto índice de retenção 
observado, ainda não descrito na literatura. 
Estudos futuros usando outras técnicas podem 
comprovar a sua estrutura. 
Tabela 1. Constituintes majoritários presentes no 
óleo essencial de Mimosa sp. 

Nome Estrutura IK1 IK2 %A3 %S4 

3-Hidroxi-3-

metilbutan-

2-ona 
 

746 742 9.65 88 

2-Hidroxi-3-

cianopiridina 

 

1243 1247 16.49 90 

Cumarandio

na 
 

1454 1443 15.05 95 

1-(8-

acetildi[1,2,5

]oxadiazol-

o-pirazin-4-

iletanona  

2733 

Não 
descrit
o na 

literatu
ra 

23.79 81 

1. Índice de Kovats calculado. 2.. Índice de Kovats 
descrito na literatura 3. Percentual em área. 4. 
Percentual de similaridade. 

 
O estudo do perfil cromatográfico do óleo 

essencial de Mimosa sp., permitiu a identificação 
de nove constituintes que, em sua maioria, são 
compostos nitrogenados. Com base nessa 
composição química, pretende-se dar 
continuidade aos estudos das possíveis atividades 
biológicas do óleo essencial de Mimosa sp. de 
ocorrência na região de Jequié-BA. 

 
UESB; CAPES. 

___________________ 
1Aguiar, R. M.; Alves, C. Q; Rezende De, L. C.; David, J. M.; David, 

J. P.; Lima, L. S. Anti. Activ. ofisola. Comp. from stems of M. invisa. 
Quim. Nova, v. 35, p. 567-570, 2012. 
2 SILVA, M. J. D. et al. Avaliação da atividade antioxidante e 

antimicrobiana dos extratos e frações orgânicas de M. 
caesalpiniifoliaBenth. Rev  Ciênc Farm Bás. Apl. v. 33, n. 2, p. 267-

274. 2012. 

3OLIVEIRA, L. B. Avaliação de atividades farmacológicas de Mimos 
atenui flora (Willd.) Poir. Dissertação, UFP, 2011. 
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O processo de ensino-aprendizagem em 

Química é acompanhado por dificuldades não 
particulares a essa área, como a falta de espaços, 
equipamentos e materiais didáticos nas escolas, e 
conta, ainda, com suas especificidades. Na 
Química Orgânica, por exemplo, as nomenclaturas 
próprias e a necessidade de contínua abstração, 
elevam os entraves entre ensinar e aprender. 
Assim, o uso de metodologias alternativas é de 
extrema importância para auxiliar docentes e 
discentes a superar tais dificuldades.  

O uso de bolinhas de isopor ou biscuit 
colorido e palitos ou programas computacionais 
ajudam na modelação de moléculas em 2 ou 3 
dimensões, contribuindo para a melhoria da 
aprendizagem. Buscando tornar o alunado cada 
vez mais atuante na construção da sua 
aprendizagem, técnicas teatrais vêm ganhando 
espaço nesse contexto. O jogo teatral propicia o 
envolvimento intuitivo (vital para a situação de 
aprendizado) e ao mesmo tempo, a liberdade para 
a experiência (meio pelo qual se aprende) e todas 
essas potencialidades se somam ao fato de que 
todas as pessoas são capazes de improvisar1. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho 
relata uma experiência com o uso da improvisação 
teatral para representação de cadeias carbônicas 
de hidrocarbonetos. 

 
Durante acompanhamento de uma turma 

da 3ª série do Ensino Médio, no âmbito do PIBID, 
foi notada a dificuldade de aprendizagem, na 
classificação de cadeias carbônicas, identificação 
de suas características e determinação das 
nomenclaturas dos hidrocarbonetos. Essas 
dificuldades, somadas aos problemas externos, 
em especial a restrição ao uso das salas da escola 
por conta de paralisação dos funcionários 
terceirizados, culminaram com a situação 
geradora dessa atividade. 

Diante das problemáticas enfrentadas, 
uma aluna da turma, integrante do grupo de teatro 
da escola, sugeriu o uso dos seus corpos para a 
montagem das cadeias carbônicas. A aula ocorreu 
no pátio externo da escola e foi uma forma de 
transcender os conhecimentos acerca das cadeias 
carbônicas. Assim, o grupo de alunos (atores) 
usou seus troncos para representarem átomos de 
carbono e seus braços para ilustrarem as ligações 

químicas entre esses átomos, representando 
estruturas em traços, como mostra a figura abaixo. 

 

 
Fonte: própria autora 

 
À medida que os modelos foram 

construídos, estes possibilitaram a inserção de 
insaturações e mudanças de posição destas. Os 
alunos, por sua vez, se revezaram, ora construíam 
a cadeia, ora a observavam para lhe classificar, 
dar-lhe nome e sugerir as quantidades de 
hidrogênios necessárias às valências dos 
carbonos.  

A simulação do anel benzênico, nas suas 
duas estruturas usuais, gerou uma discussão 
bastante proveitosa acerca das formas de 
representá-lo, especialmente, ilustrando, com grau 
de subjetividade apreciável, o efeito de 
ressonância. 

 
O alunado pôde interagir com o conteúdo 

trabalhado, sendo capaz de propor modelos 
estruturais, construí-los com seus corpos e 
modificá-los para obtenção de mais exemplos, 
nomeando cada estrutura. Assim, a improvisação 
teatral demonstrou-se uma estratégia aplicável ao 
ensino de hidrocarbonetos, e, possivelmente, a 
outros conteúdos, que requerem representações 
similares, como compostos orgânicos oxigenados 
e nitrogenados, ligações químicas, entre outros. 

 
Agradeço a toda turma 3ºB matutina do 

CIENB pela capacidade de experimentar o novo, 
em especial as alunas Micaela Reis e Marilaine 
Prado, que foram idealizadoras desta atividade.  

 
____________________ 
1Spolin, V. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 1998.
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A biocatálise é um processo 

biotecnológico que, paralelamente, a 
biotransformação desenvolvem processos onde as 
enzimas são responsáveis por catalisarem 
transformações químicas para a obtenção de 
produtos de interesse1,2. A exploração da 
biodiversidade na busca de novos biocatalisadores 
por técnicas de seleção de microrganismos 
representa métodos para o desenvolvimento da 
biocatálise3. No Brasil, há ambientes pouco 
explorados que podem ser descritos como 
verdadeiras fontes de biodiversidade com 
potencial aplicação em processos biotecnológicos, 
entre estes ambientes destaca-se os diversos 
ecossistemas presente no estado da Bahia, por 
sua imensa riqueza de espécies da fauna e flora 
que pode ser considerada como verdadeira fonte 
de produtos microbianos de interesse industrial. 
Recentemente, tem sido demonstrado um 
potencial de indução altamente eficiente pela nitrila 
(fenilacetonitrila) para aumentar atividade 
enzimática de alguns fungos4. Assim, com a 
finalidade de analisar o potencial biocatalítico dos 
microrganismos do estado da Bahia frente à 
fenilacetonitrila iniciou-se uma triagem de 
adaptação para o crescimento microbiano. 
 

 
A indução foi realizada em meio sólido em 

placa Petri diante de microrganismos de diferentes 
fontes do estado da Bahia, em um meio mineral 
mínimo suplementado com glicose e 
fenilacetonitrila incluindo três metodologias 1) 
glicose e nitrila; 2) nitrila; 3) glicose sem nitrila 
(controle). A triagem foi realizada variando o 
volume de nitrila (5, 20, 40, 60, 80 e 100 μL) em 
período de 96 - 120h de incubação e 30ºC. Dentre 
os microrganismos estudados incluíram: leveduras 
isoladas das cachaçarias da Bahia (09) e, fungos 
filamentosos, isolados do Sul da Mata Atlântica 
(19) e do cacau do Sul da Bahia (08). E entre 
esses, 8 fungos apresentaram ótima adaptação ao 
meio mineral mínimo 1 e 2, como também, 

mostraram-se bastante resistentes a estas duas 
situações, enquanto que ao meio 3 não 
apresentaram crescimento microbiano (Fig.1).  

 
Figura 1. Indução do fungo 29, isolado do cacau, 
pela fenilacetonitrila (100μL).   
 

 
Os meios suplementados com glicose e 

fenilacetonitrila foram essenciais para induzir o 
crescimento dos microrganismos, em particular 
dos fungos. Os fungos baianos mostraram - se 
resistente a nitrila, pois diante de 100 μL não 
apresentaram inibição microbiana, diferentemente 
da literatura4, assim evidenciando que a nitrila é 
uma fonte nutricional para esses fungos. 
 

 
À Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC) pelo apoio financeiro.  
____________________ 
1 Molinari, F.; Romano, D.; Gandolfi, R.; Gualandris, R.; Ferrara, N. 

J.  Biotechnol., 2007, 131, 98-121. 
2 Liljeblad, A.; Kanerva, L.T. Tetrahedron: Asymmetry, 2006, 62, 711-

715. 
3 Carvalho, P. O.; Calafatti, S. A.; Marassi, M.; Silva, D. M.; 
Contesini, F. J.; Bizaco, R. Quim. Nova, 2005, 28, 614. 
4 De Oliveira, J. R.; Mizuno, C. M.; Seleghim, M. H. R.; Javaroti, D. 

C. D.; Rezende, M. O. O.; Landgraf, M. D.; Sette, L. D.; Porto, A. L. 

M. Mar Biotecnol., 2013, 15, 97-103 
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Os fungos filamentosos têm a capacidade de crescer 
em ambientes com a quantidade de água livre reduzida 
e de penetrar no substrato devido aos seus filamentos, 
conseguindo assim aproveitar melhor nutrientes do 
substrato. Isso os torna o principal microrganismo 
utilizado na fermentação em estado sólido (FES)1. O 
arroz é um dos cereais mais produzidos no Brasil, a 
sua casca é um dos resíduos do seu beneficiamento e 
é rica em nutrientes como proteína, gordura, 
compostos nitrogenados, entre outros2.Assim, o 
objetivo deste trabalho foi avaliar a influência a 
atividade de água (Aw) e da concentração de esporos 
(Cesp) na produção de xilanase por Penicillium 
roqueforti na casca de arroz. 

 
A análise da atividade de xilanase foi realizada pelo 
método proposto por Gokhale3, seguido pelo método 
de Miller4 para determinação de açúcares redutores. 
Para realizar o estudo dos efeitos da Cesp e a Aw foi 
utilizado um planejamento matriz Doehlert com duas 
variáveis e três repetições no ponto central. As 
condições de cultivo foram o tempo de 72 h e 
temperatura de 27,5 °C. Utilizando os dados obtidos, 
foi construído a Análise de variância (ANOVA). Como 
resultado da ANOVA, e esboçado no gráfico de Pareto 
(Figura 1a), conclui-se que para 95 % de confiança, o 
fator linear da Aw e o fator quadrático da Cesp tiveram 
influência significativa na produção de xilanase pelo 
fungo Penicillium roqueforti. A falta de ajuste do 
modelo não foi significativa e o coeficiente de 
correlação R² foi de 0,979. 

 
Figura 3: Gráfico de Pareto (a) e Valores observados x preditos (b) do 

modelo de produção de xilanase. 

Para analisar a qualidade do ajuste do modelo, foi 
construído o gráfico de valores observados x preditos 
(Figura 1b). O modelo proposto tem uma excelente 
predição (O R²adj foi igual a 0,947). Para melhor 

análise da interação da Aw e da Cesp, foi construído 
as curvas de nível do modelo (Figura 2). 

 
Figura 4: Curvas de nível para o modelo de produção de xilanase. 

 
Como se pode observar, os melhores resultados para 
produção de xilanase se encontram em valores 
baixos de Aw (0,65 – 0,80) e valores intermediários 
de Cesp (4 – 9 x 107 esporos/g). O substrato com baixo 
valor de Aw foi capaz de simular o ambiente natural 
e devido a este fator, os valores menores de Aw 
foram os com maior produção de xilanase. Uma alta 
concentração de indivíduos (fungos) pode causar 
uma competição indevida e retardar seu crescimento. 
Devido a isso os valores intermediários da Cesp foram 
onde ocorreu a maior produção de xilanase. 

 
Foi observado que a Aw e a Cesp possuem influência 
na produção de xilanase por Penicillium roqueforti na 
casca de arroz, mas a interação entre esses fatores 
não é significativa. A produção de xilanase ocorreu 
em valores baixos de Aw. O modelo apresentou boa 
predição.  
 

 
Os autores agradecem à Fapesb e a CNPq. 
 
____________________ 
1Pandey, A.: Solid-state fermentation. Biochem. eng. j. 2003, 13, 81-
84. 
2Saidelles, A.P.F., Senna, A.J.T., Kirchner, R., Bitencourt, G.: Gestão 

de Resíduos Sólidos na Indústria de Beneficiamento de Arroz. Rev. 
Eletr. Ges. E00duc. e Tecnol. Amb.2012, 5 (5), 904-916. 
3Gokhale, D. U.: Xylanase and betaxylosidase production by 

Aspergillus niger NCIM 1207. Biotechnology Letters. 8, 137-138 
(1986) 
4Miller, G. L.: Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of 

reducing sugar. Anal. chem. 31, 426–428 (1959) 
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Neste trabalho avaliou-se a influência do pH na 
capacidade de remoção de íons níquel(II), 
utilizando as fibras vegetais lavadas (casca de 
coco, de banana e de eucalipto, borra de café, 
piaçava e baronesa), em sistema estático. A 
variável pH desempenha um papel bastante 
significativo na capacidade de adsorção porque 
influi diretamente nos locais disponíveis dos 
adsorventes1,2. 
 Foi inserido em béqueres10mL da solução de 
Ni(II) com concentração de 30 mg.L-1 e 
posteriormente colocados em contato com cada 
biomassa. O experimento foi executado em 5 
repetições sendo as massas usadas: a borra de 
café (0,03 g), casca de banana e baronesa (0,01 
g), casca de eucalipto, casca de coco e piaçava 
(0,05 g). O pH da solução inicial foi ajustado com 
soluções diluídas de hidróxido de amônio e ácido 
nítrico ambas com concentrações 0,1 mol.L-1. Os 
valores dos pH estudados foram 2; 3; 4; 4,5; 5 e 
6.Oexperimento foi executado a temperatura de 
aproximadamente 20ºC, com 48 h de contato.  
 

 
Através da capacidade de adsorção obtida para os 
valores de pH referente a cada massa foram 
construídos gráficos que permite estimar o pH de 
máxima adsorção, q (mg.g-1), na remoção de 
níquel. A Fig.1 apresenta o resultado da 
capacidade de adsorção e o percentual de 
remoção obtido para a casca de eucalipto. As 
outras fibras mostraram comportamento 
semelhante. 
   O processo de adsorção foi favorecido pelo 
aumento do pH da solução quando o pH da 
solução está entre 3,0 e 5,0. No pH 6 observa-se 
um diminuição na remoção do níquel para as 
fibras, exceto para a baronesa. No pH 2 é 
observado a baixa capacidade de adsorção para 
todas as fibras, isso pode ser explicado pela 
competição entre os íons H+ e Ni(II) por locais na 
superfície do adsorvente3. A casca de banana 
apresentou a maior remoção de Ni(II) com 72,35%, 

enquanto que a piaçava obteve 29,87% sendo o 
menor percentual de remoção. 

(a)  
 

(b)  

Fig. 1. –(a) Capacidade de remoção em função do pH e 
(b) Remoção de níquel pela casca de eucalipto. 

 

 
É evidente a direta influência do pH na adsorção 
de níquel, em meio aquoso, por adsorventes 
naturais e coincide com o reportado por outros 
autores4. É recomendável trabalhar nos pH de 
máxima adsorção de 6 para baronesa e pH 5 para 
os outros adsorventes em pesquisas de cinética da 
adsorção de níquel por essas fibras. 
 

 
Á UESC e ao CPqCTR 
.__________________ 
1Lim, A. P. e Aris, A. Z. Reviews in Environmental Science and 
Biotechnology, 2014, 13, 163. 
2Sudha, R. Srinivasan, K. e Premkumar, P. Ecotoxicology and 

Environmental Safety,2015, 117, 115. 
3Mimura, A. M. S. et al. Química Nova, 2010, 33, 1279. 
4Fu, F. e Wang. Q. Journalof Environmental Management, 2011, 92, 

407. 
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Os cristais líquidos (CLs) termotrópicos são 

conhecidos por sua capacidade de auto-

organização em função da temperatura. Esse tipo 

de material vem sendo sintetizado usando diversos 

sistemas heterocíclicos, combinando as 

propriedades intrínsecas dos heterociclos com a 

organização molecular dos CLs. 

Este trabalho tem como objetivo investigar os 

tipos de mesofases que podem ser obtidas a partir 

da variação de grupos periféricos no sistema 4,7-

difeniletinil- 2,1,3-benzotiadiazol e estudar o 

impacto sobre as suas propriedades fotofísicas. 

 
A rota sintética teve início na preparação do 

heterociclo2,1,3-benzotiadiazol a partir da o-

fenilenodiamina e cloreto de tionila. O composto 1 

foi funcionalizado com Br2 e HBr. Na sequência a 

molécula 2 foi utilizada para realizar reações de 

Sonogashira com diferentes alcinos terminais (3a-

e). Os alcinos utilizados apresentam cadeias alcóxi 

e sulfóxi de diferentes comprimentos (8, 10 e 12 

carbonos). A Figura 1 apresenta as reações 

realizadas para obter os compostos finais 4a-e. 

 

 

Reagentes e condições: (a) SOCl2, TEA, CH2Cl2(84%); (b) Br2, 

HBr/H2O (75%); (c) PdCl2(PPh3)2, CuI, TPP, TEA/THF. 

Figura 1.Rota sintética para moléculas 4a-e. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os compostos desejados foram obtidos com 

ótimos rendimentos. As moléculas 4a-e foram 

caracterizadas por espectroscopia de IV, RMN de 
1H e 13C e espectrometria de massas (TOF-APPI). 

Depois de sintetizados e caracterizados, os 

compostos finais foram estudados por DSC, TGA 

e MOLP. Os dados obtidos revelam que todos os 

compostos apresentam alta estabilidade térmica 

com temperaturas de decomposição acima de 

355ºC. Além disso, com exceção de 4e, todas as 

moléculas apresentaram 

mesomorfismocalamítico, exibindo fases 

nemáticas e esméticas. As propriedades 

fotofísicas também foram determinadas. A 

absorção máxima para os compostos finais variou 

entre 438 e 446nm e a emissão ficou entre 520 e 

522nm. Os dados estão resumidos na Tabela 1. 

 

Tabela1.Propriedades térmicas e fotofísicas (4a-e). 

Comp. Rend. 

 (%) 
abs. 
(nm) 

em. 
(nm) 

Temp. de transição (oC)a 

4a 62,2 438 521 Cr 133 N 175 I 

4b 75,5 440 520 Cr 114 SmC b 130 N 157 I 

4c 74,7 438 522 Cr 113 SmC142 N 151 I 

4d 47,2 440 521 Cr 110 N b 116 I 

4e 56,5 446 522 Cr 119 I 

Cr = Cristal; N = fase nemática; SmC = fase esmética C; I = 

Isotrópico. aTemp. de resfriamento, b Mesofases monotrópicas. 

 
Uma série de moléculas derivadas do 

heterociclo2,1,3-benzotiadizol foi sintetizada e 

caracterizada. Os compostos finais apresentaram 

mesofases típicas de CLscalamíticos (exceção 4e) 

e forte luminescência. 

 
CNPq, CAPES, FAPESB, UFBA e UFSC. 
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and Pigments.2012, 95,600;3Vieira, A. A. et al, J.Mol. Structure.2008, 

875, 364. 
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O presente trabalho intitulado “Brincando e 

Aprendendo: Tabela Periódica para alunos 
Surdos” tem como objetivo facilitar o ensino e a 
aprendizagem de química para estes alunos. O 
professor que leciona a disciplina de química tem 
um desafio diário despertar no alunado interesse 
em compreender e aprender química, esta por ser 
considerada de difícil entendimento para muitos 
alunos e por apresentar conteúdos em sua maioria 
complexos, outra questão existente para o 
professor que começa a ensinar alunos Surdos é o 
uso da linguagem. Os surdos se comunicam 
através de uma língua gesto-visual, que é a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras), reconhecida por lei 
federal 10.436 no dia 24 de abril de 2002, logo é 
necessário que a contextualização desses 
conteúdos seja acessível através da Libras, a fim 
de clarificar o entendimento pelos alunos. Para 
isso, foi desenvolvido um projeto com a 
perspectiva de construir uma tabela periódica de 
baixo custo e um jogo de cartas, com intuito de 
apresentar que a química está presente, em todo 
lugar e a todo tempo. Os jogos sempre fizeram 
parte da vida do ser humano seja como elemento 
de disputa, de diversão ou como forma de 
aprendizado. De acordo com Kishimoto (1994) e 
Soares (2008), o jogo educativo deve ser 
caracterizado por uma função lúdica e outra 
educativa, possuindo, ambas, funções 
imprescindíveis no processo de aquisição do 
saber, ou seja, este tipo de jogo deve ser pensado 
e trabalhado de forma contextualizada, interativa e 
inclusiva onde os agentes participativos possam, a 
partir deste instrumento didático correlacionar 
questões do dia-adia aos conteúdos trabalhados 
no jogo. Nesta perspectiva, o presente trabalho 
visa facilitar o acesso ao conhecimento do ensino 
de química, facilitando o ensino aprendizagem.  

 
 

 
O jogo didático foi construído com isopor, 

cola, palitos de churrasco, bolas de isopor, tinta 
guache e cartas de baralho que foram ilustradas 
com informações sobre os elementos químicos. 
Após a aplicação do projeto na escola pública no 
município de Catu-Ba, onde estão inseridos alunos 
surdos, observou-se que a socialização com o jogo 
da tabela periódica aguçou a curiosidade dos 
alunos a respeito dos elementos químicos e seus 

símbolos, tornando-se mais significativa a 
aprendizagem dos estudante. 

 
 

 
 
Conclui-se que o projeto desenvolvido 

voltado para alunos surdos, foi de suma 
importância, pois os alunos mesmo não tendo 
conhecimento sobre a tabela periódica 
conseguiram identificar alguns elementos 
químicos através do seu dia-a-dia. Portanto, o uso 
da Tabela Periódica Interativa facilitou a 
aprendizagem dos alunos surdos e ouvintes 
auxiliando no ensino de Química, considerando 
que é necessário reconhecer as limitações e 
conhecer a cultura surda e ouvinte, pois assim é 
possível constituir um melhor processo de ensino-
aprendizagem. 
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Nos últimos anos os problemas de 
poluição ambiental ocasionados por resíduos 
industriais têm despertado grande interesse no 
Brasil. As leis de controle ambiental estão se 
tornando cada vez mais rigorosas e os órgãos de 
fiscalizações ambientais mais hábeis, devido à 
grande conscientização com os riscos para a 
saúde humana e aos ecossistemas, relacionados 
à degradação do ambiente. Em virtude do 
crescente aumento de poluentes gerados pelas 
indústrias e outros setores produtivos e sabendo 
que os custos de disposição de resíduos de forma 
ecologicamente correta são elevados, isto tem 
motivado a busca por opções tecnológicas viáveis 
para o tratamento dos resíduos industriais. 

O setor têxtil, precursor da industrialização 
no Brasil1, é responsável por grande parte da 
poluição ambiental, uma vez que emite gases, 
resíduos sólidos, ruídos, odores e grandes 
quantidades de efluentes líquidos. 

A Química Verde é o uso da Química para 
a precaução da poluição, sendo que desempenha 
o papel fundamental no desenvolvimento 
sustentável nas sociedades contemporâneas. Ela 
está direcionada para a concepção, o 
desenvolvimento e a execução de produtos e 
processos químicos que almejam minimizar ou 
eliminar o uso e a produção de substâncias 
nocivas. 

O debate desta temática é de grande 
relevância no ambiente acadêmico, uma vez que 
resulta na formação de profissionais capacitados a 
desenvolver processos científicos e tecnológicos 
com particularidades positivas responsáveis pela 
sustentabilidade do planeta.  

 

 
 

Neste trabalho, foi demonstrado um 
projeto voltado aos alunos de graduação em 
Ciências Exatas e áreas afins, a fim de despertar o 
interesse desses alunos para os temas associados 
à Química Verde e ao Desenvolvimento 
Sustentável e discutir acerca das rotas favoráveis 
para minimizar os problemas ambientais. 

A qualificação de futuros profissionais 
através de minicursos representa um momento 
importante para uma formação apropriada com a 
utilização de metodologias e recursos didáticos 
diversificados. Ao abordar diversos temas que 
envolvem a Química Verde, de forma a imbuir nos 
cursistas novas maneiras de pensar sobre 
sustentabilidade, verificou-se que através de 
discussões de textos, artigos científicos e 
apresentação de seminários sobre energia 
renováveis, foi possível despertar um interesse na 
área, conhecer e discutir os princípios que regem 
a mesma e toda a problemática ambiental.  

 

 
 

Assim, a utilização de minicurso é uma 
ferramenta efetiva na prática pedagógica para 
formação de profissionais, sendo uma inovação 
metodológica capaz de promover a 
conscientização com relação ao meio ambiente.  
____________________ 
KUNZ, A., PERALTA-ZAMORA, P., MORAES S. G. de e 

DURÁN, N. Novas tendências no tratamento de efluentes têxteis. 

Química Nova, 2002, v.25 n.1, São Paulo, jan./fev. p.78-82. 
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O consumo de água contaminada por agentes 

biológicos tem sido associado a diversos 

problemas de saúde.  

A água para consumo humano deve ser limpa e 

estar livre de qualquer contaminação, não 

devendo, em hipótese alguma, oferecer riscos à 

saúde humana.Porem,a qualidade da água 

captada nos rios e destinada a consumo humano 

é afetada por efluentes domésticos. A melhor 

maneira de torná-la potável e própria para 

consumo é através de um processo de tratamento 

físico e ou químico,e, além disso, para que um 

programa de qualidade cumpra com sucesso suas 

funções é necessário que não só a tecnologia 

disponível para o tratamento e distribuição seja 

adequada, mas também que o sistema de 

armazenamento seja eficiente.  

O Ministério da Saúde  estabelece os parâmetros 

a ser monitorado. 

Tabela 01: resumo da faixa de concentração 

permitida para os principais parâmetros físico-

químicos. 

 

Parâmetros físico- 
químicos 

Faixa permitida 

pH 6 a 9,5 

Flúor Máxima de 1,5 mg.L-1 

Cloro 0,2 a 2,0 mg.L-1 
Turbidez Máximo de 5 UT 

Cor aparente 15,0 uH 

 

 
Analisando o resultado, percebe-se que não existe 
variação nos valores para pH, turbidez e cor entre 
as amostras e todas estão dentro da faixa 
permitida pelo ministério da saúde. Em relação à 
quantidade de cloro, só satisfaz nas amostras da 
rede em todas as escolas. Nas amostras de 
reservatórios e filtros de todas as escolas o cloro 
não foi detectado praticamente. A explicação 
provável para esse efeito se dá, ao analisarmos a 
característica volátil do cloro, que se desprende da 

fase aquosa continuamente, e no reservatório o 
tempo que a água fica reservada é suficiente para 
diminuir significativamente sua concentração 
aponto de não ser detectado utilizando essa 
técnica de análise. 

 
Figura 01 – concentração (mg.L-1) de Flúor nas 
amostras. 
Ao analisarmos aFigura 01, percebe-se que existe 
variação significativa na concentração de Flúor, 
porém todosvalores estão dentro faixa de 
concentração permitido pelo ministério da saúde.  
 

 
As amostras de água analisadas estão em geral 

dentro dos padrões, com exceção do parâmetro 

cloro livre, nas amostras de reservatórios e 

filtradas .É necessário, portanto, maior atenção 

com a conservação e limpeza dos reservatórios e 

filtros nas escolas de Gongogi-BA. 
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O termo spin refere-se a uma variável 

dinâmica de sistemas atômicos, que tem as 
mesmas dimensões do momento angular.1 A 
descoberta do spin possibilitou explicar e 
esclarecer a multiplicidade de estados eletrônicos 
verificada por espectroscopia, a influência de 
campo magnético sobre os espectros, assim como 
a distribuição eletrônica dos elétrons nos átomos e 
aspectos da ligação química. 

O ensino do conceito de spin em nível 
introdutório tem-se caracterizado por considerá-lo 
como um modo de rotação do elétron2, o que pode 
conduzir a uma interpretação excessivamente 
realista do mundo microscópico. O objetivo deste 
trabalho é apresentar as raízes históricas desta 
concepção de spin e apresentar um argumento 
contrário a tal simplificação didática. 

 

 

A história da descoberta do spin remonta 
às tentativas de explicação da multiplicidade de 
estados dos elétrons em átomos, conforme 
evidenciado por espectroscopia atômica, nas 
primeiras décadas do século XX. Sommerfeld 
desenvolveu o modelo de Bohr e propôs quatro 
números quânticos inteiros para caracterizar o 
estado de um elétron; Landé desenvolveu um 
modelo do átomo em termos de momento angular, 
no qual introduziu números quânticos fracionários, 
múltiplos de 1/2. 

Pauli trabalhava de modo mais abstrato, 
procurando uma explicação independente dos 
modelos de Sommerfeld e Landé, que criticava. 
Atribuiu dubletos de alcalinos a “uma estranha 
propriedade quantum-teórica do elétron radiante 
[excitado], com dois valores, que não pode ser 
descrita classicamente”3. Explicou a capacidade 
das camadas eletrônicas dos átomos — K = 2; L = 
8 etc. — pelo fato de se atribuir a cada elétron 
quatro números quânticos diferentes. Tal ideia foi 
apoiada por dados espectroscópicos3. (É 
importante notar que estes números quânticos 
eram os empregados na época e não incluíam o 
número de spin, que ainda não tinha sido 
conceituado.) 

Na esteira desses trabalhos, Uhlenbeck e 
Gouldsmit (1926) publicaram um artigo intitulado 
Elétrons Rotatórios e Espectros Atômicos no qual 
introduziram a noção de spin como rotação do 

elétron: “se o spin corresponde a uma rotação 
quântica, existirão, em geral, dois de tais estados 
[sentido horário e anti-horário]4. Nesse artigo, os 
autores explicam vários fatos com base no spin. 
Trabalhos subsequentes deram validade à noção 
de spin, compatibilizando-a com a nova mecânica 
quântica e modificando seu conceito para algo 
mais abstrato que a rotação de uma partícula. 

Do ponto de vista físico, o conceito de spin 
como rotação é inadequado porque o elétron é 
considerado um ente elementar, que exibe massa, 
carga elétrica e spin. Sendo elementar, o elétron é 
íntegro e não pode ser decomposto em partes com 
propriedades separadas. 

O spin pode ser teoricamente vinculado a 
um momento angular a momento magnético1. 
Supor que o momento angular e o momento 
magnético do elétron decorrem de sua rotação 
implica em considerar que tanto a massa quanto a 
carga elétrica estariam localizadas sobre sua 
superfície, realizando movimentos rotatórios que 
gerariam tais momentos. Tais ideias requerem a 
decomposição do elétron em partes que possuem 
massa e partes que possuem carga elétrica, em 
contradição com sua natureza elementar. (Note-se 
que o termo carga elétrica sugere que se possa 
fazer tal separação, como se o elétron 
“carregasse” a propriedade que o faz elétrico). Por 
outro lado, o cálculo da velocidade necessária para 
o elétron produzir um momento magnético da 
ordem do valor medido viola a teoria da 
relatividade3. 

 

 

A visão realista de um ente quântico nem 
sempre possibilita a elaboração de significados 
adequados ao discurso formal da teoria e à 
compreensão dos fenômenos. 

Faz-se necessária uma transposição 
didática do conceito atual de spin que considere a 
história do seu descobrimento, posto que a história 
pode contribuir para esclarecer a elaboração do 
seu significado. 
____________________ 
1 DIRAC, P. The principles of quantum mechanics. 
4th ed. Oxford: Claredon, 1967.  

2 ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química Tradução 
de Ricardo Bicca de Alencastro. Porto Alegre: Bookman, 
2006.  

3 TOMONAGA, S. The story of spin. Chicago: The 
University of Chicago Press, 1997. 
4UHLENBECK, G. E.; GOUDSMIT, S. Spinning 
Electrons and Atomic Spectra. Nature, v. 117, p. 264-
265, 192. 
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No Brasil, pouco mais da metade dos 
professores do Ensino Médio da rede pública de 
ensino (55%) não tem formação na área em que 
atuam, segundo um levantamento realizado pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP)1. A Bahia é o 
Estado que possui menor proporção de 
professores com a formação ideal no sistema 
público apresentando apenas 8,5% dos 
professores com a formação ideal. Com o intuito 
de investigar e mapear o trabalho docente de 
profissionais sem formação em Licenciatura em 
Química, que ministram aulas da disciplina 
Química nas escolas de Ilhéus e Itabuna, este 
trabalho pretende avaliar os fatores que levam a 
atuação desses sujeitos em um campo que não é 
de sua formação, trançando um perfil do atual 
cenário desse problema nos municípios de Ilhéus 
e Itabuna. Nesse sentido, esta apresentação 
discute dados iniciais construídos a partir de um 
recorte de uma investigação mais ampla, que 
focaliza resultados de pesquisa construídos a 
partir de depoimentos expressos por professores 
que ministram a disciplina de Química sem serem 
formados em Licenciatura em Química. 

 

 
Durante a pesquisa foram investigados sete 

professores lotados em escolas estaduais de 
Ilhéus e Itabuna, sendo três escolas em ilhéus e 
três escolas em Itabuna, cinco desses professores 
são formados em Licenciatura em Ciências 
Biológicas, um em Engenharia de Produção e um 
formado em Licenciatura em Filosofia. Esses 
Profissionais já estão atuando há no mínimo 2 
anos ministrando aulas de Química nas suas 
respectivas escolas. Por meio de uma leitura 
atenciosa das respostas aos questionários dos 
sujeitos de pesquisa e se utilizando da Análise 
Textual Discursiva (ATD)2, foram construídas as 
seguintes categorias: Complementação da carga 
horária; Comprometimento do ensino-
aprendizagem; Aulas tradicionais; Dificuldade em 
transmitir o conteúdo. 

A não formação na disciplina especifica em 
que leciona, segundo os professores que 
responderam ao questionário evidencia um 
comprometimento do ensino aprendizagem, do 
professor para com o aluno, dessa forma ao não 

vermos o ensino de química como algo complexo 
e especifico admitimos que qualquer profissional 
possa “dar aula”. As escolas admitem que o 
professor sem a devida formação possa ministrar 
aulas de química, sem se comprometer com a 
responsabilidade que esse profissional tem, ele 
deverá produzir, provocar, lapidar o conhecimento 
químico na mente dos alunos3. 

 

 
Figura 5: Tempo lecionando a disciplina de Química 

 

 
A investigação permitiu apontar alguns 

aspectos que contribuem para a atuação desses 
professores em uma área que não é de sua 
formação, como a exigência da complementação 
da sua carga horaria e a falta de Licenciados em 
Química na escola. E a constatação que existe um 
comprometimento no ensino aprendizagem do 
ensino de Química, realizado por esses 
profissionais. 
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A experimentação é uma ferramenta com 

grande utilidade para o ensino de Química e 
alguns estudiosos entendem que o potencial dos 
experimentos pode ser plenamente explorado se a 
estratégia utilizada for investigativa, o que permite 
ao aluno atingir uma aprendizagem significativa 
(GUIMARÃES, 2009). Foi realizada uma oficina 
sobre massa molar e mol, realizada em um colégio 
da rede pública de Jequié-BA, nos momentos de 
encontros do PIBID, cujo objetivo era relacionar os 
conteúdos de Química já mencionados, com 
experimentos simples na produção de massa de 
modelar e brigadeiro caseiro. Por meio dessa 
experimentação, buscou-se despertar a 
curiosidade do aluno e seu maior envolvimento 
com o estudo da Química, onde o mesmo, a partir 
das análises feitas, buscou respostas e fez 
relações com o que foi abordado. Além disso, no 
momento da oficina instigou-se a compreensão 
das definições em termos de quantidade de 
matéria (microscopicamente) para correlacionar 
com quantidades dos materiais utilizados nos 
experimentos (macroscopicamente). Vale 
ressaltar que tratava-se de uma turma com 
severas dificuldades em aceitação das aulas de 
Química e de entendimento dos conceitos mais 
básicos. 
 

 
Os resultados foram baseados na 

aplicação de um questionário sobre o 
conhecimento prévio dos alunos e após a 
experiência, com o intuito de identificar quais foram 
as suas conclusões a partir das observações 
feitas. Na primeira pergunta pediu-se que eles 
explicassem o que havia ocorrido no experimento. 
Das dezesseis respostas, nove estavam 
condizentes com aquilo que se buscava, como por 
exemplo, “A quantidade de reagente colocado 
interfere no produto final”. Na segunda pergunta foi 
questionado quais seriam os produtos e reagentes, 
na qual foi perceptível que a maioria dos alunos 
respondeu coerentemente, enquanto poucos não 
souberam identificar. Além disso, quando se 
indagou na terceira e quarta perguntas o que 

aconteceria caso os reagentes fossem postos pela 
metade e caso fosse colocado o dobro, os mesmos 
também souberam concluir que a quantidade de 
produtos cairia pela metade e dobraria, 
respectivamente. 

 

Figura 1 - Percentual das respostas que estão coerentes  

 
Segundo a figura 1, o gráfico mostra o 

percentual de respostas coerentes, no qual as 
perguntas dois e quatro foram as que os alunos 
tiveram maior desempenho, demonstrando um 
domínio em relação aos reagentes e produtos e a 
quantidade dos mesmos, que interferem na 
reação. 
 

 
Dado o exposto, foi possível concluir, a 

partir da experimentação e das respostas 
analisadas no questionário, que houve um 
desenvolvimento do conhecimento cientifico dos 
alunos, relacionando assim a teoria com a prática. 
____________________ 
GUIMARÃES, C. D. Experimentação no Ensino de Química: 

Caminhos e Descaminhos Rumo à Aprendizagem 

Significativa. QNEsc. Vol. 31, nº 3, agosto 2009.
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O Brasil é um dos principais produtores de carambola 
do mundo e a exploração desse fruto está em grande 
expansão1. Sendo os frutos e vegetais fontes 
primárias de compostos bioativos e elementos 
essenciais, informações e monitoramento desses 
analitos tornam-se tópicos bastante relevantes. Os 
compostos fenólicos em produtos naturais são um 
dos principais compostos bioativos presentes em 
frutos e vegetais uma vez que sua capacidade 
antioxidante ajuda a combater o processo oxidativo 
do organismo e atua na prevenção e tratamento de 
condições patológicas2. Adicionalmente, informações 
e monitoramento do teor de metais em alimentos é 
também bastante pertinente devido à sua 
importância toxicológica ou nutricional. Nesse 
trabalho, aplicou-se a matriz Doehlert, uma técnica 
de otimização multivariada, para desenvolver um 
método analítico que promove extração assistida de 
ultrassom de compostos polifenólicos, ferro, 
manganês e zinco em amostra de Averrhoa 
carambola L. A determinação de metais foi efetuada 
usando a espectrometria de absorção atômica com 
chama (FAAS) e o teor de polifenólicos totais foi 
obtido através da aplicação do procedimento descrito 
por Folin-Ciocalteau3 usando espectrofotometria de 
absorção molecular. 

 
No processo de extração de compostos polifenólicos, 
estudou-se a influência do pH, teor de etanol e tempo 
de sonicação sendo a resposta avaliada em termos 
de concentração de polifenóis em mg de ácido gálico 
equivalente. Na extração de metais, estudou-se as 
variáveis massa da amostra, concentração de ácido 
nítrico e tempo de sonicação e resposta foi avaliada 
em termos de recuperação através de comparação 
com os resultados obtidos da digestão ácida. A 
primeira etapa de análise dos dados se constituiu de 
estudos para a extração dos metais ferro, manganês 
e zinco de forma individual. Os dados gerados para 
cada um dos elementos estudados foram ajustados 
a modelos matemáticos lineares e quadráticos e esse 
estudo demonstrou a maior eficiência do modelo 
quadrático na descrição dos dados. Em seguida, 

efetuou-se a análise simultânea da resposta dos 
metais ferro, manganês e zinco utilizando-se a 
função desejabilidade. Essa aplicação forneceu as 
melhores condições para extração simultânea, 
correspondendo à concentração de ácido nítrico de 
1,0 mol L-1, tempo de sonicação de 5 minutos e 
massa da amostra de 0,1 g. 

Tabela 01: Análise de variância dos efeitos calculados 
para a otimização dos procedimentos de extração. 

 Polifenóis Fe Mn Zn Ftab 

Regressão 1,659 1,95 3,21 2,94 4,77 

Falta de ajuste 5,179 3,96 0,96 50,76 19,16 

A análise de variância dos modelos forneceram valores 
F, referentes à significância estatística da regressão, 
menores que aqueles tabelados à um nível de 
confiança de 95% o que caracteriza falta de evidência 
estatística que comprove eficiência na regressão. Essa 
análise também forneceu valores de F para a falta de 
ajuste inferiores àqueles tabelados com excessão do 
zinco. O modelo foi utilizado na indicação de 
tendências que levam a otimização do método. 

 
Dentro dos parametros experimentais estudados, a 
melhor resposta obtida para a extração de compostos 
polifenólicos em amostra de carambola correspondeu 
a 1,42 mg de ácido gálico equivalente por grama de 
amostra e as melhores condições encontradas 
corresponderam a 40% em concentração de etanol, pH 
2,0 e tempo de sonicação de 30 minutos. Na extração 
simultânea de metais as melhores condições 
encontradas foram: concentração de ácido nítrico em 
1,0 mol L-1, tempo de sonicação de 5 minutos e massa 
da amostra de 0,1 g. 

UESB 
_______________ 
1 Natale W, Prado RM, Romualdo LM, et al. Revista Brasileira De 

Fruticultura, 2008, 30, 4. 
2 Dembitsky VM, Poovarodom S, Leontowicz H, et al. Food Research 

International, 2011,44. 

3 Cicco N, Lanorte MT, Parggio M, et el. Microchemical Journal, 2009, 
91. 
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O desenvolvimento de metodologias capazes de 
determinar elementos traços em óleos comestíveis 
tem ganhado bastante importância nos últimos 
anos1.O teor de elementos traço é um importante 
critério que assegura não somente a manutenção 
do sabor, mas também define os tempos de 
estocagem e a velocidade de deterioração2. Esses 
metais podem ser provenientes do solo no qual a 
plantação é estabelecida, dos fertilizantes, dos 
corretivos agrícolas, dos agrotóxicos, da poluição 
ambiental e da contaminação ocorrida durante os 
processos de extração e conservação. Devido ao 
alto teor de gorduras, óleos vegetais são amostras 
difíceis de serem digeridas por apresentarem uma 
complexa estrutura orgânica com alta concentração 
de componentes oleosos1. Nesse cenário, a 
utilização de um procedimento baseado na 
formação e quebra de emulsão se constitui de uma 
alternativa para esses tipos de amostra.  
 

 
Nesse procedimento foram utilizadas soluções de 
ácido nítrico como fase aquosa para favorecer a 
partição do analito; soluções de triton X-114 como 
surfactante para estabilizar a emulsão formada e as 
amostras foram submetidas à sonicação por 12 min 
de forma a aumentar a interação entre as espécies 
e promover a troca do analito entre as fases 
favorecidas. A quebra das emulsões foi promovida 
por aquecimento em banho maria. Estudou-se 
então as variáveis concentração das soluções de 
ácido nítrico e triton X-114 e a temperatura de 
quebra de emulsão obedecendo a matriz do 
planejamento Doehlert mostrada na Tabela 01.  
A determinação de metais foi efetuada utilizando 
espectrometria de absorção atômica de fonte 
contínua com chama. Efetuou-se a análise 
simultânea da resposta em termos de concentração 
dos metais cálcio, ferro e magnésio utilizando-se a 
função desejabilidade como ferramenta de 
otimização. As superfícies geradas a partir da 
aplicação da otimização simultânea são mostradas 
na Figura 01. 
 
 
 
 

Tabela 01: Matriz do planejamento Doehlert 
utilizado na otimização do procedimento. 

Exp [HNO3] % T-X114 Temperatura 

1 5 6 75 

2 4 4 60 

3 4 4 60 

4 4 8 90 

5 4 8 90 

6 3 2 75 

7 3 6 75 

8 3 10 75 

9 2 4 60 

10 2 4 60 

11 2 8 90 

12 2 8 90 

13 1 6 75 

Figura 01: Superfície de resposta para otimização 
simultânea da variáveis em estudo utilizando a 
desejabilidade global como resposta. 

 > 0. 4 
 < 0. 375 
 < 0. 275 
 < 0. 175 
 < 0. 075 
 < -0. 025 
 < -0. 125 

 > 0. 4 
 < 0. 4 
 < 0. 2 
 < 0 
 < - 0. 2 
 < - 0. 4 

 > 0. 4 
 < 0. 4 
 < 0. 2 
 < 0 
 < - 0. 2 
 < - 0. 4  

 
A aplicação de matriz Doehlert possibilitou 
encontrar  as melhores condições para a extração 
simultânea dos metais em óleo de coco usando 
emulsificação assistida por ultrassom e quebra de 
emulsão. Os valores ótimos corresponderam à 
[HNO3]em 3,0 mol L-1, %TX-114 de 6% e 
temperatura de quebra de emulsão de 75°C.   
 

 
UESB, CAPES, CNPQ, UFBA 
__________________ 

1 Vique CC, Bouzas RP, López MJO.Food Chemistry, 
134, 2012. 
2Bakircioglu D,Kurtulus YB,Yurtsever S. Food 

Chemistry, 138, 2013. 
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Espécies do complexo Cryptococcus 

neoformans são os principais causadores da 
Criptococose, uma infecção fúngica que afeta 
principalmente indivíduos imunocomprometidos. 
Inúmeras buscas por novos fármacos têm sido 
feitas para o tratamento desses fungos. Os 
compostos antifúngicos existentes são escassos e 
apresentam alta toxicidade e baixa eficácia.1O 
gênero Anemia (Anemiaceae) apresenta mais de 
100 espécies terrestres em regiões áridase 
rochosas das Américas.2A. tomentosa (Sav) Sw, é 
a espécie mais comumente encontrada na região 
central e sudoeste do país, conhecida 
popularmente como ‘espiga-de-ferrugem’.3 

Espécies pouco estudada, principalmente sobre os 
seus constituintes fixos.  

Este estudo teve por objetivo realizar uma 
triagem da atividade antifúngica do extrato 
metanólico de folhas de A. tomentosa de Jequié, 
Bahia contra duas espécies de Cryptococcus 
(C.Gatti e C. neoformans) e cinco de Candidaspp 
(C. albicans,C.glabrata, C. tropilacalis, C. 
parapsilosise C. krusei). Nos testes fungicidas foi 
aplicado o método de microdiluição para a 
determinação da Concentração Inibitória Mínima 
(CIM). 
 

 
Na prospecção por cromatografia em 

camada delgada (CCD) revelada com NP-PEG4 
foi detectada a presença de compostos fenólicos 
e/ou cumáricos no extrato metanólico da A. 
tomentosa (EMAT) devido ao aparecimento de 
manchas com intensas fluorescências amarela, 
alaranjadas e azul (λ365 nm), além disso, placas 
CCD’s reveladas com vanilina-H2SO4 
apresentaram manchas avermelhadas e 
alaranjadas, indicando a presença de compostos 
terpênicos4. As classes de compostos detectados 
em EMAT são de grande interesse farmacológico 
por apresentarem várias atividades biológicas, tais 
como: antioxidante, fungicida, antimicrobiana, 
citotóxica anti-inflamatória, anticolinesterásica, 
além das capacidades de abstração de radicais 
livres, metais e macromoléculas4. A Tabela 1 
mostra os valores de CIM obtidos para EMAT 
contra sete linhagens de fungos patogênicos. 

 

Tabela 1. Concentração Inibitória Mínima (CIM, 
µg/mL) 
 

Levedura EMAT 

Cryptococcus gatti 125 

Cryptococcus neoformans 125  

Candidaspp (5 espécies) >500 

 
Os resultados das atividades antifúngicas 

mostraram que ambas as espécies de 
Cryptococcus foram significativamente suscetíveis 
a EMAT (CIM de 125 µg mL-1), indicando a 
necessidade do fracionamento cromatográfico 
desse extrato para poder obter frações ou 
compostos com ação antifúngica mais potente. 

 

A triagem fitoquímica permitiu identificar 
no extrato bruto em MeOH de folhas A. tomentosa 
a presença de metabólitos (flavonoides, 
terpenóides e cumarinas) de interesse químico-
farmacológico. EMAT mostrou atividade 
antifúngica contra C. gattii e neoformans bastante 
promissora, considerando que são amostras de 
um extrato vegetal bruto. Novos estudos 
fitoquímicos serão feitos para se obter frações e/ou 
compostos mais eficazes.  

 

 
 
CAPES, ICB-UFMG, UESB. 
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A problemática dos corantes vem se destacando 

nos últimos tempos por conta do alto volume de 
efluentes descartados nas vias fluvias, causando 
danos irreversíveis ao meio ambiente1. Por conta 
disso, técnicas como a adsorção vêm sendo 
desenvolvidas no intuito de reduzir estes impactos 
ambientais. A síntese de adsorventes híbridos 
sílica/quitosana visa a obtenção de um sólido a 
baixo custo e com alta capacidade adsorvente. 
Neste trabalho, foram sintetizados 4 sólidos 
híbridos sílica/quitosana pelo processo sol-gel 
(T14, T15, T16 e T18), variando-se quanto às 
proporções de quitosana/TEOS com e sem 
inserção de óleo de soja, no intuito de adsorver o 
corante azul de bromofenol em meio aquoso. As 
matrizes foram caracterizadas através de analise 
de infravermelho, difração de raio-x e microscopia 
de varredura eletrônica, os perfis de adsorção dos 
sólidos foram avaliados quanto ao pH ideal, a 
cinética de adsorção, a massa de adsorvente e à 
termodinâmica. 

 
Foram sintetizados os sólidos T14, T15, T16 e 

T18, cujas razões em massa TEOS/Quitosana 
foram, respectivamente, 4,9, 4,9, 4,9 e 2,4, tendo 
o T15, T16 e T18 2,0 g, 80 mg, 2,0 g de óleo de 
soja, respectivamente. Todas as matrizes foram 
caracterizadas como amorfas ao raio-x. A 
espectrometria na região do infravermelho indicou 
a presença de grupos silanóise siloxanos, bem 
como bandas N-H, confirmando a inserção da 
quitosana na estrutura. A microscopia de varredura 
eletrônica indicou que sólido T18 apresentou a 
superfície com elevado grau de irregularidades e 
reentrâncias, fatores indicativos de alto potencial 
adsorvente. Os sólidos que apresentaram melhor 
performance de adsorção foram o T14 e o T18, 
cujos melhores resultadosforam obtidos entre os 
valores de pH 2 a 8 (Figura 1).  

 
Figura 1 – Gráfico percentual de remoção versus 

pH, para perfil de adsorção nos pHs estudados. 
 

A cinética de adsorção definiu em 80 e 20 
minutos, o melhor tempo para o T14 e T18, 
respectivamente. As massas ideais desses 
adsorventes foram 50mg para o T14 e 40mg para 
o T18, para concentrações do corante de 30 mg L-

1 e 250 mg L-1, respectivamente. De todos sólidos 
sintetizados destacou-se o T18, que alcançou 99% 
de remoção do Azul de Bromofenol presente em 
20 mL de uma solução 250 mg L-1. Durante o 
estudo termodinâmico, sólido T18 não apresentou 
equilíbrio de adsorção entre 200 e 1400 mg L-1, ou 
seja, não houve saturação na superfície do sólido 
até esta concentração. 
 

 
Dentre os sólidos sintetizados, o T18 apresentou 

a melhor performance de adsorção, com 
percentual de remoção de 99% para uma solução 
do corante com concentração de 250 mg L-1. 

 
Os autores agradecem ao CNPq pela concessão 
de bolsa de Iniciação Científica e ao CETENE 
pelas análises por MEV. 
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Evaluation for removing dyes used in textile industry, Procedia 

Materials Science, v.8 p. 586-591, 2015. 
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Ao longo dos últimos anos, as práticas de 

docentes que atuam no Ensino Superior têm 
passado por modificações, na mesma medida em 
que cresce a demanda institucional por docentes 
mais qualificados1. Desta maneira, investigações 
acerca das práticas realizadas por esses docentes, 
se tornaram relevantes. Este estudo tem como 
objetivo identificar professores que apresentem 
práticas docentes diferenciadas em sua atuação 
em sala de aula, conforme a compreensão de 
licenciandos de Química, Física e Biologia, de uma 
instituição de ensino superior localizada no sul da 
Bahia. Ressalta-se que os resultados aqui 
apresentados compõem uma investigação em 
andamento que foi submetida e aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa.  

 
Utilizamos como fonte de dados desta 

pesquisa um questionário composto de oito 
questões aplicado a quarenta e dois licenciandos 
dos três cursos citados, sendo: 12 de Química, 11 
de Física e 19 de Biologia. As respostas ao 
questionário foram analisadas sob a luz da Análise 
Textual Discursiva (ATD)2. A análise dos 
questionários indica que 65 professores que 
ministram disciplinas específicas e integradoras, 
foram identificados pelos licenciandos como 
docentes que atuam em sala de aula com práticas 
diferenciadas. As disciplinas específicas são 
aquelas que trabalham o conteúdo específico na 
ótica particular da Ciência abordada (química, 
física ou biológica) e as integradoras são aquelas 
que discutem o conhecimento na ótica do ensino. 
Da análise dos questionários temos uma categoria 
a priori, A) relação teoria e prática, e duas 
categorias emergentes, a saber, B) relação do 
método com a aprendizagem e C) relação afetiva 
com o ensino e aprendizagem. Após a 
categorização das respostas dos licenciandos 
obtivemos a frequência com que determinadas 
práticas docentes foram mais ressaltadas pelos 
licenciandos. A Figura 1 apresenta a relação das 
categorias por curso pesquisado, apresentando os 
resultados em frequência relativa. Observamos na 
Figura 1 que no curso de Licenciatura em Química 
as relações interpessoais são essenciais para o 
processo de aprendizagem3, representada pela 
categoria C. Já para os licenciandos de Física 
existe uma importante relação entre o método 

utilizado pelo professor em sala de aula e sua 
aprendizagem, o que pode significar um 
rompimento com o ensino tradicional3 (B). E para 
os alunos de Biologia existe uma aproximação 
entre as relações interpessoais e os métodos 
utilizados em aula (B e C). 

 

Figura 1: Relação de categorias por curso 
 

Nas respostas dos licenciandos as 
práticas diferenciadas dos docentes, aparecem 
como auxiliadoras no processo de ensino e 
aprendizagem e podem, em alguns casos, 
ultrapassar os limites da sala de aula. 

 
O que se percebe é que para os 

licenciandosas ações dos docentes têm provocado 
a modificação no perfil acadêmico, tornando-os 
capazes de pensar diferentes práticas para o 
ensino. Com isso os professores são capazes de 
contribuir com práticas educativas que permitem 
dar significado a aprendizados científicos 
diversificados, de forma articulada. Dois fatores se 
destacam quando se pensa na aprendizagem, a 
relação afetiva, e o método nesse processo.  
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2 MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. Análise textual discursiva. 2 
ed. Ijuí: Unijuí. 2013.  
3 CUNHA, M. I.; SOARES, S. R.; RIBEIRO, M. L. (Ed). 
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O cobre pode ser essencial ou tóxico, em baixas 

concentrações é benéfico à saúde humana por isso 
é recomendável ingestão de pequenas quantidades 
diariamente. Esse metal tem sido utilizado para o 
tratamento de anemia, porque estimula a produção 
de glóbulos vermelhos no sangue6. Entretanto a 
exposição a altos níveis de cobre pode causar 
irritação a mucosa nasal e a garganta, náuseas 
entre outros sintomas1. A água é a maior fonte de 
exposição de cobre para a população em geral por 
isso a necessidade da determinação nesta matriz2. 

A utilização de técnicas de pré-concentração e 

separação podem resolver essa dificuldade melhorando 

assim o limite de detecção, removendo os componentes 

interferentes da amostra, melhorando também a precisão 

e exatidão das técnicas de análise.3 Desta forma a extração 

em fase sólida para pré-concentração apresenta a 

vantagem por ser mais simples, rápida e apresentar 

elevado fator de pré-concentração.4  

O objetivo deste trabalho é mostrar a 
possibilidade do emprego do carreador de cromato 
de prata para coprecipitação de quantidades traço 
de Cu(II) em amostras ambientais para 
determinação por FAAS. 

 

 
O procedimento consistiu na pré-concentração de 
10 mL de amostra contendo 20 µg L-1 de cobre, ao 
qual foi adicionado os agentes precipitantes prata 
(Ag+) e o cromato (CrO4

2-), após ocorrida reação as 
amostras foram centrifugadas por 10 min, 
posteriormente removeu-se o sobrenadante e 
adicionou-se 200 µL de ácido nítrico HNO3 aspirado 
para o FAAS.  As variáveis experimentais foram 
otimizadas a partir da aplicação da matriz doehlert, 
as variáveis estudadas foram concentração de 
cromato (2,75x10-4 – 8,25 x10-4 mol L-1), 
concentração de prata (5,5x10-4 – 1,65 x10-3 mol L-

1), pH (4,0-8,8) e concentração do eluente (0,1-0,5 
mol L-1). As condições adequadas obtidas para o 
procedimento foram: concentração de cromato 5,76 
mol L-1, concentração de prata 1,15 mol L-1,  pH 7,20 
e concentração do eluente 0,35 mol L-1. Nestas 
condições foram obtidos os parâmetros analíticos 
do procedimento, sendo os limites de quantificação 
para o cobre 0,76 µg L-1. A precisão foi determinada 
pelo desvio relativo padrão (% RSD) nas 
concentrações 5 e 50 µg L-1 e estes valores foram 

menores que 2,67% com n=7. O fator de pré-
concentração para o Cu 2+ foi 28. A exatidão do 
procedimento foi dada pela recuperação de cobre 
em amostras reais de água e os valores 
encontrados foram maiores que 95,9%. A 
concentração de cobre encontrado nas amostras de 
água mineral e subterrânea foram 4,17 ± 0,49 e 4,57 
± 0,31 µg L-1 respectivamente.         O procedimento 
desenvolvido mostrou-se si  mples, de baixo custo e 
relativamente rápido além de apresentar bons 
parâmetros analíticos, ser útil na pré-concentração 
de cobre em águas (subterrânea e mineral).  

 

 
O cromato de prata é um ótimo carreador para 

pré-concentração de cobre.  O procedimento 
apresentou ótimos parâmetros analítcos além de 
ser simples, de baixo custo, dando ao FAAS  
sensibilidade para determinação de cobre em níveis 
traço. 
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2 Arab. J. Chem. 2014 
3. Khazaeli, S.; Nezambamadi, N.; Rabani, M.; Panahi, H. A. A new 

functionalized resin and its application in flame atomic absorption 
spectrophotometric determination of trace amounts of heavy metal ions 

after solid phase extraction in water samples. Microchemical Journal, 

106 (2013) 147–153.  
4. Evans, E. H.; Pisonero, J,; Smith, C. M. M.; Taylor, R. N. T. Atomic 

spectrometry update: review of advances in atomic spectrometry and 

related techniques. J. Anal. At. Spectrom., 2014, 29, 773-794. 
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O cádmio trata-se de um metal de transição 

considerado potencialmente perigoso por ser 

bioacumulável e persistente no meio ambiente, 

podendo percorrer grandes distâncias pelo vento e 

pelo curso das águas. Pode afetar a saúde 

humana causando sérios problemas, como a 

doença Itai-Itai caracterizada por causar fraturas e 

má formação nos ossos. Considerando a ampla 

utilização do cádmio na indústria e a decorrente 

contaminação de ambientes aquáticos, evidencia-

se a necessidade de monitoramento dos teores 

desse elemento e de seus compostos em diversas 

matrizes. Entretanto, as concentrações de cádmio 

podem se apresentar em quantidades traço, 

dificultando a sua quantificação. Desta forma, uma 

etapa prévia de separação e pré-concentração 

pode ser requerida, para o enriquecimento da 

amostra e posterior quantificação. O presente 

trabalho tem como objetivo desenvolver um novo 

método baseado em microextração com 

emulsificação assistida por ultrassom para pré-

concentração de cádmio em amostras de efluente 

urbano e água e determinação por espectrometria 

de absorção atômica com chama (FAAS).  

 

 
Esse método baseia-se na utilização da mistura 
dos solventes extratores tricloroetileno e 1,2 
dicloetano, do reagente quelante 2- (2 -piridilazo - 
5 -bromo) -5- (dietilamino) fenol (Br-padap) e do 
solvente dispersor etanol, em uma solução 
contendo íons cádmio. Após emulsificação por 
ultrassom, a mistura é centrifugada para a 
separação das fases. Posteriormente, o 
sobrenadante é descartado e o teor de cádmio na 
fase rica é dosado por FAAS.  Foi empregada 
estratégia de otimização multivariada, utilizando 
planejamento de mistura para escolha do solvente 
extrator e dispersor e planejamento Box-Behnken 
para otimização das demais variáveis. Os valores 

críticos e selecionados são mostrados na tabela 1. 
O procedimento proposto foi aplicado na amostra 
certificada de efluente e em amostras reais de 
água e efluente urbano coletados na Bahia do 
pontal na cidade de Ilhéus, Bahia. Os resultados 
são apresentadas na tabela 2. Realizou-se o teste 
t e verificou-se a concordância a um limite de 
confiança de 95%.  
Calculou-se os limites de detecção e quantificação, 
que são respectivamente, 0,39 e 1,3 µg L-1. 
 
Tabela 1. Condições otimizadas do procedimento 

Variável Crítico Valor 
Selecionado 

pH 8,72 8,7 

T. de sonicação 
(min) 

5,03 5,0 

V. de extrator 
(µL) 

58,8 70,0 

V. de dispersor 
(µL) 

109,5 100,0 

 
Tabela 2. Aplicação do método proposto 

Material Quantidade de cádmio (µgL
-1

) 

Método proposto Certificado 
CRM BCR 713 - 

Efluente 
6,0 ± 0,9 5,1 ± 0,6 

Efluente urbano 3,20 ± 0,10  
Água < L.Q.  

 

 
O método desenvolvido, mostrou ser um 
procedimento simples, rápido e de baixo custo 
para pré-concentração e determinação de cádmio 
em água e efluente por FAAS. As variáveis 
otimizadas melhoraram a eficiência da extração.  
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International Publishing Switzerlan., 2015, v. 226, n. 141.  
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O furfural é um composto químico 

produzido a partir da hidrólise ácida de biomassa 
(Esquema 1) e é usada como solventes resinas 
sintéticas e agente precursor de drogas 
antimicrobianas, bem como para a produção de 
deversos compostos1. Na produção mundial de 
furfural, as fontes de carboidratos são recorrentes 
do sabugo de milho e bagaço de cana-de- açúcar. 
No presente trabalho, investigamos novas 
biomassas que pode ser fonte de furfural. Além 
disso, a sua posterior conversão in situ em 
derivados úteis foi hesitantemente feito, seguindo 
os princípios da Química Verde. 

 

Esquema 1. Preparação de furfural a partir de 

biomassa. 

 
A síntese de furfural foi realizar pela 

hidrólise de várias biomassas.2 Além disso, a 
quantificação do furfural foi por espectroscopia e 
análise por Cromatografia Gasosa do destilado. A 
Figura 1 mostra os resultados obtidos no estudo do 
perfil de hidrodestilação de 15g de sabugo de 
milho, variando o volume de solução de ácido 
clorídrico 4mol.L-1.  

 

Figura 1. Estudo do perfil de hidrodestilação do furfural. 

Para eliminar o passo de extração e 
isolamento do furfural com solvente orgânico, foi 
feita uma conversão in situ com o hidrodestilado, 
com formação de um derivado insolúvel 
sinteticamente útil. Portanto, o hidrodestilado foi 
tratado com ácido de Meldrum proporcionando os 
adutos de Knoevenagel3 1 e 2 com um rendimento 
razoável, (Esquema 2). Estes foram convertidos 
nos adutos de Stenhouse4 3 e 4.com baixo 
rendimento para o aduto 4. 

Esquema 2. Transformação in situ do hidrodestilado de 

furfural. 
 

 
Na hidrodestilação de biomassa para 

produção de furfural, a melhor relação entre a 
massa de biomassa e volume de solução de HCl 
4mol.L-1 é de 1:7. É possível produzir derivados 
com práticas verdes, sem a utilização de solventes 
orgânicos na etapa de extração. 
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 A necessidade da determinação de prata e níquel 
em matrizes biológicas e água é um fator 
importante a ser estudado, visto que estas 
matrizes são boas ferramentas para 
monitoramento ambiental e toxicológico.1 Em 
muitos casos a determinação desses metais traços 
não é possível por algumas técnicas 
convencionais como a espectrometria de absorção 
atômica com chamas (FAAS), devido a 
interferência de matriz e baixas concentrações de 
analitos nas amostras.2  
A utilização de técnicas de pré-concentração e 
separação podem resolver essa dificuldade 
melhorando assim o limite de detecção, 
removendo os componentes interferentes da 
amostra, melhorando também a precisão e 
exatidão das técnicas de análise.3 Desta forma a 
extração em fase sólida para pré-concentração 
apresenta a vantagem por ser mais simples, rápida 
e apresentar elevado fator de pré-concentração.4  
Neste trabalho foi proposto a síntese e 
caracterização da resina XAD-4 funcionalizada 
com 5-(4-dimetilaminobenzilideno) rodanina e sua 
aplicação na pré-concetração de prata e níquel, 
bem como o desenvolvimento de procedimento 
para multi determinação destes analitos por 
espectrometia de absorção atômica em chamas 
(FAAS).  
 

 
 A resina XAD-4 foi funcionalizada com o reagente 
5-(4-dimetilaminobenzilideno) rodanina e o 
espectro de infravermelho mostrou pico adicional 
em 1627 cm-1 vibração de estiramento de azo 
compostos (-N=N-) em relação a resina sem 
funcionalizar. O que comprova a real modificação 
da resina através da inserção do ligante.  
O procedimento consistiu na pré-concentração de 
5 mL de amostra contendo 20 μg L-1 de cada 
analito, aos quais foram amostrados através de 
coluna empacotada com a resina funcionalizada, 
em seguida eluídos com HNO3 e determinados por 
FAAS. As variáveis experimentais foram avaliadas 
a partir da aplicação de planejamento fatorial e 

este mostrou que somente o pH e a vazão de 
amostragem são significativos nesse 
procedimento, sendo assim procedeu-se com a 
otimização destas variáveis por design 
experimental Doehlert 
As condições adequadas obtidas para o 
procedimento foram: pH 8,12, vazão de 
amostragem 5 mL min-1, concentração do tampão 
0,001 mol L-1 e concentração do eluente 0,1 mol L-

1. Nestas condições foram obtidos os parâmetros 
analíticos do procedimento, sendo os limites de 
quantificação para Ag+ 1,59 e 0,91 para o Ni2+. A 
precisão foi determinada pelo desvio relativo 
padrão (% RSD) ao menor e maior valor da curva 
de calibração e estes valores foram menores que 
7,39%. O fator de pré-concentração para a Ag+ foi 
33 e para o Ni2+ 17. Foi analisado também a 
frequência analítica do procedimento e obteve-se 
ótimo resultado 90 h-1. 
 

 
 O procedimento desenvolvido apresentou 

parâmetros analíticos bastante relevantes além de 
rápida amostragem e determinação de Ag+ e Ni2+. 
Este procedimento posteriormente será aplicado 
em amostras ambientais, biológicas tais como 
folhas de plantas nativas e moluscos bivalves 
comercializados na cidade de Ilhéus, Bahia. 
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Os corantes orgânicos são utilizados em larga 
escala nas indústrias têxteis, alimentícia, de 
fabricação de papel, têxtil e cosmética. Eles são 
potencialmente nocivos à natureza e apresentam 
baixa taxa de degradabilidade[1-2]. Ao serem 
lançados em corpos hídricos, interferem na 
absorção da luz das comunidades aquáticas, 
podendo acarretar a eutrofização do meio. Nas 
últimas décadas vários processos foram 
desenvolvidos e testados com a finalidade de 
remover esses poluentes. Nesse contexto, a 
reação de Fenton Heterogêneo, um Processo 
Oxidativo Avançado (POA), tem se destacado no 
tratamento de efluentes pela sua eficácia na 
geração de radicais livres reativos na superfície de 
um catalisador, sendo a hidroxila (HO●) um dos 
principais radicais com potencial para 
desencadear a reação de decomposição de 
poluentes recalcitrantes[3]. Assim, este trabalho 
tem como objetivo produzir óxidos de ferro e 
aplicar estes materiais como catalisadores na 
reação de Fenton Heterogêneo. 
Os catalisadores foram sintetizados pelo método 
sol-gel não-hidrolítico a partir da reação do  
Fe(NO3)3.9H2O e NaOH em meio aquoso. O gel 
obtido foi seco em estufa e calcinado em forno 
mufla ao ar a 300°C (Hm-300) e 500°C (Hm-500) 
com taxa de aquecimento controlada a 10°Cmin-1. 
Os catalisadores foram caracterizados por análise 
térmica (TG/DTA), microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) e por difratometria de Raios X 
(DRX). Os materiais foram testados na reação de 
Fenton Heterogêneo utilizando o azul de metileno 
como sistema modelo na presença de peróxido de 
hidrogênio, a reação foi acompanhada por 
espectrofotometria UV-Vis. 
 

 
Os resultados de análise térmica evidenciaram 
dois fenômenos térmicos associados à formação 
estrutural da hematita, sendo o primeiro entre a 
temperatura ambiente até 150°C devido à perda de 
água e espécies voláteis e outro fenômeno em 
torno de 300°C devido à transformação da goetita 
(Gh) em hematita (Hm). 
Os difratogramas de Raios X exibiram reflexões 
em 2ɵ = 24,2; 33; 35,6; 40,9; 49,3; 54,0; 62,3 e 64 
referentes à fase hematita hexagonal das 
amostras Hm-300 e Hm-500 e 2ɵ = 17,8; 21,2; 
26,3, 33,2, 34,8; 36,0 e 36,8 referentes à fase 
goetita da amostra Gh.  

 

(a)                                     (b) 

Figura 1 – Resultados de DRX (a) e TG/DTA (b) 
 
Os resultados de MEV (Figura 2) evidenciaram a 
formação de materiais com partículas de tamanho 
e forma variados com aspecto esponjoso. 

(a)                          (b) 

 
Figura 2 – MEV de Hm-300(a) e Hm-500(b) 

 
De acordo com os resultados de atividade 
catalítica dos óxidos de ferro frente à degradação 
do azul de metileno notou-se que todas as 
amostras foram ativas.A atividade catalítica é 
apresentada na figura 3. 

 
Figura 3 – Cinética de degradação. 

 
Foi possível produzir dois óxidos de ferro, na forma 
de hematita hexagonal, com potencial para 
degradar corantes orgânicos em meio aquoso, 
mostrando-se promissores na purificação de 
efluentespoluídos com corantes. 
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NTRODUÇÃO 
Segundo a ONU, apesar do mundo produzir 

alimentos suficientes para todos, um terço dessa 
produção é desperdiçada. Sendo este, também um 
dos fatores que contribuem para a fome no Brasil, 
mas o problema não é só esse. Quando o lixo 
orgânico é depositado de forma inadequada, pode 
deteriorar solos e águas e até facilitar a incidência 
de doenças. Nas feiras livres depois do horário de 
maior movimento, os restos de alimentos que 
tomam camburões, corredores ou calçadas são o 
maior indicador de como o país ainda encara de 
maneira simplória esse problema. Para diminuir a 
quantidade de alimento, principalmente estragado, 
que é desprezado nos lixos comerciais e 
domiciliares, este projeto tem como objetivo 
produzir etanol de segunda geração a partir de 
frutas que não servem para o consumo, podendo 
ser fabricado a partir da celulose presente em 
qualquer parte do vegetal. 

 
    
A partir dos questionários aplicados foram 

obtidos dados importantes para comprovar a 
viabilidade do projeto. Observe gráficos abaixo: 

 

Como estabelecido no gráfico 01, percebe-se que 
em 55% dos casos, nem todas frutas e verduras 
são vendidas, comprovando a disponibilidade da 
matéria-prima. Quando questionados se fariam a 
doação destes produtos, a maior parte (86%) 
afirmou que sim, os outros (14%) ficaram indecisos 
(gráfico 02). Utilizando o ácido sulfúrico a 0,1 mol/L 
não se obteve grandes resultados, mas foi visível 
a diferença entre o material que não passou pelo 

processo de quebra celulósica e o que foi 
preparado para este fim. A comprovação da 
liberação de açúcares foi comprovada através do 
sacarímetro. A complexa estrutura da biomassa 
lignocelulósica, no geral, é resistente à conversão 
dos polímeros em açúcares fermentescíveis. A 
utilização desta como fonte de carboidratos para 
obtenção de combustíveis e produtos químicos de 
alto valor agregado tem sido severamente 
dificultada pela sua conformação recalcitrante. 

Supõe-se o baixo índice de produção foi gerado 

pela pequena concentração do ácido (apenas 0,1 

mol/L), e a temperatura a que as amostras foram 

submetidas. Dessa forma, otimizar o processo 

estabelecendo padrões de temperatura e 

concentração ácida se torna extremamente 

necessário. 

 

 
 

O uso de frutas na produção de etanol é uma 

alternativa muito interessante, pois, este material 

contém glicose estruturalmente na casca em forma 

de celulose. Degradar os polissacarídeos para sua 

constituição primária afim de ser usado como 

matéria-prima é possível. Apesar da pequena 

quantidade gerada, pode-se afirmar que houve um 

aumento no percentual de carboidratos após o 

processo de fragmentação celulósica comprovado 

através de instrumentos específicos usados para 

determinar a quantidade açúcares. 
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Devido aos avanços na bioquímica de 

produção e nos processos de fermentação, tem 
crescido a produção de diferentes enzimas, 
utilizando resíduos da agroindústria1. 

A lipase tem um amplo campo de 
aplicações, na formulação de detergente, síntese 
de biossurfactantes, a indústria oleoquímica, a 
indústria de laticínios etc.  

Diante disso, utilizar os rejeitos da 
indústria do chocolate (farelo de cacau), como 
meio para fermentação e produção de lipase, é 
uma alternativa altamente viável, uma vez que 
essa cultura (cacau) é predominante na região Sul 
da Bahia. A escolha do fungo filamentoso 
Penicillium roqueforti, para utilização nesse 
trabalho, foi em virtude do mesmo ter classificação 
GRAS (Generally Recognized as Safe) pelo FDA 
(Food and Drug Administration, USA), logo é um 
microrganismo seguro que pode ser utilizado em 
diferentes aplicações sobre tudo na área de 
alimentos. 

Este trabalho teve como objetivo a análise 
do farelo de cacau como substrato utilizando o 
Penicillium roqueforti para a produção de lipase. 
 

 
O farelo de cacau foi inoculado com o P. 

roqueforti a uma concentração de 107 esporos/g, 
para 10 g de resíduo. O processo fermentativo foi 
conduzido por 108h a 26,5ºC e atividade de água 
(aw) 0,854. A cada 12h uma fermentação foi 
retirada e determinada a atividade lipolítica2,3. A 
determinação do perfil fermentativo foi realizada a 
fim de obter um tempo ótimo para a produção de 
lipase. O processo fermentativo procedeu fixando 
uma atividade de água e temperatura ideais para 
crescimento do fungo filamentoso P. roqueforti, 
uma vez que cada microrganismo possui suas 
especificidades em relação a essas variáveis, 
sendo aw 0,7 e 25°C a 35°C para fungos4. 

A figura 1 apresenta o perfil fermentativo 
pela fermentação sólida do farelo de cacau pelo 
fungo P. roqueforti para obtenção de lipase. 

O perfil fermentativo demonstrou que a 
maior atividade lipásica ocorreu no tempo de 60 
horas apresentando uma atividade de 17,33 U/g, 
seguido de um decréscimo de valores de atividade, 

isso por sua vez pode estar relacionado ao 
consumo do teor umidificante do meio pelo P. 
roqueforti para a manutenção de sua vida útil no 
processo fermentativo, além do consumo de 
nutrientes e provavelmente redução significativa 
no teor de lipídeos. 
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 Figura1: Perfil da fermentação em estado sólida no farelo de 
cacau pelo fungo P. roqueforti para obtenção de lipase a 26,5ºC 

e aw 0,854. 
 

 
Os resultados mostraram que o farelo de 

cacau é um substrato viável para o crescimento de 
P. roqueforti, possibilitando a secreção do 
metabólito de interesse (lipase) pelo 
microrganismo. 
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Enzimas são proteínas com atividade catalítica 
que possibilitam inúmeras reações químicas em 
condições muito suaves, se comparado aos 
processos químicos tradicionais. As lipases 
(triacilglicerol éster hidrolases, E.C.3.1.1.3) são 
enzimas capazes de catalisar a hidrólise de 
triacilgliceróis (gorduras e óleos) liberando ácidos 
graxos, diacilgliceróis, monoacilgliceróis e 
glicerol.1 Apresentam um potencial industrial 
significativo devido a elevada atividade catalítica. 
As enzimas microbianas são consideradas mais 
estáveis que as extraídas de plantas e animais, 
tornando sua produção mais conveniente e 
segura.2 A produção de lipases a partir de fungos 
filamentosos, utilizando a fermentação em estado 
sólido (FES), surge como uma alternativa para 
diminuir consideravelmente os custos de 
produção.3 Sendo assim, o objetivo desse trabalho 
é a produção de lipase por Rhizopus sp. em 
processo de FES utilizando como substrato a 
planta mandacaru (Cereus Jamacaru) e o óleo 
lubrificante residual (OLR) como fonte de carbono. 

A produção de lipase por Rhizopus sp. no 
processo de FES, ocorreu em diferentes tempos 
de fermentação e temperaturas. A figura 1 mostra 
a atividade enzimática nas diferentes condições de 
cultivo estudadas. A variação da atividade foi 
mínima no intervalo de tempo estudado. Já as 
temperaturas apresentaram diferenças 
significativas na produção da enzima. As 
temperaturas mais baixas proporcionaram maiores 
atividades, decorrente da melhor produção da 
enzima nessas condições. Em 25 °C e 120h e em 
30 °C e 96h encontramos as maiores atividades 
enzimática. A temperatura é um fator crítico do 
processo de FES, devido ao acúmulo do calor 

metabólico gerado, pois, além da dificuldade de 
mistura do meio sólido, a maioria dos substratos 
utilizados possui baixa condutividade térmica, o 
que pode gerar gradientes de temperatura no 
biorreator. Além disso, para os fungos 
filamentosos, a temperatura influencia diretamente 
a germinação dos esporos, crescimento e 

formação de produtos.4

 

 
O fungo filamentoso Rhizopus sp. utilizando como 
substrato a planta Mandacaru (Cereus jamacaru) e 
o OLR como fonte de carbono através da FES foi 
capaz de produzir a enzima lipase. Sendo uma 
alternativa de baixo custo para produção da 
enzima. Esse trabalho potencializa ações para 
possível ampliação desse estudo com a 
otimização da produção de lipase. 

 
FAPESB, CNPq e CAPES. 
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As lipases (triacilglicerol éster hidrolases, 
E.C.3.1.1.3) são enzimas que catalisam a hidrólise 
de triacilgliceróis (gorduras e óleos) liberando 
ácidos graxos, diacilgliceróis, monoacilgliceróis e 
glicerol.1 Pesquisas com Fermentação em Estado 
Sólido (FES) têm apresentado maiores produções 
de lipases, quando comparada com a fermentação 
submersa; esta vantagem é atribuída à alta taxa de 
crescimento da biomassa e à baixa atividade 
proteolítica.2 As lipases microbianas são valiosas 
para a aplicação biotecnológica, o principal motivo 
é a versatilidade de suas propriedades, no que se 
refere à atuação enzimática, especificidade pelo 
substrato e facilidade de produção em grandes 
quantidades.3 O objetivo desse trabalho é avaliar a 
produção de lipase por Aspergillus Niger e 
Rhizopus sp. utilizando óleo de fritura como fonte 
alternativa de carbono e palma forrageira como 
substrato de baixo custo em processo de FES.  

 
Foi avaliado a atividade enzimática da lipase 
produzida por A. niger e Rhizopus sp. no processo 
de FES em diferentes tempos de fermentação. 
Conforme exposto no gráfico a enzima produzida 
pelo fungo A. niger apresentou maiores atividades 
enzimáticas do que a enzima produzida pelo 
Rhizopus sp., em todo o período de tempo 
estudado. A atividade enzimática teve 
comportamento crescente ao longo do tempo de 
fermentação. Exceto em 48h para a lipase 
produzida por A. niger e em 72h para a lipase 
produzida por Rhizopus sp.. Na produção de 
lipases a partir de fungos, os substratos lipídicos 
atuam como indutores em muitas espécies.4 O 
tempo encontrado para a maior produção de lipase 
pode estar relacionado com a fase de crescimento 
que houve a maior absorção de nutrientes pelo 
microrganismo, presentes no farelo da palma 
forrageira, na fonte de carbono e nitrogênio 

adicionada. Quando se reduz a quantidade de 
nutrientes disponíveis no meio, consequentemente 
há uma queda na geração de produtos.5  

 

 
 

 
No presente trabalho o A. niger foi melhor produtor 
de lipase, tornando uma alternativa para futura 
ampliação desse estudo com a otimização da 
produção de lipase a partir desse microrganismo. 
A palma forrageira e o óleo de fritura, substrato e 
fonte de carbono, foram componentes viáveis e de 
baixo custo, além de fonte de nutrientes para o 
metabolismo microbiano.  
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A inserção de novos cursos na Universidade 

Federal do Oeste da Bahia – UFOB que utilizam os 

laboratórios de química como parte de suas 

atividades acadêmicas, tem levado a uma 

crescente utilização de materiais e reagentes que 

por sua vez tem gerado o aumento da produção 

dos resíduos químicos. A falta de um Programa de 

Gerenciamento de Resíduos tem causado 

acumulo de resíduos químicos em local 

inadequado, resíduos passivos e descartes em 

locais inapropriados. Diante da problemática foi 

proposto um projeto de gerenciamento dos 

resíduos para garantir redução do montante 

residual, otimizar os resíduos armazenados assim 

como sugerir alternativas para minimizar a 

produção de resíduos altamente tóxicos. O 

objetivo do projeto é o levantamento e a 

elaboração de um programa de gerenciamento de 

resíduos de Laboratórios.  Como parte dos 

objetivos o presente trabalho foi mapear a situação 

dos resíduos gerados nos laboratórios de química. 

O mapeamento dos resíduos gerados nos 

laboratórios foi realizado por meio de um 

questionário enviado aos técnicos dos laboratórios 

constando de 10 questões a respeito dos tipos de 

resíduos gerados, recuperação de produtos e 

descartes realizados durante o período de 

realização de cada disciplina desenvolvida em 

laboratório. O resultado do questionário indicou 

que as atividades laboratoriais empregam 

substâncias e produtos de diversas classes. A 

NBR, (2004) classifica os resíduos de acordo com 

a inflamabilidade, corrosão, reatividade, 

patogenicidade e toxicidade. Foram identificados 

273 tipos de reagentes utilizados nos nove 

laboratórios onde são ministradas aulas de 

química. Foi identificado que os resíduos gerados 

são armazenados, no entanto esses resíduos se 

tornam passivos devido a falta da correta 

identificação. Também foi observado que os 

frascos vazios de reagentes permanecem 

acumulados no interior dos laboratórios, causando 

uma ocupação não apropriada do espaço.  

O questionário aplicado aos técnicos permitiu 

mapear a real situação dos resíduos gerados nos 

laboratórios. Foi verificado que os resíduos à 

medida que são gerados são separados apenas 

em duas classes, orgânicos e inorgânicos, fato 

este que impossibilita uma destinação final 

adequada para os mesmos, os configurando como 

resíduos passivos e gerando uma grave 

problemática ambiental. 
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A família da Celastraceae é composta por várias 
espécies que já vem sendo amplamente estudadas, 
dentre elas o gênero Maytenus. O gênero Maytenus 

é predominantemente sul-americano e muitas de 
suas espécies são usadas na medicina popular da 
América do Sul, na forma de infusões ou decocções, 
devido às suas atividades analgésica, anti-
inflamatória e anti-ulcerogênica. Diversas espécies 
de Maytenus já foram estudadas e tiveram suas 
atividades farmacológicas comprovadas. Estudos 
reportam que a M. truncata apresenta atividade 
antiulcerogênica, antinoceptiva e cicatrizante1. 
Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi realizar 
uma análise do extrato hexânico de folhas de M. 
truncata Reiss para isolamento dos seus 
constituintes químicos. 

 
 
 Para isolamento de constituintes de M. truncata foi 
empregado a cromatografia clássica, numa coluna 
de vidro, utilizando como fase estacionária sílica gel, 
aplicando gradiente crescente de polaridade de 
solventes. As frações obtidas foram agrupadas de 
acordo com a similaridade dos RF’s e verificado seu 
grau de pureza por CCD em diferentes eluentes. A 
prospecção fitoquímica do extrato hexânico de folhas 
de M. truncata permitiu o isolamento de cinco 
compostos. Por meio de uma análise utilizando o 
reagente de Lieberman-Burchard, foi possível 
considerar que as substâncias isoladas são 
pertencentes a classe dos terpenos, devido ao 
surgimento de uma coloração castanha, 
característica dessa classe de metabólitos 
secundários, sendo este método qualitativo relatado 
na literatura. Além dos cinco compostos isolados, 
também foi obtido um polímero previamente 
analisado por CDD e pelo espectro de infravermelho 
(Figura 1). Verificou-se no espectro a presença de 
bandas características de hidrocarboneto alifático, 
podendo-se destacar ᶹC=C (1663 cm-1), ᶹCH3 (1375 
cm-1), ʋ CH2 (835 cm-1) e δ CH3 e CH2 (3000 cm-1 – 2800 
cm-1).  
Ao comparar os dados de infravermelho com aqueles 
descritos na literatura (SALAZAR et al., 2006), 
permitiu-se identificar o polímero como sendo o 1,4-
trans-poliisopreno, um polímero natural, chamado de 
gutta-percha, de ocorrência comum em espécies do 
gênero Maytenus.  

Os compostos isolados nesse trabalho serão 
submetidos a técnicas analíticas para a confirmação 
da classe dos terpenos, bem como a elucidação de 
suas estruturas. 
 

 
 

 
 Neste trabalho foi possível isolar cinco compostos 
presentes no extrato hexânico, bem como identificar 
o polímero gutta-percha este último corrobora com os 
dados da literatura. Assim, este trabalho é de grande 
relevância científica para o aprimoramento do 
conhecimento da constituição química do gênero 
Maytenus e novos estudos estão sendo realizados 
na busca de identificar e elucidar compostos 
bioativos, com aplicação de interesse. 

 
 
 UESB; CAPES.  
____________________  
1FONSECA, A.P.N.D. et al. Estudo fitoquímico do decocto das 
folhas de Maytenus truncata Reissek e avaliação das atividades 
antinociceptiva, antiedematogênica e antiulcerogênica de 
extratos do decocto. Rev.Quím. Nova 2007; (30)842-847.  
2SALAZAR, G.D.C.M. Maytenus truncata Reissek: Estudo 
Fitoquímico: Análise Histológica e da Capacidade Sortiva de 
Folhas e Avaliação de Atividade Biológica de Extratos. Tese de 
Doutorado, UFMG, Belo Horizonte, 2005.  
3SILVA, J.L. et al. Avaliação da atividade antiulcerogênica da 
Maytenus truncata Reiss (Celastraceae). Rev. Bras. De 
Farmacog, 2005; 15(1): 30-35.
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O gênero Mimosa L. pertencente à família 
Fabaceae, engloba 600 espécies, sendo o 
segundo maior gênero da família. No Brasil está 
representado por cerca de 323 espécies, das quais 
38 ocorrem na caatinga.1 A literatura relata 
variadas atividades às plantas do gênero Mimosa 
L., tais como atividade antiofídica, potencial 
antioxidante, cicatrizante e alucinógena. Essas 
atividades bioativas estão diretamente ligadas aos 
metabólitos secundários produzidos pelas plantas. 
Sendo assim, este estudo objetiva caracterizar 
qualitativamente grupos de metabólitos 
secundários presentes no extrato metanólico de 
Mimosa sp. coletada na região de Jequié-BA, 
como etapa preliminar para o isolamento de 
compostos bioativos.  

 
A coleta do espécime sob estudo foi realizada na 
região de Poço Dantas, localizada no município de 
Jequié – BA. O material encontra-se em fase de 
identificação, sob o código de registro HUESB 
11141. O extrato metanólico foi obtido por 
maceração a frio com solvente e, posteriormente, 
concentrado em evaporador rotativo à pressão 
reduzida. 

Visando a identificação dos metabólitos 

secundários presentes no extrato da planta em 

estudo foram realizados testes fitoquímicos 

baseados na metodologia descrita por Matos 

(2009)2. Foram realizados os testes de 

Dragendorff, Reação de cianidina, Espuma, 

Cloreto Férrico e Liebermann-Buchard visando, 

respectivamente, a determinação de Alcalóides, 

Flavonóides, Saponinas, Fenóis e Taninos, 

Triterpenos e Esteróides. 

A constatação das reações de caracterização 

fitoquímica do extrato deu-se pela formação de 

precipitado (alcaloides), formação de espuma 

(saponinas), coloração parda (taninos, 

flavonoides, flavonas e xantonas), coloração azul-

esverdeada (esteroides livres) e avermelhada 

(terpenos pentacíclicos), para cada classe 

específica testada. 

O resultado da prospecção fitoquímica preliminar 

dos grupos de metabólitos secundários e 

constituintes a partir das observações estão 

expostos na tabela 1. 

Tabela 1. Triagem fitoquímica preliminar do extrato 

metanólico das folhas de Mimosa sp. 

Grupo de metabólito secundário/ 

constituinte 

Extrato 

metanólico de 

Mimosa sp. 

Fenois e tatninos + 

Saponinas - 

Alcaloides + 

Flavonois, flavonas e xantonas + 

Esteroides livres + 

Triterpenos pentacíclicos + 

(+) Resultado positivo; (-) Resultado negativo 

 
Os dados obtidos demonstraram a possível 
presença das seguintes classes de metabolitos: 
esteróides, triterpenos, taninos, flavonoides e 
alcaloides. Resultados semelhantes foram 
encontrados por Miranda et al (2012), numa 
abordagem fitoquímica realizada na casca de M. 
caesalpiniifolia, que revelou a presença de  
alcalóides,  taninos, terpenos  e  esteroides3. As 
mesmas classes de metabólitos foram observadas 
por Bezerra et al (2011) nas cascas de M. 
tenuiflora4. 

 
A realização desse estudo preliminar do extrato 
metanólico de Mimosa sp. forneceu informações 
sobre as classes de metabolitos secundários 
existentes, o que torna, o estudo fitoquímico 
visando seu isolamento e identificação, algo muito 
promissor. Além de abrir a possibilidade do estudo 
monitorado da ação biológica desses constituintes.

UESB; CAPES. 
___________________ 
1 Aguiar, R. M. et al.  Quim. Nova, v. 35, p. 567-570, 2012. 
2 ABREU MATOS, F. J. de. Int.  a Fitoquímica Experimental. 3.ed. [S.l.]: UFC, 

2009.  
3OLIVEIRA, L. B. Avaliação de atividades farmacológicas de Mimosa 

tenuiflora  (Willd.) Poir. Dissertação, UFP, 2011. 
3MIRANDA, M. J. A. et al. Scientia Plena, v. 8. n. 1. 2012  

4BEZERRA, D.A.C. et al. Rev. Bras. de Farm. 19(4): 814-817 (2009).  
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O grupo PET Licenciaturas, vinculado ao 

Programa de Educação Tutorial (PET / MEC), foi 
implantado em 2013, tendo como objetivo a 
aprendizagem ativa dos discentes, facilitando o 
desenvolvimento de habilidades para favorecer: a 
resolução de problemas; o desenvolvimento de 
pensamento crítico; a formação autônoma com 
relação à construção do conhecimento; o estimulo 
à capacidade de trabalho em equipe; e o 
aprimoramento de sua formação profissional. 
Condizente com o princípio de estimular o 
protagonismo dos discentes, os petianos foram 
orientados na elaboração do projeto, submetido e 
aprovado no Edital FAPESB Nº 028/2013, que 
objetiva incentivar a presença feminina no Ensino 
Superior, em especial nas áreas de Exatas, 
Computação, Engenharias e Matemática. Tal 
iniciativa parte do pressuposto de que a presença 
majoritária de alunos do sexo masculino nos 
cursos superiores destas áreas, segundo dados 
estatísticos do Censo 2014, não decorre de uma 
suposta inaptidão feminina por estas áreas; mas 
sim, segundo Leslie e Oxaca (apud SOARES, 
2001:282), de um desinteresse desenvolvido pelas 
Ciências Exatas e Matemática ao longo da 
adolescência, quando as bases do conhecimento 
formal nestas áreas são fundamentadas. Sendo 
assim, este trabalho visa discorrer sobre o 
protagonismo dos discentes do grupo PET 
Licenciaturas, do IFBA Porto Seguro, a partir da 
experiência do projeto “A Ciência Feminina”, 
financiado pela FAPESB. 

 
Com intuito de contribuir para reverter esta 

realidade, os petianos propuseram e estão 
desenvolvendo ações visando despertar o 
interesse e identificar aptidões entre as alunas do 
Ensino Fundamental e Médio do município de 
Porto Seguro, não excluindo a participação de 
alunos do sexo masculino. A qualificação de 
docentes, como forma de contribuir para deixar as 
aulas destas áreas mais dinâmicas e atrativas, 
também é um dos recursos realizados no projeto. 
Tais atividades foram e estão sendo desenvolvidas 
no Campus do IFBA e em eventos externos.  

 

 

 

Tabela 1. Ações realizadas durante a execução do 

projeto “A Ciência Feminina” no período de 2014-2016 

Semana do Estudante 
Público: ca. de 300 alunos 
de 05 escolas de ensino 
fundamental e médio. 

1) Vídeo sobre “As mulheres 
nas Ciências”; 

2) Palestras / minicursos sobre 
áreas científicas diversas. 

Semana da Ciência e 
Tecnologia 
Público: ca. de 200 alunos 
do IFBA e externos. 

1) Exposição “Mulheres na 
Computação”;  

2) Exposição “História da 
Computação”. 

Jornada de Astronomia 
Público: ca. de 400 alunos 
de escolas do município. 

1) “Show da Química”. 

Encontro de Formação de 
Professores 
Público: 20 docentes de 
escolas do município. 

1) Minicurso “Prezi: Inovando 
Apresentações”  

Ensaio InfoQuímica 
Público: calouros e 
veteranos das licenciaturas 
do IFBA (média de 200 
alunos). 

1) Minicursos, palestras e 
mesas-redondas sobre as 
áreas técnicas e 
tecnológicas; 

2) “Show da Química”; 

Visitas Técnicas ao IFBA 
(IFBAtour) 
Público: 300 alunos de 
escolas do município. 

1) Palestra e vídeo sobre 
“Mulheres nas Ciências”; 

2) “Show da Química”; 
3) Visitas aos laboratórios do 

Campus e conversas com 
docentes pesquisadores 
sobre as práticas científicas. 

Monitorias 
1) Ofertadas semanalmente 

aos discentes dos cursos 
superiores e integrado. 

 

 
A idealização e execução destas ações 

têm contribuído para fortalecer o protagonismo dos 
petianos, permitindo-lhes a vivência quanto à: 
elaboração de um projeto a ser submetido a uma 
agência de fomento; a gestão dos recursos 
adquiridos com o financiamento; e a idealização, 
coordenação e execução das atividades 
planejadas. Tal experiência tem sido 
enriquecedora para o processo de formação dos 
discentes, abrindo-lhes perspectivas para uma 
prática docente proativa e transformadora, que 
envolva a realização de projetos e a viabilidade de 
suas execuções com a capitação e gestão de 
recursos. 
_______________________________________________ 
¹ SOARES, Thereza Amélia. Mulheres em Ciência e Tecnologia: 

ascensão limitada. RevistaQuímica Nova, Vol. 24, No. 2, 281-285, 

2001.
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As serpentes peçonhentas são as principais 

responsáveis pelos casos de envenenamentos no 
Brasil, especificamente as do gênero Bothrops. 
Grande parte da peçonha desta espécie é 
composta por uma diversidade de proteínas com 
ação enzimática e não enzimática, sendo as 
metaloproteases, responsáveis por induzirem uma 
série de efeitos fisiopatológicos locais e sistêmicos 
durante o envenenamento, como a hemorrágica e 
a ação sobre componentes hemostáticos, 
evidenciando seu potencial clinico terapêutico. O 
presente trabalho objetivou purificar e avaliar a 
interferência de uma metaloprotease da peçonha 
da serpente de B. moojeni na coagulação 
sanguinea.      
 

 
Neste estudo foi realizada a purificação e 

caracterização da metaloprotease BthMP 
(Metaloprotease da Peçonha de Bothrops 
moojeni), proveniente da peçonha de B.  moojeni. 
No processo de purificação utilizou-se dois passos 
cromatográficos.  

Primeiramente, a peçonha bruta (170 mg) foi 
fracionada em cromatografia de troca iônica 
DEAE-Sepharose equilibrada e eluida com tampão 
bicarbonato de amônio (AMBIC) 0,05M pH = 7,8; 
foi estabelecido um gradiente convexo de 
concentração com o mesmo tampão de 0,05-
0,50M, da qual obteve-se as frações MD1, MD1a, 
MD2, MD3, MD4, MD5, MD6 e MD7. Destas 
frações protéicas, a MD2 apresentou um elevado 
grau de pureza quando avaliada em eletroforese 
(PAGE-SDS 14%), por isso foi selecionada para o 
prosseguimento do estudo. 

Posteriormente, MD2 foi submetida à técnica 
cromatográfica de exclusão molecular, revelando 
uma banda protéica com elevado grau de pureza 
em SDS-PAGE a 14%, denominada BthMP 
(Metaloprotease de Bothrops moojeni) .  

Parte da caracterização estrutural da BthMP foi 
feita em MALDI-TOF, por isso realizou-se a 
cromatografia de alta eficiência (HPLC), utilizando 
a coluna C4. Em seguida, determinou-se a massa 
de BthMP na forma nativa, 23.050 Da e, reduzida, 
23.872 Da. Estes valores indicam que esta 
protease possui um valor considerável de pontes 
dissulfeto em sua estrutura. 

De acordo com analise do seqüenciamento 
peptídico no banco de dados NCBI-BLAST, BthMP 
apresentou alta homologia com metaloproteases 
da classe P-I, como a BmooMPalfa-I de B. 
moojeni. 

 Por meio da atividade azocaseinolítica, BthMP 
revelou potencial enzimático. Sendo uma 
metaloprotease zinco dependente, porque sua 
atividade proteolítica foi inibida frente a agentes 
complexantes como EDTA e 1,10-phenantrolina. 

Esta metaloprotease degradou as cadeias Aα e 
Bβ do fibrinogênio (fator I da cascata de 
coagulação). Com isso, BthMP é classificada como 
uma metaloprotease fibrinogenolítica. 

Novamente BthMP revelou especificidade 
sobre o fibrinogênio, pois consumiu o fibrinogênio 
in vivo, conforme revelado na dosagem do 
fibrinogênio, mostrando-se assim, não ser inibida 
por fatores endógenos.  

BthMP apresentou potencial em interferir em 
fatores da via intrínseca e extrínseca da cascata 
de coagulação, por provocar o prolongamento nos 
TP (Tempo de Protrombina) e TTPa (Tempo de 
Tromboplastina Parcial ativada), os quais são 
testes que avaliam anormalidades nestas vias da 
cascata de coagulação.  

 

 
Conclui-se que foi possível isolar da peçonha 

de B. moojeni, uma metaloprotease zinco 
dependente, da classe P-I, denominada BthMP, a 
qual é fibrinogenolitica e apresenta a capacidade 
de interferir na cascata de coagulação. Sendo, 
promissora para futuros estudos relacionados com 
a cascata de coagulação sanguínea, de modo que 
possa ser utilizada como modelo molecular 
relacionada à elaboração de novos fármacos com 
aplicação antitrombótica. 

 

 
À CAPES e ao Laboratório de Bioquímica (UESB) 
___________________ 
1 GOMES, M. S. R. Purificação e caracterização bioquímica de 

BthMP: uma nova metaloproteinase do veneno de Bothrops 

moogeni (Caiçaca). 2006. 72 f. Dissertação (Mestrado em Genética e 

Bioquímica) apresentada à Universidade Federal de Uberlândia, 

Uberlândia, 2006. 
2 GUTIÉRREZ, J. M.; RUCAVADO, A.; ESCALANTE, T. Snake 

Venom Metalloproteinases: Biological Roles and Participation in the 

Pathophysiology of Envenomation. In: MACKESSY, S. P. 

Handbook of venoms and toxins of reptiles. Taylor & Francis 

Group, 2010. Cap. 5, p. 115-138.

INTRODUÇÃO 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONCLUSÃO 

AGRADECIMENTOS 



VII EQBA e 6º SIMQUIM 
Ilhéus, 16-18/11/2016 

126 
 

Reciclagem de óleo de dendê usado pelas baianas de acarajé, no eixo 

Itabuna-Ilhéus: fonte de renda/auxílio dos estudantes do IFBA/Ilhéus 
 

Aleide Roma Tomaz2 (IC), Nuno Avelar Nascimento*2 (IC), Luhyris Nascimento Costa Silva2(IC), 

Raphaela Oliveira dos Santos1,2(IC) (TC), José Roberto Campos de Souza2 (IC), Vivaldo Ferreira de 

Souza Neto2 (IC), Christian Ricardo Silva Passos1(PQ) (FM) (PG).  
*nuno.an@hotmail.com 

1- IFBA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia- Campus de Ilhéus, Rod. Jorge Amado, BR 
415, km 13, Vila Cachoeira, Ilhéus- BA 

2- UESC – Universidade Estadual de Santa Cruz, Rod. Jorge Amado, BR 415, km 16, Salobrinho, Ilhéus- BA 

Palavras Chave: química ambiental, reciclagem, ensino médio. 

 

 
A reciclagem é uma forma muito atrativa 

de gerenciamento de resíduos, pois transforma o 
lixo em insumos, com diversas vantagens 
econômicas, sociais e ambientais.  

Muitos estabelecimentos comerciais 
(restaurantes, bares, lanchonetes, pastelarias, 
hotéis etc.), residências, escolas, e também em 
nossa região, as baianas de acarajé, jogam o óleo 
de cozinha e o óleo de dendê usados na rede de 
esgoto, o que pode causar o entupimento, bem 
como o mau funcionamento das estações de 
tratamento de água e esgoto. 

Conforme Philippi (2004), “ao priorizar o 
conhecimento e a compreensão dos problemas e 
de suas possíveis soluções no intuito de melhorar 
o meio ambiente e, consequentemente, a 
qualidade de vida da sociedade”, este projeto 
procurou minimizar o impacto que o descarte de 
óleo comestível usado causa ao meio ambiente, à 
saúde humana e também, propiciar fonte de renda 
para os estudantes da IFBA, Campus Ilhéus, 
desenvolveu-se uma receita prática e barata de 
sabão caseiro empregando-se óleo comestível de 
dendê usado pelas baianas de acarajé do eixo 
Itabuna-Ilhéus na Bahia. 

A intenção desse trabalho foi de ser 
formador e multiplicador do conhecimento 
educacional, social, econômico, e ambiental em 
toda comunidade acadêmica (alunos e servidores 
do IFBA/Ilhéus), tornando-os ainda mais críticos e 
conscientes de sua função enquanto cidadãos. 

 
O trabalho foi desenvolvido em 4 etapas a 

saber: 
1ª) Escolha e capacitação de bolsistas e 

voluntários, acerca dos impactos ambientais, 
sociais, econômico, fabricação do sabão, técnicas 
de abordagem pessoal e relações humanas; 

2ª) Trabalho de campo nas cidades 
citadas para conscientização ambiental com 
distribuição de panfletos informativos, fixação de 
cartazes e recolhimento de material base (óleo de 
dendê usado pelas baianas de acarajé) para 
fabricação do sabão.  

3ª) Coleta de óleo usado nas cidades 
citadas, chamando a atenção das boas práticas de 

segurança e saúde. Montagem e execução de 
minicursos por parte dos bolsistas e voluntários 
para informação, sensibilização de toda 
comunidade acadêmica, bem como fabricação e 
comercialização do sabão. 

4ª) Comercialização do sabão e seleção 
dos alunos que serão beneficiados com essa 
arrecadação. 

Como resultados diretos tivemos o 
envolvimento da nossa comunidade em ações de 
proteção do meio ambiente e de promoção do 
desenvolvimento social, a geração de fonte de 
renda alternativa para os alunos carentes de nossa 
instituição, promovendo/incentivando a prática da 
sustentabilidade com preservação ambiental, a 
contribuição com a preservação de rios, córregos, 
nascentes e lagos de nosso município e região, 
evitando que o óleo comestível polua tais lugares; 

Com relação ao ensino esse projeto teve 
um agregado de conteúdos químicos abordados, 
mas também envolvendo as áreas de biologia, 
geografia, meio ambiente, administração e 
economia, onde os bolsistas, voluntários e 
cursistas puderam vivenciar os conteúdos 
contextualizadamente rico e diverso. 

 
Mais uma vez evidencia-se aqui a 

importância de educar os cidadãos para agir de 
modo responsável e com sensibilidade, 
preservando o ambiente saudável no presente e 
para o futuro, adequando-se e modificando-se 
tanto interiormente, como pessoa, quanto nas suas 
relações com o ambiente.  

A EA é um processo longo e cuidadoso, 
pois é necessário a conscientização e 
principalmente uma mudança comportamental de 
cada um para fazer a sua parte de cuidar e 
respeitar o ambiente que vivemos e dependemos 
para sobreviver. 

 
A Deus pela inspiração dada, ao IFBA pelo 

apoio financeiro, ao PIBID IFBA/UESC pela 
cessão dos bolsistas e a todos colaboradores. 
____________________ 
PHILIPPI JR, A, PELICIONI, M.C.F. Educação Ambiental e 

Sustentabilidade. São Paulo: Manole. 2004. 890p. 

INTRODUÇÃO 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONCLUSÃO 

AGRADECIMENTOS 

mailto:*nuno.an@hotmail.com


VII EQBA e 6º SIMQUIM 
Ilhéus, 16-18/11/2016 

127 
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A educação ambiental é um processo 

longo e contínuo que necessita de ações 
pedagógicas para estimular o processo de 
reciclagem e a coleta seletiva do lixo. A 
degradação ambiental transformou-se em um dos 
mais sérios desafios que a humanidade traz no 
bojo de seu enfrentamento há décadas. A 
consciência ecológica não nasce no vazio, 
emerge, antes de tudo, de uma realidade: a 
poluição, a fome, a desigualdade social, a 
interferência do sistema econômico no sistema 
ecológico, a deterioração da qualidade de vida, a 
degradação do meio ambiente, a ocupação 
desordenada do espaço ambiental1. 

A escola enquanto espaço de confronto 
ideológicos, tem a função de educar para a 
cidadania, para superar os dogmas e 
inculcamentos típicos da ciência moderna. A 
produção do conhecimento escolar precisa levar 
em conta necessárias relações dialéticas que 
requerem rupturas epistemológicas e impõem 
saber lidar com obstáculos epistemológicos a 
serem suplantados nos processos dialógicos de 
estabelecimento de relações entre conhecimentos 
científicos e cotidianos².  

 
Baseando-se na proposta de incentivar 

ações que promovam a redução da poluição 
ambiental, aplicou-se um questionário de caráter 
diagnóstico para analisar atitudes conscientes que 
os estudantes já haviam realizado na comunidade. 
Após analisar as respostas conclui-se que, os 
alunos não sabiam o que fazer e como fazer para 
diminuir a degradação ambiental. Em um segundo 
momento realizou-se uma palestra com o tema: 
“Reciclagem: faça seu papel”. No decorrer da 
palestra os alunos demostraram-se interessados 
pelo assunto e dispostos a refletir e práticas 
sustentáveis  

Seguiu-se então para a terceira etapa do 
trabalho na qual a turma do 1° ano do Ensino 
Médio, de aproximadamente 30 alunos receberam 
a tarefa de reutilizar papel para confeccionar 

objetos úteis para o dia a dia. Neste momento os 
alunos puderam colocar em prática o que 
aprenderam durante a palestra. Os objetos 
desenvolvidos foram: porta lápis, cestas, enfeites 
caracterizados de animais e porta joias. 

Na última etapa do projeto foi sugerido aos 
estudantes que distribuíssem panfletos 
informativos sobre o tema sustentabilidade e que 
fossem expostos os objetos confeccionados por 
eles no pátio na escola. A atividade proposta teve 
uma grande repercussão ao mostrar que 
influenciou no processo formativo de alunos mais 
reflexivos cientes de seu protagonismo social. 

 
Convém destacar que atividades desse 

viés, embora contribuam com o pensar crítico 
frente a problemática do bem viver – progresso, 
individuo, meio – não podem substituir ações 
corriqueiras alicerçadas por outros seguimentos. 
Devem ser utilizadas com critério, pois não são as 
salvadoras do problema³. 

Atividades como a elaboração e aplicação 
de práticas sustentáveis contribuem para o 
processo de formação do Licenciando em 
Química, o que corrobora com as demandas 
apontadas pelo Projeto Político Pedagógico do 
curso em consonância com os objetivos do IF 
Baiano Campus - Guanambi.   

 
Agradecemos a equipe da escola que 

cederam espaço para realizações das atividades. 
E aos alunos que abraçaram a ideia “Reciclagem: 
faça seu papel”. 
____________________ 
1Chaves, A. L.; Farias, M. E. Meio ambiente, escola e a formação 

dos professores. Ciência & Educação, Estância Velha e Canoas, v. 

11, n. 1, p. 63-71, 2005. 
2MORAES, Roque; MANCUSO, Ronaldo. Educação em ciências: 

produção de currículos e formação de professores. Ijuí: Ed. Unijuí, 
2004. 304 p. 
³Cunha, B. C. Jogos no Ensino de Química: Considerações Teóricas 

para sua Utilização em Sala de Aula. Química Nova na Escola. vol. 

34, n. 2, p. 92-98, maio 2012. Disponível em: 

<http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc34_2/07-PE-53-11.pdf> Acesso 

em: 06 jul. 2015. 
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Wetlands construídas atuam no tratamento de 

água pluvial, água residuária industrial, 
agroindustrial e esgoto doméstico em diversas 
regiões do mundo (Beebe et al., 2015; Saeed et al., 
2016). As macrófitas aquáticas utilizadas em 
wetlands possibilitam a degradação dos 
compostos orgânicos por meio da interação dos 
micro-organismos presentes nas suas raízes e no 
meio a ser tratado. 

O setor lácteo possui crescente demanda de 
produtos, resultando na geração de 1 a 5 litros de 
efluente para cada litro de leite processado (Matos 
et al., 2010). Lin et al. (2014) sugerem que o 
gerenciamento dos efluentes deve ser otimizado 
com técnicas de tratamento e valorização. 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar o potencial 
das macrófitas aquáticas Eichhornia crassipes e 
Eichhornia paniculata em reduzir as taxas de DQO 
de efluente lácteos em wetlands construídas 
experimentais com diferentes diluições. 

 
Em 14 dias foram realizadas oito análises de 

DQO (APHA, 2005) nas 9 wetlands construídas 
(Tab. 1) com efluente de laticínios. 

 

Tabela 1: Tratamentos experimentais. 
Wetland Macrófita aquática Diluição 

A1 
A2 
A5 

Eichhornia crassipes 
Eichhornia paniculata 
Controle (sem planta) 

Efluente bruto 

B1 Eichhornia crassipes 

D1 B2 Eichhornia paniculata  

B5 Controle (sem planta) 

C1 Eichhornia crassipes 

D2 C2 Eichhornia paniculata 

C5 Controle (sem planta) 
D1= (85% efluente + 15% água da chuva); 
D2= (60% efluente + 40% água da chuva). 

De acordo aos resultados (Fig. 1), houve uma 
redução gradativa nos teores de DQO em todas os 
sistemas analisados, sendo que, não houve 
diferença significativa, ao nível de 95 % de 
confiança, para a E. crassipes e a E. paniculata. 
Entretanto, as wetlands controles A5, B5 e C5 
(ausentes de macrófitas) diferiram 
estatisticamente das demais, principalmente no 4º 

dia de análise, obtendo os piores resultados, 
independente da diluição pesquisada. 

 
Gráfico 1: Resultados de DQO (mg/L). 
No 4º dia de análises, as wetlands vegetadas 

alcançaram os níveis de reduções de matéria 
orgânica permitidos para o lançamento de 
efluentes de acordo as leis brasileiras (Tab. 2). 

 

Tabela 2: Percentagens (%) de reduções nos teores 
de DQO ao longo do experimento. 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

86,36 84,84 71,28 80,85 83,99 70,99 

 
Os resultados evidenciam que as wetlands com 

as macrófitas aquáticas promovem a redução de 
matéria orgânica do efluente de laticínio de forma 
mais rápida e eficiente que as wetlands sem a 
vegetação. As macrófitas Eichhornia crassipes e a 
Eichhornia paniculata apresentaram potencial na 
fitorremediação do efluente de laticínios sem a 
necessidade de diluição. 

 
Ao Laboratório de Bioenergia e Meio Ambiente 

(BIOMA) local de realização das análises. À 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 
Bahia (FAPESB) pelo apoio financeiro com o 
Projeto SEMA/Fapesb PAM 0017/2014.  
____________________ 
1 Beebe, D.A., et al. Environ. Eng. Sci. 2015. 32, 397-406. 
2 Lin, C.S.K., et al. Biof., Bioprod. Bioref. 2014. 8, 686-715. 
3 Matos, A.T., et al. Rev. Bras. Eng. Agríc.e Amb. 2010. 14, 1311. 
4 Saeed, T., et al. Chem. Eng. J. 2016. 287, 62-73. 
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Modelos de simulação computacional têm sido 
utilizados como abordagens importantes, tais como 
as experimentais tradicionais, para a otimização de 
condições operacionais e também na extrapolação 
de algumas condições experimentais, difíceis de 
serem obtidas tradicionalmente2. Dentre os modelos 
de Simulação Computacional, o modelo estocástico 
conhecido como Método de Monte Carlo (MMC) tem 
ganhado destaque recentemente, pois a sua 
dinâmica tem se apresentado como um método 
bastante adequado para o acompanhamento da 
evolução de reações químicas, permitindo, dessa 
forma, a simulação de modelos cinéticos com 
acentuada precisão de detalhes.  

 

 
 

Nesse trabalho realizou-se a simulação pelo MMC de 

uma reação elementar e irreversível de primeira 

ordem, do tipo A → B. O algoritmo foi escrito na 

linguagem FORTRAN 90 e utilizou-se como 

condições de transição para a reação química (θ), 

constante relacionada à Energia Térmica (kBT) e a 

Energia de Ativação (Ea) da reação, por meio da 

seguinte relação:θ = kBT/Ea.2 Os valores das 

constantes cinéticas foram simulados e comparados 

ao valor teóricopor meio da equação que segue:k = 

exp (-1/θ), Equação (1).  A Figura 1 mostra o perfil de 

conversão do reagente A (expresso em fração molar 

e em escala logarítmica), em função do tempo, para 

diferentes números de moléculas (N). O 

comportamento linear mostrou que o modelo 

proposto se ajusta a um modelo de primeira ordem e 

a inclinação das retas nos fornece o valor das 

constantes cinéticas (k)3.Observou-se também que 

com o aumento de N,há uma diminuição nas 

flutuações da reta e o valor da constante de 

velocidade simulada, aproxima-se do valor obtido 

teoricamente (Kteórico=0,765),a partir da Equação 

(01), como mostrado na Tabela 01. Nesse trabalho, 

os resultados foram simulados considerando θ = 3. 

FIGURA 1: Comportamento da fração molar de A em função do 

passo de Monte Carlo para uma reação A→B sendo θ = 3.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1: Valores das constantes de velocidade obtidos com a 

simulação da reação A→B e seus respectivos erros, para 

diferentes valores de N sendo θ = 3.  

Moléculas (N) Ksimulado Erro Padrão 

102 0,440 0,040 

105 0,700 0,010 

106 0,713 0,002 

107 0,718 0,002 

 

 
 

Observou-se que a simulação proposta adequou-
se a uma Lei Cinética de Primeira Ordem e que o 
aumento do número de moléculas presentes na 
simulação promoveu uma diminuição dos erros em 
torno do valor teórico considerado.  
 

 
____________________ 
1Kortluke, O.; von Niessen, W., Chemical Physics1999, 247, 299. 
2 Farias, R.R.; Cardoso, L.A.M., Oliveira Neto, N.M., Química Nova 
2013,35 (5), 729 
3NETZ, P. A., ORTEGA, G. G.; Fundamentos de Físico-

Química:Uma abordagem conceitual para asciências farmacêuticas. 

Porto Alegre: Artmed, 2002.
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As reações de cicloadição formal de enaminonas 

têm sido empregadas como estratégia se síntese 

de 2-pirrolidonas, Esquema 1.1 Uma reação 

particular é a que emprega anidrido malêico como 

eletrófilo, pois com as enaminonas acíclicas a 

reação é muito rápida e o produto 4 é obtido em 

bom rendimento.2 

Estudos em andamento no nosso grupo de 

pesquisa tem avaliado a atividade citotóxica de 2-

pirrolonas derivadas de enaminonas em células 

tumorais de glioblastoma humano, e os resultados 

preliminares são promissores. 

Em função dos cenários acima, investigamos o 

desenvolvimento de metodologia bidirecional e 

one-pot para a síntese de bispirrolidonas, 

empregando a reação de cicloadição formal aza-

[3+2] de enaminonas acíclicas com o anidrido 

malêico, para preparar uma biblioteca de 

substâncias químicas para avaliação biológica, e 

descrevemos os aspectos sintéticos deste estudo. 
 

 Esquema 1. Reações de enaminonas com 
anidrido malêico 

 
O estudo para a obtenção de bis-pirrolidonas se 
deu pela síntese das bis-enaminonas 
empregando-se o método descrito por Andrade.3 
Assim, as diaminas 8a-c e o 1,3-dicarbonílico 9a,b 
foram aquecidos num em reator de micro-ondas 
Discover, fornenendo as bis-enaminonas 10a-c, 
Esquema 2, que foram empregadas na reação 
seguinte sem purificação prévia. Ao mesmo tubo 
adicionou-se a o anidrido malêico em CHCl3, 
levando ao reator de micro-ondas por 3 minutos. O 
término da reação foi confirmando via CCD, e as 

bis-pirrolidonas sólidas foram purificadas através 
de lavagem com água destilada. As bis-
pirrolidonas foram isoladas em excelentes 
rendimentos com os espaçadores de 2 e 4 átomos 
de carbono, empregando a etilenodiamina e a 1,4-
diaminobutano, e a acetilacetona e o acetoacetato 
de etila. O emprego de aquecimento por micro-
ondas é determinante para a formação dos 
bisadutos. A purificação é simple e eficiente. 
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Esquema 2. Síntese one-pot das bispirrolidonas 

 
A utilização das metodologias bidirecional e one-

pot se mostrou eficaz na reação de cicloadição 

formal aza-[3+2] de enaminonas acíclicas com o 

anidrido malêico, obtendo-se como produto 

principal bis-pirrolonas em excelentes rendimentos 

de forma simples e direta. A atividade biológica dos 

produtos está sendo avaliada e a reação está 

sendo estendida a outros espaçadores. 

 
 
. __________________ 
1Lue, P.; Greenhill, J. V. In Advances in Heterocyclic Chemistry; 
Katritzky, A. R., Ed.; Academic Press: New York, 1997; Vol 67, pp 

207-343. 
2d’Angelo, J.; Cavé, C.; Desmaële, D.; Gassama, A.; Thominiaux, C.; 
Riche, C.; Heterocycles 1998, 47, 725. 
3Andrade, C. K. Z.; Fátima, A.; Barreto, A. S.; Silva, W. A.; Arkivoc 

2008, 12, 226.
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A 2-amino-1,4-naftoquinona, é uma enaminona 
utilizada como reagente na síntese de policíclicos, 
dos quais muitos se destacam por suas atividades 
biológicas, como tripanocida4 (4), fungicida5 (2), 
antitulmoral6 (5). 
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Esquema 1. Moléculas bioéticas derivadas da 2-
amino-1,4-naftoquinona  
 
Comumente a síntese da enaminona é feita 
seguindo a metodologia descrita por Couladouros 
e colaboradores4, a qual eles utilizam 1,4 
naftoquinona e azida de sódio (5,9 eq.) em meio 
ácido e dissolvido em metanol. Sua purificação 
envolve extração com solvente orgânico e 
secagem com Na2SO4. O que contraria os 
princípios da química verde. 

O

O

NaN3, H+

CH3OH, Ar, 50°C NH2

O

O

97%  
Esquema 2. Síntese tradicional da 2-amino-1,4-

naftoquinona 15h de reação. 
Assim, é necessário uma proposta metodológica 
para a síntese da deste composto que utilize dos 
princípios da química verde para uma minimização 
dos impactos ambientais. 

 
 
Para preparação da 2-amino-1,4-naftoquinona foi 
preparada uma solução de 11,0 mmol (1,74 g) de 
1,4-naftoquinona em 20 mL de ácido acético, 
adicionou-se 17,0 mmol (1,10 g) de azida de sódio 
(~1,5 eq). O sistema foi irradiado com micro-ondas 
durante 50 min. Após atingir a temperatura 
ambiente, foi vertido em gelo picado, filtrado a 
vácuo e lavado com água destilada, fornecendo 
um sólido marrom. 
Nesta metodologia a reação não necessita de 
solvente, pois o próprio ácido acético já atua como, 
além de menor quantidade de azida de sódio que 
os métodos usuais, o que minimiza os resíduos. O 
tempo reacional é diminuído tal como ocorre a 
simplificação da purificação, que consiste apenas 
na lavagem com água destilada. 

O

O

NaN3,

CH3CO2H,

100°C,

NH2

O

O

97%

250W

50min

 
Esquema 3. Síntese da -1,4-naftoquinona  

 

 
 

O desenvolvimento metodologia mostrou-se uma 
alternativa bastante eficaz e relevante, pois se 
adequa a princípios da química verde tornando a 
síntese mais limpa e muito mais rápida. 

 

 
 

 
__________________ 
1 Fieser, L. F.; Hartwell, J. L. J. Am. Chem. Soc. 1935, 57,1482. 
2 Couladouros, E. A.; Plyta, Z. F.; Haroutounian, S. A. J. Org. Chem. 

1997, 62, 6 
3 Marcos, A.; Pedregal, C.;  Avendano, C. Tetrahedron.1994, 50, 
1241 
4 Tandon, V. K.; et, al, Eur. J. Med. Chem. 2010, 44, 3130.   
5da Silva Júnior, E. N.; et, al Med. Chem. 2010, 53, 504. 
6 Kapadia, G. J.;  Azuine, M. A.;  Balasubramanian, V.;  Sridhar, R.. 

Pharmacol. Res. 2001, 43, 363. 
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O dióxido de titânio (TiO2) é um composto sólido 

muito usado na fotocatálise heterogênea, por 
causa de propriedades, tais como: ativação por luz 
solar, estabilidade química numa faixa ampla de 
pH, pouca toxicidade e insolubilidade em água. 
Além da fotocatálise heterogênea o TiO2 têm 
outras aplicações como pigmento de tintas, 
principalmente pelo seu alto índice de refração, 
aditivo de alimentos, em produtos cosméticos e 
farmacêuticos1. Devido o custo financeiro se torna 
mais viável sintetizar o material, dentre os métodos 
de síntese que têm disponibilidade se destacam 
dois, o sol-gel e o Pichini2. O presente trabalho 
teve como objetivo sintetizar e caracterizar o TiO2 
pelo métodos Sol-gel e Pichini. 

 
Os reagentes usados na síntese do catalisador 

dióxido de titânio foram: álcool isopropílico P. A. 

com grau de pureza de 99,5%, ácido cítrico anidro 

P. A. com grau de pureza de 99,5%, 

tetraisopropóxido de titânio IV com grau de pureza 

98% e etileno glicol P.A. A caracterização das 

amostras de TiO2 foram realizadas por 

difratometria de raios X (DRX) Figura 1 e 

espectroscopia na região do infravermelho (FTIR 

Figura 2). 

Figura 1: Difratogramas de raios X das amostras 

de dióxido de titânio Sol-gel, Pechini e Comercial. 

 
 
 
 

Figura 2: Espectros de infravermelho das 

amostras de dióxido de titânio Sol-gel (A), Pechini 

(B) e Comercial (C) em função de número de 

ondas (cm-1). 

 
O primeiro difratograma (Figura 1) pertence à 

amostra de TiO2 comercial P25 e o segundo e o 
terceiro difratogramas foram amostras obtidas pelo 
método de síntese Pichini e sol-gel, neles 
apresentam picos de fase rutilo (R) majoritários em 
relação a fase anatase (A), a explicação para esse 
fenômeno de acordo com a literatura3. Na 
interpretação dos espectros de infravermelho das 
amostras (Figura 2), observa-se bandas de 
adsorção similares. A banda larga centrada na 
faixa entre 3417 e 3471 cm-1 corresponde às 
deformações axiais simétricas e assimétricas dos 
grupos hidroxilas ligadas na região superficial do 
óxido e a banda na faixa entre 1620 e 1627 cm-1 é 
devida a deformação angular simétrica no plano 
destes mesmos grupos4. Já a banda na região de 
400 a 800 cm-1 relaciona aos modos vibracionais 
das ligações O-Ti-O da fase cristalina para as 
amostras5. 

 
Dentre dos dados obtidos, foi possível a síntese 

dos catalizadores pelo os métodos de sol-gel e o 
Pichini. 
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Na tentativa de minimizar os efeitos colaterais 
causados por alguns fármacos, tem se tornando 
bastante comum a utilização de sistemas drug 
delivery, o qual consiste na liberação do fármaco 
em níveis terapêuticos e em períodos controlados.  
Dentre as técnicas empregadas para a síntese 
destes sistemas, tem-se a nanoencapsulação dos 
fármacos com a utilização de matrizes poliméricas 
biodegradáveis, como é o caso do poli-ácido lático 
(PLA) bastante utilizado para a produção de 
nanoesferas, pois apresenta excelente 
biocompatibilidade e biodegradabilidade no 
organismo.  
Neste trabalho, o princípio ativo utilizado para o 
encapsulamento foi um composto orgânico 
derivado de ditiocarbazato (dtca) por já apresentar 
uma potencial aplicação como agente 
antichagásico. 
 

 
As nanopartículas (NPs) de PLA (vazia) e 
contendo o dtca encapsulado (PLA-dtca) foram 
obtidas através do método de nanoemulsão e a 
avaliação morfológica foi realizada utilizando a 
técnica de espalhamento de luz dinâmica (DLS).  
Os resultados obtidos do diâmetro médio, do 
índice de polidispersividade (PdI) e da carga 
superficial (potencial zeta) das NPs vazias (114,3 
nm; 0,15; -38,9) e PLA-dtca (135,9 nm; 0,10; -
32,3), respectivamente, estão dentro dos valores 
aceitáveis para materiais nanométricos. O 
sinergismo destes três parâmetros contribui para a 
estabilidade da suspensão, sendo que o diâmetro 
das nanopartículas devem estar abaixo de 200 nm, 
o valor de PdI deve estar abaixo de 0,2, enquanto 
que o potencial zeta deve ser acima de (±)30 mM 
em módulo.  
A presença do dtca na matriz polimérica foi 
confirmada utilizando a técnica de espetroscopia 
eletrônica, monitorando o λ em 300 nm. Para as 
nanopartículas vazias observa-se maior absorção 
na faixa próximo a 200 nm, enquanto que para a 
suspensão contendo o dtca observa-se o pico de 
absorção em 306 nm característico (figuras 1 e 2). 
A estabilidade das NPs em suspensão também foi 
avaliada em diferentes intervalos de tempo (1 h – 
72 h) cujos parâmetros não sofreram grandes 

alterações durante o período investigado, 
indicando uma boa estabilidade da suspensão em 
até 72 h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A metodologia aplicada para a síntese das 
nanopartículas de PLA-dtca mostrou-se satisfatória 
uma vez que os resultados indicam que a suspensão 
obtida apresentou-se estável, com diâmetro e 
polidispersividade de acordo a literatura. Os ensaios 
no UV-Vis indicou a presença de dtca na matriz, a 
qual com o estudo da estabilidade manteve-se sem 
alteração por 72 horas. 
Outros estudos ainda serão realizados para avaliar a 
eficiência de encapsulamento do dtca e a liberação 
controlada. 
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absorção das 
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A utilização de diversas técnicas analíticas 
combinada com a geração de hidretos em 
laboratórios é relativamente comum para a 
determinação de elementos formadores de hidreto, 
como HG-AAS, HG-ICP OES, HG-ICP MS e HG-AFS 
para a determinação de elementos formadores de 
hidreto volátil como o Sb. O Sb é um elemento 
considerado não essencial ao ser humano sendo 
tóxico em determinadas concentrações, bem como, 
em função da sua forma química, Sb(III), é bem mais 
tóxico que o Sb(V) e isso pode estar relacionado à 
sua maior afinidade pelos grupos químicos presentes 
nas células, pois o efeito de toxicidade do Sb resulta 
da ligação irreversível de enzimas contendo grupos 
sulfidrilas, sendo que o Sb(III) possui maior afinidade 
por estes grupos. Neste trabalho, pretende-se 
estabelecer o acoplamento do sistema multiseringa 
(MSFIA) com o HG-AFS e utilizando matriz de 
Doehlert a fim de fazer a especiação de antimônio em 
amostras solos. 
 

 
A otimização das condições experimentais consistiu 

na realização de um planejamento fatorial completo 

23, para verificar quais fatores possuíam significância 

e se havia interação entre eles. A partir destes dados 

foi aplicado matriz Doehlert para obtenção das 

condições ótimas do método proposto. Como fatores, 

foram analisados, concentração de tetrahidroborato 

de sódio, acidez das amostras e fluxo de amostra. 

Analisando o gráfico de Pareto gerado pelo 

planejamento, pode-se observar os fatores 

concentração de tetrahidroborato de sódio, fluxo de 

amostra foram significativos, O fator acidez das 

amostras não apresentou significância, porem sua 

interação com concentração de tetrahidroborato de 

sódio apresentou-se significativo. Diante dos 

resultados do planejamento fatorial completo foi 

aplicado o planejamento Doehlert a fim de se obter 

as condições ótimas dos fatores em estudo para 

determinação de Sb em amostras de solo.  

A Figura 1 mostra as superfícies geradas pela matriz 

de Doehlert e pode-se concluir que a região de ótimo 

dos fatores avaliados está dentro do domínio 

experimental estudado. 

 
Figura 1. Superfícies de resposta gerado a partir do 
planejamento Doehlert 

 
Os valores otimizados para o método proposto foram: 

7,49 mL min-¹ para fluxo de amostra, 1,5% para 

concentração de tetrahidroborato de sódio e 3 mols a 

concentração de acido clorídrico. A exatidão do 

método foi avaliada mediante análise de CRM052-

50G, onde o resultado do método proposto foi de 

38,09 ± 0,40 µg g-1 e o valor certificado 37,9 µg g-1. O 

método apresentou limite de detecção, limite de 

quantificação e RSD de 0,91 ng g-1, 3,1 ng g-1 e 3,2% 

respectivamente. 

O método também foi avaliado utilizando teste spiker, 

e os valores de recuperação variaram entre 85,4 a 

125%. 

O método proposto LOV-MSFIA-HG AFS, para 

determinação e especiação das frações orgânicas e 

inorgânicas de antimônio em amostras de solo da 

cidade de Mallorca, Ilhas Baleares, Espanha, foi 

aplicado em 13 amostras de solo coletadas em 

diversos pontos da cidade. Os valores para Sb (III), 

Sb (V) e Sb orgânico, variaram entre 10,9-85,7 ng g-

1, 102,5-156,6 ng g-1, 19,1-46,0 ng g-1, 

respectivamente. 

 
O método desenvolvido para determinação e 

especiação das frações de antimônio mostrou-se 
adequado para determinação deste metal, 
apresentando bons limites de detecção e 
quantificação, precisão e exatidão satisfatórias.  
Além de demonstrar ser um método muito eficaz 
devido a sua sensibilidade e seletividade. 
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Plantas do semiárido brasileiro apresentam uma 
grande diversidade de espécies com potencial 
farmacológico, que são descritas pela medicina 
popular. Nesse trabalho foram triadas estruturas 
químicas previamente descritas para a espécie 
Anonna spinescens2, de forma a encontrar 
possíveis alvos (receptores protéicos) que 
pudessem ser inibidos ou modulados por esses 
compostos. Para isso, utilizamos o sistema SEA6 
(Similarity Emsemble Approach – 
http://sea.bkslab.org/), capaz de fazer uma busca 
por similaridade molecular. Após a seleção do 
receptor de dopamina (D2) como possível alvo, 
ampliamos o número de possíveis ligantes através 
do PharmaGist4, que gera mapas farmacofóricos a 
partir de inibidores conhecidos, com posterior 
busca no ZINCPharmer5. Os receptores do tipo D2 
são acoplados à proteína G, com grande ação no 
sistema nervoso central de vertebrados. A 
sinalização anormal do receptor D2 correlaciona-
se à vários distúrbios neuropsiquiátricos. Com 
esses fatores os receptores de dopamina se 
tornaram alvos comuns para drogas do SNC. A 
estrutura do receptor D2 foi obtida a partir do 
Protein Data Bank 
(http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do). 
 

 
Onze estruturas químicas de Anonna spinescens e 
mais 50 estruturas geradas pelo ZINCPharmer 
foram submetidas à cálculos de acoplamento 

molecular com o receptor D2, nos seus dois sítios. 
Vinte estruturas apresentaram energias de 
afinidade abaixo de -7,4 Kcal/Mol, das quais seis 
delas estavam próximas dos dois sítios ativos da 
proteína (Tabela 1).  
As moléculas de Anonna spinescens triadas nesse 
estudo, tiveram uma energia de afinidade superior 
àquelas obtidas pela busca farmacofórica e por 
isso foram descartadas. A figura 1 mostra a 
interação da molécula SAM2543 em complexo 
com o receptor D2. 

TABELA 1. Estruturas e suas energias de ancoragem 

Estrutura Posição Energia 

SAM2543 1 - 8.6 kcal/ mol 
SAM2545 2 - 8.0 kcal/ mol 
SAM2546 3 - 8.0 kcal/ mol 
SAM2550 4 - 8.0 kcal/ mol 
SAM2551 5 - 7.8 kcal/ mol 
SAM2526 3 - 6.7 kcal/ mol 

 

 
Figura 1. Molécula SAM2543 acoplada ao receptor D2. PyMol 1.7 

 

 
A triagem de moléculas isoladas de fontes in silico 
demonstram que esses compostos podem ser 
usados como novos inibidores para receptores. 
Por outro lado, ampliar a busca de compostos de 
fontes sintéticas mostrou um resultado mais 
efetivo. Cálculos de dinâmica molecular serão 
necessários para estudar o comportamento de 
cada complexo gerado a partir dos cálculos de 
acoplamento molecular. 
 

 
À UESB e FAPESB pela estrutura e concessão de 
bolsas de pesquisa para o desenvolvimento do 
projeto.  
____________________ 
1Pandalaneni, Sravan, et al. "Neuronal Calcium Sensor-1 Binds the D2 

Dopamine Receptor and G-protein-coupled Receptor Kinase 1 (GRK1) Peptides 

Using Different Modes of Interactions." Journal of Biological Chemistry290.30 

(2015) 

. 
2Bermejo, Almudena, et al. "Acetogenins from Annonaceae: recent progress in 

isolation, synthesis and mechanisms of action." Natural product reports 22.2 

(2005) 

 
3PDB, Brookhaven Protein Data Bank. "Protein modelling for all." (1999) 

 
4 Schneidman-Duhovny D, Dror O, Inbar Y, Nussinov R, Wolfson HJ. 

PharmaGist: a webserver for ligand-based pharmacophore detection. Nucleic 

Acids Research 2008 

  

INTRODUÇÃO 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONCLUSÃO 

 

AGRADECIMENTOS 

 

mailto:liliane.araujost@gmail.com
http://sea.bkslab.org/
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do


VII EQBA e 6º SIMQUIM 
Ilhéus, 16-18/11/2016 

136 
 

Uma abordagem de química verde na síntese tricomponente de 

tiossemicarbazonas. 
 
Danilo Galvão1 (PG), Silvio Cunha2* (PQ).  
Instituto de Química, Uiversidade Federal da Bahia, Campus de Ondina, 40170-115, Salvador- BA 
email: silviodc@ufba.br 
Palavras Chave: Tiossemicarbazonas, reações multicomponentes, química verde. 

 

 

Tiossemicarbazonas pertencem a uma classe 
de moléculas com grande importância química e 
medicinal, Figura 1. Têm possibilidade de 
complexar com metais e, do ponto de vista 
sintético, comportam-se como intermediários para 
vários heterociclos importantes.1 Atualmente, o 
foco principal da química orgânica sintética é o 
desenvolvimento de métodos eficientes e 
ambientalmente corretos. Com base neste 
objetivo, nosso grupo de pesquisa desenvolveu 
reações multicomponentes para a síntese de 

tiossemicarbazonas.2 Todavia, foi empregado 
metanol como solvente, o que não condiz com os 
princípios da química verde. Descrevemos aqui um 
método de síntese multicomponente de 
tiossemicarbazonas, empregando etanol como 
solvente, o que não havia sido possível no método 
anteriormente descrito. 

Figura 1. Estrutura geral das tiossemicarbazonas 

 

 
No trabalho anterior, a síntese de 

tiossemicarbazonas foi feita a partir de uma reação 

multicomponente com hidrazina, isotiocianato e 

aldeído ou cetona, utilizando o metanol como 

solvente sobre refluxo. Etanol e isopropanol não 

foram solventes adequados, pois não formou 

produto. Racionalizamos que a maior acidez do 

metanol frente a estes solventes poderia explicar 

este fato. Dessa forma, o emprego de etanol e 

catálise ácida contornaria o emprego de solvente 

tóxico. 
Desenvolvemos a síntese multicomponente com 
hidrazina, isotiocianato de fenila e aldeído ou 
cetona, utilizando o etanol como solvente sobre 
refluxo e uma gota de ácido acético como 
catalisador, Figura 2. Doze aldeídos e duas 
cetonas foram reagidos para se obter uma 
variedade de compostos. Os resultados obtidos 
foram bastante satisfatórios, por apresentarem 
rendimentos iguais ou superiores ao trabalho 
anteriormente descrito com MeOH, o tempo de 
reação foi também semelhante e relativamente   
curto.  
 
 
 

Espectros de infravermelho e pontos de fusão 
foram utilizados para comprovação das moléculas. 
A purificação também é um processo econômico e 
bastante simples (lavagem com EtOH gelado). 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 2. Síntese multicomponente em EtOH 

 
Desenvolvemos uma rota eficiente, econômica e 

ambientalmente correta para tiossemicarbazonas. 
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O ato de ensinar é um fenômeno dotado 
de saberes explícitos e implícitos do professor, 
comumente conhecido como saberes docentes. 
Dos saberes docentes, destacam-se o 
conhecimento do conteúdo e o Conhecimento 
Pedagógico do Conteúdo (CPC). 

O conhecimento do conteúdo se refere à 
matéria de uma disciplina: objetivos, organização 
de princípios e conceitos centrais da disciplina 
(GROSSMAN et al.,1989). Enquanto que o CPC é 
uma amálgama entre o conhecimento do conteúdo 
e o conhecimento pedagógico do conteúdo 
(SHULMAN, 1987).  

Tendo em vista que a eficácia do ensino 
está na habilidade de transformar o conhecimento 
do conteúdo em um conhecimento a ser ensinado, 
CPC, (TALANQUER, 2004), este estudo capturou 
as características do CPC de um professor de 
química, onde se realizou inferências ao seu 
ensino de ligações químicas, realizando assim um 
ensaio do seu ensino deste conteúdo.  
 

 
Neste estudo foi realizada uma análise do 

CPC no ensino de um professor de química. Para 
isto foi feita uma entrevista (gravada) com o 
docente utilizando o questionário CoRe 
(Representação do Conteúdo), elaborado por 
Loughran et al. (2003), o qual possibilita a captura 
do CPC através do questionamento das principais 
idéias de um conteúdo específico, sendo o 
conteúdo selecionado pelo educador, objeto de 
estudo, ligações químicas. 

Existem muitas maneiras de analisar o 
CoRe, nesta pesquisa, isto aconteceu por meio da 
identificação de linhas hipotéticas, afirmações 
possíveis de serem sustentadas com o 
questionário, conforme mostrado a seguir. 

O primeiro questionamento do CoRe se 
constituiu no objetivo de identificar o 
desenvolvimento do CPC do professor através da 
seleção dos principais conceitos que este 
educador avalia como relevante para promover a 
compreensão sobre o assunto de ligações 
químicas.  

Os conceitos apontados pelo educador 
foram os diferentes tipos de ligações químicas e a 
energia das ligações, sendo observado durante 
toda a entrevista com o CoRe, dificuldade para 
definir os objetivos do questionamento, pois a 
réplica do professor foi constituída basicamente de 

uma explicação resumida do assunto, diante disto, 
foram observadas as seguintes implicações:  

 A falta de domínio dos conteúdos, do 
conhecimento das estruturas sintáticas e 
substantivas comprometem uma eficácia 
do ensino.  

 O não direcionamento de respostas sobre 
o ensino do docente é uma forma de 
recusar reflexões e posteriores 
aprendizagens pela experiência da 
prática, o que mostra uma resistência 
deste profissional a mudanças no ensino. 

 O ensino como exercício transformador, 
possui estreitas relações com a 
compreensão clara dos objetivos deste 
ato. 

 A reflexão e o conhecimento do conteúdo 
são vertentes fundamentais para o 
desenvolvimento do CPC do professor. 
 
Diante disto, pode-se observar que o CPC 

deste professor, engloba várias vertentes, ele (o 
professor), o seu CPC e o seu conhecimento do 
conteúdo, sendo o professor o principal 
responsável na reflexão do seu ensino, pois 
ninguém melhor que ele para repensá-lo e 
expressá-lo através de uma entrevista, estando o 
professor no centro do estudo de seu ensino. E, o 
seu conhecimento pedagógico do conteúdo se 
caracterizou como limitado, devido à falta de 
compreensão sobre o objetivo de se ensinar 
ligações químicas. 

 

 
Com isso, pode-se concluir que nesta 

investigação foi possível observar o potencial que 
o estudo do CPC do professor tem para a análise 
do seu ensino, de tal modo, a gerar diversas 
deduções a respeito deste ato. 

 

 
À Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia. 
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enseñanza. Professorado. Revista de Currículum y Formación del 
Professorado, v. 9, n. 2, p. 23-36, 2005.  

 
2 TALANQUER, V. Formación docente: Que conocimiento distingue 
a los buenos maestro de química? Educación Química, 2004. 15 (1), 

60-6.
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Estratégias de otimização multivariada tem sido 
amplamente adotadas visando à melhoria das 
separações cromatográficas1. Tais estratégias 
apresentam algumas vantagens quando 
comparadas aos métodos univariados de 
otimização, tais como: economia de tempo, 
redução no consumo de reagentes e possibilita a 
observação de efeitos de interação entre variáveis. 
O presente trabalho teve como objetivo otimizar a 
separação cromatográfica da teobromina, 
catequina, epicatequina e cafeína utilizando 
técnicas de planejamento de experimentos para 
posterior determinação destes compostos em 
amostras de chocolates artesanais com diferentes 
teores de cacau. 

 

 
 
Baseando-se em estratégias de otimização já 
empregadas na literatura1, adotou-se o 
planejamento composto central como metodologia 
de superfície de resposta, onde três variáveis 
foram escolhidas para otimização: porcentagem 
inicial de metanol na fase móvel, tempo de 
gradiente e vazão da fase móvel. Foram 
consideradas como respostas experimentais as 
resoluções entre os pares de picos teobromina-
catequina, catequina-epicatequina, epicatequina-
cafeina e o tempo de análise. Os modelos 
matemáticos obtidos foram submetidos à análise 
de variância ANOVA (p<0,05) não apresentando 
evidência de significância de falta de ajuste. Para 
predição do ponto ótimo foi utilizada a metodologia 
de otimização de respostas múltiplas que emprega 
a função de desejabilidade de Derringer e Suich2. 
As melhores condições obtidas foram: 
porcentagem inicial de metanol em 0 % (iniciando 
com 100 % de solução de ácido acético 0,1 % v/v), 
mudando para 100 % de metanol no tempo de 
gradiente de 9,85 minutos, com vazão da fase 
móvel de 0,74 mL min-1. Estas condições levaram 
a completa separação dos picos, com valores de 
resolução de 1,3 para os pares teobromina e 
catequina, 1,8 para catequina e epicatequina e 1,3 

para epicatequina e cafeína. O procedimento 
analítico foi validado considerando as seguintes 
figuras de mérito: linearidade das curvas 
analíticas, limites de detecção e de quantificação, 
repetibilidade e precisão intermediária. A exatidão 
foi avaliada através da análise do Material de 
Referência Certificado de chocolate (Chocolate 
Banking 2384 da NIST), não sendo observadas 
diferenças estatisticamente significativas entre os 
valores medidos e os valores certificados. O 
procedimento otimizado foi empregado na 
determinação de teobromina, catequina, 
epicatequina e cafeína em 22 amostras de 
chocolates artesanais com teores variados de 
cacau, sendo obtidas as seguintes faixas de 
concentração (mg g-1) para os compostos: 
teobromina (1,56 - 13,9), catequina (0,018-0,607), 
epicatequina (0,048 – 1,67) e cafeína (0,235 – 
1,51). As amostras de chocolates artesanais com 
elevado teor de sólidos de cacau NO85, AB70, 
AB80, AB100, CS85, DM67,5, MCF70, MCF80, 
CACB70 e ART70 apresentaram elevadas 
concentrações de teobromina, catequina, 
epicatequina e cafeína, enquanto que a amostra 
de chocolate ao leite CS28, apresentou os 
menores valores destes compostos. 

 

 
 

O emprego do planejamento composto central em 
conjunto com a otimização de múltiplas respostas 
foi empregado com sucesso na otimização da 
separação cromatográfica separação 
cromatográfica da teobromina, catequina, 
epicatequina e cafeína. As amostras de chocolates 
artesanais com elevados teores de sólidos de 
cacau mostraram-se boas fontes destes 
compostos.  
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A habilidade necessária para promover a 

transformação entre representações 2D e 3D, por 
exemplo, é chamada de habilidade visuoespacial – 
derivada do conceito visualização espacial, 
utilizando diversos estudos que tentam 
estabelecer correlações entre a habilidade 
visuoespacial e o uso de diferentes 
representações. Pode-se argumentar também, 
como é possível conjecturar, que a transição entre 
os diferentes níveis de representação de um 
fenômeno químico está diretamente vinculada a 
esta habilidade. A visualização espacial é uma das 
categorias da habilidade espacial que segundo 
Choi (2001 apud Seabra e Santos, 2004)1 
compreende ainda a rotação mental e a percepção 
espacial. Essas três categorias envolvem o pensar 
em imagens, bem como a capacidade de perceber, 
transformar e recriar diferentes aspectos do mundo 
visual e espacial. 

Dentre as ferramentas tecnológicas, os 
softwares de visualização e construção de 
modelos têm ajudado os alunos de maneira 
efetiva, tal como as pesquisas na área de 
educação química têm mostrado, pois apresentam 
múltiplas representações, fazem uma conexão 
com o nível macroscópico, possibilitam a 
transformação de representações bidimensionais 
em tridimensionais e usam informações explícitas. 
Sendo assim, neste trabalho foi empregado um 
software de modelagem molecular para facilitar a 
aprendizagem do conteúdo de analise 
conformacional de moléculas orgânicas. 
 

 
Com base nos cálculos realizados para as 

moléculas de 2-cloro-butano e butan-1-ol os 
alunos puderam verificar a estabilidade das 
conformações através dos cálculos de barreira 
rotacional utilizando o software ChemBio 3D. As 
Figuras 1 e 2 mostram a barreira rotacional 
encontrada para a molécula do 2-cloro-butano e 
butan-1-ol, respectivamente, assim como as 
conformações de máximo e mínimo de energia 
encontradas em cada conformação. Com isso foi 
possível perceber que a conformação eclipsada é 
desfavorável devido às repulsões entre as nuvens 
eletrônicas dos átomos. Na conformação alternada 
há um máximo de afastamento entre os átomos, 
favorecendo a estabilidade desta conformação. A 

partir deste cálculo também foi possível comparar 
as diferenças de energia em cada conformação. 

 

 
Figura 1 – Analise conformacional do 2-cloro-
butano (C2 e C3) e a conformação de menor 
energia 

 

 
Figura 1 – Analise conformacional do butan-1-ol 
(C2 e C3) e a conformação de menor energia. 
 

 
Acreditamos que o uso combinado do 

software de construção de modelos moleculares 
em 2D, 3D e cálculos computacionais possibilitam 
que que os estudantes assimilam melhor o 
conteúdo. 
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