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APRESENTAÇÃO 
 

O Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (eCICT) é um evento 

aberto à comunidade no qual todos os aproximadamente 1.500 alunos de 

Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (bolsistas e voluntários) apresentam 

os resultados de suas pesquisas desenvolvidas ao longo de um ano, como 

cumprimento de um plano de trabalho elaborado e orientado por um 

professor/pesquisador do quadro permanente da Instituição.  

 

O eCICT está entre as ações inseridas no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN, que 

possui entre seus objetivos: a) Contribuir para a formação e engajamento de 

recursos humanos em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

inovação; b) Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se 

dedicarão a qualquer atividade profissional; e c) Contribuir para a formação de 

recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora 

das empresas no País. Em 2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte realizou a 30ª edição do Congresso, abarcando 

uma etapa inicial digital seguida de uma etapa presencial, no formato de 

apresentações em Sessões de Apresentações Orais. Na fase inicial (Online), as 

apresentações dos trabalhos pelos discentes se deram na forma de arquivos 

digitais (trabalho completo e vídeo) submetidos via Sistemas da UFRN e 

disponibilizados amplamente para visitantes do site do evento 

(www.cic.propesq.ufrn.br), avaliadores da UFRN e comitê externo PIBIC-CNPq. 

Durante a fase presencial do evento, os 90 melhores trabalhos, selecionados a 

partir da etapa anterior, seguiram para as apresentações orais. 

 

A 30ª edição do Congresso teve como tema “Bioeconomia: Diversidade e 

Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, estando alinhada aos 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ao 

submeter os trabalhos ao Congresso, os alunos indicaram os objetivos da 

Agenda 2030 aos quais suas pesquisas estavam relacionadas. Essa iniciativa 

visa estimular a pesquisa científica e tecnológica voltada para a busca por 

soluções para os desafios sociais contemporâneos. 

  

O evento cumpriu três funções valiosas para o desenvolvimento da 

ciência na instituição: inserção dos discentes em um ambiente acadêmico de 

publicação e apresentação dos resultados da pesquisa; divulgação científica por 

meio dos vídeos que utilizam uma linguagem científica, porém acessível a todos; 

e, por fim, a popularização da ciência. 

 



 Os alunos concorreram ao 3ª Prêmio Destaque na Iniciação Científica e 

Tecnológica da UFRN, que foi instituído pela Pró-Reitoria de Pesquisa em 2017 

para reforçar as ações dos programas institucionais de iniciação científica e 

tecnológica. O prêmio contemplou duas categorias: Trabalho Destaque de 

Iniciação Científica e Tecnológica e Vídeo Destaque de Divulgação Científica. 

Os premiados foram contemplados com bolsas mensais de até R$ 800,00 

(oitocentos reais) durante o período de um ano. Os orientadores dos alunos 

premiados adquiriram precedência em relação aos demais para efeitos de 

concorrência no Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN em 2020. 

 

 Em  2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa instituiu o Prêmio Pesquisador 

Destaque da UFRN, com o objetivo premiar os pesquisadores da instituição que 

tenham apresentado relevantes contribuições para o desenvolvimento da ciência 

em cada uma das três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida; 

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras 

e Artes. Foram escolhidos 03 pesquisadores, um em cada grande área do 

conhecimento. Todos os premiados receberão auxílio no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para custear passagens aéreas, diárias ou taxa de inscrição 

para apresentar trabalho em evento científico, certificado de premiação e troféu. 

 

Os pesquisadores premiados participam na condição de conferencista do 

XXX Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica, apresentando a 

contribuição científica oriunda de sua pesquisa. 
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TÍTULO: Nanopartículas magnéticas para aplicação em hipertermia 

Resumo 

Materiais magnéticos nanoestruturados têm sido foco de diversos e importantes estudos 
ao longo dos últimos anos devido ao seu grande potencial para aplicações tecnológicas, 
em particular, em aplicações biológicas. A utilização de partículas magnéticas abre 
promissoras possibilidades, tais como, por exemplo, em biosensores, na biosseparação 
magnética [1], como agentes de contraste para imagens de ressonância magnética [2], 
como agentes magnéticos para transporte de fármacos, para liberação de fármacos de 
forma controlada termicamente [3] e em hipertermia magnética para tratamento de 
tumores[4]. O procedimento terapêutico chamado de hipertermia corresponde 
simplesmente em proporcionar o aumento de temperatura em uma região do corpo 
humano que esteja afetada por uma neoplasia, com o objetivo de causar a lise das 
células cancerosas. Nesse relatório apresentaremos as propriedades estruturais, 
magnéticas e de hipertermia de nanopartículas de ZnFe2O4 e CoFe2O4 produzidas 
pelo método de coprecipitação que foram estudadas através de medidas DRX, MET, 
medidas de magnetização, espectroscopia Mössbauer e Hipertermia. 
 
Palavras-chave: Materiais magnéticos, aplicações biológicas, hipertermia. 

TITLE: Magnetic nanoparticles for hyperthermia application 

Abstract 

Nanostructured magnetic materials have been the focus of several important studies 
over the past few years because of their great potential for technological applications, in 
particular in biological functions. The use of magnetic particles opens up promising 
possibilities, such as, for example, in biosensors, in magnetic biosorption [1], as contrast 
agents for magnetic resonance imaging [2], as magnetic agents for the transport of 
drugs, for the release of drugs in a thermally controlled manner [3] and in magnetic 
hyperthermia for treatment of tumors [4]. The therapeutic procedure called hyperthermia 
simply corresponds to providing the increase in temperature in a region of the human 
body that is affected by a neoplasm, in order to cause lysis of the cancerous cells. In this 
report we will present the structural, magnetic and hyperthermia properties of 
nanoparticles of ZnFe2O4 and CoFe2O4 produced by the coprecipitation method that 
were studied through measurements DRX, MET, magnetization measurements, 
Mössbauer spectroscopy and Hyperthermia. 
 
Keywords: Magnetic materials, biological applications, hyperthermia. 

Introdução 

Ferritas Spinel (MFe2O4) com (M: Zn, Mn, Co, Ni, Cr) nas últimas décadas, tem sido 
foco de muitos grupos de pesquisa ao redor do mundo. Tal ênfase nestes materiais 
surge devido à grande gama de aplicações encontrados nestes materiais. Tais 
aplicações vão desde material base para sensores de gás e gravação magnética até 
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aplicações biomédicas [1,2]. Eles também são bastante estudados do ponto de vista de 
magnetismo, em alguns casos estas ferritas apresentam comportamento que vão desde 
Antiferro/Ferrimagnético até o superparamagnético, como também características do 
tipo spin glass e exchange Bias [3].  
  
A estrutura cristalina destas ferritas é cúbica de face-centrada (Fd3m) formado por um 
arranjo de 32 ânions de oxigênio, criando 64 intersitios com simetria Tetraedral (A) e 32 
intersitios com simetria octaedral [B], onde os mesmos são parcialmente ocupados por 
cátions metálicos. A distribuição catiônica entre os sítios tetraedral e octaedral é dado 
por (M2+(1-x) Fe3+(x)) A[M2+xFe3+(2-x) ]BO4, onde M é o metal de transição Bivalente 
e X é o grau de inversão. Tal inversão é definido como a quantidade de ocupação dos 
íons Fe3+ nos sítios tetraedral (A-sites) ou a fração da quantidade de íons M2+ sobre 
os sítios Octaedral (B-sites), quando (x = 0) não temos inversão e somente íons Fe3+ 
nos sítios octaedrais, tais ferritas são chamadas de Spinel normal como é o caso da 
Ferrita ZnFe2O4 [1,2,4]. Para (0 < x < 1) temos ferritas parcialmente invertidas, como é 
o caso da Ferrita MnFe2O4 em geral a mesma é relatada com grau de inversão x = 0.20 
correspondendo a 20% de íons Mn2+ nos sítios octaedros. Contudo as Ferritas 
CoFe2O4 e NiFe2O4 tradicionalmente possuem (x = 1) levando as mesmas a 
possuírem uma estrutura Spinel inversa [1,5,6]. O grau de inversão destas ferritas é um 
ponto chave para o entendimento das propriedades magnéticas. A Ferrita (Zn) [Fe2]O4 
possui um comportamento antiferromagnético (AFM), com temperatura de Neél de 
aproximadamente TN ≈ 10 K. Esse comportamento surge devido as interações entre os 
sítios octaedrais [B]-[B]. No entanto devido a ocupação de íons Fe+3 nos sítios 
tetraedrais (A-sites), observa-se a formação de clusters nos sítios octaedrais (B-sites) 
acarretando em interações entre os sítios (A)-[B] o que suprime o comportamento (AFM) 
destas ferritas [1,7,8]. Ligenza et al, observou em amostras policristalinas de ZnFe2O4 
um grau de inversão de (x ≈ 0.4) resultando em amostras do tipo (Zn0.6Fe0.4) 
[Zn0.6Fe1.6]O4 onde se observou a formação de clusters magnéticos associados aos 
íons de Fe3+ [9].  
  
O grau de inversão nas Ferritas CoFe2O4 faz surgir uma grande quantidade de 
momento magnético descompensado, o que leva esses materiais a possuírem um 
comportamento Ferrimagnético (FiM) com uma temperatura de Curie de 
aproximadamente TC ≈ 830 K [1,10]. O grau de inversão das ferritas possui uma forte 
dependência com o método de produção usado para as mesmas. D. Carta et all obteve 
x = 0.68 para ferritas CoFe2O4 produzidas pelo método sol-gel e dispersadas em uma 
matriz de sílica, tais fatores foram determinantes em suas propriedades magnéticas, os 
autores observaram que a temperatura de bloqueio para suas amostras estava em torno 
de TB ≈ 303 K e a mesma apresentava um alto valor de campo coercitivo HC ≈ 14286 
Oe em 5K [6].  
  
Neste Trabalho as propriedades estruturais, magnéticas e de hipertermia de 
nanopartículas de ZnFe2O4 e CoFe2O4 sintetizadas pelo método de co-precipitação 
foram amplamente analisadas. Analises de difratometria de raios-X (XRD) e microscopia 
eletrônica de transmissão (TEM) revelam o caráter manométrico destas partículas com 
diâmetro de ≈ 9 nm. Medidas de Espectroscopia Mössbauer em 300 K para as ZnFe2O4 
revelam que estas partículas estão em um regime superparamgnético. Já o espectro 
gravado em mais baixa temperatura 12 K, revela que essas amostras possuem uma 
estrutura Spinel parcialmente invertida. 
 
Metodologia 
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1. Síntese de nanopartículas, por diferentes técnicas de produção e tratamentos 
térmicos, com diferentes tamanhos de grão e morfologias;  
  
2. Caracterização estrutural, morfológica e magnética das amostras produzidas;  
  
3. Investigação das propriedades térmicas das amostras produzidas;  
  
4. Avaliação da influência da composição, tamanho de nps, amplitude e frequência do 
campo alternado sobre as propriedades térmicas das amostras produzidas.  
  
3. Procedimento Experimental  
  
3.1 - Preparação das Amostras 
  
 As amostras foram produzidas através do método coprecipitação. Esse é um método 
químico de via aquosa utilizado para a preparação de nanopartículas. Para a produção 
das amostras foram utilizados os nitratos de Zinco, Cobalto e Ferro com suas 
quantidades estequiométricas determinadas. Esses nitratos foram adicionados a um 
Becker contendo uma solução de 2 % de ácido acético e deixados sob agitação por 30 
minutos, logo em seguida é adicionado quitosana formando assim a solução 1. Esse 
sistema ficou mantido sob agitação em temperatura ambiente por 18 h. Uma segunda 
solução é produzida com 5.0 ml de NaOH e glutaraldeído mantida a uma temperatura 
de 70°C. De posse das duas soluções a solução 1 é vertida na solução 2, o material 
produzido é várias vezes lavado com água deionizada até atingir um pH neutro, 
consequentemente o material obtido é levado a uma estufa a 90ºC.  
  
3.2 - Difratometria de Raios-x  
  
Para caracterização estrutural dessas amostras, foi utilizada a técnica de difração de 
raios-X, fazendo uso de um equipamento da Rigaku (Miniflex II) com radiação Cu-Kα de 
1.54 (Å), que pertence ao Departamento de Física Teórica e Experimental da UFRN. 
Essas medidas foram coletadas em uma razão de varredura de 2°/min e um passo de 
0.02°. Através dessa técnica, conseguimos obter parâmetros relevantes sobre a 
estrutura cristalina dos materiais sólidos, tais como: fases cristalinas, quantificação de 
fases, parâmetros de rede e tamanhos dos cristalitos e microestresse da amostra  
  
Fig.01 - Difratômetro de Raio – X do Departamento de Física Teórica e Experimental da 
UFRN.  
  
3.3 - Magnetômetro de amostra vibrante (VSM)  
  
As medidas de magnetização foram realizadas no Laboratório de Caracterização 
Elétrica e Magnética do Departamento de Física da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). O equipamento utilizado é um magnetômetro de amostra vibrante 
(VSM) Lake Shore, modelo 7400, com sensibilidade de 10−7 emu, e amplitude de 
campo máximo de 2 T. Para todas as medidas, o VSM foi calibrado usando-se uma 
amostra padrão de níquel.  
  
Fig.02 - Magnetômetro de amostra vibrante (VSM) do Departamento de Física Teórica 
e Experimental da UFRN. 
  
3.4 - Sistema de Medidas de Propriedades Físicas (PPMS)  
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PPMS do inglês é (Physical Properties Measurement System), é um equipamento capaz 
de realizar medidas de diversas propriedades físicas tais como magnéticas, elétricas e 
térmicas. As medidas realizadas foram feitas em várias temperaturas, por meio de 
medidas do momento magnético em função do campo aplicado (M x H), e medidas do 
momento em função da temperatura (M x T), para esta última as medidas foram de ZFC 
(Zero Field Cooled- resfriamento na ausência de campo magnético) e FC (Field Cooled- 
Resfriamento na presença de campo magnético) em diferentes temperaturas. 
  
 Fig.03 - Sistema de Medidas de Propriedades Físicas (PPMS) do Departamento de 
Física Teórica e Experimental da UFRN.  
  
3.5 - Magneto hipertermia  
  
Para o estudo da resposta térmica de nanopartículas magnéticas sob o efeito de um 
campo magnético alternado, um sistema foi desenvolvido, sendo capaz de gerar 
campos magnéticos alternados, com amplitudes de até 200 Oe e frequências até 
100KHz e também detectar variações de temperatura de 0,1ºC em um intervalo de -
30ºC a 500ºC.  
  
Fig.04 – Representação do Modelo do equipamento de Magneto Hipertermia, 
desenvolvido por Calos Augusto de Moraes Iglesias com colaboração de alguns 
professores do Departamento de Física Teórica e Experimental da UFRN.  
  
3.6 - Espectroscopia Mössbauer  
  
Essa técnica consiste no uso do efeito Mössbauer na identificação de espécies químicas 
usando radiação gama. Na sua forma mais usada, a espectroscopia Mössbauer de 
absorção, uma amostra sólida é exposta a radiação gama, e um detector mede a 
intensidade da radiação transmitida através da amostra.  
  
Figura 05 – Espectroscopia Mössbauer do Departamento de Física Teórica e 
Experimental da UFRN. 
 
Resultados e Discussões 

 
4.1 - Caracterização estrutural e morfológica  
  
A formação das fazes cristalinas das Ferritas Spinel ZnFe2O4 e CoFe2O4 calcinadas 
em 350°C foi confirmada por medidas de Difratograma de Raio x como mostrado na 
figura 06, do gráfico podemos observar que amostras apresentam um alto grau de 
pureza sem a presença de fazes espúrias. Os valores dos parâmetros de rede da cela 
unitária calculados para estas amostras foram de 8.422(3) e 8.369(3) respectivamente, 
valores semelhantes para essas duas amostras foram relatos por Sonal Singhal et all 
para amostras produzidas pelo método sol gel [12]. O diâmetro médio obtido das 
amostras produzidas é de aproximadamente 9 nm.  
  
Fig. 06 - Difratogramas das amostras de ZnFe2O4 e CoFe2O4.  
  
A morfologia e natureza manométrica das nanopartículas de ZnFe2O4 e CoFe2O4 foi 
investigado por medidas de Microscopia eletrônica de Transmissão (MET), como 
mostrado na figura 07.  
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Fig. 07 - Micrografias de MET e distribuição de tamanho de A) Amostra ZnFe2O4, barra 
de escala é de 50 nm e B) Amostra CoFe2O4, barra de escala é de 100 nm.  
  
A espectroscopia Mössbauer foi utilizada para investigar a microestrutura magnética 
local destas amostras em um intervalo de temperatura de 12 – 300 K. O espectro das 
nanopartículas de ZnFe2O4 e CoFe2O4 foi coletado na configuração de transmissão, 
no modo de aceleração constante com fonte radioativa de 57Co dentro de uma matriz 
de rhodium. O espectro em temperatura ambiente foi calibrado usando uma folha de α-
ferro. A figura 08 apresenta os espectros Mössbauer gravados em 12, 100 e 300 K para 
as amostras ZnFe2O4 e CoFe2O4 respectivamente. O espectro para a amostra 
ZnFe2O4 gravado em 300 K é ajustado por um doublet paramagnético com um isomer 
shift IS ≈ 0.32 mm/s, quadrupole splitting QS = 0.5 mm/s e uma Linewidth Γ ≈ 0.5 mm/s, 
tais valores correspondem ao íon Fe3+. Ali Ghasemi et all em amostras produzidas pelo 
método sol-gel com uma pequena quantidade de Hematite (α-Fe2O3) obteve valores 
próximos aos relatados aqui, em seu trabalho ele relata um IS ≈ 0.2 e um QS ≈ 0.34 [2]. 
A componente paramagnética existente na nossa amostra de ZnFe2O4 revela que estas 
partículas apresentam um comportamento superparmagnético em temperatura 
ambiente. Changwa yao et all com partículas de Ferritas de Zinco produzidas por 
decomposição térmica com diâmetros de aproximadamente D ≈ 9.8 nm, observou um 
comportamento superparamagnético em temperatura ambiente. Em seu trabalho a 
temperatura de bloqueio estimada através de medidas magnéticas de (M x T) foi de TB 
≈ 68 K [13]. Comportamento semelhante também é relatado por T. Sato et all em 
amostras com diâmetros no range de 5.5 – 6 nm, produzidas por coprecipitação e 
analisadas por medidas de espectroscopia Mössbauer em 300 K, onde uma 
componente paramagnética (doublet) é observado [7].  
  
Fig. 08 - Medidas de Espectroscopia Mössbauer gravadas em 300, 100 e 12 K para a 
amostra ZnFe2O4 A área relativa da componente paramagnética (doublet) diminui com 
a redução da temperatura favorecendo o surgimento de um ordenamento magnético 
(Sextet), o que é característico de uma relaxação superparamgnética neste sistema.  
  
Uma transição para um estado magneticamente ordenado é observada em 
aproximadamente 100 K, onde observa-se a um doublet e dois sextetes com valores 
altos de Linewidth. Esta temperatura de ordenamento magnético encontrada aqui, 
sugere que estas amostras possuem o ordenamento (AFM) suprimido, onde a fraca 
interação de supertroca entre sítios B-B é prejudicada. O principal motivo para a 
diminuição da interação (AFM) ocorre devido a inversão parcial dos Zn2+ e Fe3+ sobre 
os sítios tetraedrais e octaedrais. Devido ao grau inversão, uma interação de supertroca 
entre os íons de Fe situados nos sítios (A) e [B] é favorecida, o que leva ao surgimento 
de um ordenamento (FiM) e consequentemente uma alta temperatura de transição [3]. 
Em 12 K observamos um espectro completamente ordenado, tal espectro é bem 
ajustado com a superposição de 2 sextets com semelhantes valores de IS. Os 
parâmetros obtidos do ajuste foram 0.34 para os IS, os campos hiperfinos Bhf são de 
46.9(3) e 44.7(3) T. O grau de inversão da amostra de ZnFe2O4 pode ser estimado do 
espectro gravado em 12 K, supondo que as frações sem recuo de Fe3+ para os sítios 
tetraedros (A) e octaedros [B] são semelhantes, podemos assumir que as áreas das 
componentes (A) e [B] são proporcionais a ocupação do ferro nestes sítios. Assim o 
grau de inversão é dado por: IA/I[B] = (f(A)/f[B])[λ/(2-λ)] onde λ é o grau de inversão. O 
grau de inversão calculado foi de λ ≈ 0.66, i.e. A distribuição catiônica da Ferrita 
ZnFe2O4 pode ser escrita como (Zn0.34Fe0.66)[Zn0.66Fe1.34]O4. Assim a amostra 
ZnFe2O4 é considerada uma Spinel parcialmente invertida [2,4].  
  
4.2 - Caracterização Magnética 
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As medidas magnéticas foram obtidas em um sistema de medidas de propriedades 
magnéticas (PPMS-Dynacool) da Quantum design equipado com um magnetômetro de 
amostra vibrante (VSM) e um susceptometro Ac. As medidas de zero field cooled (ZFC) 
e field cooled (FC) foram obtidas no range de temperatura entre 5 – 300 K sob campo 
de magnético de 170 Oe. Na amostra CoFe2O4 adicionalmente foi feita medidas do 
momento em função da temperatura (M x T) no range de 300 até 900 K. As medidas 
magnéticas em função do campo aplicado (M x H) foram obtidas no range de 
temperatura entre 5 – 300 K, com um campo magnético máximo de ± 140 KOe tanto 
nos modos (ZFC) e (FC). Para as amostras resfriadas no modo (FC) de 300 até 5 K, 
medidas (M x H) foram gravadas em 5k.  
  
Fig. 09 - Medidas de ZFC e FC para a amostra ZnFe2O4  
  
Fig. 10 - Medidas de ZFC e FC para a amostra Zn02Fe2O4  
  
Fig. 11 - Medidas de ZFC e FC para a amostra Zn05Fe2O4  
  
Fig. 12 - Medidas de ZFC e FC para a amostra Zn08Fe2O4  
  
Fig. 13 - Medidas de ZFC e FC para a amostra CoFe2O4  
  
4.3 - Magneto Hipertermia  
Como forma de avaliar a potencialidade das nanopartículas (amostras) para aplicações 
em hipertermia magnética, nos baseamos na grandeza mais utilizada na literatura, essa 
grandeza é chamada de Taxa de Absorção Específica (SAR). Essa taxa é definida com 
a potência gerada por unidade de massa das nanopartículas a partir da interação destas 
com o campo magnético alternado aplicado que pode ser expressa como:  
  
Equação 
  
Onde mpn é massa de nanopartículas, ΔWmag é a variação do trabalho realizado por 
efeito de interação entre campo magnético oscilante e as nanopartículas magnéticas, 
ΔT é a variação da temperatura durante um período de tempo suficientemente curto 
para que não ocorra troca de calor significativa entre o sistema medido e a vizinhança, 
Csusp é a capacidade térmica da suspensão e Δt é variação do intervalo de tempo. A 
expressão acima (a) é válida para intervalos pequenos de medidas, onde a aproximação 
de um regime quase-adiabático é razoável. No entanto, existe um modelo proposto pelo 
o Grupo de Nanoestruturas Magnéticas e Semicondutoras (GNMS) do Departamento 
de Física da UFRN, esse modelo não se restringe ao regime comentado anteriormente, 
isto é, esse modelo pode ser utilizado para um regime não adiabático. Esse modelo 
pode ser expresso, da seguinte maneira:  
  
Equação b 
  
Onde, α é designação de condutância, mpn é massa de nanopartículas, (T-T0) é o 
intervalo de tempo. As figuras abaixo são os resultados obtidos através da 
caracterização das amostras citadas anteriormente. 
  
Fig. 14 – Caracterizações calorimétricas nas amostras (a) ZnFe2O4 e (b) Zn02Fe2O4  
Fig. 15 – Caracterizações calorimétricas nas amostras (c) Zn05Fe2O4 e (d) 
Zn08Fe2O4  
Fig. 16 – Caracterização calorimétrica na amostra CoFe2O4  
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Nesse projeto as caracterizações calorimétricas foram realizadas utilizando esse 
modelo, daí obtemos os seguintes resultados: 
  
Tabela  
  
Através desses resultados que foram apresentados na Tabela acima e nas figuras 
podemos afirmar que as amostras puras tiveram os piores resultados referentes ao SAR 
(Taxa de absorção específica). A amostra Zn02Fe2O4 foi a que obteve o melhor 
resultado esse fato será investigado em trabalhos futuros. 
 
Conclusão 

 
Nós preparamos nanopartículas através do método coprecipitação, que é um método 
químico de via aquosa. As amostras de ZnFe2O4 e CoFe2O4 calcinadas em 350°C e 
conseguimos obter um diâmetro médio nas amostras de aproximadamente 9 nm. 
Através da espectroscopia Mössbauer conseguimos investigar a microestrutura 
magnética local destas amostras em um intervalo de temperatura de 12 – 300 K e 
verificamos que existe uma componente paramagnética na nossa amostra de ZnFe2O4, 
essa componente nos revela que estas partículas apresentam um comportamento 
superparmagnético em temperatura ambiente. Para avaliarmos a potencialidade das 
nanopartículas (amostras) para aplicações em hipertermia magnética, nos baseamos 
na grandeza mais utilizada na literatura, essa grandeza é chamada de Taxa de 
Absorção Específica (SAR) e através dos resultados obtidos podemos afirmar que as 
amostras puras tiveram os piores resultados referentes ao SAR (Taxa de absorção 
específica). A amostra Zn02Fe2O4 foi a que obteve o melhor resultado esse fato será 
investigado em trabalhos futuros. 
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Anexos 

 

 

Fig.01 – Difratômetro de Raio – X do Departamento de Física Teórica e Experimental 
da UFRN. 

 

 

Fig.02 – Magnetômetro de amostra vibrante (VSM) do Departamento de Física Teórica 
e Experimental da UFRN. 

 

 

Sistema de Medidas de Propriedades Físicas (PPMS) do Departamento de Física 
Teórica e Experimental da UFRN. 
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Fig.03 – Sistema de Medidas de Propriedades Físicas (PPMS) do Departamento de 
Física Teórica e Experimental da UFRN. 

 

 

Fig.04 – Representação do Modelo do equipamento de Magneto Hipertermia, 
desenvolvido por Calos Augusto de Moraes Iglesias com colaboração de alguns 
professores do Departamento de Física Teórica e Experimental da UFRN. 
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Figura 05 – Espectroscopia Mössbauer do Departamento de Física Teórica e 
Experimental da UFRN. 

 

 

Fig. 06 - Difratogramas das amostras de ZnFe2O4 e CoFe2O4. 
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Fig. 07 - Micrografias de MET e distribuição de tamanho de A) Amostra ZnFe2O4, barra 
de escala é de 50 nm e B) Amostra CoFe2O4, barra de escala é de 100 nm. 
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Fig. 08 - Medidas de Espectroscopia Mössbauer gravadas em 300, 100 e 12 K para a 
amostra ZnFe2O4 

 

 

Fig. 09 - Medidas de ZFC e FC para a amostra ZnFe2O4 

 

 

Fig. 10 - Medidas de ZFC e FC para a amostra Zn02Fe2O4 

 

 

Fig. 11 - Medidas de ZFC e FC para a amostra Zn05Fe2O4 
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Fig. 12 - Medidas de ZFC e FC para a amostra Zn08Fe2O4 

 

 

Fig. 13 - Medidas de ZFC e FC para a amostra CoFe2O4 

 

 

Equação 

 

 

Equação b 
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Fig. 14 – Caracterizações calorimétricas nas amostras (a) ZnFe2O4 e (b) Zn02Fe2O4 

 

 

Fig. 15 – Caracterizações calorimétricas nas amostras (c) Zn05Fe2O4 e (d) Zn08Fe2O4 

 

 

Fig. 16 – Caracterização calorimétrica na amostra CoFe2O4 
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Tabela 
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TÍTULO: Estudo da Perda de Massa em Cupons de Aço 1018 protegidos com 

precursores de Tungstênio. 

Resumo 

     A corrosão dos metais é um processo espontâneo que ocorre frequentemente na 
natureza por ação de diversos fatores. Entretanto, do ponto de vista eletroquímico, o 
fenômeno é originado de processos de oxidação de elementos metálicos. A pesquisa 
na prevenção à corrosão em metais tem se intensificado devido à enorme necessidade 
de se solucionar problemas na indústria automobilística, na construção civil, em dutos 
petrolíferos, entre outros (WOLYNEC, 2003). 

 

     As técnicas de monitoração da corrosão são, geralmente, classificadas em métodos 
que utilizam: massa de referência e eletroquímicos. Outras formas de monitoração da 
corrosão envolvem métodos indiretos, através dos quais se estima ou controla-se a 
corrosão por meio de parâmetros operacionais. Inibidores de corrosão são compostos 
orgânicos (carboxilatos, fosfatos, sulfonatos) ou íons inorgânicos (molibdatos, cromatos, 
nitritos, terras raras) que formam uma camada protetora in situ por reações entre o 
eletrólito e a superfície corrosível (BLIN et al., 2006; TICIANNELLI et al., 2005). 

 

     Esse trabalho tem como objetivo investigar a proteção de superfícies metálicas, 
corpos de prova (cupons), com um precursor de tungstênio em diferentes 
concentrações. A caracterização do material de interesse se faz necessária uma vez 
que esse sistema pode ser indicado para aplicações na indústria automobilística, na 
construção civil, em dutos petrolíferos, entre outras. 

 
Palavras-chave: Inibidor de corrosão, tungstênio, perda de massa, aço 1018. 

TITLE: Corrosion Study on 1018 Steel Protected with Tungsten Precursors. 

Abstract 

 

     Corrosion of metals is a spontaneous process that often occurs in nature through the 
action of several factors. However, from an electrochemical point of view, the 
phenomenon originates from oxidation processes of metallic elements. Research on 
corrosion prevention in metals has intensified due to the huge need to solve problems in 
the automobile industry, construction, oil pipelines, among others (WOLYNEC, 2003). 
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    Corrosion monitoring techniques are generally classified into methods using reference 
mass and electrochemicals. Other forms of corrosion monitoring involve indirect 
methods whereby corrosion is estimated or controlled by operating parameters. 

 

     Corrosion inhibitors are organic compounds (carboxylates, phosphates, sulfonates) 
or inorganic ions (molybdates, chromates, nitrites, rare earths) that form an in situ 
protective layer by reactions between the electrolyte and the corrosive surface (BLIN et 
al., 2006; TICIANNELLI et al., 2005). 

 

     This work aims to investigate the protection of metallic surfaces, specimens 
(coupons), with a tungsten precursor in different concentrations.The characterization of 
the material of interest is necessary since this system can be indicated for applications 
in the automobile industry, construction, oil pipelines, among others. 

 
 
Keywords: Corrosion inhibitor, tungsten, mass loss, steel 1018. 

Introdução 

     A corrosão dos metais é um processo espontâneo que ocorre frequentemente na 
natureza por ação de diversos fatores. Entretanto, do ponto de vista eletroquímico, o 
fenômeno é originado de processos de oxidação de elementos metálicos. A pesquisa 
na prevenção à corrosão em metais tem se intensificado devido à enorme necessidade 
de se solucionar problemas na indústria automobilística, na construção civil, em dutos 
petrolíferos, entre outros (WOLYNEC, 2003). 

     As técnicas de monitoração da corrosão são, geralmente, classificadas em métodos 
baseados em: massa de referência e métodos eletroquímicos. Outras formas de 
monitoração da corrosão envolvem métodos indiretos, através dos quais se estima ou 
controla-se a corrosão por meio de parâmetros operacionais. É importante salientar que, 
para o cálculo da taxa de corrosão por perda de massa, algumas premissas são 
assumidas. A corrosão é suposta uniforme (corrosão em zonas termicamente afetadas 
em corpos soldados e pites são reportados separadamente) e também é suposto que 
não houve ataque interno ao metal. 

     Diferentes inibidores de corrosão foram estudados em diferentes tipos de superfícies 
metálicas (aços) (OHKO et al., 2001; MOREIRA, 2014) tais como: AISI 1010, AISI 1018, 
AISI 1020, AISI 1030, SUS304 (304 stainless steel), entre outros, e foram caracterizados 
através da espectroscopia de impedância, tendo a sua resistência de polarização 
determinada. Em alguns desses estudos realizados foi observado que a resistência de 
polarização aumenta com o aumento da concentração do inibidor adicionado, até atingir 
uma resistência de polarização máxima em uma dada concentração de inibidor (PEREZ, 
2004). 
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     Nesse trabalho, usando cupons de metal 1018, será analisado o efeito do inibidor 
(precursor do tungstênio) proposto, em diferentes concentrações, através do 
acompanhamento periódico da perda de massa e, então, a taxa de corrosão será 
determinada para se verificar qual concentração do inibidor apresentará melhor 
eficiência na proteção do aço 1018. Também, serão analisadas a superfície desses 
cupons usando-se a microscopia eletrônica de varredura (MEV) e a microscopia de força 
atômica (AFM). 

 
Metodologia 

 

     O fenômeno de corrosão pode ser facilmente estudado pela medida de perda de 
massa. Um espécime do metal, corpo de prova, é pesado antes e após ser exposto ao 
meio corrosivo. A perda de massa só é uma medida válida para taxa de corrosão se 
esta for completamente uniforme. Entretanto, pode ser uma boa técnica para o estudo 
de processos corrosivos. Essa perda é frequentemente expressa em massa por unidade 
de tempo ou em massa por unidade de área e de tempo. 

     Nesse trabalho os cupons, corpos de prova, foram confeccionados a partir do aço 
1018, com área de 0,71 mm² bem definidas e, então, submetidos a processos de 
polimento utilizando-se lixas de diversas granulometrias: 400, 600, 1200 mesh. Após 
esse processo se realizou uma limpeza rigorosa, desengraxando e lavando com água 
e acetona, seguida da secagem com jato de ar quente a uma distância segura para que 
não houvesse dilatação. 

     A solução eletrolítica, na concentração desejada, foi preparada pesando 1,2 g do 
cloreto de sódio (NaCl) em um 1 L de água destilada sob agitação até a mistura se 
dissolver completamente. O inibidor de corrosão proposto foi preparado a partir de uma 
dada massa em gramas do precursor de tungstênio comercial em um volume fixo de 
água destilada sob agitação. 

     Para a obtenção do sistema eletrólito-inibidor, se mediu cinco volumes fixos de 150 
mL da solução eletrolítica distribuídos em recipientes apropriados (béqueres) com cada 
um contendo uma concentração diferente do inibidor. Os cupons sendo, então, imersos 
individualmente nessas soluções eletrólito-inibidor, mantidos em temperatura ambiente, 
e periodicamente são submetidos a agitação magnética por 10 minutos para 
potencializar o tempo de observação da perda de massa e determinar as taxas de 
corrosão. 

     A limpeza é uma etapa fundamental, pois se não for feita adequadamente, pode 
causar resultados incorretos. Os procedimentos de limpeza devem remover todo o 
produto de corrosão e o mínimo do substrato metálico. 

     Para o controle da perda de massa antes da pesagem de cada corpo de prova estes 
serão limpos por decapagem alcalina, pois os mesmos não são atingidos em meio 
alcalino. Será utilizado o EDTA (ácido etilenodiamino tetracético), uma vez que ele 
consegue solubilizar camadas de ferrugem da superfície de aços porque forma sais 
complexos de ferro (quelatos) solúveis. 

    Após a limpeza, a pesagem será realizada rapidamente e os corpos de prova (cupons) 
deverão voltar para a solução. Estes cupons deverão ser repesados com a mesma 
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precisão da pesagem original. Depois da repesagem, os cupons deverão ser 
cuidadosamente examinados quanto ao tipo de corrosão e a existência de pontos, assim 
como sua distribuição e forma, principalmente, profundidade. 

 
Resultados e Discussões 

 

     Os testes de perda de massa por imersão estão sendo realizados para o aço 1018 
em solução de cloreto de sódio a concentração de 0,021 mol/L, na ausência e presença 
do inibidor proposto em quatro diferentes concentrações, de acordo com o esquema 
apresentado abaixo, Figura 1. Se a taxa de corrosão é baixa ou moderada se usa a 
equação abaixo como primeira aproximação: 

t (dias)= 2,5xTC 

sendo t o tempo e TC a taxa de corrosão estimada em mm/ano. Os melhores resultados, 
ou seja, os cupons que apresentarem as menores perdas de massa de acordo com a 
Tabela 1 serão, em uma segunda etapa do trabalho, analisados por espectroscopia de 
impedância eletroquímica (EIE). 

     Em relação ao parâmetro de massa medido, serão elaborados gráficos com a 
variação de massa dos corpos de prova em função do tempo. Outros ensaios variando 
a temperatura do meio, com o intuito de avaliar o processo de adsorção do inibidor sobre 
a superfície metálica, poderão ser realizados fazendo uso de isotermas de adsorção, 
tais como, Langmuir, Frumkin e Temkin (GRANERO et al.,2009; KALAVATHY et 
al.,2005). 

 
Conclusão 

 

     A partir dos resultados obtidos nesse estudo para o comportamento da corrosão do 
aço 1018, em solução de íons cloreto, na ausência e presença do inibidor proposto em 
quatro diferentes concentrações, é possível se observar uma mudança na cor da 
solução. Essa redução na coloração, em presença do inibidor para uma dada 
concentração, indica que houve um impedimento da passagem de íons ferro para a 
solução. Essas observações podem estar associadas à formação de um filme protetor 
na superfície do aço devido à adsorção das moléculas do inibidor. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Esquema do experimento de perda de massa de cupons em diferentes 
concentrações do inibidor proposto. 
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Tabela 1 - Classificação da corrosividade (NACE RP 0775, 2005). 
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TÍTULO: Entropia de Informação de Redes Clássicas e Complexas 

Resumo 

 

Estudos em redes complexas são essenciais em diversos campos do conhecimento 
devido a sua capacidade de representar sistemas reais. Alguns estudos mostram que 
através da discussão das matrizes que compõem uma rede é possível extrair 
propriedades e analisá-las sob a ótica da Mecânica Quântica. Neste trabalho, 
discutiremos a entropia de von Neumann como um quantificador de informação presente 
em grafos aleatórios. No decorrer deste trabalho abordaremos três tipos de redes: rede 
quadrada (rede regular), o modelo de grafo aleatório de Erdös e Rényi, e o modelo de 
rede livre de escala de Barabási-Albert, onde estudaremos a entropia de von Neumann 
para três diferentes topologias. 

 
 
Palavras-chave: Redes complexas, Redes Aleatórias, Grafo aleatório, Entropia, 

Entropia 

TITLE: Information Entropy of Classical and Complex Networks 

Abstract 

Studies in complex networks are essential in many fields of knowledge (science) 
because of their ability to represent real systems. Some studies show that through the 
discussion of the matrices that make up a network it is possible to extract properties and 
analyze them from the perspective of Quantum Mechanics. In this work, we will discuss 
the von Neumann entropy as an information quantifier present in random graphs. In this 
in this work we will study three types of networks: Regular Network with k = 4, Erdös and 
Rényi random model and Scale Free network using Barabási-Albert model, we will 
observe the von Neumann entropy for three different topologies. 
 
Keywords: Complex Networks, Random Networks, Random Graph, Entropy, von 

Neumann 

Introdução 

Nos dias atuais, o estudo de sistemas complexos tornou-se fundamental em diversas 
áreas do conhecimento. Entender e reproduzir o ambiente que nos cerca é um dos 
maiores objetivos dos pesquisadores. O estudo das Redes Complexas é uma subárea 
dos sistemas complexos que tem tido bastante atenção. Esse estudo teve início no 
último século e vem tendo diversas aplicações em várias áreas do conhecimento como 
na física, biologia, sociologia, entre outros. Graças ao avanço computacional, às 
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ferramentas da mecânica estatística e à teoria dos grafos tem sido possível reproduzir 
e analisar qualitativamente muitas redes reais. 

Historicamente, o estudo das redes teve o seu pilar na matemática discreta com a teoria 
dos grafos. Desde o seu nascimento em 1736, quando o matemático Suíço Leonard 
Euler publicou a solução para o problema das pontes de Königsberg [1]. As redes 
complexas tiveram o seu grande progresso em 1950, com os matemáticos Erdös e 
Rényi. Eles propuseram um modelo para a análise de redes aleatórias. 
Conceitualmente, uma rede segundo o modelo de Erdös e Rényi, é criada a partir de N 
vértices fixos, conectados entre si com uma probabilidade p. No decorrer dos anos 
muitos outros trabalhos, como, por exemplo, as redes de mundo pequeno, apresentadas 
por Watts e Strogatz, e redes livres de escala, popularizadas por Barabási e Albert, 
também contribuíram para o progresso das redes. Outro fator importante para o avanço 
da área foi o grande desenvolvimento computacional, possibilitando a simulação de 
sistemas com um grande número de constituintes e muitas regras de conexões entre 
esses constituintes. 

As análises das redes complexas em diferentes campos da ciência têm gerado vários 
resultados importantes, e, um exemplo deles é a aplicação das redes complexas na 
Física Quântica. Atualmente, as redes iniciam uma nova era graças aos estudos 
envolvendo conceitos quânticos. Estudos apresentados por Filippo Passerini e Simone 
Severini mostram o comportamento da entropia de von Neumann aplicada em redes 
aleatórias e regulares; conceito no qual iremos tratar nesta monografia. A entropia é um 
importante conceito da Física Estatística, além de conter toda a Termodinâmica do 
sistema, ela também indica a medida de desordem no sistema. Inicialmente definida por 
Rudolf Clausius, a entropia é uma propriedade da Mecânica Estatística, graças aos 
conceitos apresentados por Boltzmann, Maxwell, Gibbs, entre outros. O cálculo da 
entropia pode ser realizado em redes a partir das distribuições de probabilidades, que 
foi estudada por Claude Shannon [2]. 

Neste trabalho iremos apresentar a entropia de von Neumann para diferentes topologias 
de redes. As simulações computacionais foram realizadas para diferentes tamanhos de 
redes e variando-se outros parâmetros, tais como: probabilidade de conexão (modelo 
de Erdös-Rényi) e parâmetro da rede (modelo de Barabási-Albert), com o propósito de 
investigar como cada um desses parâmetros influenciam na entropia de von Neumann. 

 
Metodologia 

 
Nesta seção iremos apresentar os principais conceitos utilizados no decorrer no 
trabalho. 
 
Definição de Redes: De maneira simplificada, uma rede pode ser definida como sendo 
um conjunto de objetos conectados entre si. Esses objetos são chamados de vértices 
(nós ou sítios) e as conexões de arestas (ligações). Uma característica importante do 
vértice é o seu grau ou conectividade k, a qual informa o número de arestas que este 
contém, ou ainda, também significa o número de vizinhos que o vértice possui (ver Fig. 
1). Vértices que apresentam alta conectividade, quando comparado aos demais vértices 
da rede, são chamados de pólos (ou Hubs). 
 
Topologia: é a forma na qual as conexões e nós estão distribuídas na rede, ou seja, a 
topologia informa a estrutura da rede. Por exemplo, grafos no qual a conectividade de 
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todos os sítios têm um valor próximo a conectividade média, são chamadas de redes 
aleatórias. 
 
Grau do vértice: informa o número de arestas que um vértice contém, isto é, também 
indica o número de vizinhos que o vértice possui. Essa característica também é 
nomeada de conectividade e é representada pela letra k. Existe o caso em que alguns 
vértices apresentam um alto grau de conexões quando comparados aos outros vértices 
da rede. Estes são chamados de pólos ou hubs da rede. 
 
Distribuição de conectividade: A distribuição de conectividade P(k), também chamada 
de distribuição de grau, é uma das características mais importantes de uma rede, pois 
de alguma maneira expressa a sua topologia. A distribuição de conectividade informa a 
probabilidade de que um vértice escolhido aleatoriamente possua k vizinhos, ou 
analogamente, define a fração de vértices da rede que contém determinado grau k [4]. 
Esta propriedade expressa como a rede está configurada, ou seja, como estão 
distribuídos os vértices da rede. Em geral existem dois tipos de distribuições de 
conectividade: localizada e não localizada. Um exemplo de distribuição localizada é a 
distribuição de Poisson, na qual está presente em redes aleatórias. Para uma 
distribuição não localizada, tem-se o exemplo da distribuição em lei de potência, na qual 
está presente para o caso de redes sem escala típica. 
 
Distribuição de Poisson: essa distribuição de probabilidade está presente em sistemas 
no qual o número de constituintes é muito grande e a probabilidade que os eventos 
ocorrem é localizada e apresentam pequenas flutuações (ver Fig. 2). É definida pela 
equação 1. 
 
Distribuição em Lei de Potência: alguns sistemas reais não podem ser descritos por 
distribuições localizadas, tipo Poisson, pelo contrário, tais sistemas são descritos por 
uma distribuição larga. Neste tipo de distribuição existem poucos vértices com alta 
conectividade, chamados hubs, e muitos vértices com baixa conectividade. Sistemas 
descritos pela distribuição em Lei de Potência são ditos ser livres de escala. Esta 
distribuição é dada pela equação 2. 
 
Redes Regulares: Neste modelo, as redes são bem estruturadas e construídas a partir 
de N vértices, no qual todos os vértices (exceto os vértices da borda) da rede possuem 
o mesmo número de arestas, isto é, apresentam o mesmo grau. Exemplos desse 
modelo de rede são: rede triangular, rede quadrada, rede hexagonal, etc. O modelo de 
redes regulares é o mais simples, o qual serve para a evolução de modelos mais 
elaborados [5]. A figura 3 apresenta uma rede regular quadrada. 
 
Outro fator importante a ser apresentado são os Modelos Teóricos de Redes. 
 
Modelo de Erdös e Rényi: Erdös e Rényi, no final da década de 1950 e início de 1960, 
propuseram um modelo de grafo aleatório [6]. Em particular, eles provaram diversas 
características fundamentais da rede gerada por este modelo aleatório [7]. O modelo 
aleatório de Erdös e Rényi gera redes não dinâmicas, dado que o número de vértices é 
fixado no início do processo de criação da rede e cada aresta é criada de modo 
independente com uma certa probabilidade p (ver Fig. 4). A construção de um grafo 
aleatório é chamada de uma evolução, dado que inicia-se uma rede com N vértices 
isolados, e o grafo desenvolve-se com a sucessiva adição aleatória de arestas. 
 
Modelo de Barabási e Albert: O final da década de 1990 foi o início de uma nova era na 
área das Redes graças aos estudos apresentados por Albert-László Barabási e Réka 
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Albert. Eles perceberam que algumas redes reais possuíam uma distribuição de 
conectividade que não condizia com o que já havia sido apresentado em grafos 
aleatórios. Eles observaram que que estas redes apresentavam uma distribuição de 
conectividade que seguia uma lei de potência (ver equação 3). Buscando uma possível 
explicação, ambos sugeriram um modelo matemático para a construção de redes com 
essa característica [7]. Barabási e Albert observaram também que redes não eram 
estáticas, como estudada nos modelos anteriores, mas o número de constituintes e 
ligações cresciam continuamente. Outro ponto observado é que nessas redes a ligação 
parece não ser completamente aleatória, mas sim preferencial. 
 
Resultados e Discussões 

 
Antes de apresentarmos os resultados deste trabalho, precisamos apresentar alguns 
conceitos importantes para a obtenção da entropia de von Neumann. 
  
Entropia em Redes Clássicas e Complexas 

A princípio, o conceito de entropia surgiu na área termodinâmica em 1824, com o físico 
e matemático alemão Rudolf Clausius, com o estudo do engenho a vapor, desenvolvido 
inicialmente por Carnot [15]. Contudo, outras revoluções no conceito de entropia 
surgiram na Mecânica Estatística, sendo algumas delas, a definição apresentada pelo 
físico austríaco Ludwig Eduard Boltzmann, no qual relaciona entropia com o número de 
microestados de um sistema, isto é, Boltzmann apresentou a relação entre entropia e o 
número de maneiras possíveis que os elementos de um sistema podem ser 
configurados. 

Entropia de Informação 

Estendendo o conceito de entropia para o campo da teoria de informação, previamente 
precisamos explicar o significado da palavra informação no contexto contemporâneo. O 
termo informação passou a ser usado no final da década de 1940 com a publicação do 
artigo "A Mathematical Theory of Communication" escrito por Claude Shannon. Estima-
se, pelo menos, que existam 26 significados distintos para o termo informação, sendo 
alguns deles: mensagem, dados, conhecimento, entre outros. Por definição, podemos 
dizer que a informação de um experimento aleatório é obtida quando sua incerteza de 
ocorrência é máxima, ou seja, a informação indica uma medida probabilística. 

A Entropia de Informação é conceituada como sendo uma medida probabilística, 
consequentemente, proporciona a quantificação da informação extraída do sistema. 
Assim como em outros contextos, a entropia da informação também está relacionada 
com o nível de desordem do sistema, isto é, para um sistema completamente ordenado, 
a entropia de Shannon é nula, e conforme o sistema se desordena a entropia de 
Shannon é alterada até atingir seu limite máximo (desordem total). Em Redes, as 
entropias de Shannon e a entropia de von Neumann, são usadas para extrair algumas 
informações clássicas e quânticas do sistema. Neste trabalho iremos analisar como a 
entropia de von Neumann está relacionada com a topologia do sistema. 

Matriz Laplaciana 

A matriz Laplaciana de um grafo G é construída de acordo com a equação 4, sendo D 
a matriz diagonal, na qual é formada a partir da conectividade de cada sítio do grafo G, 
mais simplificadamente, a matriz diagonal é constituída com elementos somente na 
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diagonal, sendo estes o grau dos vértices. E, A é a matriz de adjacência do grafo G, na 
qual indica se o vértice i está conectado ao vértice j, ou seja, a matriz de adjacência é 
formada por 0’s e 1’s, para o caso do vértice i estar conectado ao vértice j por uma 
aresta, o elemento de matriz receberá 1, caso contrário, recebe 0. 

Matriz Densidade 

Outra matriz importante para o cálculo da entropia de von Neumann é a matriz 
densidade, σ(G), na qual é construída a partir da matriz Laplaciana do grafo de acordo 
com a equação 5, onde L(G) é a matriz Laplaciana e k representa a conectividade de 
cada sítio da rede. 

Por definição, uma matriz densidade possui as seguintes propriedades: Hermitiana, 
semi positiva definida, simétrica e Tr(σ) = 1. E, apesar das matrizes de adjacência e 
diagonal serem construídas a partir de um grafo não-quântico, a sua matriz densidade 
apresenta as mesmas propriedades de um operador densidade. Ou seja, a matriz 
densidade é suficiente para caracterizar o estado quântico do sistema. A matriz 
densidade também serve para caracterizar dois tipos de estados: misto e estado puro. 
Um sistema é dito puro quando o traço da matriz densidade ao quadrado for igual a 1, 
caso contrário, o estado é misto. 

Entropia de von Neumann 

A entropia quântica, ou, equivalentemente, a entropia de von Neumann, foi definida por 
von Neumann por volta de 1927 [14]. Ela é definida a partir da matriz densidade da rede 
e caracteriza o conjunto de misturas de estados quânticos (ver Eq. 6). Em que Tr é a 
função traço. Usando a notação dos autovalores da matriz densidade, a entropia de von 
Neumann também pode ser reescrita de acordo com a equação 7, no qual λ são os 
autovalores da matriz densidade. 

  

Nesta seção iremos apresentar os resultados da entropia de von Neumann para três 
tipos de redes: Rede Regular Quadrada, Grafos Aleatórios e, por último, Redes Livres 
de Escala. 

  

Entropia da Rede Regular Quadrada: 

  

Uma rede regular quadrada consiste em N vértices conectados de modo determinístico 
com k=4. Contudo, nota-se que os sítios de fronteira não possuem a mesma 
conectividade que os demais sítios. 

A figura 5 apresenta a entropia de von Neumann em função do tamanho da rede, com 
N variando de 16 a 900. Em [9], Passerini e Severini mostraram que em grafos regulares 
a entropia de von Neumann, em geral, é alta. 
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Entropia do Grafo Aleatório: 

Vale lembrar que o Modelo de Erdös e Rényi não gera uma rede dinâmica. Mas, ainda 
é possível calcular algumas propriedades importantes como: distribuição de 
conectividade, menor caminho médio, entropia, entre outros. 

A figura 6 apresenta a entropia de von Neumann dividida por N para o modelo de rede 
de Erdös-Rényi para diferentes tamanhos de redes, N=[100, 200, 400, 700, 1000], em 
função da probabilidade p. Podemos ver que que a entropia de von Neumann cresce 
com a probabilidade de ligação, entretanto, ela satura em um certo valor de p. Este é 
um resultado interessante, mas já esperado, dado que a partir da probabilidade crítica 
(pc =1/N) (valor no qual ocorre a formação de aglomerado que expande a rede), o 
sistema está em máxima desordem. 

Outro resultado interessante ocorre quando fixamos p e variamos N (ver Fig. 7), onde 
vemos que a entropia de von Neumann cresce logaritmicamente. Observando as figuras 
6 e 7, entendemos que a entropia apresenta uma mudança significativa até a 
probabilidade crítica, após isso, ela é saturada. Em outras palavras, na probabilidade 
crítica ocorre a formação de aglomerado na rede, com isso, a desordem no grafo atinge 
o seu ápice, após isso, ela converge para uma curva finita. 

  

Entropia da Rede Livre de Escala: 

Com o intuito de utilizarmos um modelo de rede mais próximo de algumas redes reais, 
nesta seção apresentaremos a entropia de von Neumann aplicada ao modelo de 
Barabási-Albert, cuja distribuição de conectividade dos vértices é uma lei de potência. 

A entropia de von Neumann para o modelo de rede de Barabási-Albert é apresentada 
na figura 8, onde mostramos a relação de S(σ) com N para 5 valores distintos de m 
(número de ligações que um sítio realiza ao ser inserido na rede). Vemos que, apesar 
de alteramos o valor de m, a entropia de von Neumann é praticamente constante. Mas, 
uma questão a ser levantada é: por que isto ocorre? Uma possível explicação para tal 
evidência é que apesar da matriz Laplaciana do sistema ser visivelmente alterada, pois 
à medida que m cresce a matriz tornar-se mais densa, os elementos σ(G)i,j da matriz 
densidade decrescem com m. Isto é, o cálculo da matriz densidade também leva em 
consideração o número de conexões total da rede. Em outras palavras, analisando a 
matriz densidade, vemos que ela é dada pela equação 7. É notório que outro parâmetro 
de influência é o número de conexões que a rede apresenta, e, com isto, vemos que 
quando m muda, o número de conexões na rede também é modificado, fazendo com 
que os elementos da matriz densidade σ(G)i,j sejam menores. Isto é, σ(G)i,j é 
inversamente proporcional a m. Portanto, se iniciarmos nossos estudos com m=1, 
vemos que a matriz Laplaciana de uma rede livre de escala é mais esparsa do que 
quando m =10. Consequentemente, apesar da matriz Laplaciana depender 
explicitamente de m, a matriz densidade decresce com m, fazendo com que os 
elementos de σ(G) sejam menores, equilibrando o grande número de elementos não 
nulos da rede. Como resultado, vemos que a entropia de von Neumann permanece 
quase constante. 
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Observando a figura 9, podemos afirmar que a entropia de von Neumann depende 
somente do número de vértices da rede, e é invariante para o número de ligações que 
cada novo vértice realiza ao ser inserido na rede. 

  

Análise da Entropia de von Neumann para diferentes tipos de Redes: 

Nesta seção iremos analisar e comparar os resultados da entropia de von Neumann 
para os modelos de redes estudados. A figura 10 foi construída para três modelos de 
redes: rede regular quadrada, rede aleatória clássica e rede livre de escala, e, para 
níveis de comparação com a rede regular quadrada, usamos diferentes valores de p 
para o grafo aleatório e m=2 para o modelo de rede de Barabási-Albert, assim todos os 
três modelos de redes possuem conectividade média próxima a 4, ⟨k⟩=4, dado que 
observando a equação 8 , onde E é o número de arestas e N é o número de vértices da 
rede. Note que, pela figura 10, podemos perceber que a entropia de von Neumann está 
diretamente ligada a conectividade média da rede, dado que, quando comparamos os 
modelos de redes apresentadas com ⟨k⟩=4, vemos que a entropia de von Neumann é 
aproximadamente a mesma. Contudo, nota-se, também, que para o modelo de rede 
livre de escala, a entropia de von Neumann distancia-se dos outros pontos a medida 
que o número de sítios da rede aumenta. 

É importante destacar que a entropia de von neumann atinge o seu máximo em grafos 
conexos, ou seja, para que a entropia seja maxima (ver equação 9) não é permitido que 
existam vértices isolados na rede; no caso do grafo aleatório temos certeza que o grafo 
sempre será conexo quando p=1. 

 
Conclusão 

 

Neste trabalho apresentamos alguns conceitos e um modelo clássico de rede, sendo 
ele: modelo de Erdös-Rényi. Vimos que a sua distribuição de conectividade das 
conexões é regida pela distribuição de Poisson, isto é, a conectividade de cada vértice 
da rede flutua em torno da conectividade média da rede (ver equação 10). 
Apresentamos, também, o modelo de Barabási-Albert, observamos que a distribuição 
de conectividade das conexões neste modelo varia em lei de potência. Uma propriedade 
importante a ser frisada do modelo de Barabási-Albert é que a sua distribuição de 
conectividade em lei de potência apresenta uma cauda larga, fazendo com que também 
seja conhecido como: modelo livre de escala, este modelo descreve as redes 
complexas. 

Com o objetivo de investigar a quantidade de informações extraídas em redes, 
computamos a entropia de von Neumann para três topologias distintas. Por meio de 
simulações numéricas mostramos que a entropia de von Neumann de uma rede cresce 
com o número de componentes conectados, caminhos longos e estruturas não triviais. 
Como resultado, vimos que a rede livre de escala, descrita pelo modelo de Barabási-
Albert, apresentou a menor entropia quando comparado ao modelo de rede aleatória e 
rede regular quadrada. Uma explicação para tais ocorrências é que apesar do modelo 
de rede de Barabási-Albert não permitir sítios sem conexões, os caminhos que ligam 
dois vértices quaisquer da rede são menores quando comparados com os outros tipos 
de redes apresentadas nesta monografia. O modelo de Barabási-Albert também 
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apresenta poucos vértices com alta conectividade, sendo outro fator que influencia na 
entropia de von Neumann. 
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Equação 8 

 

 

Equação 9 

 

 

Equação 1 

 

 

Figura 1:Representação esquemática de um grafo, contendo 6 vértices e 8 arestas. 
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Figura 3:Representação esquemática de uma rede quadrada. A conectividade de cada 
vértice é fixa. 
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Figura 5:Entropia de von Neumann para uma rede regular quadrada um função de N 

 

 

Figura 6:Entropia de von Neumann dividida por N para diferentes tamanhos de redes 
com0:001⩽p⩽0:1.Análise estatística normalizada para 20 amostras 
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Figura 7:Entropia de von Neumann em função do número de sítios na rede para 
diferentes valores de p.Análise estatística normalizada para 20 amostras. 
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Figura 8:Entropia de von Neumann para a rede livre de escala em funçao de N e 
diferentes valores de m.Análise estatística normalizada para 20 amostras 
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Figura 9:Entropia de von Neumann para a rede livre de escala em funçao de N e 
diferentes valores de m.Análise estatística normalizada para 20 amostras 
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Figura 10:Entropia de von Neumann para três modelos de redes em função do número 
de vértices 

 

 

Figura 2:Comparação entre a distribuição de Poisson (pontos vermelhos) e a 
distribuição em lei de potência(pontos azuis). 
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TÍTULO: Estudo da mistura diamante/10%wt nióbio 

Resumo 

O diamante policristalino (PCD), devido às suas propriedades de resistência mecânica, 
alta dureza e resistência ao desgaste, possui importante aplicação em ferramentas 
industriais de corte e perfuração. Com isso, se fazem necessários cada vez mais 
estudos sobre este material, buscando formas de melhorar seu desempenho e de 
estender sua vida útil. Assim, este trabalho estudou a influência do nióbio como ligante 
com 10% em peso de concentração nos particulados de PCD através da metalurgia do 
pó. Os pós de diamante recebido foram moídos por 30 segundos em moinho SPEX e 
após isso, a mistura com 10% wt de Nb foi moída por 1 minuto no mesmo moinho. Pôde 
ser analisada a influência da Moagem de Alta Energia (MAE) na morfologia, distribuição 
e no tamanho médio das partículas, além de serem determinadas as fases antes e após 
MAE. O nióbio se mostrou um bom ligante de acordo com as etapas estudadas neste 
trabalho. As análises de Difração de Raios-X mostraram que as fases preexistentes 
antes do processo se mantiveram e não houve grafitização, mas foi introduzido em 
pouca quantidade o carbeto de tungstênio (WC), devido à alta dureza do diamante, após 
moagem. As microscopias eletrônicas de varredura (MEV) juntamente com as análises 
de tamanho de partícula confirmaram a redução do tamanho médio de partícula 
quantificada em 46,21% em relação ao tamanho médio de partícula do diamante moído. 
Microscopia confocal foi utilizada para caracterizar a morfologia dos pós de diamante 
recebido. 
 
Palavras-chave: Diamante policristalino. Nióbio como ligante. Grafitização. 

TITLE: Study the Diamond/10 wt% Nb powder mixture 

Abstract 

Polycrystalline diamond (PCD), due to its properties of mechanical strength, high 
hardness and wear resistance, has important application in industrial cutting and drilling 
tools. As a result, more and more studies on this material are needed, looking for ways 
to improve its performance and extend its useful life. Thus, this work studied the influence 
of niobium as a binder with 10 wt.% concentration in PCD particles through powder 
metallurgy. The received diamond powders were milled for 30 seconds in a SPEX mill 
and after that the 10 wt.% Nb mixture was milled for 1 minute in the same mill. The 
influence of High Energy Milling on morphology, distribution and average particle size 
could be analyzed, and the phases before and after MAE could be determined. Niobium 
proved to be a good binder according to the steps studied in this work. X-ray diffraction 
(XRD) analyzes showed that the pre-existing phases before the process were 
maintained and there was no graphitization, but tungsten carbide (WC) was introduced 
in a small amount due to the high diamond hardness after grinding. Scanning electron 
microscopy (SEM) coupled with particle size analysis confirmed the quantified mean 
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particle size reduction of 46,21% over the average milled diamond particle size. Confocal 
microscopy was used to characterize the morphology of the diamond powders received. 
 
Keywords: Polycrystalline diamond. Niobium as a binder. Graphitization. 

Introdução 

O Diamante Policristalino (PCD) é produzido artificialmente a partir de grafite em 
presença de um catalisador – geralmente, o cobalto é utilizado – por sinterização High 
Pressure-High Temperature (HP-HT) e sua aplicação é dada principalmente em 
ferramentas de corte e perfuração. O papel do catalisador se dá na conversão de grafite 
em diamante, a qual prossegue, no cobalto fundido, por nucleação e crescimento, onde 
a barreira termodinâmica de transformação é alcançada [1-3].  
Nessas ferramentas, o PCD constitui-se de uma das camadas existentes, a mais 
externa e que entra em contato direto com o material a ser cortado e/ou perfurado. Ao 
conjunto constituído pela camada de PCD e camada de metal duro (WC-Co) juntas se 
dá o nome Compacto de Diamante Policristalino (PDC) [4,5]. As propriedades de alta 
dureza – mais alta que a dureza do diamante natural -, alta resistência ao desgaste e 
alta resistência mecânica do PCD conferem às ferramentas de corte e perfuração bom 
desempenho de trabalho. No entanto, existem duas principais limitações que fazem sua 
vida útil ser reduzida e estudos cada vez mais vêm sendo feitos na tentativa de amenizar 
estes fatores [6].  
Sabe-se que o diamante é uma forma alotrópica do carbono menos estável que o grafite, 
pois é necessária alta pressão e alta temperatura para se obter a transformação 
termodinâmica de carbono sp2 (grafite) para carbono sp3 (diamante). Ocorre então que 
muitas vezes o PCD, dependendo das condições de pressão e temperatura de trabalho, 
retorna à sua forma alotrópica mais estável, se grafitizando. Além disso, o cobalto é 
considerado um agente de grafitização: nas altas temperaturas de trabalho das 
ferramentas de PCD, sua presença reduz a estabilidade térmica do PCD e leva a uma 
diminuição na resistência ao desgaste da ferramenta. Assim, o fenômeno da grafitização 
compromete o desempenho da ferramenta, devido ao fato de que as propriedades 
físicas e, principalmente, mecânicas do grafite são inferiores às do diamante [7,8].  
O que também limita este desempenho é a formação de microtrincas e trincas na 
ferramenta: como o cobalto é o catalisador usualmente mais empregado na síntese de 
PCD e este metal possui coeficiente de expansão térmica muito diferente do coeficiente 
do PCD, com as variações de temperatura e pressão nos locais de contato durante o 
corte, esses diferentes materiais se contraem e se expandem em intensidades distintas 
[9]. Tendo isso em vista, o presente trabalho objetivou amenizar estes dois fatores 
introduzindo um novo ligante ao PCD: o nióbio (Nb). Este metal foi elencado como 
ligante, pois possui alto ponto de fusão, boa abrasividade, superplasticidade a altas 
temperaturas e coeficiente de expansão térmica mais próximo ao do diamante que o 
coeficiente do cobalto. Além disso, o Brasil é considerado o maior produtor mundial de 
nióbio, detendo as maiores reservas, seguido pelo Canadá e Austrália, fato que motivou 
também o desenvolvimento do trabalho [10,11].  
Os pós de Nb foram introduzidos com 10% wt. de concentração aos pós de diamante 
por meio da rota da metalurgia do pó e assim foram estudadas a morfologia, redução 
de tamanho médio e composição da mistura obtida. Constituindo-se do estudo da MAE 
como uma das etapas de fabricação do PCD, as propriedades mencionadas podem se 
alterar ou se manter após a etapa de sinterização HP-HT. Espera-se então que este 
trabalho contribua para a obtenção de um entendimento parcial sobre o PCD com o 
ligante nióbio. Os resultados podem ser usados para orientar novos desenvolvimentos 
ou para selecionar materiais apropriados (ou microestruturas) para diferentes requisitos 
de aplicação. Importante também salientar que o plano de trabalho original previa estudo 
de dois tipos diferentes de pós de nióbio e de PCD, no entanto, como o grupo só 
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dispunha de um tipo de pó de nióbio e um tipo de pó de PCD, só foram feitas 
investigações acerca desses pós e a mistura gerada por eles. 
 
Metodologia 

 
Os pós de nióbio e de diamante apresentados na Figura 1 foram usados como matéria-
prima para o desenvolvimento do trabalho. O primeiro, fornecido pela Companhia 
Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), apresentou tamanho médio de partículas 
de 36,50 µm e pureza de 99,89% (Figura 2). O segundo foi fornecido pela Universidade 
Estadual Fluminense Darcy Ribeiro, com descrição AC15 80/50 e tamanho médio de 
partículas de 87,48 µm (Figura 3).  
As caracterizações estruturais e químicas foram feitas pelos equipamentos:  
- Particulometria do diamante e da mistura: particulômetro CILAS 1090, em meio seco, 
medindo a faixa de tamanho de partículas entre 0,10 e 500 µm;  
- Particulometria do pó de nióbio: particulômetro CILAS 920, em meio líquido, medindo 
a faixa de tamanho de partículas entre 0,30 e 400 µm;  
- Fluorescência de Raios-X: espectrômetro Shimadzu EDX-720, com análise das 
amostras em condição ambiente;  
- Difratometria de Raios-X: difratômetro Rigaku Miniflex II, com medições do ângulo 
inicial de 2,0° e ângulo final de 120,0°, com passo de 0,01°, à velocidade de 5,0°/min;  
- Microscopia Eletrônica de Varredura: microscópio eletrônico de bancada Hitachi 
TM3000, análise realizada com o vácuo sendo o meio;  
- Microscopia Confocal: microscópio óptico confocal de mesa Olympus DLS4000, com 
análise das amostras em condição ambiente; ~ 
A moagem de alta energia foi realizada em moinho SPEX modelo Mixer/Mill 8000 
(Figura 4), a 1500 rpm (rotação constante), usando recipiente de metal duro (WC-Co), 
com carga utilizada para moagem de 10:1, sendo o ciclohexano o meio de moagem. 
Inicialmente os pós de diamante policristalino foram moídos por trinta segundos a fim 
de aproximar seus tamanhos de partículas aos do pó de nióbio, depois, a mistura com 
10% wt. de nióbio foi moída por um minuto. 
 
Resultados e Discussões 

 
A Figura 5 apresenta um comparativo entre os difratogramas dos pós de diamante 
recebido e após MAE, expondo que os picos do carbeto de tungstênio introduzido aos 
pós vieram do processo de moagem. As partículas de diamante, por possuírem alta 
dureza e alta resistência ao desgaste, desgastaram as paredes do recipiente de metal 
duro utilizado e foi gerada essa contaminação. É observada, através da Figura 6, a 
morfologia dos pós de diamante após moagem. Os particulados de WC são observados 
aderidos à superfície das partículas de diamante e não é evidenciada mudança de 
morfologia dessas partículas quando comparadas à morfologia inicial. Após essa MAE 
inicial, os pós de diamante sofreram redução de 32,97% em seu tamanho médio de 
partícula, se adequando melhor ao tamanho médio de partícula dos pós de nióbio.  
A morfologia característica de cada partícula de diamante e de Nb e o menor tamanho 
de partícula de Nb observados na Figura 7 evidenciam que o Nb se distribuiu 
homogeneamente entre as partículas de diamante, comprovando que o mecanismo de 
moagem entre materiais frágil-dúctil ocorreu. Assim, as partículas de diamante ficaram 
ocluídas pelas do metal e então é exibida uma microestrutura em que o metal se 
encontra distribuído entre as partículas frágeis de diamante, fato que ocorre devido ao 
comportamento plástico e dúctil do metal. Este fenômeno promoveria o posterior 
revestimento de partículas de nióbio em volta de partículas de diamante na sinterização 
[12].  
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Para a concentração de 10.0% wt. de Nb, as análises particulométricas (Figura 8) 
quantificaram respectivamente redução de tamanho médio de partícula de 46.21% em 
relação ao tamanho médio de partícula do pó de diamante após moagem de 30 s. Além 
disso, as três diferentes fases observadas – diamante, Nb e WC – são confirmadas 
através dos difratogramas de cada mistura na Figura 9, além de permanecer a presença 
de pouco grafite vinda do pó inicial de diamante.  
As partículas de WC foram introduzidas à mistura moída, assim como ocorreu para o 
diamante moído puro: devido à alta dureza e resistência ao desgaste do diamante, que 
por ter sido moído juntamente com o pó de nióbio, tanto ajudou a otimizar a redução do 
tamanho de partículas do metal, quanto desgastou ainda mais as superfícies das bolas 
e as paredes da jarra de metal duro. A contaminação de WC, medida através de FRX, 
para todas a amostra foi quantificada em 5,485 % wt. . Em muitos trabalhos envolvendo 
moagem de pós de diamante policristalino, com ou sem ligantes introduzidos, é 
observada esta contaminação, portanto era esperado que o mesmo ocorresse para o 
presente trabalho. Além disso, espera-se que haja pouco comprometimento das 
propriedades físicas e mecânicas das amostras sinterizadas devido a estas 
contaminações [13]. 
 
Conclusão 

 
Os pós de nióbio introduzidos aos pós de PCD por MAE se distribuíram 
homogeneamente em mistura, não foi gerada grafitização em nenhuma das duas 
moagens e o WC foi introduzido como contaminação em baixa concentração na mistura. 
De acordo com os objetivos do trabalho, a necessidade significativa de desenvolver um 
estudo sobre pós iniciais e mistos como parte básica do projeto de pesquisa principal 
foi suprida. Os resultados podem ser usados para conduzir as outras etapas do projeto. 
Eles também farão parte do banco de informações do projeto usado pelo grupo de 
pesquisa. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: MEV dos pós de nióbio e confocal dos pós de diamante utilizados como 
materiais de partida. 
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Figura 2: Difratograma dos pós de nióbio. 
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Figura 3: Curvas particulométricas dos pós de diamante e nióbio utilizados como 
materiais de partida. 
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Figura 4: Moinho de alta de energia SPEX mixer/mill 8000 (a) e recipiente de metal duro 
com bolas também de metal duro. 

 

 

Figura 5: Difratogramas de diamante policristalino recebido e o mesmo material após 
MAE por 30 s. 
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Figura 6: Confocal e MEV dos pós de PCD após MAE. 

 

 

Figura 7: MEV da mistura de PCD com 10% wt. de Nb. 
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Figura 8: Curva particulométrica da mistura PCD com 10% wt. de Nb. 

 

 

Figura 9: Difratograma da mistura PCD com 10% wt. de Nb. 
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TÍTULO: Produção do estireno a partir da desidrogenação do etilbenzeno na presença 

do CO2 usando catalisadores resistentes a desativação 

Resumo 

 

O método sol-gel próteico com base na gelatina e o método de Pechini foram aplicados 
para sintetizar catalisadores a base de hexaferritas com formula geral SrFe12O19 sendo 
eles posteriormente dispersos em sílica mesoporosa, com o objetivo de contribuir para 
os estudos na reação de desidrogenação do etilbenzeno em presença do CO2. Os 
catalisadores após a síntese, foram caracterizados por difração de raios-x (DRX).  

 

Os testes catalíticos foram realizados usando um reator de leito fixo com saturador de 
vapor. Os resultados indicaram a obtenção da hexaferrita de estrôncio e que a 
mesoporosidade da suporte SBA-15 foi mantida a partir dos difratogramas obtidos. 
Estudos futuros serão realizados para confirmar a viabilidade da hexaferrita como 
catalisador na reação de desidogenação do etilbenzeno. 

 
 
Palavras-chave: Catálise, Hexaferrita de estrôncio, gelatina, sol-gel proteico. 

TITLE: Styrene production from ethylbenzene dehydrogenation in the presence of CO2 

using deactivation resistant catalysts 

Abstract 

The gelatin based protein sol-gel method and the Pechini method were applied to 
synthesize hexaferrite based catalysts with general formula SrFe12O19 and were later 
dispersed in mesoporous silica, with the aim of contributing to studies on ethylbenzene 
dehydrogenation reaction. in the presence of CO2. Catalysts after synthesis were 
characterized by x-ray diffraction (XRD). Catalytic tests were performed using a steam 
bed fixed bed reactor. The results indicated that strontium hexaferrite was obtained and 
that the SBA-15 support mesoporosity was maintained from the diffractograms obtained. 
Future studies will be conducted to confirm the viability of hexaferrite as a catalyst in the 
ethylbenzene dehydrogenation reaction. 

 
Keywords: Catalysis, Strontium hexaferrite, gelatin, protein sol-gel. 

Introdução 
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O estireno é um importante produto químico industrial empregado na fabricação de 
borrachas sintéticas, resinas, plásticos, na síntese de vários polímeros e sendo também 
utilizado como intermediário em síntese orgânica. Atualmente a produção do estireno é 
conduzida através da desidrogenação catalítica do etilbenzeno em presença de vapor 
d’água. 

Os catalisadores mais empregados, neste processo, são constituídos de óxidos de ferro 
(hematita) contendo óxidos de potássio, de cromo e de cério como promotores. Esses 
catalisadores apresentam a vantagem do baixo custo, mas sofrem rápida desativação 
ao longo de sua vida útil, devido à perda de potássio que migra para a saída do reator 
e é arrastado pela corrente gasosa. Diversas melhorias já foram introduzidas no 
catalisador e no processo, mas muitos dos problemas da reação, como o alto consumo 
de energia, baixa conversão, depósito de coque e toxicidade do catalisador ainda não 
foram solucionados. 

Recentemente o dióxido de carbono (CO2) recebeu muita atenção como gás co-
alimentador para a desidrogenação do etilbenzeno em substituição ao vapor de água. 
A energia necessária para produção de estireno no processo comercial (usando vapor 
d’água) e do novo processo utilizando CO2 são de 1,5x109 e 1,9x108 cal por tonelada 
de estireno, respectivamente. Indicando que o processo com CO2 o gasto de energia é 
aproximadamente dez vezes menor em comparação ao processo comercial. Além 
disso, este processo, também apresenta a vantagem de utilizar o dióxido de carbono, 
produto de baixo valor comercial e um dos principais causadores do efeito estufa. 

Muitos catalisadores já foram testados na desidrogenação do etilbenzeno na presença 
do CO2 . Estudos mostram que catalisadores de óxido de ferro suportado em óxido de 
alumínio ou silício apresentam boa atividade na desidrogenação. Por outro lado, 
pesquisas ainda precisam ser conduzidas no sentido de melhorar a capacidade de 
adsorção do CO2 por parte do sólido, para deste modo ter um catalisador mais estável, 
o que possibilita que as operações industriais não sejam interrompidas com muita 
frequência. 

Estudos mostram que para os catalisadores contendo hematita como sítio ativo, durante 
o procedimento reacional ocorre a redução dos centros ativos levando a formação da 
magnetita, afetando a conversão e a seletividade para estireno. Pesquisas indicam que 
materiais com estrutura de espinélio, como as ferritas, são responsáveis pela atividade 
e estabilidade dos catalisadores na presente reação. Diante deste contexto, o presente 
trabalho reporta as propriedades catalíticas de hexaferritas, MFe12O19, (M=Sr) na 
reação de desidrogenação do etilbenzeno para produção do estireno na presença do 
dióxido de carbono. 

Somado a isso os catalisadores utilizados foram sintetizados por via sol- gel proteica 
que surge como uma alternativa a síntese de Pechini, pois requer menos reagentes, 
vindos de fontes renovais, menos ofensivos e tóxicos, podendo ser realizado em menos 
etapas. Essa metodologia segue princípios da química verde que é cada vez mais 
tendência dentro de diversas áreas da química. 

 
Metodologia 
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Os catalisadores (hexaferrita de estrôncio e ferrita de estrôncio) foram sintetizados pelo 
método sol-gel proteico, tendo como percursor orgânico a gelatina de origem suína e 
como percussores inorgânicos os nitratos de estrôncio e de ferro. Foi usado também o 
metodo de Pechini tendo como reagentes os nitratos de ferro e estrôncio, ácido cítrico 
e etilenoglicol. O material final nos dois casos foi calcinado a 900°C por três horas a 
uma taxa de aquecimento de 10 °C/min. 

Após a obtenção dos óxidos puros, 10% do material foi impregnado de forma mecânica 
ao suporte de sílica conhecido como SBA-15 usando um sonicador. As amostras de 
óxidos puros e as misturas passaram por teste catalítico, que foram realizados em leito 
fixo com saturador de vapor usando como reagente para síntese o etilbenzeno,e como 
padrão interno de análise o heptano. 

Foram realizados analises de difração de raios-x (DRX) para determinar a fase formada 
na síntese e cromatografia gasosa para determinar os produtos formadas na reação 
teste e seus rendimentos. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os difratogramas de Raios x obtidos foram analisados de acordo com dois padrões de 
difração para a hexaferrita de estroncio que foram o PDF: Strontium Iron Oxide 01-079-
1412 e o PDF: Strontium iron oxide 01-080-1411 , com base no banco de dados do 
programa X'Pert HighScore, Figura 1. Houve a formação da fase desejada, nos dois 
métodos utilizados (Pechini e o Sol-gel proteico) e foi mantidade após o processo de 
impregnação aplicado, como pode ser visto nas Figuras 2 e 3. 

A fase desejada que foi obtida pelo método sol-gel proteico como demonstra os 
resultados do DRX, indicando que essa via se trata de uma rota aceitável para síntese 
de óxidos metálicos dentro das pespectivas da quimica verde, pois reprenta uma rota 
sintética mais rapida, com um menor uso de reagentes, menor tempo de síntese, sem 
geração de intermediários e composto nocivos durante as etapas da síntese e isso 
representa um ganho ambiental e de segurança significativos principalmente em 
comparação ao método, que é uma via mais utilizada para a síntese desse tipo de 
material. 

O teste catalitico realizado nas amostras de óxido puro e na amostra impregnada 
mostraram um baixa atividade e uma pequena formação de estireno, que possivelmente 
se explica pela grande força dos sitios basicos na hexaferrita provenientes dos sítios de 
estrôncio que se aderem fortemente as moleculas de CO2 impedindo sua dessorção e 
impedindo o desecadeamento do ciclo catalítico. 

 
Conclusão 

 

O projeto revelou até o momento, uma via aceitável e dentro dos principios da quimica 
verde, o método sol – gel proteico aplicado para a sintese da hexaferita de estroncio e 
outros oxidos metalicos, método esse ainda pouco explorado para síntese de materiais 
para fins catalíticos. 
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Somado a isso os resultados do teste catalítico para a reação do etilbenzeno, indicam 
inatividade do catalisador para esse sistema. No entanto, o catalisador ainda possui, 
teoricamente, um grande potencial catalítico, necessitando de estudos adicionais em 
condições experimentais mais adequadas para este tipo de sítio ativo. 

Sendo assim, as próximas etapas do projeto é raplicar novamente os catalisadores no 
sintema alterando algumas condições para definir se o catalisador é ou não ativo para 
essa reação. Além disso, fazer mais caracterizações para definir um melhor perfil do 
catalisador sintetizado tais como espectroscopia Mössbauer e Raman. 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 
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TÍTULO: Estudo da Síntese e Escalonamento de Argilas Pilarizadas para a composição 

do Banco de Materiais do Labpemol 

Resumo 

Argilas são materiais naturais lamelares, e podem ser aplicados em adsorção, catálise, 
e outras aplicações. No intuito de aumentar as suas propriedades, é possível aplicar o 
processo de pilarização, e com isso obter um melhor espaçamento interlamelar. Neste 
trabalho, foi utilizado uma argila natural chamada CN Clara para estudar a temperatura 
do estágio de preparação da solução pilarizante (I) e o tempo de contato entre a 
suspensão de argila e a solução pilarizante (II). Para o estudo da temperatura foi 
utilizado os seguintes parametros: o procedimento (I) todo em 60 ºC; 60 ºC somente no 
estágio (I_I) e o restante do processo em temperatura ambiente (25 ºC); todo o processo 
(I) em temperatura ambiente. Para o estudo do tempo de contato (II) foi usado os 
seguintes tempos: 0.5h, 1h, 2h e 72h. As amostras foram caracterizadas por difração de 
raios X e sorção de nitrogênio a 77 K. Sobre os resultados obtidos, a amostra preparada 
no estágio (I) em temperatura ambiente e com tempo de contato de 2h, obteve-se um 
espaçamento basal de 1.75 nm e área especifica de 226 m²/g. Com este estudo é 
possível reduzir custos e obter novas aplicações para estes materiais. 
 
Palavras-chave: Argila, Argila Pilarizada 

TITLE: Synthesis and Scaling Study of Pillared Clays for the Composition of the 

Labpemol Material Bank 

Abstract 

Clays are natural lamellar materials, and can be applied in adsorption, catalysis, among 
other applications. In order to increase its properties, it is possible to apply the 
pillarization procedure, thus obtaining a greater interlamellar spacing. In this work, a 
natural clay named CN Clara was used in order to study the temperature in the 
preparation stages of the pillaring solution (I) and the contact time between the clay 
suspension and the pillaring solution (II). For the temperature study the parameters were: 
the procedure (I) all in 60˚C; 60˚C only in stage (I_I) and the remaining of the process at 
room temperature (25˚C); the entire procedure (I) at room temperature. For the study of 
contact time (II) the following times were used: 0.5h, 1h, 2h and 72h. The samples were 
characterized by X-ray diffraction and nitrogen sorption at 77 K. Among the results 
obtained, The sample prepared with stage (I) at room temperature and at a contact time 
of 2h, which presents a basal space of 1.75 nm and a specific area of 226 m²/g. With 
this study, it is possible to reduce costs and seek new applications for these materials. 
 
Keywords: clay, pillared clay. 

Introdução 

Os argilominerais, são materiais lamelares que possuem como principais 
características: fina granulometria (< 2 µm), textura terrosa, plasticidade e seu 
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enrijecimento quando em contato de uma fonte de calor. Além dessas propriedades, 
esse material apresenta uma capacidade de expansão de suas lamelas através da 
adsorção de água. [1] Para que o espaçamento interlamelar mantenha-se afastado de 
forma permanente se faz necessário o processo de pilarização que consiste na inserção 
de oligômeros metálicos que após calcinação tornam-se óxidos fixamente ligados as 
lamelas, este processo pode ser descrito em três etapas, a primeira é a preparação do 
agente pilarizante (I); onde uma solução de hidróxido de sódio é gotejada em uma 
solução de cloreto metálico (podendo ser Zn, Al, Ni, entre outros) (I_I) e depois mantida 
a solução em envelhecimento (I_II); Intercalação da solução pilarizante na suspensão 
da argila (II); Formação do pilar através da calcinação em 450 ̊ C (III). Esta distância fixa 
entre as lamelas, da origem a uma porosidade e aumenta a acidez do material, podendo 
desta forma serem aplicadas em processos catalíticos. [2] O principal metal utilizado 
como pilar, é o alumínio, o qual através do processo descrito forma uma estrutura 
chamada de tipo íon Keggin. Neste trabalho foram testados 3 processos de preparação 
do agente pilarizante assim como 4 tempos de contato entre argila e a solução 
pilarizante empregando uma argila natural brasileira, com o objetivo de otimizar 
parâmetros de síntese para posteriores estudos. 
 
Metodologia 

 
Inicialmente prepara-se a solução pilarizante (I), onde adiciona-se gota a gota 500 mL 
de uma solução de NaOH 0,2 mol/L em 250 mL de uma solução de cloreto de alumínio, 
0,2 mol/L, sob agitação a 60 ºC. (I_I) mantem-se a solução sob agitação a 60 ºC por 24 
horas, sendo este processo o envelhecimento da solução (I_II). [3] Quando atinge-se 22 
horas de agitação, paralelamente, se realiza a expansão da argila. Para tal, 3 g de argila 
são adicionadas a 300 mL de água destilada e mantem-se sob agitação por 2 horas. 
Posteriormente adiciona-se a solução pilarizante na suspensão de argila, sob agitação 
por mais 2 horas a temperatura ambiente (25 ºC) (II). Finalmente o sólido é separado 
por filtração, lavado com água destilada até que a água de lavagem fique livre de 
cloretos. O sólido é seco a 60 ºC overnight e calcinado a 450 ºC/3h (III). O intuito deste 
trabalho é estudar a influência da temperatura na preparação do agente pilarizante 
(etapa I) e a influência do tempo de contato da solução pilarizante com a suspensão de 
argila (etapa II). Para o estudo na etapa I, utilizou as temperaturas de 25 ˚C e 60 ˚C 
durante o gotejamento da solução de hidróxido na solução de cloreto (etapa I_I) e as 
mesmas temperaturas para a etapa de envelhecimento da solução pilarizante (etapa 
I_II), sendo assim as amostras denominadas 25/25, 60/25 e 60/60 (etapa I_I/etapa I_II). 
Para o estudo da etapa II foram utilizadas os tempos de 0,5 h, 1 h, 2 h e 72 h. 
 
Resultados e Discussões 

 
Nas figuras (a) e (b), observa-se as difrações de raios X, observa-se que a amostra 
natural Cn Clara, apresenta um espaçamento basal de 1,57 nm assim como as reflexões 
características para o argilomineral montmorillonita, percebe-se que tanto com a 
temperatura a 60 ˚C quanto a 25 ˚C, observa-se que o processo de pilarização ocorreu 
devido ao deslocamento do plano d001 (referente ao espaçamento interlamelar) para 
valores menores de 2θ, obtendo um espaçamento basal de 1,75 nm (25/25). Para a 
amostra (60/60) tem-se o espaçamento de 1,71 nm, no experimento (60/25) obteve-se 
um espaçamento de 1,75 nm, dessa forma adotou-se como padrão a pilarização 
utilizando a temperatura de 25 ˚C e estudou-se o tempo de contato entre a argila e a 
solução pilarizante, observou-se que o tempo padrão de duas horas é o que apresenta 
um melhor resultado tendo um espaçamento de 1,75 nm e uma reflexão do plano d001 
mais intensa, o que demonstra que a argila está mais organizada. O resultado das 
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pilarizações em 0,5 h, 1 h, 72 h, percebe-se que é possível a pilarização, porém com 
resultados não tão interessantes, já que a reflexão relativa ao plano d001 apresenta 
uma intensidade menor em relação as demais, demonstrando que não ocorreu uma 
troca completa dos cátions na região interlamelar, deixando as lamelas de um forma 
mais desorganizada. Figure 1: Difratogramas de raios X. (a) Estudo I; (b) Estudo II. A 
Figura (c) e (d) apresenta as isotermas de sorção de N2 a 77 K, observa-se que para 
ambos os estudos as amostras apresentam-se pilarizadas, devido ao aumento do 
volume adsorvido em relação a amostra natural. Para o estudo I observa-se que a 
amostra 25/25 apresenta um perfil similar as demais, dessa forma sendo possível 
reduzir a temperatura. Para o estudo II observa-se que o tempo de intercalação tem 
uma grande influência na forma como os cátions na região interlamelar vão ser trocados 
pelo agente pilarizante, observa-se que em tempos menores que 2 h, há um volume 
adsorvido menor, o que indica que não houve tempo suficiente para que ocorresse a 
troca completa dos cátions, assim como o tempo de 72 h, que pode indicar que ocorreu 
uma saturação da argila com agente pilarizante e após determinado tempo o processo 
de troca do agente pelos cátions começa a ocorrer novamente. Figure 2: Isotermas de 
sorção de N2 a 77 K. (c) Estudo I; (d) Estudo II. A Tabela (1) apresenta a análise textural 
realizada a partir das isotermas presentes na Figuras (c) e (d), onde para área específica 
(SB.E.T.) metodologia de B.E.T., para volume de microporos (Vo) e área externa (Sext) 
utilizou-se αs-plot e para volume total de poros (V.T.P.) utilizou-se a regra de Gurvich. 
A amostra 25/25 apresenta os melhores resultados para área especifica (226 m²/g), 
percebe-se que são valores relativos próximos as demais amostras, mostrando que é 
possível a pilarização em temperatura de 25 ˚C, verifica-se que a amostra 1 h obteve 
um valor de área especifica de 213 m²/g, um resultado próximo ao valor da amostra 2 h 
(226 m²/g), porém, observa-se que o valor de área externa, para a amostra 2 h (Sext 95 
m²/g) e para a amostra 1 h (Sext 65 m²/g), indica que a amostra 2 h obteve de fato uma 
melhor organização (valores menores de Sext indicam que a amostra encontra-se 
menos pilarizada), em uma hora as lamelas da argila não conseguiram expandir de 
forma a que a troca catiônica fosse mais efetiva.  
Table 1 – Análise textural.  
                 S_(B.E.T) (m/g) Vo (cm³/g) S_ext (m²/g) VTP (cm³/g)  
CN Clara           90                    0,03            42              0,12  
60/60              222                   0,07            79              0,14  
60/25              224                   0,07            79              0,14  
25/25              226                   0,07            95              0,14  
PC 0,5h           168                   0,06            46               0,12  
PC 1h              213                   0,07            65               0,14  
PC 2h              226                   0,07            95               0,14  
PC 72h            184                   0,06            52               0,12  
Observa-se que para as amostras PC 0,5h e PC 72h o volume de microporos foi de 0,06 
cm³/g, o mesmo ocorre para o volume total de poros (VTP), 0,12 cm³/g, comprovando 
assim que as lamelas estão menos organizadas que para as demais amostras, onde o 
volume de microporos encontrado foi de 0,07 cm³/g assim como o volume total de poros 
0,14 cm³/g. 
 
Conclusão 

 
Através destes resultados, conclui-se que é possível a pilarização em temperatura 
ambiente (25 ˚C), com um tempo de conta de 2h sendo o mais atrativo, porém, o estudo 
de diferentes tempos permite observar que é possível obter uma amostra pilarizada em 
tempos inferiores e superiores a 2 h, mas com diferenças texturais. Interessante 
ressaltar que a partir dos dados presentes neste trabalho, poderá ser possível escolher 
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uma metodologia de síntese que se adeque a determinada aplicação, juntamente a este 
trabalho, outros estudos estão em andamento visando uma complementação de dados 
para ampliar as escalas de síntese de argilas pilarizadas. 
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TÍTULO: Avaliação in silico da interface proteína-proteína em quimeras Xilanase-XBP 

pela inserção de pontes dissulfeto 

Resumo 

 

A melhoria da estabilidade de proteínas é um objetivo importante em muitas aplicações 
biomédicas e industriais. Ligações dissulfeto são interações covalentes entre os átomos 
de enxofre dos grupos tiol (-SH) em dois resíduos de cisteína, os grupos tióis são 
oxidados para a ligação das duas cisteínas e suas respectivas cadeias peptídicas 
principais pela ligação dissulfeto. As ligações dissulfeto proporcionam estabilidade 
substancial as proteínas. Neste trabalho investigamos a potencialidade de inserção de 
resíduos de cisteína para formação de ligações dissulfeto em três quimeras Xilanase-
XBP. As visualizações estruturais foram feitas utilizando os programas Swiss-
PdbViewer e PyMol, enquanto a avaliação das estruturas quanto aos critérios 
geométricos para inserção de ligações dissulfeto foi realizada pelo programa Disulfide 
by Design 2.0. Foram gerados cinco mutantes ao todo, todos na região interfacial 
Xilanase|XBP. Um filtro adicional, baseado numa dissertação de mestrado 
recentemente concluída no grupo, foi aplicada para definição de três mutantes com 
ligações dissulfeto, um mutante para cada quimera. Futuramente esses mutantes serão 
submetidos às simulações de dinâmica molecular para melhor detalhamento das 
propriedades interfaciais e, posteriormente serão propostos para testes experimentais 
de atividade xilanolítica. 

 
 
Palavras-chave: Quimeras Xilanases-XBP. Interface Protéica. Ligações Dissulfeto. 

TITLE: IN SILICO EVALUATION OF PROTEIN-PROTEIN INTERFACE IN 

XYLANASES-XBP CHIMERAS BY DISULFIDE BOND INSERTION. 

Abstract 

 

Improving protein stability is an important goal in many biomedical and industrial 
applications. Disulfide bonds are covalent interactions between the sulfur atoms of the 
thiol groups (-SH) in two cysteine residues, the thiol groups are oxidized to the bonding 
of the two cysteines and their respective major peptide chains by disulfide bonding. 
Disulfide bonds provide substantial protein stability. In this work we investigate the 
potential of cysteine residue insertion for disulfide bond formation in three Xylanase-XBP 
chimeras. Structural visualizations were made using the Swiss-PdbViewer and PyMol 
programs, while the structures were evaluated according to the geometric criteria for 
disulfide insertion by Disulfide by Design 2.0. A total of five mutants were generated, all 
in the Xylanase | XBP interfacial region. An additional filter, based on a recently 
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completed master's dissertation in the group, was applied to define three disulfide bond 
mutants, one mutant for each chimera. In the future, these mutants will be subjected to 
molecular dynamics simulations for better detailing of the interfacial properties and, later, 
they will be proposed for experimental xylanolytic activity evalutations. 

 
 
Keywords: Xylanases-XBP chimeras. Protein Interface. Disulfide bonds 

Introdução 

Recentemente, Ribeiro et al., (2015 e 2016) [1,2] produziram enzimas híbridas/quimeras 
por uma estratégia semi-racional de fusão de proteínas, resultando na inserção de uma 
xilanase GH11 da bactéria Bacillus subtilis a uma proteína ligadora de xilose (Xilose 
Binding Protein – XBP) Xilanases GH11 ( EC 3.2.1.8), são glicosil hidrolases da família 
11, responsáveis pela hidrólise da cadeia da xilana (polímero de xilose), principal 
polissacarídeo das paredes das células vegetais. São enzimas chave para a 
sacarificação da biomassa devido à capacidade de hidrolisar as ligações β-1,4 da xilana 
[3] liberando xilose como produto final da hidrólise. A xilose, por sua vez, conforme é 
liberada em solução pela ação das xilanases, compete com a xilana pelo sítio ativo da 
enzima. Portanto a presença de xilose é um fator que atua na redução do poder catalítico 
das xilanases. Ligando uma xilanase à uma XBP, proteína que captura as moléculas 
responsáveis pela sua inibição (xilose), verificou-se que as quimeras apresentavam 
eficiência catalítica melhorada com relação à xilanase isolada. Os melhores resultados 
foram obtidos pela inserção da xilanase nas posições 209, 262 e 271 da XBP [1,2]. As 
quimeras apresentaram uma atividade xilanolítica dobrada na presença de xilose em 
relação à xilanase nativa isolada [1,2]. A presença de xilose também estimulou a 
eficiência catalítica dessas xilanases de maneira significativa, cerca de 3 a 3.5 vezes 
comparado à xilanase nativa isolada [1,2]. 

A ligação da xilose na XBP induz, por efeito alostérico uma mudança conformacional na 
xilanase que passa a exibir propriedades catalíticas melhoradas mesmo na presença de 
xilose. As inserções nas posições 209, 262 e 271 da XBP produziram quimeras com 
diferentes propriedades catalíticas por exemplo, a quimera 271 apresentou um maior 
poder catalítico do que as demais quimeras e também uma maior ativação por xilose 
(melhor eficiência catalítica na presença de xilose) [2], seguida pela quimera 262 e 209. 
Essas diferenças nas propriedades catalíticas ainda não estão compreendidas, pois 
seria necessária uma abordagem mais apropriada para tratar o sítio catalítico e também 
o alosterismo, pois o sítio catalítico sente a influência da ligação da xilose na XBP por 
efeito alostérico. Foi observado, por simulação da dinâmica molecular (DM) que as 
interfaces proteína-proteína entre as xílanases GH11 e a XBP apresentam diferentes 
propriedades energéticas e estruturais devido às diferentes posições de inserção da 
xilanase [1,2]. 

As estruturas de partidas para as simulações realizadas por Ribeiro et al (2015 e 2016) 
[1,2] foram obtidas por modelagem molecular e não apresentaram interface protéica 
estável, as mesmas foram formadas ao longo das simulações num tempo total de 100 
a 120ns. A presença da interface protéica foi apontada como fundamental para o efeito 
alostérico, e consequentemente, para a modulação da função catalítica das xilanases. 

O presente trabalho visa avaliar a possibilidade de inserções de ligações dissulfeto nas 
interfaces protéicas formadas nas quimeras 209, 262 e 271. A avaliação foi realizada 
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pelo programa Disulfide by Design 2.0 [4]. Os mutantes produzidos serão submetidos, 
futuramente, como um próximo passo do trabalho, às simulações por DM para uma 
avaliação mais detalhada e completa do efeito produzido pelas ligações dissulfeto 
inseridas. Sabe-se que ligações dissulfeto (ou pontes dissulfeto) são importantes fatores 
que causam estabilidade às estruturas terciárias de proteínas conferindo rigidez local, 
tornando as mesmas mais resistentes à desnaturação [5]. As quimeras mutantes obtidas 
se apresentarem resultados satisfatórios pela DM (energia de interface melhorada), 
serão propostas aos parceiros experimentais como mutantes otimizados para futuros 
estudos e aplicações. 

 
Metodologia 

 

A análise geométrica das interfaces protéicas, assim como a inserção dos possíveis 
resíduos de cisteína para formação das ligações dissulfeto serão realizadas pelo 
programa Disulfide by Design 2.0 [4]. O programa usa um critério geométrico de 
distância e ângulos entre todos os resíduos das duas enzimas para caracterizar a 
interface e poder avaliar, também por critérios geométricos, quais desses resíduos 
selecionados como formadores de interface, podem sofrer mutações para formar 
ligações dissulfetos. As estruturas geradas serão salvas no formato PDB e visualizadas 
em programas específicos, como o SwissPDB Viewer [6] e Pymol [7]. 

 
Resultados e Discussões 

 

Na primeira etapa do plano as quimeras Xilanase-XBP 209, 262 e 271 foram estudadas 
utilizando as funcionalidades do programa de visualização de proteínas Swiss-PDB 
Viewer e Pymol. O Swiss-PDB Viewer, permite avaliar várias proteínas ao mesmo 
tempo, as mesmas podem ser sobrepostas para deduzir alinhamentos estruturais e 
comparar seus sítios ativos. Também é possível fazer mutações dos aminoácidos, 
computar ligações de hidrogênio e obter ângulos e distâncias entre os átomos. 

Através do PyMol, um programa escrito em linguagem de programação Python, que 
possui grande aplicação na visualização, interpretação e análise de dados estruturais, 
como geração de representação gráfica da superfície eletrostática de proteínas e 
também de Análise de Modo Funcional, ambos usando scripts disponíveis na literatura. 
Foi possível fazer a mesma análise estrutural realizada no Swiss-PDB Viewer. 

Para a estrutura 209, os resíduos de aminoácidos da XBP foram localizados nas 
sequências 1-208 e 400-497 e da Xilanase 213-396. Na quimera 262 a XBP encontra-
se nos resíduos 1-260 e 459-498 e a Xilanase 271-451. A quimera 271 inicia com a 
XBP, sequência 1-259 e termina na Xilanase sequência 276-478. As estruturas 
tridimensionais das quimeras estão apresentadas na figura 1. 

A avaliação das interfaces protéicas visando a inserção de ligações dissulfeto, via 
mutação de resíduos da interface por cisteínas, foram realizadas pelo programa 
Disulfide by Design 2.0 [4]. O referido programa permite que as análises sejam 
realizadas em webserver, sem a necessidade de baixar e instalar o programa no próprio 
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computador. O programa pode ser executado no endereço: 
http://cptweb.cpt.wayne.edu/DbD2/. 

O programa necessita apenas das estruturas PDB de partida para começar a análise, 
via critérios geométricos, para inserção de ligações dissulfetos. O software estipula o 
valor das energias para cada ligação dissulfeto, assim como fator-B para os resíduos de 
cisteína inseridos, e os ângulos de torção X 3 definido pela rotação de dois átomos de 
C β sobre a ligação S γ- S γ. 

O programa Disulfide by Design 2.0 gera várias possibilidades de inserção de ligações 
dissulfeto em cada uma das quimeras avaliadas. Isso ocorre porque não é possível 
selecionar a região de interesse antes de executar o programa, logo ele analisa a 
estrutura toda. Então, usando o Swiss-PdbViewer 4.1.0 e/ou PyMol, foi possível definir 
quais os resíduos que definem a interface protéica em cada quimera e a região de 
interface, e posteriormente filtrar a lista de possíveis mutantes que o programa gera, 
selecionando apenas os mutantes cujas ligações dissufeto foram inseridas na região de 
interface protéica. 

Os pares de resíduos selecionadas para a inserção de cisteínas na região de interface 
foram: 

Quimera 209: THR 183 CYS – THR 255 CYS 

Quimera 262: GLY 405 CYS – THR 486 CYS 

ARG 402 CYS – ASP 485 CYS 

Quimera 271: LEU 246 CYS – SER 418 CYS 

MET 238 CYS – ASN 459 CYS. 

Baseado em estudos realizados no Laboratório de Química Computacional, identificou-
se que dentro da região interfacial selecionada, uma região menor define quase que 
totalmente a energia interfacial [8]. Considerando esses resultados, obtidos da 
dissertação de mestrado de Eduardo Augusto da Silva Diniz apresentada ao Programa 
de Pós-graduação do Instituto de Química da UFRN em julho de 2019 [8], selecionamos 
apenas um dos dois mutantes produzidos pelo programa Disulfide by Design 2.0 para 
as quimeras 262 e 271. A única ligação disulfeto inserida no mutante 209 está 
exatamente na região identificado no trabalho acima [8]. 

Então, a lista de mutantes, atualizada, que será submetida às simulações por DM 
futuramente é: 

Quimera 209: THR 183 CYS – THR 255 CYS 

Quimera 262: ARG 402 CYS – ASP 485 CYS 

Quimera 271: LEU 246 CYS – SER 418 CYS 
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A figura 2 apresenta as estruturas dos mutantes, com destaque para as ligações 
dissulfeto, que serão testados por estudos in silico antes de serem propostos aos grupos 
experimentais colaboradores para expressão e avaliação da atividade xilanolítica. 

Como continuação dos trabalhos, o programa de simulação molecular Gromacs 5.0 [9] 
está sendo estudado e testado para os mutantes aqui gerados. Primeiramente foram 
realizados os tutoriais de simulação proteína-água disponibilizados por Justin A. Lemkul 
do Departamento de Bioquímica da Virginia Tech - USA[10] e posteriormente os 
arquivos de entrada (.mdp) foram modificados para as simulações das quimeras 
mutantes, pois os arquivos fornecidos pelo tutorial são muito gerais e falhos nos 
aspectos eficiência e parâmetros. 

 
Conclusão 

 

Durante o desenvolvimento das atividades previstas pelo presente plano de trabalho foi 
possível desenvolver habilidades quanto ao uso de programas usuais em química 
computacional de sistemas biológicos, bem como a geração de quimeras mutantes pela 
utilização de um programa mais específico. As quimeras mutantes obtidas apresentam 
ligações dissulfeto na região de interface Xilanase|XBP. Consultando um trabalho 
recentemente desenvolvido no grupo foi possível direcionar ainda mais a região de 
interesse dentro da região interfacial. Assim, estamos propondo 3 mutantes para serem 
testados por simulações de DM antes de serem propostos para testes experimentais de 
atividade xilanolítica. As simulações de DM serão realizadas como uma próxima etapa 
deste plano atual. Atualmente os sistemas (quimeras mutantes) estão sendo montados 
para execução das simulações por DM no pacote Gromacs. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Estrutura tridimensional das interfaces protéicas das quimeras 209, 262 e 271. 
A xilanase está representada em amarelo enquanto a XBP em branco. As figuras foram 
geradas no programa Swiss-PDB Viewer. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 72 

 

 

Figura 2: Estrutura tridimensional das quimeras 209, 262 e 271 mutantes. As ligações 
dissulfeto adicionadas estão em destaque na cor amarelo. As figuras foram geradas no 
programa Swiss-PDB Viewer. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 73 

 

CÓDIGO: ET0163 

AUTOR: ARIELLE JOICE FONSECA LOPES 

ORIENTADOR: WILSON ACCHAR 

 

 

TÍTULO: Produção de fitas cerâmicas por tape casting para aplicações biomedicas 

Resumo 

Os materiais cerâmicos ao longo do tempo apresentaram diversas aplicações devido as 
suas mais variadas propriedades. Atualmente, elas são divididas em tradicionais e 
avançadas. Estas últimas são utilizadas para as diversas finalidades, tais como a 
eletrônica, elétrica ou biomédica. O uso da cerâmica com fins biomédicos é o tema 
central desse trabalho. Nesse âmbito, elas podem ser usadas tanto para próteses 
dentarias, assim como para substituir o osso humano, por exemplo. Nosso objetivo é 
construir uma fita cerâmica pelo método de Tape Casting para substituir o osso humano, 
órgão que por si só tem a capacidade de se remodelar. Para isso, usamos a 
hidroxiapatita – composto semelhante a outros compostos que já existem nos ossos – 
adicionamos à hidroxiapatita o manganês e reticulamos a fita cerâmica com ácido 
cítrico, para aumentar a capacidade de osseointegração e minimizar as chances de 
proliferação bacteriana. Essas fitas obtidas são flexíveis, resistentes e possuem alta 
área superficial, além de pequena espessura. Para podermos comparar os resultados e 
conhecer melhor as propriedades macroscópicas e microscópicas da fita, foi realizado 
o estudo da citotoxidade e também feito um ensaio de varredura eletrônica. 
 
Palavras-chave: Tape casting. Osso. Cerâmica. 

TITLE: 74/5000Production of ceramic tapes by tape casting for biomedical applications 

Abstract 

The ceramic materials over time presented several applications due to their varied 
properties. Currently, they are divided into traditional and advanced. The latter are used 
for various purposes such as electronics, electrical or biomedical. The use of ceramics 
for biomedical purposes is the central theme of this work. In this context, they can be 
used both for dental prostheses as well as to replace human bone, for example. Our 
paper is chosen as a tape to make a tape replacement. To do this, we used 
hydroxyapatite - a compound similar to existing compounds - with the addition of a 
hydroxyapatyand manganese and a ceramic reticuleted with citric acid to increase 
osseointegration capacity and minimize the chances of bacterial proliferation. These 
tapes are flexible, durable and have a high surface area and a small thickness. The study 
between the macroscopic and microscopic characteristics of the tape, the cytotoxicity 
study and an electronic scanning assay has been realized. 
 
Keywords: Tape casting. Ceramic Bone 

Introdução 

A UFRN tem o único equipamento de tape casting do Nordeste, o que torna nossa 
pesquisa algo importante no desenvolvimento de diversos materiais feitos pela técnica. 
No laboratório do LaPFiMC, são estudados o uso de resíduos e produção de fitas 
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cerâmicas nas mais variadas aplicabilidades. Esses resíduos são importantes para a 
“bioeconomia”, tema escolhido pela CICT neste ano. 

Inicialmente, é preciso saber o que é a produção de fitas cerâmicas por Tape Casting 
para, em seguida, entender os trabalhos realizados na área no laboratório de materiais 
cerâmicos da UFRN. O tape casting é uma técnica de produção de fitas cerâmicas de 
grande área superficial e pequena espessura (Hotza, 1997 ). 

Essas fitas são constituídas por reagentes, tais como pó cerâmico (40 a 50% em 
massa), solvente (30 a 50% em massa), dispersantes, ligante e plastificante. Essa 
junção do material cerâmico ao polimérico confere ao material obtido diversas 
características, como flexibilidade e resistência a verde. Também é possível construir 
laminados utilizando a pressão sobre uma superfície com altas temperaturas, como uma 
forma de unir diversas fitas, promovendo, assim, uma melhora na resistência mecânica 
do material. 

Para fins da biotecnologia, precisamos entender do que é composto o osso e para isso 
discutiremos um pouco sobre o sistema musculoesquelético. Esse sistema é formado 
pelos músculos e ossos, que fornecem sustentação e movimento aos organismos e 
servem como proteção aos órgãos vitais como o tórax, pulmões e cérebro, dentre outras 
funções. Esses ossos são compostos por tecidos por um tecido conjuntivo calcificado. 
(SILVA,2015) 

Segundo Clark, a proporção dos ossos macroscópicas é uma estrutura modelada pelas 
ações dos osteoblastos e osteoclastos. Também é importante lembrar que os ossos 
possuem passagem de capilares que possibilitam a distribuição dos nutrientes. 

Segundo Anselme, os compostos orgânicos encontrados no osso são o colágeno, a 
osteocalcina, a osteonectina, as sialoproteínas, as proteoglicanas, a osteopontina, a 
fibronectina e fatores de crescimento. 

Como sabemos, os ossos são bastante ricos em minerais, por isso destacamos os 
principais compostos inorgânicos presentes, os quais conferem a sua rigidez. Na Tabela 
1, encontramos os principais elementos constituintes dos ossos humanos: 

Tabela 1- A proporção dos compostos inorgânicos presentes no osso. 

No trabalho aqui proposto vamos utilizar um material cerâmico feito a partir do Tape 
Casting para a criação de um filme que visa a regeneração do tecido ósseo e seu uso 
como curativo. 

 
Metodologia 

 

As composições das fitas são variáveis, pois dependem do material cerâmico utilizado. 
Incialmente, adiciona-se o pó cerâmico, solvente e dispersante. Em seguida, coloca-se 
em moagem por 24 horas. Depois, adiciona-se o plastificante e ligante e as substâncias 
são colocadas em um moinho por 24 horas. Por fim, caso seja necessário retira-se 
bolhas e fazemos a colagem do filme cerâmico. 
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A colagem dessa fita é feita por um equipamento, Doctor Blade (que determina a 
espessura da fita). Nesse processo a suspensão passa por uma lâmina niveladora, onde 
está o equipamento formando uma fita com alta área superficial e depois ocorre a 
secagem da fita, em temperatura ambiente. 

Em seguida, o filme seca em 24 horas e observamos suas propriedades. Se essas não 
forem suficientes, recomeçamos os trabalhos com composições um pouco diferentes 
até encontrarmos uma fórmula de composição adequada, com as propriedades 
esperadas. Foram testados duas composições diferentes. Em ambas, foi usado um 
material reticulado com ácido cítrico. 

Na 1º composição, temos 15,875% (5,56 gramas) de hidroxiapatita, 1,875¨% (0,656 
gramas) de Mn(NO2)3, 20% (7 gramas) de água destilada, 24,6% (8,61 gramas) de 
álcool etílico, 1,5% (0,525 gramas) de triton, 30% (10,5 gramas) de PVA, 2,5% (0,875 
gramas) álcool isopropílico, 0,75% (0,263 gramas) de cocoamida, 1,5% (0,525 gramas) 
de antiafoam e 1,4% (0,49 gramas) de ácido cítrico. 

Na 2º composição, temos 35% (17,5 gramas) de hidroxiapatita, 1,75¨% (0,875 gramas) 
de Mn(NO2)3 , 13% (6,5 gramas) de água destilada, 16% (8 gramas) de álcool etílico, 
1,25% (0,625 gramas) de triton, 28% (14 gramas) de PVA, 1,5% (0,75 gramas) álcool 
isopropílico, 0,5% (0,25 gramas) de cocoamida, 1% (0,5 gramas) de antiafoam e 1,4% 
(0,7 gramas) de ácido cítrico. 

 
Resultados e Discussões 

 

Foi observada na primeira fita a dificuldade de absorção a água desti lada por parte do 
pó e dificuldade na secagem da suspensão. Então, foi diminuída a quantidade de água 
destilada e aumentou a proporção do álcool isopropílico, porque foi preciso aumentar o 
plastificante no filme cerâmico. 

Segundo Silva, a hidroxiapatita tem semelhanças com os compostos inorgânicos nos 
ossos, por esse motivo está sendo utilizado clinicamente para substituir o osso. Para 
isso, usamos a hidroxiapatita com ácido cítrico como reticulante para melhorara a 
resistência do material quando em contato com os fluídos corporais. Na Figura 1, são 
apresentadas microscopias eletrônicas de varredura das membranas obtidas. As fitas 
cerâmicas foram imersas em solução de SBF- Simulated body fluid- por 24 horas e 
então analisa a capacidade de formação de áreas ricas em hidroxiapatita, como pode 
ser observado nas imagens. A imagem a) é referente a composição de HA com adição 
de manganês e pode ser observada uma maior formação de sítios de hidroxiapatita. Na 
imagem b), tem-se a fita de hidroxiapatita sem a adição de manganês, e pode-se 
observar uma menor formação de estutruras aglomeradas, promovendo uma menor 
dissipação de HÁ no meio de simulação do fluído corporal. 

Figura 1-Microestrutura de varredura eletrônica de uma fita com manganês como 
reticulante (a) e (b) fita sem a presença de manganês. 

a) b) 

Fonte: Próprio autor 
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Segundo Jose, o processo de intumescimento ocorre a nível molecular fazendo com 
que as moléculas se dispersem no líquido. Os polímeros reticulados incorporam 
solventes fazendo com que suas cadeias sejam estendidas, ficando dessa forma mais 
alongado e menos provável a ocorrência de uma ruptura na cadeia. Esse fenômeno 
ocorre por causa da difusão da molécula do liquido para o interior do material polimérico. 

Como pode ser observado na primeira imagem, com a adição de manganês, a cadeia 
polimérica se estende, enquanto que a fita sem manganês possuem moléculas não 
aderidas às cadeias poliméricas. 

Segundo Daguano, o caráter de citotoxidade de um material é fundamental para se que 
se saiba se ele é biocompatível e pode ser usado no corpo humano sem apresentar 
grandes riscos. Quanto menor a citotoxidade, mais compatível o material. Muitos desses 
materiais podem ser utilizados como próteses, desde próteses dentárias, até próteses 
para o osso, usando normalmente cerâmicas por causa de suas propriedades. 

Figura 2- ensaio de citotoxidade e da membrana de hidroxiapatita e sem adição de 
manganês 

No ensaio de citotoxicidade foi possível observar que houve uma proliferação de 
bactéria no meio, o que não era desejado. 

 
Conclusão 

 

Com isso concluímos que pelo comportamento reológico que é possível fazer uma fita 
cerâmica flexível e o uso de manganês aumenta sua reticulação e ainda possuem 
resultados satisfatórios em relação a outros compostos nos testes de bioatividade e 
insatisfatórios para análise de citotoxicidade. 

Os trabalhos aqui realizados ainda estão em continuidade pelo laboratório de matérias 
na UFRN. É possível utilizar também íons de cálcio para facilitar a reticulação do filme 
cerâmico, pois em estudos sua função como reticulante é observada e como sabemos 
é um composto com grande proporção nos ossos. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1- A proporção dos compostos inorgânicos presentes no osso. 

 

 

Figura 1-Microestrutura de varredura eletrônica de uma fita com manganês como 
reticulante (a) e (b) fita sem a presença de manganês. 
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Figura 2- ensaio de citotoxidade e da membrana de hidroxiapatita e sem adição de 
manganês 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 79 

 

CÓDIGO: ET0169 

AUTOR: THIAGO MEDEIROS CHIANCA 

ORIENTADOR: LUCIENE DA SILVA SANTOS 

 

 

TÍTULO: Estudo do processo de polpação do bagaço de cana-de-açúcar (BCA) para a 

obtenção de frações lignocelulósicas aplicadas na produção de fármacos e 

biocombustível de segunda geração (etanol 2G). 

Resumo 

O aproveitamento sustentável de resíduos decorrente da agroindústria é atualmente 
foco de pesquisas, com destaque para o bagaço de cana de açúcar (BCA), por ser o 
resíduo lignocelulósico produzido em maior volume na agroindústria brasileira, onde a 
biomassa residual tem sido aplicada na produção de energia elétrica e bioprodutos. 
Neste trabalho, foi produzida celulose com elevada pureza, a partir do (BCA), por 
polpação soda/antraquinona e, posterior conversão em etanol de segunda geração. 
Neste trabalho, foi estudado o processo de catálise heterogênea utilizando o material 
mesoporoso MCM-41. A síntese do suporte mesoporoso foi realizada através do método 
hidrotérmico. O adsorvente sintetizado, foi caracterizado através das técnicas de 
difratometria de raios X - DRX, espectroscopia de infravermelho com transformada de 
Fourier - FTIR, e microscopia eletrônica de varredura - MEV com espectroscopia de 
energia dispersiva - EDS. Os ensaios de catálise heterogênea foram realizados 
utilizando celulose comercial e celulose obtida do bagaço de cana-de-açúcar (BCA), 
com variação da proporção do catalisador em relação à massa de celulose de 5% e 
10% m/m, a fim de verificar comparativamente a efetividade do processo de conversão 
em açúcares redutores (AR’s) . A avaliação do teor de AR obtidos após o processo de 
catálise, ocorreu por meio da técnica de Espectrofotometria de UV-Vis, utilizando o 
método DNS. 

  

 
 
Palavras-chave: Resíduos. Bagaço de cana-de-açúcar. Celulose. MCM-41. 

TITLE: Study of the sugarcane bagasse pulping process (BCA) to obtain lignocellulosic 

fractions applied in the production of drugs and second generation biofuel (2G ethanol). 

Abstract 

Sustainable use of waste resulting from agroindustry is currently the focus of research, 
especially sugarcane bagasse (BCA), as it is the lignocellulosic residue produced in 
greater volume in the Brazilian agroindustry, where residual biomass has been applied 
in the production of electricity and bioproducts. In this work, high purity cellulose from 
(BCA) was produced by soda / anthraquinone pulping and further conversion to second 
generation ethanol. In this work, the heterogeneous catalysis process using the 
mesoporous material MCM-41 was studied. Support Synthesis mesoporous was 
performed by the hydrothermal method. The synthesized adsorbent was characterized 
by X - ray diffractometry - XRD, Fourier transform infrared spectroscopy - FTIR, and 
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scanning electron microscopy - SEM with dispersive energy spectroscopy - DES. 
Heterogeneous catalysis assays were performed using commercial cellulose and 
sugarcane bagasse (BCA) pulp, with a variation of the catalyst to cellulose mass ratio of 
5% and 10% w/w in order to verify comparatively the effectiveness of the conversion 
process into reducing sugars (AR's). The RA content obtained after the catalysis process 
was evaluated by UV-Vis Spectrophotometry using the DNS method. 
 
Keywords: Waste. Sugarcane bagasse. Cellulose. MCM-41. 

Introdução 

Nas últimas décadas, tem sido crescente o interesse na obtenção de produtos químicos 
a partir de recursos renováveis, devido à diminuição das reservas de fontes não 
renováveis. Diante deste cenário, intensificaram-se iniciativas por produtos que 
pudessem substituir, total ou parcialmente, estas fontes não renováveis, sejam na 
obtenção de energia, como na geração de uma grande variedade de insumos químicos. 
Ao longo do tempo, o petróleo foi se impondo como fonte de energia, e hoje, com o 
advento da petroquímica, além da grande utilização dos seus derivados, centenas de 
novos compostos são produzidos e diariamente utilizados, como plásticos, borrachas 
sintéticas, tintas, corantes, adesivos, solventes, detergentes, explosivos, produtos 
farmacêuticos, cosméticos, etc. Com isso, o petróleo, além de produzir combustível, 
passou a ser imprescindível às facilidades e comodidades da vida moderna. Entretanto, 
a preocupação com a forte dependência dos combustíveis fósseis, sobretudo do 
petróleo, vem se acentuando com o passar dos anos, perante o temor da futura 
escassez deste recurso energético. A evolução na exploração das reservas existentes 
de petróleo, assim como o descobrimento de novas áreas, com destaque para o pré-
sal, resultou em certo alívio, e as previsões negativas foram adiadas para décadas à 
frente, mas não desapareceram. Diante desse contexto, uma das vertentes atuais está 
na utilização de resíduos lignocelulósicos, com destaque para o bagaço da cana de 
açúcar, BCA, que se constitui na maior quantidade de biomassa residual da 
agroindústria brasileira. Um grande viés de pesquisa com biomassas está nos 
biocombustíveis, onde no cenário brasileiro uma das maiores fontes de biomassa é o 
bagaço da cana-de-açúcar, o biocombustível visado é o etanol de segunda geração 
(etanol 2G). Etanol de segunda geração, ou celulósico, é gerado a partir dos coprodutos 
da cana-de-açúcar (palha e bagaço) usada no processo tradicional de fabricação de 
etanol e açúcar. Dessa maneira, permite incrementar a produção anual de etanol, sem 
precisar aumentar a área cultivada. O açúcar utilizado na produção de etanol de 
segunda geração é obtido a partir da quebra moléculas de glicose que compõe celulose. 
Por isso é chamado de etanol celulósico. Existem vários métodos de polpação utilizados 
para a remoção de lignina das biomassas vegetais, tais como, polpação sulfito, polpação 
Kraft, polpação organosolv, polpação soda e polpação soda/antraquinona (SÁNCHEZ 
& CARDONA, 2008). A celulose pode ainda ser utilizada como matéria-prima de formas 
farmacêuticas sólidas, semi-sólidas e líquidas. Seus derivados apresentam ampla 
aplicação na indústria farmacêutica, como aglutinantes, no revestimento de 
comprimidos e, mais recentemente, como agentes moduladores da liberação na 
preparação de comprimidos de liberação prolongada dentre outros. 
 
Metodologia 

 

Quanto aos reagentes e equipamentos utilizados no desenvolvimento da pesquisa, ver 
tabela 1 e tabela 2, respectivamente. 
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Síntese do suporte MCM-41 

O material mesoporoso MCM-41 foi sintetizado através do método hidrotérmico 
conforme Carvalho et al. (2015), utilizando sílica Fumed, hidróxido de Sódio (NaOH), 
brometo de cetiltrimelamônio (CTMABr) como direcionador de estrutura, e água 
destilada. Os reagentes foram adicionados em proporções estequiométricas de 
CTMABr, SiO2, NaOH e H2O (1:4:2:200 respectivamente) de modo a se obter um gel 
com composição molar conhecida e supra citada. 

O processo de síntese é feito inicialmente em dois sistemas. O sistema I consiste em 
um béquer de 250mL no qual foi adicionado 2,8g de NaOH, 8,41g de sílicas e 63mL de 
água destilada, mantidos sob agitação por 2h a 60°C. Já o sistema II consiste um béquer 
de 250mL onde adicionou-se 12,9g de CTMABr e 63mL de água destilada, mantidos 
sob agitação por 1h a temperatura ambiente. Passados os tempos individuais, ambos 
foram misturados e submetidos a agitação por mais 1h. o gel obtido foi transferido para 
um copo de teflon e acondicionado em autoclave de aço (reator). O reator ficou sob 
aquecimento de 100°C por 96h, com correção de pH (entre 9 e 10) a cada 24h utilizando 
uma solução de ácido acético 30% (v/v). 

Passada a síntese e resfriamento, o gel obtido foi lavado com auxílio de um sistema de 
vácuo com adição de uma solução etanólica de HCl 2% (v/v) e água destilada, para 
remoção de parte do direcionador. O material sólido obtido foi seco em estufa a 100°C 
por 2h e, logo após, submetido a calcinação, com taxa de aquecimento de 10°C/min até 
temperatura de 550°C, permanecendo constante por 5h, em atmosfera de ar. Segue 
esquema de síntese na figura 1. 

Obtenção da celulose através do método de polpação soda/antraquinona 

Inicialmente, o bagaço in natura foi lavado com água corrente para remoção de 
interferentes, posteriormente seco em estufa (100°C) até atingir massa constante. Após 
seco, o bagaço foi triturado e separado, sendo utilizado no trabalho a fração de 50 mesh. 

O procedimento para a obtenção da celulose foi realizado conforme Silva (2014), 
conhecido como polpação soda/antraquinona (soda/AQ). Em autoclave de teflon 
encamisada por um sistema de aço inox, colocou-se 10 g de BCA triturado e seco, em 
seguida, foi adicionada solução aquosa 5,16 mol/L de NaOH e 0,15% de antraquinona, 
utilizando-se uma razão: fibra (BCA 50 mesh)/licor (solução soda/antraquinona) de 1/13 
(m/v). Posteriormente, a autoclave foi mantida em estufa de circulação forçada de ar 
pelo período de 1 h à temperatura de 160°C. 

Passada a 1h, a autoclave foi retirada da estufa e reservada até resfriamento. Uma vez 
a temperatura ambiente, o material obtido foi transferido para um sistema de filtração à 
vácuo (figura 2) sendo utilizado uma solução aquosa de NaOH 1% (m/v) para lavagem. 
Terminada a filtração, a polpa obtida foi lavada com água destilada até neutralização. 

Quando a polpa estiver neutra, a mesma foi submetida a extração em água destilada 
aquecida (90°C) sob agitação magnética por 90 minutos. Em seguida é repetido o 
processo de filtração, lavando a polpa até pH neutro. Por fim a polpa obtida foi levada 
para estufa para secar, em temperatura de 80°C até massa constante. 

O branqueamento da polpa celulósica foi realizado através do método clorito de sódio, 
segundo Silva (2014). Em um béquer de 1L foi adicionado 10g de polpa e 400mL de 
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água destilada, sendo submetido a agitação até completa desintegração dos 
aglomerados. Em seguida, o sistema com a polpa desintegrada foi mantido a 
temperatura de 70°C até ser atingido o equilíbrio térmico, em seguida sendo adicionado 
3mL de ácido acético glacial e 3g de clorito de sódio. A mistura reacional foi mantida 
sob agitação constante por 1h, logo em seguida sendo resfriado em banho de gelo. 
Posteriormente, a polpa foi filtrada e lavada com água destilada até pH neutro. O 
material sólido obtido, foi colocado em uma solução de NaOH 0,1 mol/L e colocado sob 
agitação em temperatura ambiente por 90 minutos. Em seguida, a polpa foi filtrada sob 
vácuo novamente e lavada com água até pH neutro e posteriormente seco em estufa a 
80°C. 

Processo de catálise 

Para realização dos ensaios catalíticos utilizou-se metodologia adaptada de Silva et al. 
(2012). As reações ocorreram à temperatura de 200°C, com razão mássica de 
celulose/água de 1/10 (1 g de celulose e 10 mL de água destilada), com percentual de 
catalisador de 5% e 10% m/m em relação a massa de celulose, permanecendo a reação 
sobre aquecimento por 3 h. Os ensaios ocorreram em duplicata. A fração líquida de 
interesse obtida foi separada da parte sólida, via filtração simples sendo o líquido 
acondicionado em frascos plásticos conservados sob refrigeração. Por fim, o teor de 
açúcares redutores foi determinado via Espectrofotometria de UV-Vis, figura 3. 

Para a quantificação do teor de açúcares totais foi utilizado o método DNS (ácido 3,5- 
dinitrosalicílico), baseado na Técnica de Espectrofotometria UV-Vis, que foi otimizado 
por Maldonade, Carvalho e Ferreira (2013). Para a realização do teste, foram 
preparadas as seguintes soluções: solução padrão de glicose a 1 g/L; solução reagente 
DNS, composta por ácido 3,5-dinitrosalicilico (10,6 g), NaOH (19,8 g), água destilada 
(1416 mL), fenol fundido a 50°C (7,6 mL) e metabissulfito de sódio (8,3 g); e por fim, 
solução de tartarato duplo de sódio e potássio tetrahidratado (15,1 g/L). 

Os valores medidos foram devidamente anotados e utilizados para a construção da 
curva padrão de açúcar redutor. Para a determinação do teor de açúcares totais após 
os ensaios de catálise heterogênea nas amostras obtidas, seguiu-se o mesmo método 
DNS utilizado para os constituintes da curva de calibração. 

 
Resultados e Discussões 

 
DIFRATOMETRIA DE RAIOS X (DRX) 

Na Figura 4 é apresentado o difratograma de raios X da amostra do suporte mesoporoso 
MCM-41 sintetizado puro. Analisando-se a Figura 4 é possível observar os resultados 
obtidos para as amostras MCM-41, na forma calcinada e não calcinada. 

É possível observar na Figura 4 a presença de 4 picos com reflexão 2θ em 2.10, 3,64, 
4.18 e 5.55, para MCM-41 calcinada, e 2.16, 3.66, 4.21 e 5.6 para MCM-41 não 
calcinada, onde o pico de elevada intensidade é atribuído a linha de reflexão do plano 
(100), e os demais picos de menor intensidade, são relativos às reflexões dos planos 
(110), (200) e (210), característicos da formação de materiais de estrutura hexagonal 
mesoporosa (MACEDO et al., 2014; LIU; SUN; YANG, 2008; BECK et al., 1992). 
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A partir dos difratogramas obtidos, foi possível verificar um aumento de intensidade dos 
picos analisados, após o processo de calcinação, assim como uma melhor definição do 
pico de maior ângulo, indicando assim a formação de uma estrutura hexagonal de 
arranjo ordenado típico de MCM-41 (LIU; SUN; YANG, 2008). 

ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO COM 
TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) 

A análise por espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR) foi 
realizada para a amostra de MCM-41. A figura 5 apresenta os espectros FTIR das 
amostras de MCM-41 calcinada e não calcinada com o intuito de avaliar a remoção do 
direcionador (CTMA+) e a formação do material mesoporoso MCM-41. 

No espectro referente a amostra de MCM-41 não calcinada (Figura 5), é possível 
verificar a ocorrência de bandas associadas à presença do direcionador orgânico, 
CTMA+ nas faixas de 2923 cm-1 e 2853 cm-1, que podem ser atribuídas aos modos de 
estiramento simétrico e assimétrico dos grupos C-H sp3 (SALAM et al., 2015; FONTES 
et al., 2016), e um evento 
situado em 1479 cm-1 associado a deformação assimétrica do grupo metil na espécie 
CH3-N+ (SILVA et al., 2012; FONTES et al., 2016). Os resultados confirmam a remoção 
do 
direcionador devido à ausência das bandas em torno de 1479 cm-1, 2853 cm-1 e 2923 
cm-1 na amostra calcinada. A presença de água pode ser verificada pelas bandas 
vibracionais em 1641 e 3400 cm-1 para o material não calcinado, e em 1635 e 3403 cm-
1 para o material calcinado (CARVALHO et al., 2015; MACEDO et al., 2014). Verificou-
se a existência do estiramento assimétrico das ligações Si-O, correspondente as bandas 
em 450 cm-1 para as duas amostras, não calcinada e calcinada, assim como também 
ligações simétricas Si-O em 797 cm-1 e 801 cm-1, nesta ordem (SILVA et al., 2012). Os 
eventos situados em 963-965 cm-1, 1051-1059 cm-1 e 1233-1235 cm-1, por sua vez, 
podem ser relacionados à vibração dos grupos silanol (Si-OH), estiramento assimétrico 
da ligação Si-OSi e estiramento assimétrico da ligação Si-O, respectivamente 
(KARAKHANOV et al., 2016; CHU et al., 2016; SILVA et al., 2012), característicos do 
suporte MCM-41. 

ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA 

A figura 6 apresenta a análise termogravimétrica (curvas TG/DTG) do material 
sintetizado MCM-41. A partir da análise da figura 6 foi possível observar quatro eventos 
principais de perda de massa. 

O primeiro evento apresenta uma perda de massa relacionada à água fisicamente 
adsorvida nos poros ou na superfície externa do material (FONTES et al., 2016; 
MACEDO et al., 2015). O segundo e terceiro eventos são atribuídos, respectivamente, 
a decomposição do agente direcionador CTMA+ (FONTES et al., 2016; MACEDO et al., 
2015) e a liberação de CO2 e H2O de compostos orgânicos remanescentes (SOUZA et 
al., 2004). E, por fim, com um último evento devido a remoção de espécies residuais de 
carbono e a condensação de grupos silanóis, como observado por Macedo et al. (2015). 

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE AÇÚCARES REDUTORES POR MEIO DE 
ESPECTROFOTOMETRIA DE UV-VIS (MÉTODO DNS) 
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Neste trabalho utilizou-se o método DNS de forma conjunta com a análise 
espectrofotométrica para determinação do teor de açúcares redutores nas amostras 
obtidas. Os açúcares redutores são monossacarídeos, como por exemplo, a glicose e a 
frutose. O teste de DNS (ácido dinitrosalicílico) baseia-se na reação entre o açúcar 
redutor e o ácido 3,5- dinitrosalicílico (de cor amarela), que é reduzido a um composto 
colorido avermelhado, o ácido 3-amino-5 nitrosalicílico, oxidando o monossacarídeo 
redutor (MALDONADE; CARVALHO; FERREIRA, 2013). 

Previamente este método foi utilizado para determinação do teor de açúcares redutores 
das amostras utilizadas para construção da curva de calibração (curva padrão de açúcar 
redutor, em g/L). Após emprego do método DNS, as amostras submetidas aos ensaios 
foram analisadas em espectrofotômetro de UV-Vis, em comprimento de 540 nm. Os 
valores obtidos foram devidamente anotados e utilizados para construção da curva 
padrão, onde no eixo Y temos a concentração de glicose em g/L e no eixo X os valores 
de absorbância, como mostrado na Figura 6. 

Aplicando-se a regressão linear aos valores encontrados foi possível obter a equação 
da reta, e de acordo com os dados: y = 2,7277x, com R² = 0,9907, este último indicativo 
de uma boa linearidade da curva. Utilizando-se a equação da reta determinou-se a 
concentração de açúcares em cada um dos ensaios de catálise realizados, onde a 
Concentração Final da Solução (AR, g/L) = ABS (absorbância medida) / 2,7277. Os 
valores obtidos para os diferentes ensaios com o catalisador MCM-41 encontram-se nas 
tabelas 3 e 4, para a celulose comercial e do BCA, respectivamente. 

De acordo com os resultados apresentados nas Tabelas 3 e 4 pode-se observar uma 
certa diferença tanto entre os valores obtidos para celulose comercial e celulose do 
BCA, comparativamente, quanto para a variação do percentual de catalisador utilizado 
(5% e 10% m/m em relação a massa de celulose). Analisando-se a Tabela 3 verifica-se 
que o aumento da proporção de catalisador (de 5% para 10%) em relação a massa de 
celulose comercial para o catalisador MCM-41 praticamente dobra (de 0,416 g/L para 
0,820 g/L). 

Observando-se os valores obtidos na Tabela 4, referente ao emprego da celulose do 
BCA, verifica-se comportamento de conversão semelhante aos resultados da Tabela 3, 
quando analisado o aumento da proporção de catalisador relativo ao emprego do 
catalisador MCM-41, apresentado aumento de conversão, porém com uma diferença 
menor obtida entre os ensaios (0,368 g/L para relação de 5% m/m e de 0,387 g/L para 
relação de 10% m/m). 

Observando-se os valores obtidos na Tabela 4, referente ao emprego da celulose do 
BCA, verifica-se comportamento de conversão semelhante aos resultados da Tabela 3, 
quando analisado o aumento da proporção de catalisador relativo ao emprego do 
catalisador MCM-41, apresentado aumento de conversão, porém com uma diferença 
menor obtida entre os ensaios (0,368 g/L para relação de 5% m/m e de 0,387 g/L para 
relação de 10% m/m). 

  

 
Conclusão 
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O material mesoporoso MCM-41 sintetizado nesse projeto apresentou características 
típicas deste tipo de peneira molecular de fase hexagonal. O material obtido foi 
caracterizado por meio das técnicas de DRX, FTIR e análise termogravimétricas 
(TG/DTG). 

A polpação soda/antraquinona apresentou-se como um método rápido e eficiente para 
obtenção da celulose de qualidade a partir do bagaço de cana-de-açúcar, sendo uma 
metodologia de fácil manuseio e que comprova os resultados observados na literatura. 

Com a realização dos ensaios de catálise heterogênea com o catalisador obtido (MCM-
41) foi possível realizar a conversão dos dois tipos de celulose (comercial e do bagaço 
de cana) em açúcares redutores (AR’s). Pelo método DNS utilizado em conjunto com a 
análise espectofotométrica na região do UV-Vis pode-se quantificar o teor de AR obtido 
nos diversos ensaios. 

A utilização do catalisador obtido na hidrólise da celulose apresentou resultados 
consideráveis de conversão em açúcar redutor. Os melhores valores de conversão 
quando foi utilizado a celulose comercial pode ser explicado ao menor tamanho de 
partícula e menor cristalinidade quando comparada com a celulose obtida a partir do 
bagaço de cana. Entretanto, esta última ainda possui uma boa significância em seu uso, 
uma vez que é obtida de um material residual, de baixo custo e produzido em grande 
escala que muitas vezes não possui destino certo. 

Por fim, os açúcares redutores obtidos no trabalho deverão ser submetidos a uma 
fermentação bacteriana para converter os açúcares em etanol, finalizando assim os 
objetivos do trabalho. 
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Figura 1: Esquema de síntese do material mesoporoso MCM-41. 

 

 

Figura 2: Material obtido após polpação (a), licor negro (b) e polpa celulósica (c). 
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Figura 3: Fluxograma representativo dos ensaios de catálise heterogênea. 

 

 

Figura 4: Difratogramas de raios X da amostra de MCM-41 calcinada e não calcinada. 
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Figura 5: Espectros FTIR das amostras MCM-41 calcinada e não calcinada. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 90 

 

 

Figura 6: Curvas termogravimétricas (TG/DTG) da amostra MCM-41. 

 

 

Tabela 1: Características dos reagentes utilizados neste trabalho. 
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Tabela 2: Equipamentos utilizados neste trabalho. 

 

 

Tabela 3: Valores de absorbância e teor de açúcares totais (AR) obtidos nos diversos 
ensaios com celulose comercial. 

 

 

Tabela 4: Valores de absorbância e teor de açúcares totais (AR) obtidos nos diversos 
ensaios com celulose do bagaço de cana. 
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TÍTULO: Assinaturas de ciclos magnéticos em estrelas do tipo solar observadas pelo 

satélite Kepler 

Resumo 

A atividade magnética das estrelas pode ser estudada indiretamente através de 
variações em seu brilho. Essas variações ocorrem em diversas escalas de tempo, desde 
minutos (turbulência), a dias (rotação) ou até anos (ciclos de atividade). Para investigar 
a ocorrência de ciclos magnéticos e suas periodicidades em estrelas muito parecidas 
com o Sol jovem, estudamos as curvas de luz de 11 análogas solares no aglomerado 
estelar NGC 6811. Os resultados indicam uma inesperada dispersão no comportamento 
magnético das estrelas dessa amostra. 
 
Palavras-chave: atividade magnética, Kepler, curvas de luz, aglomerados abertos 

TITLE: Signatures of magnetic cycles in solar-type stars observed by the Kepler satellite 

Abstract 

Stellar magnetic acitivity can be studied indirectly through their brightness variations. 
These variations occur within different timescales, from a few minutes (turbulence), to 
days (rotation) or even years (activity cycles). To investigate the occurrence of magnetic 
cycles and their periodicities in stars very similar to the young Sun, we studied the light 
curves of 11 solar analogs of the stellar cluster NGC 6811. The results indicate an 
unexpected scatter in the magnetic behaviour of the stars in this sample. 
 
Keywords: magnetic activity, Kepler, light curves, open clusters 

Introdução 

A atividade magnética do interior das estrelas se manifesta em diversos fenômenos, 
como por exemplo os flares e as regiões ativas na superfície. Esses fenômenos afetam 
indiretamente o brilho instantâneo da estrela, de forma que o magnetismo estelar pode 
ser estudado através de variações no brilho. Com o advento das missões espaciais 
CoRoT e Kepler, há uma enorme quantidade de dados de curvas de luz provenientes 
do monitoramento contínuo do brilho de centenas de milhares de estrelas durante vários 
anos. A rotação superficial da estrela introduz variações periódicas na curva de luz 
devido ao trânsito de estruturas magnéticas superficiais, como as manchas e as plages. 
Esses eventos variam em intensidade com o tempo seguindo o chamado ciclo 
magnético da estrela. No caso do Sol, esse ciclo de atividade magnética ocorre com 
uma periodicidade de 11 anos. 
Nesse trabalho, propomos estudar os ciclos de atividade magnética através de dados 
fotométricos de curvas de luz disponíveis do satélite Kepler, que cobrem mais de quatro 
anos de observações contínuas. Estudamos o comportamento magnético de estrelas 
membros do jovem aglomerado NGC 6811 a fim de investigar as propriedades dos 
ciclos magnéticos em uma faixa estreita de parâmetros fundamentais. 
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Metodologia 

 
Desenvolvemos um pacote Python (periodicity) que reúne métodos de determinação de 
periodicidades em séries temporais. Incluímos uma implementação eficiente da função 
de autocorrelação, métodos frequenciais (periodograma de Lomb-Scargle, wavelets), 
métodos de fase (comprimento de corda, minimização de dispersão de fase) e métodos 
probabilísticos utilizando processos gaussianos. 
Aplicamos esses métodos a estrelas do tipo solar do aglomerado aberto NGC 6811, 
observado pelo Kepler. Para selecionar estrelas que pertencem ao aglomerado, 
utilizamos soluções astrofotrométricas do telescópio Gaia, que mediu posições, 
distâncias e magnitudes de mais de um bilhão de estrelas em nossa galáxia com uma 
precisão sem precedentes. Determinamos a probabilidade de pertença através da 
análise cinemática da distribuição do movimento próprio das estrelas dentro de um 
pequeno círculo de raio 30' centrado na posição do aglomerado. Também analisamos a 
pertença fotométrica através de um diagrama cor-magnitude (CMD) e de isócronas 
teóricas calculadas pelo MIST para a idade do aglomerado (1 Gyr) e uma faixa de 
metalicidades em torno da solar (Figura 1). Analisamos as curvas de luz das 158 
estrelas membros de NGC 6811 e encontramos períodos de rotação em 104 dessas 
(Figura 2). Selecionamos 11 estrelas com massas dentro de 10% da massa solar para 
um estudo dos ciclos magnéticos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para as análise das 11 estrelas de nossa amostra final, utilizamos dois índices de 
atividade distintos. Através da projeção da transformada wavelet no eixo do tempo, 
obtemos a variância média em escalas (SAV) como uma estimativa da envoltória do 
sinal da curva de luz (Figura 3). O segundo índice utilizado foi o desvio padrão de trechos 
da curva de luz de comprimentos equivalentes a cinco rotações completas, corrigidos 
pelo ruído de fundo do instrumento. 
Analisando as periodicidades de ambas estas séries temporais de atividade, 
classificamos o comportamento magnético de cada estrela entre periódicas e 
aperiódicas e, no caso das periódicas, classificamos a qualidade do período de acordo 
com o periodograma obtido. 7 estrelas tiveram variabilidade aparentemente aleatória, 
sem nenhuma periodicidade predominante identificável. Em 3 estrelas detectamos 
períodos claros, de 1.1, 3.5 e 2.0 anos de duração. Na estrela restante foram 
observadas indicações de existência de um período mais longo que a base de tempo 
do sinal total, cerca de 4 anos. 
 
Conclusão 

 
Apresentamos 158 estrelas membros de NGC 6811 utilizando dados do Gaia e 
determinamos períodos de rotação para 104 destas. Investigamos o comportamento 
magnético de uma amostra de 11 estrelas com massa solar desse aglomerado e os 
resultados sugerem uma grande dispersão, tanto em termos de possuir ou não 
assinaturas de ciclos magnéticos quanto em termos dos períodos. Uma possível 
explicação são ciclos de Rieger, observados no Sol a cada 150 dias. De qualquer forma, 
com o mesmo tratamento de sinais, seria de se esperar que esse conjunto de estrelas 
com a mesma idade, massa e composição química originariam aproximadamente o 
mesmo tipo de comportamento, mesmo que essas periodicidades não fossem 
representativas de processos de dínamo. Isso levanta questões teóricas a respeito do 
que determina a presença ou ausência de ciclos magnéticos em estrelas do tipo solar. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - CMD de todas as estrelas candidatas a membro de NGC 6811, enfatizando 
aquelas identificadas como membros de movimento próprio comum (vermelho) e, 
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destas, as que estão sobre a banda do aglomerado entre as duas isócronas limitantes 
do MIST (azul) 

 

 

Figura 2 - Diagrama cor-período para 104 estrelas de NGC 6811 cujas velocidades de 
rotação foram determinadas. Valores de cor corrigidas são provenientes da fotometria 
Gaia assumindo excesso de cor igual a 0.07. 
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Figura 3 - Exemplo de análise para KIC 9655172. Curva de luz, análise wavelet, séries 
temporais de atividade usando SAV e Sph como indicadores e o periodograma destas. 
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TÍTULO: Uma ampliação da avaliação da precipitação associada às Linhas de 

Instabilidade no Norte/Nordeste do Brasil em diferentes fases do ENOS. 

Resumo 

 

O objetivo do presente estudo é avaliar a precipitação referente as Linhas de 
Instabilidade (LI) que ocorrem na região Amazônica do Brasil em diferentes anos de El 
Niño Oscilação Sul (ENOS). A identificação das LI foi feita utilizando o International 
Satellite Cloud Climatology Project-Tracking (ISCCP-Tracking), uma base de dados que 
possui 26 anos de rastreio de Sistemas Convectivos (SC), contudo, não se utilizou todos 
os anos disponíveis, e sim os anos de fases extremas do ENOS identificados pelo 
Oceanic Niño Index (ONI). Para obter os valores de precipitação recorreu-se ao 
algoritmo 3B42 do Tropical Rainfall Measurement Mission (TRMM). Com isso, obteve-
se que durante os anos de La Niña as precipitações médias e máximas apresentam 
valores maiores com maior frequência do que em anos de El Niño, o que indica a 
influência remota do Oceano Pacífico nos Sistemas Lineares (SL- termo explicado no 
decorrer do estudo). 

 
 
Palavras-chave: TRMM; Oceanic Niño Index; Sistemas Convectivos de Mesoescala; 

TITLE: AN EXPANSION OF ASSESSMENT OF PRECIPITATION ASSOCIATED WITH 

THE INSTABILITY LINES IN NORTH / NORTHEAST BRAZIL IN DIFFERENT ENSO 

PHASES 

Abstract 

 

The objective of the present study is to evaluate the precipitation related to the Squall 
Line (SL) that occur in the Amazon region of Brazil in different years of El Niño Southern 
Oscillation (ENSO). The identification of SL was done using the International Satellite 
Cloud Climatology Project-Tracking (ISCCP-Tracking), a database that has 26 years of 
Convective Systems (CS) tracking, however, it was not used every year available, but 
ENSO extreme phase years identified by the Oceanic Niño Index (ONI). The precipitation 
values were obtained using the Tropical Rainfall Measurement Mission (TRMM) 
algorithm 3B42. Thus, during the years of La Niña the average and maximum 
precipitation present higher values more frequently than in the years of El Niño, which 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 98 

 

indicates the remote influence of the Pacific Ocean on the Linear Systems (LS- term 
explained in study). 

 
 
Keywords: TRMM; Oceanic Niño Index; Mesoescale Convective Systems; 

Introdução 

No Brasil, normalmente associa-se tempo severo com a ocorrência de inundação ou 
deslizamento de massa provocado por elevada taxa de precipitação (NASCIMENTO, 
2006). E Cohen et al. (1989) apontou as Linhas de Instabilidade (LI) como um Sistema 
Convectivo (SC) responsáveis por montantes elevados de precipitação. As LI estão 
dentro da classificação de Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM) proposta por 
Maddox (1980), sendo elas SCM Lineares. A determinação e identificação dos SCM é 
feito por meio de imagens de satélite do infravermelho realçado, e seguindo limiares 
determinados pelo Maddox (1980). 

Ainda falando sobre as LI que atuam no Brasil, sabe-se que elas possuem regiões 
preferenciais de formação, são elas: regiões de passagem de frentes frias (LI pré-frontal) 
e na costa Norte-Nordeste do país. De acordo com Kousky (1980) as LI que se formam 
na costa do Brasil são sistemas compostos basicamente de Cumulunimbus (Cb), 
nuvens com alto potencial convectivo, dispostos de forma linear, e que tem a brisa 
marítima como principal forçante de formação do sistema. Ademais, o local de formação 
das LI é influenciado pelo deslocamento latitudinal da Zona de Convergência 
Intertropical (ZCIT), pois quando a ZCIT encontra-se mais ao sul as LI se formam mais 
próxima a costa do Brasil (CAVALCANTI, 1982). 

O El Niño Oscilação Sul (ENOS) é um fenômeno interanual responsável pela 
variabilidade da precipitação em diversas partes do globo, sendo ele caracterizado pela 
interação da temperatura do Oceano Pacífico e a atmosfera (DA SILVA, 2001; 
BERLATO et al. 2005). Sabe-se que, o ENOS possui duas fases distintas, uma de 
aquecimento (El Niño) e uma de resfriamento das águas do Oceano Pacífico (La Niña) 
(DA SILVA, 2001; BERLATO et al. 2005; BERLATO e FONTANA, 2003). O aquecimento 
do Pacífico acarreta o deslocamento da convecção para leste, provocando o 
deslocamento da Célula de Walker (PHILANDER, 1989). Então, durante o El Niño, nota-
se inibição da precipitação na região Norte-Nordeste do Brasil (PHILANDER, 1989; 
COELHO; UVO; AMBRIZZI, 2002). Enquanto isso, durante a fase de resfriamento, La 
Niña, a Célula de Walker encontra-se em sua configuração usual, permitindo a formação 
de nuvens com maiores desenvolvimentos verticais (PHILANDER,1985; COELHO; 
UVO; AMBRIZZI, 2002). 

Os padrões de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) do Oceano Atlântico também 
apresentam contribuições na distribuição precipitação da parte norte do Nordeste 
Brasileiro (NEB) até a região central da Amazônia (HASTENRATH e HELLER, 1977; 
NOBRE e SHUKLA, 1996). O índice que contabiliza as anomalias de temperatura do 
Oceano Atlântico foi denominado por Amorim (2014) de Gradiente Inter-hemisférico do 
Atlântico (GRAD). Esse índice é construído a partir de medições de temperatura, 
velocidade e direção do vento no Oceano Atlântico, realizadas por navios comerciais ou 
boias oceanográficas. 
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Segundo Lima et al. (2017) a ocorrência, frequência e deslocamento dos Sistemas 
Lineares (SL) são distintos quando se leva em consideração fases extremas de ENOS. 
Onde, na ocorrência de El Niño os sistemas apresentaram menor intensidade, e por 
apresentar menor aporte convectivo quando comparados com os sistemas que 
ocorreram durante La Niña, apresentava menor tempo de vida e menor deslocamento. 
Esse resultado foi alcançado a partir da avaliação das características físicas e 
morfológicas dos SL. 

Portanto, levando em consideração que as fases distintas do ENOS proporcionam 
comportamento anômalo da precipitação, objetivou-se avaliar como as fases extremas 
de El Niño e La Niña podem influir no montante e na distribuição espacial da precipitação 
associada as LI que ocorrem na região norte do Brasil. Essa análise foi feita por meio 
dos dados do Tropical Rainfall Measurement Mission (TRMM). 

 
Metodologia 

 

2. Material e Métodos 

2.1. Caracterização climática da área de estudo 

O clima na Amazônia é conhecido como quente e úmido, seu regime pluvial médio varia 
de 1500 até 3800 mm, suas temperaturas médias variam entre 24º e 26º com baixas 
variações ao longo do ano (FILSCH et al. 1996). Para este estudo, foi selecionada uma 
área definida entre 10º N a 5º S de latitude e 60º W a 45º W de longitude (Figura 1). 

2.2. Material 

2.2.1. Oceanic Niño Index (ONI) 

A decisão dos anos de fases intensas de ENOS baseou-se no Oceanic Niño Index 
(ONI). Esse índice consiste em médias móveis trimestrais da anomalia da Temperatura 
da Superfície do Mar (TSM) do Oceano Pacífico na região do Niño 3.4 (5ºN-5ºS e 120º-
170ºW). A partir dessas médias, pode-se definir a fase do ENOS ou de neutralidade, 
uma vez que, se o índice indicar que as águas estão 0.5ºC mais aquecidas por no 
mínimo cinco meses seguidos está ocorrendo El Niño. Entretanto, se as águas estão 
0.5ºC mais fria por no mínimo cinco meses seguidos há a ocorrência de La Niña. Os 
anos selecionados são mencionados nas sessões posteriores. 

2.2.2. ISCCP-Tracking 

As informações referentes aos SL foram obtidas na base de dados do ISCCP-Tracking. 
Essa base de dados é composta de um conjunto de rastreamento de SC oriundos de 
satélites geoestacionários [Geostationary Operational Environmental Satelllite East 
(GOES-E), Geostationary Operational Environmental Satelllite West (GOES-W), 
Meteosat, Indian National Satellite System (INSAT) e Geostationary Meteorological 
Satellite (GMS)], possui 26 anos de observação (1983-2008), resolução temporal de 3 
horas e resolução espacial de 30 km. Como a região de estudo encontra-se na América 
do Sul, utilizou-se os dados do GOES-E. As variáveis utilizadas neste estudo estão 
apresentadas na Tabela 1. 
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2.2.3. Tropical Rainfall Measurement Mission (TRMM) 

O TRMM foi um satélite advindo de uma parceria entre a National Aeronautics and 
Space Administration (NASA), e a National Space Development Agency (NASDA) 
(KUMMEROW et. al 1998). Ele destacou-se por ser o primeiro satélite a possuir um 
radar de precipitação abordo, isso permitiu o monitoramento de nuvens, precipitação, 
fluxo de calor, raios e outros processos associados ao ciclo da água (PASSOW, 2010). 

Dentre os algoritmos disponíveis pelo TRMM, o que foi utilizado no presente trabalho foi 
o 3B42, pois ele mensura a precipitação por meio da técnica TRMM Multisatellite 
Precipitation Analysis (TMPA) (HUFFMAN et al., 2007). Essa técnica consiste em uma 
combinação de estimativa de precipitação pelo canal de micro-ondas do TRMM 
Microwave imager (TMI), Special Sensor Microwave (SSM/I), Advanced Microwave 
Scanning Radiometer (AMSR-S), Advanced Microwave Radiometer (AMSU-B), Canal 
Infravermelho e precipitação mensais de superfície (HUFFMAN et al., 1995). Os dados 
apresentam resolução temporal de 3 horas e resolução espacial de 0.25º. 

2.3. Métodos 

2.3.1. Seleção dos anos de fase positiva e negativo do ENOS 

A escolha dos anos de ENOS a serem estudados foi feita levando em consideração as 
anomalias da temperatura do Oceano Pacífico. A partir do ONI foram selecionados 6 
anos com fases distintas de ENOS, sempre priorizando anos em que a anomalia foi de 
moderada a muito forte, são eles: El Niño (1987, 1992, 1998) e La Niña (1989, 2001, 
2008). Ainda, a avaliação foi realizada apenas para os 6 (seis) primeiros meses do ano, 
pois segundo a literatura é o período de maior ocorrência das LI. 

2.3.2. Definição dos Sistemas Lineares (SL) 

De acordo com a literatura, a identificação das LI é feita de maneira subjetiva, ou seja, 
as imagens de satélites são utilizadas para determinar a localização dos sistemas. 
Contudo, nesse estudo a identificação dos sistemas foi feito de forma objetiva, utilizando 
os dados do ISCCP-Tracking. A metodologia utilizada para identificar as LI é baseada 
na definição feita por Lima et al. (2017), onde utiliza-se limiares de excentricidade 
(ECCE) e inclinação (INCL) para encontrar os sistemas. Portanto, assim como Lima et 
al. (2017) será adotado a denominação de Sistema Linear (SL) para se referir a sistemas 
que apresentem ECCE<=0.2 e INCL<0. Assumiu-se esse limiar, pois não foi encontrado 
diferenças significativas entre as médias dos sistemas com ECCE de 0.2 e 0.4, e 
pretendia-se avaliar os sistemas mais intensos. 

2.3.3. Relação entre o ISCCP-Tracking e o TRMM 

Devido ao banco de dados do ISCCP-Tracking não possui a precipitação dos SC como 
uma de suas variáveis, fez-se necessário a incorporação dos dados de precipitação 
mensurada pelo algoritmo 3B42 versão 7 do TRMM para analisar a chuva relacionada 
aos SL. 

Por meio das variáveis de latitude e longitude central e raio do SC disponíveis no ISCCP-
Tracking, pode-se inferir a área de atuação dos SL. Sabendo a área de atuação os SL, 
foi possível extrair as latitude e longitudes máximas e mínimas para cada SL. Por fim, 
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utilizando-se as latitudes e longitude máximas e mínimas dos SL, buscou-se identificá-
los nas imagens do 3B42, o que possibilitou a obtenção da precipitação dos sistemas. 

 
Resultados e Discussões 

 

Baseando-se nas considerações feitas por Lima et al. (2017) sobre os SL, pode-se 
avaliar a precipitação máxima e média associada a esses sistemas dentro da região de 
estudo. Na Figura 2, nota-se que os SL que atuam durante a La Niña apresentam maior 
frequência em valores mais elevados de precipitação média, em contrapartida, para 
anos de El Niño a maior frequência de ocorrência de precipitação é em valores menores. 
Esse resultado pode ser relacionado com a intensidade dos sistemas, já que quanto 
mais intenso são as correntes ascendentes no interior das nuvens, maior será o 
desenvolvimento vertical, de modo que mais precipitação pode ser associada ao 
sistema. 

Assim como a precipitação média dos SL (Figura 2), a chuva máxima associada aos SL 
(Figura 3) apresentou que em anos de La Niña houve maior frequência de ocorrência 
em valores mais elevados de precipitação. Enquanto, em anos de El Niño os sistemas 
ostentaram maiores frequências em valores inferiores de precipitação. Isso corrobora 
com a hipótese de que os SL em anos de fase positiva do ENOS apresentam menor 
intensidade. 

Para avaliar espacialmente a distribuição da precipitação foi utilizado os dados do 
TRMM, então avaliou-se apenas os anos de 1998, 2001 e 2008, pois dentre os anos 
escolhido no estudo esses eram os único disponíveis. Pela Figura 4 é possível ver a 
distribuição da precipitação acumulada para os 6 primeiros meses dos anos de estudo, 
sem nenhuma filtragem nos dados. Por ela, nota-se que em todos os anos (Figura 4 a, 
b, c) há uma região na costa dos estados do Pará e Amapá que possui valores elevados 
de chuva, essa localidade é exatamente a região que normalmente se formam os SL. 
Com relação a precipitação que ocorre durante os anos de La Niña, percebe-se a 
ocorrência de valores mais elevados de precipitação tanto na região costeira, quanto no 
interior do continente. Isso indica que os SL que atuam nos anos de La Niña são mais 
intensos. Além disso, pela Figura 4 é possível identificar uma banda de nebulosidade 
sobre o Oceano Atlântico, que está relacionada com a ZCIT. Durante o período de 
estudo a ZCIT foi melhor representada no ano de 2001 (Figura 4 b). Então, corroborando 
com os resultados encontrados por Ropelewski e Halpert (1987), Zolman et al. (2000), 
Andriole et. al (2004) e Gonçalves (2013), pode-se dizer que a variabilidade da 
precipitação está fortemente relaciona com as diferentes fases de ENOS. 

Ainda, o ano de 2001 (Figura 4 b) apresentou dentre os anos de estudo os valores mais 
elevados de chuva, isso pode ser associado com o comportamento do GRAD, já que, 
nesse período o GRAD estava negativo (FUNCEME, 2016), ou seja, tanto o Oceano 
Pacífico, quanto o Oceano Atlântico estavam favorecendo a convecção. A fase negativa 
do GRAD é caracterizada pelo aquecimento do Atlântico Tropical Sul e resfriamento do 
Atlântico Tropical Norte, isso favorece correntes ascendentes de massas de ar, o que 
proporciona a intensificação do processo de formação de nuvens (HASTENRATH E 
HELLER, 1977; MOURA E SHUKLA, 1981). Portanto, o resultado obtido reforça o 
encontrado por Ferreira e Da Silva Mello (2005), de que a LN associada ao GRAD 
negativo é normalmente responsável por anos normais, chuvosos ou muito chuvosos 
na região. 
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Já a Figura 5 representa a distribuição da precipitação média dos SL. Durante o ano de 
2008 foi registrado os maiores valores de precipitação média associada aos SL (Figura 
5 c), quando se compara aos valores dos anos de 1998 e 2001 (Figura 5 a, b), isso pode 
ser um indicativo de que as fases do ENOS influenciam efetivamente na distribuição 
espacial da precipitação dos SL. Aliás, é possível notar diferenças entre as médias de 
precipitação entre os anos de 2001 e 2008 (Figura 5 b, c), ambos anos de La Niña, 
porém o comportamento distinto das médias pode ser relacionado com a intensidade da 
La Niña. Uma vez que, por mais que ambos os anos sejam considerados como de La 
Niña moderada, o ano de 2008 apresentou anomalias de Temperatura de Superfície do 
Mar mais negativos que 2001. Ainda, em ambos os anos é observado precipitação na 
costa do continente (Figura 11 a, b, c), na área de formação dos SL, mas o ano de 2001 
é retratado com valores médios de chuva maior (Figura 11 c). 

A Figura 6 apresenta a relação do acumulado de chuva referentes aos SL e a 
precipitação acumulada de todos os sistemas convectivos que atuaram na região de 
estudo, com essa relação foi possível encontrar a porcentagem e a localidade da 
precipitação relacionada com os SL. Com relação ao ano de 1998 (Figura 12 a), nota-
se que os SL são responsáveis por valores no entorno de 10% para a maior parte da 
região de estudo, apresentando apenas no interior do continente porcentagens mais 
elevadas. Já no ano de 2001 (Figura 12 b) há baixa porcentagem de precipitação 
relacionada com os SL, enquanto isso, no ano de 2008 (Figura 12 c), os SL aparecem 
como maiores influenciados na precipitação tanto na região oceânica, como na 
continental. 

  

 
Conclusão 

 

À fase do exposto, pode-se concluir que o Oceano Pacífico afeta remotamente a 
precipitação associada aos Sistemas Lineares que atuam na região Amazônica. Visto 
que, durante a ocorrência de La Niña a precipitação média e máxima foram maiores que 
nos anos de El Niño. Sendo assim, pode-se inferir que os sistemas que se 
desenvolveram durante este período foram mais intensos, o que corrobora com o 
encontrado por Lima et al. (2017). 

Com relação a distribuição espacial da chuva, encontrou-se que durante os anos de La 
Niña os Sistemas Lineares apresentaram valores mais elevados de precipitação. Isso é 
consequência da intensidade dos sistemas atuantes, pois quanto mais intenso é o 
sistema convectivo, maior será a possibilidade de valores significativos de precipitação. 
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Figura 1. Mapa da região de estudo, destacando-se uma caixa de latitude e longitude 
onde se queria investigar os SL. Fonte: Feito pelo autor. 
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Tabela 1: Variáveis disponibilizadas pelo ISCCP-Tracking 
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Figura 3. Curva de densidade da distribuição de precipitação máxima dos SL (mm/h). 

 

 

Figura 2. Curva de densidade da distribuição de precipitação média dos SL (mm/h). 
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Figura 4. Distribuição da precipitação média para os anos de: (a) 1998, (b) 2001 e (c) 
2008. 
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Figura 5. Distribuição da precipitação média referente aos Sistemas Lineares para os 
anos de: (a) 1998, (b) 2001 e (c) 2008. 
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Figura 6. Distribuição espacial da porcentagem da precipitação dos SL em relação ao 
total acumulado na área de estudo para os anos de: (a)1998, (b) 2001 e (c) 2008. 
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TÍTULO: Espectroscopia Raman em disulfeto de tungstênio 

Resumo 

O estudo das propriedades vibracionais e estruturais de materiais bidimensionais, i.e., 
atomicamente finos, é essencial para desenvolvimento de dispositivos eletrônicos. 
Neste contexto, investigamos nanoflocos de WS2, um material bidimensional da família 
dos dicalcogênetos de metais de transição, sintetizados por deposição química à vapor 
através da técnica de espectroscopia Raman. Esta técnica, permite explorar as 
propriedades estruturais do material ao coletar a luz espalhada do material excitado com 
um especifico comprimento de onda. Análogo ao grafeno, o espectro Raman do WS2 
apresenta distintos modos vibracionais associados com vibrações no plano e fora do 
plano. Além disso, observa-se outros modos Raman associados com processo de 
espalhamento de alta ordem. Estes resultados o potencial da técnica Raman para 
investigação de parâmetros estruturais em materiais com aplicações nanotecnológicas. 
 
Palavras-chave: Materiais 2D; nanotecnologia; grafeno; WS2; óptica; Raman 

TITLE: Raman spectroscopy in tungsten disulfide 

Abstract 

Study of the vibrational and structural properties of two-dimensional materials is essential 
for the development of electronic devices. In this context, WS2 nanoflakes, a two-
dimensional transition metal dichalcogenides, produced by chemical vapor deposition is 
investigated by Raman spectroscopy technique. This technique allows us to gather 
information about the vibrational and structural properties of the material by collecting 
the scattered light of a material pumped with a specific laser wavelength. Like graphene, 
WS2 has distinct signatures in its Raman spectrum. Besides, several Raman modes are 
observed which are related to high-order scattering process. Our results show the 
potential of the Raman spectroscopy technique in the investigation of structural 
parameter in layered materials with nanotechnological applications. 
 
Keywords: 2D Materials; nanotechnology; graphene; WS2; optics; Raman 

Introdução 

Desde o início do século XX, o curso da experiência humana foi alterado pelo 
surgimento da Física Moderna, que nos permitiu explorar áreas intocadas. A Física 
Quântica, por exemplo, possibilitou estudos sobre o comportamento de partículas 
subatômicas, um feito que a Mecânica Clássica não foi capaz de realizar. O desenvolver 
da área quântica foi fundamental para a evolução do pensamento científico, e impactou 
a tecnologia de forma nunca vista antes, pois possibilitou o estudo de nanomateriais 
como o grafeno. O grafeno, o mais famoso material bidimensional, foi pela primeira vez 
sintetizado em meados de 2004 por dois físicos ingleses, que isolaram uma única folha 
composta de átomos de carbono usando a técnica de esfoliação mecânica [11].  
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Esta técnica consiste em separar camadas empacotadas com uso de uma fita adesiva, 
este processo é repetido diversas vezes até obter amostras atomicamente finas [11]. 
Importante ressaltar que isso é possível devido a interação entre as camadas de grafeno 
ser do tipo Van der Waals [11]. Com a descoberta do grafeno e suas diversas aplicações 
nanotecnológicas, que se resultaram da sua obtenção revolucionou a área da 
nanotecnologia atual, estes cientistas foram agraciados com o Prêmio Nobel em Física 
em 2010 [4,11].  
 
 
A descoberta da obtenção do grafeno abriu as portas para a exploração de outros 
materiais bidimensionais, conhecidos também como materiais 2D [8,11]. Com o avanço 
no estudo de materiais bidimensionais, fora o grande interesse dos materiais feitos de 
carbono, os dicalcogênetos de metais de transição (TMDs, sigla em Inglês) também têm 
ganho muita atenção na literatura científica devido às suas distintas propriedades 
ópticas e eletrônicas. Estes materiais podem se apresentar em grande diversidade de 
eletrônica, que vão desde materiais semi-metais até materiais supercondutores. Assim, 
tornando estes materiais candidatos excelentes para aplicações industriais e, claro, para 
objetos de pesquisas científicas [1]. A estrutura cristalina dos TMDs é da forma MX2, 
onde M representa o elemento de metal de transição (Mo, W) enquanto o X o calcogênio 
(S, Se ou Te). Dependendo da combinação dos diferentes metais de transição e 
calcogênios, os TMDs podem possuir mais de 40 tipos de categoriais com diferentes 
propriedades eletrônicas e estruturais [13].  
 
 
A configuração mais estável dos 2D TMD é a simetria hexagonal, no qual em sua grande 
maioria possuem propriedades semicondutoras. Os aspectos principais desta estrutura 
é um de seus pontos de simetria e seus pontos de inversão (que podem existir 
dependendo do número de camadas da sua amostra) [13]. As propriedades ópticas e 
estruturais destes materiais podem ser exploradas de várias formas. Uma destas é pela 
técnica de espectroscopia Raman, fenômeno descoberto por um cientista indiano em 
1928, que carregou seu nome. Esta descoberta garantiu a este cientista, 
Chandrasekhara Raman, um Prêmio Nobel em 1930 [15].  
 
O efeito Raman consiste na incidência de um feixe de luz em uma superfície e medir a 
intensidade da luz refletida e desviada pela rede cristalina do material. Dessa forma, 
medimos a luz que interage inelasticamente com a rede do cristal [2]. O grafeno é muito 
popular devido suas diversas propriedades impressionantes, porém a falta de uma 
lacuna entre as bandas de valência e de condução o torna um semi-metal (ou 
semicondutor de gap nulo), assim se fazendo necessário a busca de outros materiais 
2D com gap não nulo. Devido à grande diversidade de combinações dos TMDs, dentre 
eles há diversos materiais com propriedades que se enquadram neste quesito, como o 
dissulfeto de tungstênio (WS2) que possui gap eletrônico na região do visível (~2.3 eV) 
[1]. Este material, além de espessura atômica em poucas camadas, uma lacuna de 
energia direta entre as bandas eletrônicas e outras propriedades como um forte 
acoplamento spin-órbita. Esses fatores fazem deste material ideal para áreas como a 
spintrônica, nanoeletrônica, geração de energia e até biomédica. 
 
Metodologia 

 
As atividades desenvolvidas relacionadas a este plano de trabalho foram basicamente 
realizadas em quatro etapas: (i) estudo teórico da técnica Raman; (ii) treinamento no 
laboratório para entender a funcionalidade e utilização do espectrômetro Raman; (iii) 
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realização de medidas do material em estudo; (iv) análise dos dados coletados focada 
na descrição das propriedades físicas e entendimento do espectro Raman. Os 
resultados obtidos foram, então, comparados com resultados publicados na literatura. 
Nesta seção, uma breve descrição das metodologias empregadas na execução deste 
plano de trabalho será discutida.  
  
Como anteriormente mencionado, estruturas 2D podem ser obtidas pela técnica de 
exfoliação mecânicas, no entanto, apesar deste método produzir um material de alta 
qualidade não é possível obter amostras de única camada em grandes quantidades e 
alta escala. Em contrapartida, método conhecido como deposição química à vapor 
(CVD, sigla do Inglês) permite obter amostras atomicamente finas e em grande escala. 
Esta técnica, o processo de preparação das amostras ocorre por reações químicas em 
temperaturas relativamente altas. Por exemplo, no caso do grafeno o processo de 
síntese ocorre em ~1100 ºC, enquanto para os TMDs o processo é para temperaturas 
abaixo de 1000 ºC. Neste trabalho, foram estudas amostras de WS2 preparadas por 
CVD em um substrato de dióxido de silício. Estas amostradas foram fornecidas em 
colaboração com o Professor Victor Carozo do departamento de Física da PUC - RIO.  
  
A TÉCNICA RAMAN  
  
O objetivo deste trabalho é estudar as propriedades vibracionais no WS2 por 
espectroscopia Raman. Aqui, apresentamos uma breve e simples descrição teórica da 
técnica. O processo Raman é conhecido como espalhamento inelástico da luz por 
fônons (quantum de vibração). O tratamento teórico desta técnica pode ser realizado 
tanto do ponto de vista clássico, semi-clássico e quântico. Neste trabalho, iremos 
apenas descrever o formalismo clássico. Com essa finalidade, iremos partir do ponto de 
que a polarizabilidade induzida por um campo elétrico para explicar a interpretação 
clássica, no qual é definido como,  
  
[Equação 1]  
  
onde E é o vetor campo elétrico da radiação incidente e X é o tensor polarizabilidade, 
uma característica intrínseca à rede cristalina e depende do deslocamento atômico da 
rede. Esta grandeza descreve o comportamento da interação entre as ondas 
eletromagnéticas em um meio em suas direções. O campo elétrico é uma função da 
posição r e do tempo t, que pode ser escrita na forma,  
  
[Equação 2]  
  
O campo elétrico é uma onda plana de amplitude de módulo |E|. Esta amplitude depende 
do vetor de onda e de frequência da radiação incidente w. Desta forma, o tensor 
polarizabilidade depende das características da luz incidente e do deslocamento do 
meio. Podemos escrever a forma aproximada da polarizabilidade com uma expansão 
em série de Taylor,  
  
[Equação 3]  
  
O primeiro termo da série não depende do deslocamento do meio e somente da 
radiação. O deslocamento atômico Q é uma função da posição e do tempo. Desta forma, 
teremos o vetor polarizabilidade P0 oscilando na mesma frequência da radiação 
incidente, correspondente à dispersão Rayleigh (elástica). O vetor polarizabilidade Pind 
corresponde à polarizabilidade induzida pela vibração dos átomos, 
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[Equação 4] 
  
 Para determinar a polarizabilidade induzida, introduz-se uma oscilação harmônica para 
descrever o deslocamento atômico Q,  
  
[Equação 5]  
  
O deslocamento é uma função periódica em forma de cosseno que depende do vetor 
de onda do meio q e da frequência de vibração do material w0.  
  
[Equação 6]  
  
A equação (6) pode ser separada em elementos pertencentes às polarizações induzidas 
e à polarização intrínseca ao material. Assim, a polarizabilidade induzida depende do 
deslocamento atômico e pode ser escrita como,  
  
[Equação 7]  
  
Retomando as equações (2) e (5) e aplicando a identidade trigonométrica do produto 
entre cossenos, definimos, então, a polarizabilidade induzida como sendo,  
  
[Equação 8]  
  
Isso mostra que a polarização induzida possui duas componentes: uma com vetor de 
onda kas = k + q e frequência was = w + w0 e a outra parte com vetor de onda ks = k - 
q e frequência ws =w – w0. O vetor de onda kas e a frequência kas correspondem ao 
espalhamento anti-Stokes, enquanto vetor de onda ks e a frequência ωs correspondem 
ao espalhamento Stokes. Este é um espalhamento inelástico da luz. A porção da 
radiação que interage de forma elástica com a rede cristalina é chamada de 
espalhamento Rayleigh. A Figura 1 apresenta a esquematização gráfica da equação (8) 
apresentando as porções de intensidade de cada espalhamento.  
  
[Figura 1]  
  
É conveniente entendermos como o processo de interação luz-matéria ocorre e isso é 
melhor descrito no formalismo quântico, onde se estuda o Hamiltoniano de interação o 
qual pode ser descrito como,  
  
[Equação 9] 
  
O termo H representa o hamiltoniano, soma das energias cinética e potencial. O termo 
H0 = He + Hl + HR representa o Hamiltoniano não-perturbado do sistema, onde He, Hl, 
HR correspondem, respectivamente, aos hamiltonianos do elétron, da rede cristalina e 
da radiação incidente. O termo H1 = HeR + HeL representa o Hamiltoniano perturbado 
do sistema com HeR e HeL correspondendo, respectivamente, aos hamiltonianos das 
interações elétron-radiação e elétron-rede, também chamada de acoplamento elétron-
fônon.  
  
Essa introdução é de fundamental importância para compreender todos os fenômenos 
que ocorrem na rede cristalina dos materiais investigados pela técnica Raman. Para 
finalizar, os espectros Raman apresentados neste trabalho foram coletados no sistema 
WITec Access acoplado com grades de 300 e 1800 linhas/mm no qual operação no 
modo de grade única. A luz retro-espalhada foi coletada por uma objetiva de 50x. 
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Resultados e Discussões 

 
A partir do desenvolvimento teórico do Raman apresentado e tomando a equação (1) 
para análise, vemos que existem duas porções que podemos estudar: a parte Stokes e 
anti-Stokes, observado na Figura 8. No nosso caso, coletamos apenas o espectro 
associado ao espalhamento Stokes com um laser de excitação de 1.96 eV (633 nm). A 
monocamada de WS2 apresenta um gap direto de aproximadamente 2.3 eV, o que 
significa que nossos estudo foi feito em Raman não ressonante, quando a energia 
incidida não é compatível com a energia do gap. Essa informação significa que, de forma 
simples, o espectro obtido depende muito das características da radiação incidente 
(comprimento de onda e, consequentemente, energia do fóton que interage com o 
cristal).  
  
O nosso interesse é estudar as propriedades deste material devido à sua alternativa em 
relação ao grafeno. O grupo dos TMDs em geral possui um átomo metálico empacotado 
por seis calcogênios, como pode ser visto na Figura 2. Esta configuração cristalográfica 
(simetria hexagonal), juntamente com as propriedades eletrônicas do material (ver 
abaixo), faz com que esse tipo de material apresente propriedades distintas quando em 
monocamada ou em várias camadas. Por exemplo, o WS2 possui gap de energia direto 
para monocamadas e indireto para duas ou mais camadas (ver Figura 3). Comenta-se 
que para camadas ímpares o material não possui simetria de inversão [5].  
  
[Figura 2]  
  
Para compreender os fenômenos que ocorrem na rede cristalina desse material, é 
necessário o entendimento do espaço vetorial que representa a organização do cristal. 
O espaço infinito pode ser reduzido para um espaço de vetores (ou espaço recíproco) 
por meio de transformações matemáticas, o que nos permite estudar o comportamento 
das interações em uma única célula unitária e usar transformações inversas expandir 
os resultados para toda a rede cristalina. Assim, podemos representar os estudos dos 
modos vibracionais neste espaço reciproco, aonde os modos de Raman de primeira 
ordem, i.e., onde apenas um fônon localizado no centro da zona de Brillouin (ponto 
Gamma) participa do processo [10]. O acoplamento elétron-fônon permite entender as 
propriedades eletrônicas e vibracionais que ocorrem nos material de interesse. Cada 
interação que ocorre resulta em uma excitação atômica diferente, que pode ser 
observada na espectroscopia Raman, chamados de modos vibracionais [3].  
  
[Figura 3]  
  
A Figura 3 mostra a estrutura de bandas e dispersão de fônons para uma monocamada 
e bulk de WS2. A formação dos modos Raman de primeira ordem ocorrem da seguinte 
maneira: um fóton ao incidir sobre o material excita um elétron da banda de valência 
para a camada de condução, criando um par elétron-buraco. Este processo é 
semelhante à absorção da luz. Em seguida, o elétron excitado interage com a rede 
cristalina criando ou destruindo um fônon. O par elétron-buraco se recombina emitindo 
um fóton com energia inferior ou superior ao fóton incidente. No caso dos TMDs, o 
processo eletrônico ocorre por éxciton, que constituí de um par elétron-buraco 
fortemente ligado por uma interação com potencial Coulombiano [3].  
  
[Figura 4]  
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[Figura 5]  
  
Assim, da Figura 3 notamos modos ópticos no ponto Gamma, fônons de primeira ordem, 
denominados de modo E’ e modo A’1. Estes modos correspondem à vibrações no plano 
xy. O modo E’ está associado a vibração no plano dos átomos de enxofre e tungstênio 
se vibrando em direções opostas, enquanto o modo A’1 é devido ao movimento na 
direção z (fora do plano dos átomos de enxofre), como ilustrado na Figura 4 [9]. 
Comenta-se que o modo A’1 possui baixa intensidade para uma única camada. Na 
literatura é possível observar o comportamento desse modo para mais de uma camada, 
que se intensifica devido ao aumento da oscilação das várias camadas empilhadas [14].  
  
A Figura 5 mostra o espectro Raman de monocamada de WS2 excitado com o laser de 
1.96 eV (fora de ressonância). Podemos observar, que o espectro presenta três picos: 
os modos E’ e A’1 localizados em 355/cm e 421/cm, respectivamente. Outro pico que 
pode ser observado é denominado de 2LA (M) em 351 1/cm, este pico está associado 
com o processo Raman de dupla ressonância no qual dois fônons longitudinais 
acústicos (LA) participam do processo. A banda Raman que aparece em 520/cm 
corresponde à contribuição do substrato de silício sobre o qual a amostra de WS2 foi 
depositada [1].  
  
[Figura 6]  
  
O espectro apresentado na Figura 5 mostra uma pouca variedade de modos pela razão 
da energia da radiação incidente não estar próximo ao gap de energia do material. 
Comenta-se que ao excitar o material com outras linhas de laser, o espectro Raman 
apresenta novos modos vibracionais, principalmente quando a energia incidente 
coincide com a diferença de energia entre os níveis (condição de ressonância) [1].  
  
A Figura 6 compara o espectro Raman de uma monocamada de WS2 para três linhas 
de laser: 633 nm (1.96 eV), 514 nm (2.41 eV) e 488 nm (2.54 eV). Podemos observar 
que o Raman muda consideravelmente, especialmente para a linha de 514 nm, onde é 
possível observar, além dos picos que já apareciam na excitação com 633 nm, uma 
variedade de outros modos que são resultados das interações éxciton-fônons associado 
com o espalhamento Raman de alta ordem. Na excitação com o laser de 514 nm, 
dizemos que o espectro obtido é um Raman ressonante [1.6]. 
 
Conclusão 

 
Neste plano de trabalho investigamos monocamadas de WS2 preparadas por deposição 
química à vapor. Analisamos o espectro Raman em condição fora de ressonância deste 
material no qual observou os modos Raman de primeira ordem. Em outro momento, 
notamos que o espectro Raman apresenta consideráveis mudanças dependendo da 
linha de excitação, no qual modos Raman de alta ordem são observados. Como 
consideração final, comenta-se que uma maior investigação da origem destes modos 
de alta ordem é necessária. Isto é, além dos modos de primeira ordem, se faz necessário 
compreender o processo da física adjacente do espalhamento elétron-fônon destes 
modos, em especial, o processo Raman de dupla ressonância. Este mecanismo é 
descrito no formalismo quântico. 
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TÍTULO: FACIOLOGIA E DIAGÊNESE DA FORMAÇÃO JANDAÍRA, A PARTIR DE 

TESTEMUNHOS DE SONDAGEM, ORIUNDOS DA BACIA POTIGUAR, NO RIO 

GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 

A Formação Jandaíra é um grupo de rochas que faz parte da litoestratigrafia da Bacia 
Potiguar, caracteristicamente identificada como uma deposição de calcários com idade 
cretácea presentes na sequência marinha transgressiva da fase drifte. Compreende 
uma rampa/plataforma carbonática dominada por marés, em que as rochas afloram sob 
forma de platô, em grande parte da porção emersa da Bacia Potiguar, na qual as 
intensas ações da carstificação e erosão as moldaram. Este trabalho científico baseia–
se no estudo dessas sequências carbonáticas, para descrever as fácies e interpretar a 
gênese e ambiente das mesmas. Será utilizada como metodologia a análise 
macroscópica, a qual auxiliará na identificação preliminar das fácies através da 
descrição da composição, textura e estrutura, seguido de um estudo petrográfico, que 
caracterizará parâmetros distintivos da rocha, como qualidade e frequência dos grãos, 
tipo e teor de cimento e matriz, e a intensidade dos processos diagenéticos, agentes da 
litificação dos sedimentos. As amostras que integram a pesquisa fazem parte de um 
empreendimento eólico, onde os testemunhos de sondagem e dados geofísicos 
(Tomografia Elétrica Multipolar 2D e sondagem rotativa) foram cedidos pela empresa 
CTG Brasil, além de perfis de poço com descrições prévias que justificassem a 
implantação das turbinas eólicas. O empreendimento, composto pelos parques eólicos 
Baixa do Feijão I, II, III e IV, está localizado na cidade de Jandaíra/RN. 

 
 
Palavras-chave: BACIA POTIGUAR. FORMAÇÃO JANDAÍRA. TESTEMUNHO DE 

SONDAGEM. 

TITLE: FACIOLOGY AND DIAGENESIS OF JANDAIRA FORMATION, FROM DRILL 

CORE OF POTIGUAR BASIN IN RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

 

Jandaíra Formation is a group of rocks that make up the Potiguar Basin, 
characteristically identified as a deposition of cretaceous limestones present in the 
transgressive marine sequence of drift phase. It comprises a tidal-dominated carbonate 
ramp / platform where rocks emerge in the form of plateau over the emerged portion of 
the Potiguar Basin, where intense actions of karstification and erosion shaped this rocky 
package. This scientific work is based on study of these carbonate sequences, to assign 
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the possible corresponding facies. In addition to infer the genesis and depositional 
environment of the rock package. Macroscopic analysis is used as methodology, 
assisting in a preliminary identification of microfacies through composition, texture and 
structure. In addition to a previous petrographic study, which characterizes distinctive 
rock parameters, such as grain quality and frequency, type and content of cement and 
matrix, and intensity of diagenetic processes, agents of sediment lithification. Samples 
of the research are part of a wind farm, where the core and geophysical data (2D 
Multipolar Electrical Tomography and rotary drilling) were provided by CTG Brasil, as 
well profiles with previous descriptions justifying the implementation of wind turbines. 
The venture, consisting of Baixa do Feijão I, II, III and IV wind farms, is located in city of 
Jandaíra/RN. 

 
 
Keywords: Potiguar Basin. Jandaíra Formation. Drill Core. 

Introdução 

Os conceitos abordados no vigente trabalho visam abordar aspectos e atributos 
relacionados à sedimentação e litificação da Formação Jandaíra, unidade 
litoestratigráfica da Bacia Potiguar, localizada no estado do Rio Grande do Norte. A 
descrição destes aspectos e atributos contribuirão para distinção de fácies 
sedimentares, que caracterizam os litotipos da Formação, bem como à compreensão 
dos processos diagenéticos. O significado de fácies sedimentares está relacionado a 
um pacote sedimentar composto por um conjunto de características que facilitam sua 
diferenciação das demais rochas. As características podem ser litológicas, ligadas à 
composição, textura e cor; como também, geometria e espessura dos estratos; 
estruturas sedimentares presentes; conteúdo fossilífero, e padrão de paleocorrentes. 
Representa, assim, a unidade genética fundamental do sistema deposicional. A 
diagênese é um conjunto de processos e reações atuantes no final da deposição do 
sedimento em bacias e, persiste durante progressivo soterramento desses materiais, 
até marcante transformação por metamorfismo ou destruição por soerguimento e 
erosão 
 
A Bacia Potiguar encontra-se no extremo nordeste brasileiro, inserida nos estados do 
Rio Grande do Norte e Ceará, abrangendo uma área de 48.000 km2. A Formação 
Jandaíra foi primeiramente descrita por Söpper (1913) como "Camadas Calcárias", 
adquirindo nomenclatura formal com o avanço dos estudos geológicos (Sampaio e 
Schaller, 1968), e mantendo sua classificação litoestratigráfica até atualmente (Pessoa 
Neto et al., 2007). Ela é composta por um empilhamento de calcários depositados entre 
o Turoniano e o Eocampaniano, presentes na sequência marinha transgressiva da fase 
drifte da bacia (Bertani et al., 1990). A plataforma carbonática foi definida por Córdoba 
(2001) como uma deposição sobre uma rampa paleomorfológica. A porção interna 
dessa rampa formou um sistema estuarino, marcando a transição da sedimentação 
siliciclástica para carbonática. Este novo processo de sedimentação contribuiu para a 
evolução em praia mista, na porção leste, e planície de maré, laguna, manchas recifais 
e barras de maré na região oeste da rampa, caracterizando a rampa em interna mista 
dominada por ondas, a leste, e rampa interna carbonática, dominada por ondas na 
porção oeste da bacia. Logo, a deposição destes carbonatos marca o trato de sistemas 
de mar alto, e segundo Bertani et al. (1990) registra o fim do pulso de subida no nível 
do mar, condicionando a deposição em águas mais profundas. Em afloramentos, a 
formação é representada principalmente por sedimentos de laguna rasa e planície de 
maré, caracterizados por calcarenitos com moluscos, algas verdes e miliolídeos e 
calcilutitos com “birdseyes”. Os tipos de fósseis observados contribuem para inferir a 
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microfácies da sequência sedimentar. As fácies de margem de plataforma e talude 
foram encontradas na parte imersa da bacia, na plataforma continental. 
 
A importância da Formação Jandaíra se destaca pelas seguintes características: 
constitui a maior exposição de rochas carbonáticas não alteradas do Brasil; é 
reconhecida pela diversidade de seu conteúdo fossilífero; e, representa um exemplo de 
aquífero relacionado à morfologia cárstica. A metodologia deste estudo baseia-se na 
descrição macroscópica e microscópica das rochas carbonáticas, com relação à textura, 
composição, processos diagenéticos, conteúdo fossilífero e petrofísica (porosidade). A 
partir desta descrição, associada a análises especiais (tingimento, microscopia 
eletrônica de varredura, catodoluminescência, isótopos estáveis, petrofísica e dados 
geofísicos) serão interpretados os sistemas deposicionais e bem como avaliadas as 
propriedades geotécnicas dessas rochas. Por fim, o acervo da pesquisa foi cedido pela 
empresa CTG Brasil, sendo constituído por testemunhos obtidos por sondagem rotativa 
e dados geofísicos (que utilizam a resistividade como propriedade física para detectar 
contrastes de diferentes litotipos, resultando nos mo 
 
Metodologia 

 

Os procedimentos metodológicos foram propostos com o intuito de atingir os objetivos 
propostos da pesquisa, são eles: individualizar as litofácies que compõem a Formação 
Jandaíra; identificar o sistema deposicional dos sedimentos originais da formação; 
reconhecer a sequência de processos diagenéticos que afetou os sedimentos, a partir 
de sua deposição; qualificar e quantificar a porosidade e a permeabilidade das rochas; 
contribuir para uma melhor caracterização geotécnica da Formação Jandaíra, tomando-
se como base as características petrográficas e petrológicas obtidas. 

O plano metodológico consiste nas seguintes etapas principais: 

(a) Pesquisa Bibliográfica 

Serão pesquisados os seguintes temas: 

• Rochas carbonáticas: textura, composição, processos diagenéticos, ambientes 
deposicionais, conteúdo fossilífero e petrofísica (porosidade e permeabilidade); 

• Características geotécnicas de rochas carbonáticas; 

• Preparação e utilização dos métodos a serem empregados (tingimento, microscopia 
eletrônica de varredura, catodoluminescência e isótopos estáveis). 

(b) Introdução ao material da pesquisa: 

Produção de mapas de localização;Organização dos testemunhos de 
sondagem;Descrição de lâminas da Fm. Jandaíra, como treinamento prévio;Escolha de 
qual parque eólico irá ser o enfoque do trabalho;Produção de planilha com a estrutura 
organizacional dos testemunhos no galpão. 

(c) Descrição de Testemunhos de Sondagem 
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Os testemunhos de sondagem foram doados pela empresa responsável pela 
implantação de parques eólicos localizados no município de Jandaíra-RN, próximos a 
BR-406 que liga João Câmara a Jandaíra. A descrição dos mesmos será realizada no 
Laboratório de Moagem do departamento de Geologia da UFRN. Será feito o 
detalhamento mesoscópico das litologias através do uso de lupas, tabelas 
granulométricas e ácido clorídrico. 

(d) Amostragem para confecção de lâminas delgadas 

Com base nas litologias descritas na etapa anterior, serão selecionados pontos, ao 
longo dos testemunhos, de onde serão retiradas amostras para confecção de lâminas 
delgadas impregnadas por resina plástica azul (para melhor visualização da porosidade) 
no Laboratório de Laminação do Departamento de Geologia da UFRN. 

(e) Descrição petrográfica quantitativa de lâminas delgadas 

Esta etapa consiste em uma ferramenta fundamental para a identificação das fácies 
deposicionais, história diagenética e evolução da porosidade em rochas carbonáticas. 
Para identificação dos minerais carbonáticos, as lâminas serão tingidas através de 
técnicas padronizadas (Warne, 1962; Friedman, 1971). 

(f) Individualização de litofácies 

Será feita com base na análise petrográfica em escalas mesoscópica (testemunhos) e 
microscópica (lâmina delgada), a partir das características texturais e composicionais, 
assim como das estruturas e porosidade presentes. 

(g) Amostragem para análises especiais 

A partir da descrição das lâminas delgadas, serão selecionadas amostras para as 
seguintes análises especiais: 

- Plugagem para posterior análise petrofísica, com o intuito de realizar num estudo mais 
detalhado das propriedades físicas da rocha; 

- Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), a qual contribuirá para uma melhor 
visualização das relações texturais dos constituintes e da porosidade das rochas; 

- Catodoluminescência para melhor identificação de diferentes fases cimentantes, 
defeitos estruturais e das condições sob as quais os constituintes foram gerados; 

- Isótopos estáveis de O e C, com o objetivo de fornecer informações sobre a natureza 
dos fluidos responsáveis pela formação dos diferentes constituintes carbonáticos. 

As etapas a (Pesquisa Bibliográfica) e b (Introdução ao material da pesquisa) foram 
efetivamente trabalhadas, porém as demais estão previstas para serem realizadas na 
segunda etapa da pesquisa, que será desenvolvida entre agosto de 2019 e julho de 
2020. 

 
Resultados e Discussões 
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O mapeamento de localização, em escala 1:42.000 (Figura 1), gerou como produto o 
mapa em anexo. A aquisição deste mapa de localização contribui para a observação da 
implantação do empreendimento na Bacia Potiguar, comprovando fazer parte da Fm. 
Jandaíra. Nele foram delimitados os quatros parques eólicos Baixa do Feijão I, Baixa do 
Feijão II, Baixa do Feijão III e Baixa do Feijão IV, destacados pelas cores vermelho, 
verde, azul e amarelo, respectivamente, como também, os quinze aerogeradores que 
cada parque possui. A empresa CTG Brasil cedeu os dados de planta topográfica, 
tomografia, sondagem rotativa e descrição de alguns testemunhos, além dos 
testemunhos de sondagem. Outro método adotado foi a descrição de seções delgadas 
do acervo da orientadora do vigente trabalho, com o objetivo de rever os procedimentos 
adotados em uma descrição de lâminas delgadas de rochas carbonáticas. A planta 
topográfica (Figura 2) foi utilizada para georreferenciar as turbinas, por meio do grid 
presente nas bordas da planta. 

A área escolhida para iniciar o estudo foi a Baixa do Feijão I (BDF I), pois a mesma 
apresentava maior quantidade de dados geofísicos, sendo possível realizar melhores 
análises e interpretações. Ela é formada por aerogeradores alinhados verticalmente, 
demonstrando uma constituição geológica relacionada com os dados de resistividade, 
onde as colorações mais frias (verde a azul) representam rochas pouco resistivas, e as 
cores quentes (vermelho para roxo) sugerem a ocorrência de materiais com maior 
resistividade. A resistividade é um parâmetro indicativo de fraturas: quanto maior for sua 
intensidade, mais fraturado é o corpo analisado. Esses dados foram gerados através do 
método da tomografia elétrica 2D (Figura 3), que permite a produção de perfis através 
da composição de duas ou mais linhas interpretativas. A BDF I, seguindo esse padrão 
de análise, apresenta rochas calcárias com três características principais: fraturada com 
intercalação areno-argilosa; fraturada; e, muito fraturada com presença de vazios. A 
maioria das turbinas estão, predominantemente, sobre rochas fraturadas com 
intercalação areno-argilosa, aparecendo também os outros dois tipos de maneira menos 
expressiva, porém os aerogeradores 6 e 7 apresentam grande parte do substrato 
fortemente fraturado (Figura 4). 

Outros dados obtidos foram as sondagens rotativas, que retiram o testemunho da rocha 
subjacente, possibilitando sua análise. Foram gerados perfis geológicos e descrições 
prévias pela empresa (Figura 5), os quais foram igualmente cedidos. A descrição 
denominou o tipo de solo que capeia a rocha sã em areia fina a média com presença de 
matéria orgânica e pedregulhos. A descrição de testemunhos é genérica, pois não é 
possível retirar desta análise as características mais detalhadas da rocha, como o tipo 
de cimentação, porosidade, fragmentos de microfósseis e demais constituintes 
microscópicos. Entretanto, esta avaliação macroscópica contribui para observação da 
presença ou falta de estruturas, granulometria e coloração da rocha, proporcionando a 
determinação de fácies introdutórias. Na BDF I, as estruturas examinadas foram as 
fraturas, em rochas com composição calcária dominante e presença de pequenas faixas 
de argilitos fragmentados ou calcíferos. As informações adquiridas pela tomografia e 
sondagem são equivalentes, viabilizando suas considerações correlatas. 

Os testemunhos são armazenados em caixas de acordo com o topo e base da 
perfuração, dispostos da direita para esquerda, onde o número de caixas corresponde 
à metragem de material retirado. A organização dos testemunhos é baseada no 
arranjado de 156 caixas em dez colunas (Foto 1). A visualização desse arranjo foi 
implementada em tabelas de Excel, que leva em consideração algumas referências da 
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caixa, como: parque; furo; aerogerador, caixa e informações adicionais. Algumas caixas 
estão com descrições ilegíveis, inseridos na tabela. 

Além do material cedido pela CTG Brasil, as lâminas da Formação Jandaíra que fazem 
parte do acervo pessoal da orientadora desta pesquisa, Profª. Drª. Marcela Marques 
Vieira, passaram por análise descritiva com o intuito de servir como treinamento prévio 
para as lâminas dos testemunhos de sondagem do parque eólico. As lâminas 
examinadas foram a 28, 37, 12, 131.1 e JP-32 (Foto 2). A classificação dessas rochas 
carbonáticas, de acordo com Dunham (1962), variaram entre Grainstones a Packstones 
com os mais variados tipos de fósseis (equinodermas, bivalves, gastrópodes, 
foraminíferos) e peloides, sendo esta uma das fácies do sistema de praias carbonáticas 
a mistas na porção leste da rampa da Bacia Potiguar, denominada como fácies G/P bio 
(s), representativa da região de foreshore (CÓRDOBA, 2001). Segundo a classificação 
diagenética para rochas carbonáticas de Choquette & Pray (1970), a diagênese 
apresenta três estágios, a eodiagênese, mesodiagêsene e telodiagênese. Dentre estes 
eventos, as rochas analisadas apresentam um contexto indicativo de meso e 
telodiagênese devido à compactação química, observada pelos contatos entre grãos 
côncavo-convexos e estilólitos e porosidades heterogêneas secundárias (móldicas, 
intragranulares e vugular). É importante verificar a porosidade pois indicam espaço para 
percolação de fluidos, como água e petróleo. 

 
Conclusão 

 
A Formação Jandaíra é alvo de estudo desde 1913, quando foi denominada por Söpper 
como “camadas calcárias”, se destacando por possuir característica especiais, como 
sua vasta diversidade fossilífera, ser a maior exposição de rochas carbonáticas não 
alteradas do Brasil e exemplo de aquífero devido sua morfologia cárstica. Ela faz parte 
da Bacia Potiguar, presente em quase toda sua porção emersa. As análises feitas neste 
presente trabalho utilizaram de métodos macro e microscópicos, além de materiais 
cedidos para progressão dos resultados. 

A descrição petrográfica do acervo da orientadora, permitiu a classificação das rochas 
da Fm. Jandaíra como variantes de Grainstones a Packstones, possibilitando também 
a associação com o sistema de praias carbonáticas a mistas, localizada na porção de 
foreshore à leste da rampa da bacia. Identificaram-se processos diagenéticos 
sugestivos de meso e telodiagênese. Com o auxílio dos dados fornecidos pela empresa 
CTG Brasil, foi possível inferir o tipo de substrato que suporta os aerogeradores do 
parque eólico Baixa do Feijão I. Este arcabouço é composto por calcários com três 
características distintas, são elas: fraturada com intercalação areno-argilosa; fraturada; 
e, muito fraturada com presença de vazios. Porém, é majoritária a presença de calcários 
fraturados com intercalação de lentes areno-argilosas, mas em algumas porções o 
terceiro tipo predomina. Com a utilização dos dados de sondagem rotativa, foi possível 
fazer análises correlatas com o método da tomografia. A descrição da organização dos 
testemunhos irá contribuir para futuros trabalhos de caracterização petrográfica da área. 
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Figura 1: Mapa de localização da área de estudo. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 152 

 

 

Figura 3: Tomografia Elétrica 2D do aerogerador 1 do parque Baixa do Feijão I. 
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Figura 4: Tomografia Elétrica 2D do aerogerador 6, demonstrando que a maior parte do 
seu substrato é muito fraturado. 
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Figura 5: Sondagem Rotativa com descrição prévia do aerogerador 1 do parque Baixa 
do Feijão I. 
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Foto 1: Organização dos testemunhos de sondagem no galpão de descrição. 
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Foto 2: Lâminas delgadas descritas da Formação Jandaíra. 
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Figura 2: Planta topográfica do parque eólico Baixa do Feijão I. 
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TÍTULO: Influência do campo magnético estático em fluídos farmacológicos: Solução de 

Ringer. 

Resumo 

O choque hemorrágico é caracterizado pela diminuição do volume intravascular tecidual 
e o início do tratamento é na base da manutenção do fluxo sanguíneo via reposição da 
volemia através da infusão intravenosa de líquidos intravenosos, entre os quais, a 
solução de Ringer. A hiperatividade simpática causa uma disfunção microcirculatória em 
resposta ao choque e, além de piorar o quadro do paciente, dificulta a eficiência da 
terapia de reposição volêmica. Devido a isso, alterar as propriedades físico-químicas de 
fluxo da solução de Ringer para que esta seja capaz de restabelecer perfusão tecidual 
mesmo em estados de vasoconstrição é importante para aumentar a sobrevida dos 
pacientes. A manipulação magnética de soluções isotônicas mostra-se uma alternativa 
economicamente viável para alterar as propriedades físico-químicas das soluções 
isotônicas e foram propostos testes in vitro que comprove-as. 
 
Palavras-chave: choque hemorrágico; terapias alternativas; campo magnético; 

TITLE: Influence of static magnetic field on pharmacological fluids: Ringer's solution. 

Abstract 

Hemorrhagic shock is characterized by decreased intravascular tissue volume and the 
initiation of treatment is based on maintaining blood flow via volume replacement through 
intravenous infusion of intravenous fluids, including Ringer's solution. Sympathetic 
hyperactivity causes microcirculatory dysfunction in response to shock and, in addition 
to worsening the patient's condition, hinders the efficiency of volume replacement 
therapy. Because of this, changing the physicochemical properties of the flow of Ringer's 
solution to restore tissue perfusion even in vasoconstriction states is important to 
increase patient survival. Magnetic manipulation of isotonic solutions is an economically 
viable alternative to change the physicochemical properties of isotonic solutions and in 
vitro tests have been proposed. 
 
Keywords: hemorrhagic shock; alternative therapies; magnetic field; 

Introdução 

O choque hemorrágico é causado por uma diminuição acentuada do volume 
intravascular tornando-o insuficiente para perfundir os tecidos. O retorno venoso 
diminuído resulta em diminuição do preenchimento ventricular e redução do volume de 
ejeção. Se não for compensado por aumento da frequência cardíaca, o débito cardíaco 
diminui. Portanto, nesta uma “ressuscitação” inicial na volemia faz-se necessária para 
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expandir o volume intravascular (aumenta o retorno venoso), visando corrigir a 
hipotensão. Isto é realizado através da infusão intravenosa de líquidos isotônicos, entre 
os quais, a solução de Ringer. Entretanto, no ponto de vista fisiológico o choque 
hemorrágico ativa a resposta simpática, devido a uma disfunção microcirculatória, e 
consequentemente a vasoconstrição à nível de arteríolas, agravando o quadro clínico 
do paciente e dificultando a distribuição do fluído farmacológico utilizado para restaurar 
o volume e a perfusão que foram perdidos, acarretando em uma fatalidade por muitas 
vezes. Portanto, considerando que as propriedades físico-químicas da água quanto ao 
fluxo podem ser alteradas quando submetida à campo magnético estático, aqui é 
proposto a submissão de fluídos farmacológicos aos efeitos do magnetismo, a fim de 
que esses obtenham maior performance quanto à perfusão em estados de 
vasoconstrição fisiológica em resposta ao choque hemorrágico. As alterações ocorrem 
porque em presença de campo magnético, o movimento dos íons deixa de ser linear e 
passa a ser circular e isso, acarreta na quebra do grande aglomerado de moléculas de 
água e, por gerar aglomerados menores, a capacidade de perfundir microvasos 
vasoconstrictor no estado de disfunção microcirculatória deverá melhorar. Testes in vitro 
foram realizados para comprovar as afirmações. 
 
Metodologia 

 
Foram submetidas 20 mL da solução de Ringer ao campo magnético estático de 400 
mT de intensidade durante intervalos de tempo de 1 e 2 horas. Foram realizadas 
análises das alterações nas propriedades físico-químicas quanto ao ângulo de contato 
e tensão superficial nas amostras testadas e em seus respectivos controles, que não 
foram submetidas ao campo. 
 
Resultados e Discussões 

 
As amostras submetidas ao campo magnético estático durante 1 e 2 horas obtiveram 
queda tanto na tensão superficial, quanto no ângulo de contato em relação às amostras 
controles. As alterações no ângulo de contato foram mais proeminentes. De acordo com 
os resultados, foi observado que há indicação da melhora do parâmetro de fluxo e 
acredita-se que consequentemente haverá maior eficiência terapêutica da solução de 
Ringer exposta ao campo magnético estático. São necessários estudos in vitro 
complementares, e também ensaios in vivo posteriores para confirmação desses 
resultados. 
 
Conclusão 

 
Alterações nas propriedades físico-químicas de soluções iônicas podem ocorrer através 
da submissão ao campo magnético de acordo com o tempo de tratamento utilizado, 
melhorando a propriedade de fluxo através de alterações no ângulo de contato e tensão 
superficial. Assim, tais afirmações justificam possíveis estudos in vivo para avaliar o 
aumento da eficiência da solução de Ringer, quando magnetizadas, para o tratamento 
do choque hemorrágico. 
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TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO SUBJETIVA DO CENTRO MÉDIO DA ALTA 

SUBTROPICAL: ANÁLISE DOS IMPACTOS DA VARIABILIDADE CLIMÁTICA SOBRE 

O CLIMA DO BRASIL. 

Resumo 

 

O presente trabalho buscou estabelecer o ciclo anual do centro médio da Alta 
Subtropical do Atlântico Sul, com o objetivo de compara-lo com os períodos de 
ocorrência de El Niño e La Niña e analisar o impacto sobre a precipitação da costa leste 
do nordeste do Brasil. Utilizou-se dados de médias mensais da Pressão ao Nível Médio 
do Mar (PNMM) da Reanálise 1 (Kalnay et al., 1996) do NCEP/NCAR, durante o período 
de janeiro de 1979 a dezembro 2016 e os períodos de ENOS foram selecionados no 
site do Climate Prediction Center. Tornou-se possível identificar que o centro da ASAS 
encontra-se mais ao norte e mais próxima do continente sul americano nos meses de 
maio a setembro e mais ao sul e mais distante do continente no restante dos meses, 
sendo que durante os anos de ocorrência de El Niño, o sistema esteve localizado mais 
a leste de sua posição climatológica e durante o período de La Niña, observou-se um 
maior deslocamento longitudinal comparado com a climatologia e um aumento de 1º 
latitudinalmente. 

 
 
Palavras-chave: Alta Subtropical do Atlântico Sul; El Niño-Oscilação Sul; Precipitação 

TITLE: SUBJECTIVE IDENTIFICATION OF THE HIGH SUBTROPICAL MIDDLE 

CENTER: ANALYSIS OF IMPACTS OF CLIMATE VARIABILITY ON THE BRAZILIAN 

CLIMATE. 

Abstract 

The present work aimed to establish the annual average of the South Atlantic 
Subtropical, with the objective of comparing it with the occurrence periods of El Niño and 
La Niña and to analyze the impact on the precipation of the east coast of northeastern 
Brazil. Monthly mean Sea Level Pressure (PNMM) Reanalysis 1 data from NCEP/NCAR 
(Kalnay et al., 1996) were used from January 1979 to December 2016 and ENOS were 
selected on Climate Prediction Center site. It became possible to identify that the SASA 
center is located to the north and closest to the South American continent from May to 
September and to the north and closest to the continent in the remaining months. During 
the years of occurrence of El Niño the system was located to the east of its climatological 
position and during the La Niña period, there was a greater longitudinal displacementand 
an increase of 1° latitudinally compared to climatology. 
 
Keywords: South Atlantic Subtropical High;ElNiño South Oscillation;Precipitation 
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Introdução 

Em razão da distinta distribuição de energia solar e da variação da pressão atmosférica, 
que se estende desde a superfície até os limites superiores da atmosfera, formam-se 
centros de baixas e altas pressões nos continentes e no oceano, devido a circulação 
geral da atmosfera. 
Em torno de 30ºS de latitude, no ramo descendente da célula de Hadley, existem centros 
anticiclônicos semipermanentes, que variam de intensidade e posição ao decorrer do 
ano, influenciados pela temperatura da superfície do mar (TSM), provocando 
divergência na superfície gerando ventos para as regiões equatoriais e polares. 
No oceano atlântico sul, esse centro de alta pressão é denominado de Alta Subtropical 
do Atlântico Sul (ASAS), que devido as variações de intensidade e posição ao longo do 
ano, influencia diretamente na climatologia da costa da América do Sul (AS), 
principalmente na costa leste brasileira. 
Estudos mostram que a ASAS afeta, significativamente, a variabilidade anual da 
precipitação, segundo Moscati (1991) Molion et al.(2004), o deslocamento zonal do 
anticiclone é de suma importância para o clima da América do Sul. Segundo Moscati 
(1991), quando deslocado para sul e próximo ao continente sul-americano, os ventos 
do norte da ASAS intensificam os ventos de sudeste/leste que chegam ao litoral do 
Nordeste do Brasil (NEB), transportando umidade do oceano para o continente e 
favorecendo na precipitação, quando o sistema se afasta do continente e se desloca 
para norte, a precipitação diminui, devido ao enfraquecimento dos ventos de 
sudeste/leste. Durante o inverno austral, a ASAS ocupa uma área maior sobre o oceano 
atlântico e essa característica afeta a climatologia da região sudeste e nordeste do 
Brasil. Nesse período, segundo Reboita et al.  (2009), parte do sistema situa-se sobre a 
região sudeste, inibindo ou dificultando a formação de sistemas convectivos. Durante o 
verão austral, quando está mais afastada da costa do Sudeste, o transporte de umidade 
para o interior do continente se intensifica, favorecendo à precipitação. De acordo com 
Degola (2013), esse sistema influencia na precipitação do litoral do NEB, devido ao 
deslocamento de sua posição climatológica. 
O padrão de circulação atmosférica sofre modificações devido ao o fenômeno El Niño-
Oscilação Sul (ENOS) influenciando a troca de energia entre o oceano e a atmosfera. 
O ENOS é caracterizado por anomalias tanto positivas (El Niño) quanto negativas (La 
Niña) da TSM no oceano pacífico equatorial leste. O El Niño é caracterizado por um 
aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacifico tropical que altera os 
padrões de ventos a nível mundial, onde com a mudança na atmosfera próxima a 
superfície do oceano observa-se um enfraquecimento dos ventos alísios na região 
equatorial. A La Niña caracteriza-se por um resfriamento anormal da agua superficial do 
Oceano Pacifico tropical, gerando uma intensificação nos padrões de ventos. 
As influências dessas anomalias nos padrões dos ventos alísios produzem alterações 
na circulação de Walker, que varia zonalmente e é caracterizada por um ramo 
ascendente e um ramo descendente. A circulação de Hadley também pode ser 
intensificada ou enfraquecida devido a essas anomalias, sendo que no ramo 
descendente dessa célula meridional encontra-se a ASAS. A costa leste do NEB é uma 
região que sofre influência dos padrões de El Niño e La Niña, porque as mudanças na 
TSM influenciam nos padrões de ventos e consequentemente na circulação da 
atmosfera em níveis baixos e altos, determinando mudanças nos padrões de transporte 
de umidade e modificando o regime de chuvas da região. 
O deslocamento ao longo do ano e a intensidade da ASAS são características 
extremamente importantes e relevantes para o entendimento da variabilidade 
atmosférica da região leste do Brasil.  
Com isso o objetivo do trabalho é comparar o ciclo anual do posicionamento da ASAS 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 163 

 

com os períodos de ocorrências de ENOS e analisar o impacto sobre a precipitação da 
costa leste do NEB. 
 
Metodologia 

 
Neste trabalho será utilizado dados de médias mensais da Pressão ao Nível Médio do 
Mar (PNMM) da Reanálise 1 (Kalnay et al., 1996) do NCEP/NCAR que podem ser 
encontrados no site: 
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis.html. 

Estes dados possuem resolução espacial de 2,5° x 2,5° de latitude por longitude, 
temporal de 6h (00, 06, 12 e 18 UTC) para 17 níveis verticais (1000, 925, 850, 700, 600, 
500, 400, 300, 250, 200, 150, 100, 70, 50, 30, 20 e 10 hPa). 
A área de estudo compreende uma janela sobre o Oceano Atlântico Sul localizado entre 
20°S-40°S e 10°E-40°W. O período temporal será compreendido entre janeiro de 1979 
a dezembro de 2016. 
Os casos de El Nino e La Nina ocorridos durante o período de estudo foram 
selecionados no site do Climate Prediction Center 
(http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php). 
Estes casos foram separados em três períodos: El Ninõ, La Ninã e ENOS Neutro. Em 
seguida foram selecionados a posição da ASAS em cada evento de El Nino e La Nina 
para cada um dos três períodos. 
Após a montagem de um banco em que os dados representam a posição do centro da 
ASAS para cada evento de El Niño e La Niña durante os três períodos citados será 
realizado composições (médias dos casos) da anomalia de algumas variáveis 
meteorológicas que representam a circulação atmosférica, o fluxo de umidade e 
precipitação. 

Desta forma poderemos analisar a mudança na circulação atmosférica (padrões de 
vento e transporte de umidade) e precipitação durante os períodos propostos. 

  

 
Resultados e Discussões 

 

Observa-se na Figura 1 que a ASAS apresenta um deslocamento médio sobre a bacia 
do Atlântico Sul bem definido ao longo do ano climatológico. Durante os meses de maio, 
junho, julho, agosto e setembro, a ASAS esteve localizada mais ao norte, entre o Rio 
Grande do Sul e o sul de Minas Gerais (28ºS-30ºS) e mais próximo à costa da América 
do Sul (AS). Sendo que nos meses de janeiro, março, abril, outubro, novembro e 
dezembro o sistema de alta pressão semipermanente atuou mais a oeste (distante) da 
AS, entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai (30ºS-33ºS). O deslocamento zonal (leste-
oeste) ficou concentrado entre 6ºW-16ºW enquanto o deslocamento meridional (norte-
sul) ficou concentrado entre 28ºS-33ºS. Estes resultados são semelhantes aos 
encontrados por Degola (2013) que utilizou um método objetivo para identificação do 
centro da ASAS durante um período de 22 anos (!989-2010). 

Durante os anos de ocorrência de El Niño observou-se o centro da ASAS esteve 
localizado a leste de 11ºW, com exceção do mês de fevereiro, ou seja, durante os anos 
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de El Niño o centro da ASAS localiza-se mais ao leste da sua posição climatológica 
(Figura 2), sendo o mês de outubro o mais extremo. Além disso, o deslocamento 
meridional do centro da ASAS é concentrado na mesma faixa de latitudes observada na 
climatologia (Figura 1). 

Durante os anos de ocorrência do fenômeno La Nina observa-se um deslocamento 
longitudinal maior em comparação a climatologia, além disso, o deslocamento latitudinal 
aumentou em 1º (Figura 2). O sistema esteve localizado mais ao norte e mais a oeste 
(próximo a costa) durante os meses de maio a setembro, enquanto que nos meses de 
janeiro a abril e de outubro a dezembro o sistema esteve mais a sul e mais distante da 
costa da AS. 

Na figura 3 observa-se o posicionamento do centro médio da Alta Subtropical do 
Atlântico Sul durante os anos de neutralidade, ou seja, ausência de eventos de El Nino 
e La Niña. O padrão observado durante os anos neutros (Figura 3) se assemelha ao 
padrão de deslocamento observado na climatologia (Figura 1), ou seja, os meses de 
maio a setembro o centro esteve mais ao norte e mais próximo acosta leste da AS e nos 
demais meses, com exceção de fevereiro, o centro da ASAS esteve localizado mais 
distante da AS e mais ao sul. 

Utilizou-se a série temporal para identificar padrões não aleatórios ordenados no tempo 
das observações da latitude, longitude e pressão da climatologia completa (1979-2016) 
da ASAS. A linha constante nas figuras 05, 06 e 07 são linhas de tendência linear, 
determinando o comportamento a longo prazo de cada uma das series. 

Observa-se na figura 4 variações irregulares em todo o comportamento da série, o que 
não permite identificar uma sazonalidade na variável. Através da linha de tendência é 
observado um comportamento decrescente da latitude, ou seja, o centro da ASAS tem 
se posicionado mais ao sul ao longo dos anos. Os picos observados nos anos de 2001 
e 2011 coincidem com períodos de La Niña de magnitude moderada, enquanto que o 
período constante de 1996 a 1997 e os picos de1997-1998, 2015-2016 relacionam-se 
com períodos de El Nino forte, este padrão corrobora com o observado nas figuras 2 e 
3, onde nos respectivos períodos a ASAS posiciona-se mais ao norte e mais ao sul, 
respectivamente. 

Analisando a longitude (figura 5), não é possível observar sazonalidade na variável, 
devido as variações irregulares da série temporal. Identifica-se um declínio no 
comportamento da longitude, através da linha de tendência, mostrando que a ASAS se 
encontra levemente mais próxima da costa leste da AS. Da mesma maneira que na 
figura 04, os picos são relacionados a períodos de El Niño e La Niña, onde o sistema se 
encontra mais próximo da costa leste da AS nos períodos de La Nina e mais distante 
nos períodos de El Nino. 

A análise da variação da pressão atmosférica observada no centro da ASAS mostrou 
que existe uma tendência crescente nos valores ao longo dos anos (Figura 6). A 
magnitude da pressão atmosférica observada no centro da ASAS variou entre 1021 mb 
(menor) no ano de 1984 e 1023,mb (maior) em 2012, os dois anos foram de ocorrência 
de La Nina. Ao analisar os demais valores de pressão do centro da ASAS observou-se 
que não relação de intensidade dos valores com períodos de El Niño e La Niña. 
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Foi elaborado gráficos de boxplot das latitudes, longitudes e pressões (figuras 7, 8 e 9), 
para representar as informações (dispersão, assimetria, valores extremos, 
sazonalidade) a respeito das características da ASAS climatologicamente. 

Observa-se na figura 7 uma pequena variabilidade, com exceção do mês de abril e de 
dezembro, possuindo uma assimetria negativa, na maior parte do ano, com exceção de 
outubro, novembro e dezembro onde é possível observar uma simetria nos dados. 
Encontra-se valores extremos que ultrapassam o limite superior nos meses de março, 
junho e outubro e valores extremos que ultrapassam o limite inferior em junho, julho, 
agosto, outubro e dezembro. Há presença de uma sazonalidade bastante definida, onde 
no período de verão austral a ASAS encontra-se situada mais ao sul e nos meses de 
inverno austral mais ao norte, onde percebe-se um valor de latitude máximo (~22º S) no 
mês de setembro e mínimo em fevereiro (~37º S). 

Analisando a figura 8, percebe-se um aumento na variabilidade dos dados, com valores 
de máximas e mínimas bastante significativos, onde observou-se um valor máximo em 
novembro (~4º) e um valor mínimo em julho(~-42º), significando que a ASAS se 
encontra mais distante da costa e mais perto da costa da América do Sul, em cada um 
dos meses, respectivamente. Possui uma assimetria positiva na maior parte do ano, 
com exceção dos meses de março, junho e novembro que possuem simetria. Os valores 
extremos que ultrapassam o limite inferior foram encontrados nos meses de março, 
maio, outubro e dezembro. É possível observar uma leve sazonalidade, onde nos meses 
de primavera/verão a ASAS se encontra posicionada mais distante da costa da América 
do Sul, com exceção do mês de fevereiro, e nos meses de outono/inverno a mesma se 
posiciona mais próxima da AS. 

Analisando a pressão (figura 9) é possível observar uma variabilidade nos dados, 
possuindo assimetria positiva, nos meses de março, julho, agosto e novembro, uma 
assimetria negativa nos meses de janeiro, março, setembro e outubro e nos demais 
meses, os dados possuem simetria. Há uma sazonalidade bastante definida, onde os 
valores de pressão mais altos encontram-se nos meses de inverno e primavera (junho-
outubro) e os meses de pressão mais baixos encontram-se nos meses de verão e 
outono (novembro-maio). O valor máximo de pressão foi no mês de agosto (~1027hPA) 
e o valor mínimo de pressão foi em fevereiro (~1017hPA). Observa-se valores extremos 
que ultrapassam o limite superior nos meses de fevereiro, julho, agosto e novembro e 
valores que ultrapassam o limite inferior nos meses de março em novembro, onde os 
extremos ocorram em julho e março. 

  

 
Conclusão 

 

O desenvolvimento deste trabalho, possibilitou identificar a posição climatológica do 
centro da ASAS (30ºS e 10ºW) e estabelecer o ciclo anual do posicionamento médio da 
mesma. Observou-se que o centro da ASAS, encontra-se mais ao norte e mais próxima 
do continente sul-americano, entre o Rio Grande do Sul e o do Sul de Minas Gerais 
(28ºS – 30ºS) nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro e mais ao sul e mais 
distante do continente entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai (30ºS – 33ºS) nos meses 
de janeiro, fevereiro, março, abril, outubro, novembro e dezembro. 
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Por meio da linha de tendência da série temporal da latitude e longitude climatológicas, 
foi possível perceber que o centro da ASAS tem se posicionado mais ao sul e mais 
próxima da costa do continente sul americano ao longo dos anos. 

Notou-se que o fenômeno El Niño-Oscilação Sul tem influência na posição e 
deslocamento da ASAS. Durante os anos de ocorrência de El Niño, o centro da ASAS 
esteve localizado a leste a 11ºW, ou seja, mais ao leste de sua posição climatológica e 
durante o período de ocorrência de La Niña, observou-se um maior deslocamento 
longitudinal em comparação com a climatologia e um aumento latitudinal em 1º. 

Analisando o campo de pressão atmosférica no centro da ASAS, verifica-se que a 
intensidade do sistema de alta pressão apresentou tendência positiva, porém não 
esteve relacionado a anos de El Niño e La Niña, o que permite estudos futuros para 
explicar o que causou este aumento na sua intensidade. 
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Anexos 

 

 

Figura 1. Climatologia mensal do deslocamento do centro da ASAS no período de 1979 
a 2016. 
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Figura 2. Média mensal do deslocamento do centro da ASAS durante os períodos de 
ocorrências do fenômeno a) El Niño 

 

 

Figura 2. Média mensal do deslocamento do centro da ASAS durante os períodos de 
ocorrências do fenômeno b) La Niña. 

 

 

Figura 3. Média Mensal do deslocamento do centro da ASAS durante os períodos 
neutros, sem ocorrência de El Niño ou La Niña. 
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Figura 4. Série temporal da latitude média anual do posicionamento do centro da ASAS. 

 

 

Figura 5. Série temporal da longitude média anual do posicionamento do centro da 
ASAS. 

 

 

Figura 6. Série temporal da pressão atmosférica média anual do centro da ASAS. 
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Figura 7. BoxPlot da variação média da posição latitudinal da ASAS. 

 

 

Figura 8. BoxPlot da variação mensal da posição longitudinal da ASAS. 
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Figura 9. BoxPlot da variação mensal da intensidade da pressão da pressão atmosférica 
do centro da ASAS. 
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TÍTULO: Balanço de água superficial em bacias de clima tropical de montanha e 

semiárida com uso de sensoriamento remoto e observações de superfície. 

Resumo 

As bacias dos Rios Piracicaba e Piancó-Piranhas-Açu são as principais bacias de 
abastecimento dos Estados de São Paulo e do Rio Grande do Norte, respectivamente. 
Uma das formas mais instrutivas de entendimento e comparação de mecanismos 
naturais de resiliência às mudanças no regime hidrológico é a partir do balanço de água 
superficial. Assim, o objetivo desse trabalho foi realizar o balanço de água superficial 
dessas bacias, com a descrição espaço-temporal da precipitação e do regime 
hidrológico. Para isso, foram utilizados dados no período 2001-2010 de precipitação de 
estações de superfície combinadas com estimativas de precipitação por sensoriamento 
remoto, e dados de vazão. A partir da análise dos dados foi obtida a distribuição espacial 
da precipitação mensal climatológica, o ciclo médio anual da vazão e da precipitação, 
além das estimativas do coeficiente de escoamento e da evapotranspiração por resíduo. 
Conforme esperado, as bacias possuem significativa variabilidade espacial na 
distribuição da chuva. A vazão correspondeu a 28% e 12% da chuva anual, enquanto a 
evapotranspiração a 71% e 87%, nas bacias dos Rios do Piracicaba e Piancó, 
respectivamente. Estas estimativas possuem consideráveis incertezas, que serão 
reduzidas a partir da consideração da regularização da água nas bacias e estimativas 
de evapotranspiração por sensoriamento remoto. Estas medidas permitirão um 
refinamento das componentes do balanço e auxiliarão a uma melhor compreensão 
destas nas bacias. 
 
Palavras-chave: Rio Piracicaba, Rio Piancó, Balanço de água superficial 

TITLE: Surface water balance in mountain and semiarid tropical climate basins using 

remote sensing and surface observations 

Abstract 

The Piracicaba and Piancó-Piranhas-Açu River basins are the main water supply basins 
in the states of São Paulo and Rio Grande do Norte, respectively. One of the most 
instructive ways of understanding and comparing natural resilience mechanisms to 
changes in hydrological regime is from the surface water balance. Thus, the objective of 
this work was to perform the surface water balance of these river basins, with the 
spatiotemporal description of precipitation and hydrological regime. For that, data from 
2001-2010 surface station precipitation combined with remote sensing precipitation 
estimates and streamflow data were used. From the data analysis it was obtained the 
spatial distribution of the monthly climatological precipitation, the average annual cycle 
of the streamflow and the precipitation, besides the estimates of the runoff coefficient 
and the evapotranspiration by residue. As expected, the basins have significant spatial 
variability in rainfall distribution. The runoff coefficient corresponded to 28% and 12% of 
annual rainfall, while evapotranspiration accounted for 71% and 87% in the Piracicaba 
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and Piancó River basins, respectively. Overall, these estimates have considerable 
uncertainties, which will be reduced by consider retaining the water of rivers and remote 
sensing evapotranspiration estimates. These measures will allow a refinement of the 
components of the balance and will allow a better understanding of these in the basins. 

 
Keywords: Piracicaba River, Piancó River, Surface Water Balance 

Introdução 

Uma Bacia hidrográfica se entende por uma área que devido a geografia e ao relevo a 
água da chuva escorre para um rio principal e seus afluentes. A maior fonte de entrada 
de água de uma Bacia é pela precipitação, depois que a precipitação chega na Bacia 
ela é transformada em outros processos de saída como vazão, evaporação, infiltração, 
armazenamento de água no solo, recarga do aquífero e entre outros. Tendo assim o 
ganho e várias formas de perdas, sendo as principais é a vazão e a evaporação que 
são os componentes do balanço hídrico. A Bacia do Rio Piancó-Piranhas-Açu é dividida 
entre os Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, sua área total é de 43.683 km2, 
sendo a maior Bacia Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, as chuvas são 
concentradas em poucos meses do ano um forte padrão de variabilidade interanual, tem 
como característica a alternância entre os anos de pluviosidade acima da média e anos 
seguidos de valores abaixo da média o que resulta em secas prolongadas e baixa 
disponibilidade hídrica. Já a Bacia do Rio Piracicaba ocupa uma área de 12.400 km2, 
divididos entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais, apesar da abundância das 
chuvas na região da Bacia do Rio Piracicaba, com acumulados anuais frequentemente 
superiores a 1.500 mm (Mota da Silva, 2014). Fazendo uma comparação entre as 
Bacias, a bacia do Rio Piancó-Piranhas-Açu encara uma seca hidrometeorológica 
desde 2012 que se prolonga até 2017. Do mesmo modo a do Rio Piracicaba enfrentou 
nos anos de 2014-15 uma escassez hídrica sem precedentes e como consequência 
teve uma diminuição significativa das vazões dos seus rios com a redução das chuvas. 
Ambas Bacias possuem climas distintos, sendo eles tropical montanha e semiárida e 
tem sua resposta hidrológica aos extremos climáticos também. É importante conhecer 
esses padrões climáticos para comparar os mecanismos naturais de resiliência das 
Bacias. O melhor espaço de avaliação do padrão hidroclimático é dado por algumas 
variáveis, como variabilidade do clima, a disponibilidade hídrica e os efeitos antrópicos 
sobre os ecossistemas que são melhores compreendidos com conhecimento da 
distribuição espaço-temporal da precipitação e da evapotranspiração das Bacias. 
Estimativas pontuais destas variáveis ou mesmo para grandes áreas, passam por uma 
série de limitações, que tornar o uso da precipitação e evapotranspiração estimados por 
sensoriamento remoto uma ferramenta útil para caracterizar o clima e hidrologia de 
grandes Bacias. Estimativas deste tipo, embora com baixa precisão, quando 
comparadas com observações em superfície, fornecem um satisfatório conhecimento 
do padrão espacial hidroclimático. 

O objetivo da pesquisa foi realizar um estudo do balanço de água superficial das Bacias 
Hidrográficas do Rio Piracicaba e do Rio Piancó-Piranhas-Açu com a descrição espaço-
temporal da precipitação e da evapotranspiração, bem como o regime hidrológico destas 
bacias. 

 
Metodologia 
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As áreas de estudo são duas Bacias hidrográficas, uma de clima tropical e segunda de 
clima semiárido. A primeira Bacia do Rio Piracicaba (Figura 1), e a segunda Bacia de 
clima semiárido, Bacia do Rio Piancó (Figura 2), esta última, ésta inserida na cabeceira 
do Rio Piancó-Piranhas-Açu. Essa sub-bacia foi selecionada em vez da bacia do Rio 
Piancó-Piranhas-Açu para reduzir o efeito da regularização de reservatório desta bacia 
nos dados de vazão utilizado nesta investigação. Sua área de drenagem é no total de 
4560 km² e seu principal reservatório o Coremas Mãe D’Água (capacidade de 1,4 
bilhões de m³). 

A vegetação é de pequeno porte, típica de caatinga xerofítica, onde se destacam a 
presença de cactáceas, arbustos e árvores de pequeno a médio porte típica de uma 
região com clima semiárido. Os solos são resultantes da desagregação e decomposição 
das rochas cristalinas do embasamento, sendo, em sua maioria, do tipo Podizólico 
Vermelho-Amarelo de composição arenoargilosa, tendo-se, localmente, latossolos e 
porções restritas de solos de aluvião (ANA,2006). 

Os dados de vazão para a Bacia do Rio Piancó e para a Bacia do Rio Piracicaba foram 
obtidas da Agencia Nacional de Águas (ANA) e pelo Departamento de Águas e Energia 
Elétrica (DAEE) , respectivamente, enquanto que os dados de precipitação 
correspondem a produto MERGE que combina medidas de chuva de pluviômetros e 
estimativas de precipitação do satélite TRMM (Rozante et al., 2010). 

Os dados de vazão do Rio Piancó são do período de 1969-2019, os do Rio Piracicaba 
são do período de 1943-2010 e os de precipitação são de 2000-2018. O período de 
estudo selecionado foi de 2001-2010 (10 anos) por ser comum para as três bases de 
estudo, contemplando assim uma breve climatologia. 

 
Resultados e Discussões 

 

Na figura 3 são apresentados a vazão mensal das Bacias do Rio Piancó e do Rio 
Piracicaba. O aspecto climático e geomorfológico é determinante no estabelecimento 
do padrão da vazão dessas bacias, onde a bacia de clima semiárido e solo com baixa 
recarga, durante o período úmido (jan-mar) e seco (jul-set), são observadas vazões 
máximas de até 250 m³s-1 e vazões mínimas próximas de zero, respectivamente. Por 
outro lado, na bacia de clima tropical de montanha com solo bem drenado, a vazão 
máxima e a vazão mínima, durante o período úmido e seco, respectivamente, assume 
um padrão significativamente distinto do Rio Piancó. No período úmido dessa bacia, as 
vazões máximas são recorrentemente superiores a 200 m³s-1, enquanto a vazões 
mínimas são ~ 60 m³s-1. De modo geral, percebe-se que o Rio Piancó é praticamente 
efêmero, ao passo que o Rio Piracicaba tem um regime perene de vazões, bem distante 
de zero. Com respeito aos eventos de vazão extrema máxima, desse período (2001-
2010), o Rio Piracicaba pode atingir vazões próximas de 400 até 600 m³s-1, o que 
corresponde, comparativamente, a uma vazão máxima superior entre 60 a 140% do o 
Rio Piancó. Ressalte-se também o efeito de escala das bacias, onde a Bacia do Rio 
Piancó possui aproximadamente uma área de drenagem três vezes menor (4560 km²) 
comparada a área da Bacia do Rio Piracicaba (12000 km²). Contudo, a discrepância 
entre as escalas não explica tamanha diferença no padrão hidrológico das bacias. 

A Figura 4 mostra o ciclo anual das Bacias. O período seco inicia-se em julho e se 
estende até setembro, e o período úmido em janeiro e estende até março e isto foi 
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considerado para ambas bacias. O perído chuvoso do Nordeste onde se localiza a bacia 
do Rio Piancó (a) ocorre predominantemente nos cinco primeiros meses do ano, sendo 
eles de janeiro até maio, e com os máximos registados em janeiro e feveiro. Isso ocorre 
em decorrência da atuação de alguns sistemas atmosféricos como a Zona de 
Covergencia Intertropical (ZCIT). Podemos ver que na Bacia do Piracicaba (b) o ano 
hidrológico inicia-se no mês de outubro e permanece até abril. Esse comportamento 
condiz com as características dos sistema atmosférico que define a precipitação do 
Estado de São Paulo que é denomidado monção Sul-Americana que de acordo com 
Reboita et.al (2010), apresentando um período muito chuvoso no meses de outubro a 
março e outro seco de junho a setembro. 

Na Tabela 1 observa-se que a evapotranspiração real anual (E), calculada por resíduo, 
na Bacia do Rio Piracicaba, foi superior a da Bacia do Rio Piancó, em virtude do clima 
predominante de cada uma das bacias e do regime hidrometeorológico observado no 
período do estudo (2001-2010). Embora a evapotranspiração anual seja superior na 
Bacia do Rio Piracicaba, na bacia do Rio Piancó esta representa 87% da precipitação 
anual média na bacia, enquanto que na bacia do Rio Piracicaba E/P correspondeu a 
71% da sua chuva anual, ou seja, em termos relativos, E/P desta bacia correspondeu a 
16% a menos do que a bacia do Rio Piancó. A conversão hidroclimatologica da chuva 
em vazão, estimada pelo coeficiente de escoamento (C), mostram que 12% em média 
da chuva foi convertida em vazão para o Rio Piancó, enquanto que para o Rio Piracicaba 
a transformação média da chuva em vazão foi de 28%. Relativamente, estes 
coeficientes correspondem a mesma diferença da razão E/P, que foi de 16%. Contudo, 
perceba que a diferença entre as vazões destas bacias foi de ~ 216 mm, o que é 
consideravelmente superior a diferença da evapotranspiração real entre as bacias, que 
foi de ~ 24 mm. 

Na Figura 5 é observada a chuva mensal do período estudado para a região da Bacia 
do Rio Piancó. Março foi o mês com maior variabilidade espacial comparativamente 
entre os demais meses, com precipitação máxima de 260 mm e mínima de 180 mm. 
Nos meses de agosto a dezembro a precipitação apresentou menor valiabilidade que a 
chuva de Jan-Jun, com totais acumulados entre 0 a 40 mm mês-1. 

Na Figura 6 tambem é obervada a a chuva mensal do período estudado para a região 
da Bacia do Rio Piracicaba. A variabilidade espacial de precipitação é maior em 
comparação com a Bacia do Piancó. A precipitação mais intensa ocorre no mês de 
janeiro variando de 240 a 300 mm. E os meses de julho, agosto e setembro são os que 
apresentam menor acumulado mensal e variabilidade espacial da precipitação em 
relação aos demais meses. 

Na Figura 7 é observada a precipitação mensal climatológica calculada durante o 
período de 01 de Janeiro de 2001 a 31 de Dezembro de 2010, média na área para 
ambas as bacias as hidrográficas. Percebe-se que na Bacia do Rio Piancó a 
precipitação se concentra nos meses de janeiro a maio, e os meses com maior e menor 
precipitação acumulada são março e setembro, com 250 mm, aproximadamente e zero 
mm, respectivamente. Já para a Bacia do Rio Piracicaba a precipitação é mais 
distribuída ao longo do ano, embora o acumulado maior ocorra entre os meses de jan-
mar, com mês mais chuvoso sendo janeiro com 270 mm, e o mês com menor 
precipitação acumulada foi setembro. 

 
Conclusão 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 176 

 

 

 Foi realizado um estudo do balanço de água superficial das bacias hidrográficas do Rio 
Piracicaba e do Rio Piancó-Piranhas-Açu, com uso de dados hidrometeorológicos de 
superfície e estimativas de precipitação por satélite nas áreas das bacias. De maneira 
geral, o início do período de chuvas é outubro com máximo em janeiro (~270 mm mês-
1), para Bacia do Rio Piracicaba. Na bacia do Rio Piancó o ano hidrológico também se 
inicia em outubro, com a precipitação acumulada máxima em março (~200 mm mês-1). 
A vazão anual dessas corresponde a 12% e 28% da chuva anual média nas bacias, e a 
evapotranspiração a 71% e 87% da chuva anual média nas bacias dos Rios Piancó e 
Piracicaba, respectivamente. Estas componentes do balanço água superficiais ainda 
detêm consideráveis incertezas, que serão minimizadas a partir da consideração da 
regularização da água nas bacias, para fins consuntivos, e o uso dos dados das 
estimativas da evapotranspiração por sensoriamento remoto. Estas medidas permitirão 
um refinamento das componentes do balanço e auxiliarão a uma melhor compreensão 
destas nas bacias hidrográficas. 
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Figura 1- Localização da Bacia do Rio Piracicaba (Fonte: Mota da Silva,2014) 
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Figura 2- Localização da Bacia do Rio Piancó (fonte: Yasmin Leiros, 2019) 

 

 

Figura 3- Vazão mensal (m³s-¹) para: (a) Bacia do Rio Piancó e (b) Bacia do Rio 
Piracicaba. 
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Figura 4- Ciclo anual da vazão (m³s-¹) média para: (a) Bacia do Rio Piancó e (b) Bacia 
do Rio Piracicaba. 

 

 

Tabela 1- Média nas regiões das bacias do Rio Piancó e Piracicaba da climatologia 
anual, da vazão (Q_anual), precipitação (P_anual), evapotranspiração (E=P-Q); vazão 
de 01jan2001-31dez2010 média durante os períodos seco (jul-set) e úmido (jan-mar). 
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Figura 5- Chuva mensal (mm mês-¹) calculada de 01 Jan 2001 a 31 Dez 2010 sobre a 
região da Bacia do Rio Piancó. 
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Figura 6- Chuva mensal (mm mês-¹) calculada de 01 Jan 2001 a 31 Dez 2010 sobre a 
região da Bacia do Rio Piracicaba. 

 

 

Figura 7- Precipitação mensal (mm mês-¹) calculada de 01 Jan 2010 a 31 Dez 2010, 
média das regiões correspondentes as áreas da: (a) Bacia do Rio Piancó, (b) Bacia do 
Rio Piracicaba. 
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TÍTULO: Espectroscopia Raman em dissulfeto de molibdênio bidimensional 

Resumo 

Neste trabalho, apresenta-se o estudo das propriedades vibracionais e estruturais de 
uma monocamada de dissulfeto de molibdênio, material bidimensional pertencente à 
família dos dicalcogênetos de metal de transição, através da espectroscopia Raman. 
Esta técnica consiste essencialmente em coletar o sinal da luz emitida pela amostra, 
resultado do espalhamento inelástico da luz por fônons ao longo da rede cristalina do 
material, permitindo o estudo dos modos vibracionais que promovem o conhecimento 
das propriedades estruturais, eletrônicas e vibracionais do material em análise. Neste 
trabalho, foram observados modos de vibração de primeira ordem associados com as 
vibrações dentro e fora do plano da amostra, além de modos relacionados a processos 
de segunda ordem. As amostras foram sintetizadas pelo processo de deposição química 
à vapor e obtidas através de colaboradores. 
 
Palavras-chave: Caracterização.Raman.nanotecnologia.fótons.fônons.elétrons. 

TITLE: Raman spectroscopy in two-dimensional molybdenum disulfide 

Abstract 

In this work, we report the study of the vibrational and structural properties of a single-
layer molybdenum disulfide, a two-dimensional material belonging to the transition metal 
dichalcogenide family, by Raman spectroscopy. This technique essentially consists in 
collecting the signal of light emitted by the sample resulting from the inelastic scattering 
of the light by phonons within the crystalline lattice of the material. This allows the study 
of the vibrational modes which promote the knowledge of structural, electronic and 
vibrational properties of the material under analysis. Here, we observed first-order modes 
associated to the out-of-plane and in-plane vibrations, as well as modes related to the 
second-order processes. The samples were synthesized by the chemical vapor 
deposition technique and obtained from collaborators. 
 
Keywords: Characterization.Raman.nanotechnology.photons.phonons.electrons. 

Introdução 

A ideia de estudar camadas atômicas de grafite foi uma das mais revolucionárias 
iniciativas da física dos últimos anos. Em 2004, Novoselov et al. [1] isolaram, através da 
técnica denominada de clivagem mecânica, o grafeno, material constituído por uma rede 
hexagonal de átomos de carbonos que estão unidos através de ligações covalentes (no 
plano) que conferem resistência ao material [2]. Além de possuir alta condutividade 
térmica [3], o grafeno também possui propriedades eletrônicas interessantes ao ponto 
de ser utilizado como transistor, o que resultou em grandes descobertas e desencadeou 
várias pesquisas acerca dos materiais bidimensionais (2D). 
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No que diz respeito aos materiais 2D, novos grupos de materiais foram gradativamente 
estudados devido ao pioneirismo das pesquisas em grafeno. Dentre eles, há os 
dicalcogênetos de metais de transição (TMDs, sigla do inglês) que são formados por 
três camadas atômicas sendo a camada interna constituída de metal de transição e as 
camadas externas de átomos de calcogênio. Isso resulta em uma rede com simetria 
hexagonal, como mostrado na Figura 1. Além disso, graças ao metal de transição 
empregado, os TMDs apresentam estruturas eletrônicas distintas o que resulta em 
propriedades semicondutoras ou de isolantes [4]. Exemplos de materiais TMDs são o 
MoS2, WS2, WSe2 e etc. 

 

Figura 1: Estrutura cristalina de um dicalcogenêto de metal de transição com simetria 
hexagonal. Retirado da referência [5]. 

 

Neste trabalho, o material usado como foco da pesquisa foi o dissulfeto de molibdênio 
(MoS2)pertencente à família dos TMDs mais estáveis encontrados na natureza. Este 
material consiste em uma camada atômica de molibdênio (Mo) inserida entre duas 
camadas de enxofre (S) formando uma estrutura semelhante à mostrada na Figura 1 
[6]. Além dessas características, uma monocamada de MoS2 apresenta propriedades 
semicondutoras com um gap direto de 1,89 eV [7]. Devido a isso, o MoS2 possui grande 
potencial em aplicações nanotecnológicas. Estamos interessados, portanto, em 
caracterizar os modos vibracionais deste material por espectroscopia Raman em 
condição de ressonância; i.e., ao excitar o material com uma energia de excitação 
próxima ao gap de energia do material. Isso nos permite estudar o espectro Raman 
ressonante, no qual diversos modos vibracionais são observados. Além disso, também 
foram investigadas as bordas deste material para verificar como o espectro é alterado. 

 

 
Metodologia 

 

O efeito Raman pode ser explicado através de duas teorias, uma macroscópica e outra 
microscópica sendo esta, governada por conceitos da física quântica. A teoria 
macroscópica do espalhamento Raman considera a interação da luz com a matéria que 
promove a indução de um vetor polarizabilidade . Logo, podemos descrever o 
comportamento de um dipolo elétrico induzido devido a luz incidente em termos de um 
campo elétrico que interage em um meio cristalino infinito com suscetibilidade elétrica 
[8]. Neste contexto, o campo elétrico é expresso como uma onda plana com amplitude 
como mostra a equação abaixo, onde e são, respectivamente, o vetor de onda e a 
frequência da radiação incidente: 

 

(Eq. 1) 

(Eq. 2) 
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O tensor suscetibilidade elétrica,, pode ser descrito em termos do descolamento 
atômico. Usando uma expansão em série de Taylor com relação a e desconsiderando 
os termos de derivada segunda em diante (3). Combinando as equações (1), (2) e (3) 
algebricamente é possível identificar a equação (4). 

 

(Eq. 3) 

(Eq. 4) 

 

Onde é o vetor polarizabilidade que oscila na mesma faixa de frequência que a radiação 
incidente de modo que, fisicamente, tal termo dá origem ao espalhamento elástico da 
luz (espalhamento Rayleigh). Alinhadamente, a polarização induzida () é resultado da 
vibração dos átomos no processo [4]. A fim de obter , pode-se introduzir uma onda plana 
para descrever o deslocamento atômico que foi denominado como modo normal de 
vibração [9]: 

 

(Eq. 5) 

 

Pelas equações (4) e (5) e fazendo uso da identidade trigonométrica adequada, é 
possível chegar na seguinte equação: 

 

(Eq. 6) 

 

Aqui, e representam o vetor de onda e a frequência da luz incidente, da mesma forma 
que e representam o vetor de onda e a frequência da vibração atômica. Ainda na 
equação (6) é possível indentificar as duas componetes fundamentais do vetor de 
polarização induzida, uma delas sendo o vetor de onda com frequência resultante no 
qual corresponde ao espalhamento anti-Stokes da luz e, outra com vetor de onda com 
frequência que representa o espalhamento Stokes da luz. Ambas as componentes estão 
relacionadas com o espalhamento inelástico da luz, em outras palavras, uma luz 
incidente com frequência , após interagir com o material é espalhada inelasticamente 
emitindo fótons com dois comprimentos de onda, um maior e outro menor que a 
frequência da luz incidente [4]. Neste contexto, uma das ondas é deslocada para uma 
faixa de frequência mais baixa (Stokes) e a outra é deslocada para uma faixa de 
frequência mais alta (anti-Stokes), como mostrado na Figura 2. 

Figura 2: Esquematização gráfica da equação (6). Retirado da referência [4]. 
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Em ambos processos, ocorre a conservação de momento e de energia, assim, sendo e 
respectivamente a energia da luz incidente e a energia do fônon, é possível escrever as 
relações (7) e (8). E, partindo delas a expressão (9) [10]. 

 

(Eq. 7) 

(Eq. 8) 

(Eq. 9) 

 

Aqui, e representam o vetor de onda e frequência resultante. A equação (9) mostra que 
o módulo do vetor de onda do fônon envolvido no processo é menor que o dobro do 
módulo do vetor de onda da luz incidente. Logo, o vetor de onda da luz incidente é muito 
pequeno em relação a primeira zona de Brillouin (ponto Γ), assim, resultando na 
observação de fônons de primeira ordem com [10]. 

 

Neste trabalho, os espectros Raman foram coletados no espectrômetro Raman do 
departamento de física teórica e experimental da UFRN modelo Witec Acess, o 
equipamento possui uma linha de laser de comprimento de onda de 633 nm (1,96 eV) 
que chega ao microscópio através de um conjunto de fibras de modo único. No 
microscópio, o laser passa por um filtro holográfico a fim de eliminar qualquer luz que 
não seja do mesmo comprimento de onda do laser. Em seguida, o laser é direcionado 
para o canhão de objetivas. Próximo ao canhão de objetivas há um beam splitter que 
promove a reflexão de uma luz branca que pode ser usada para iluminar a amostra 
quando não se estiver coletando espectros, essa função é usada geralmente quando se 
quer obter imagens de locais específicos no interior da amostra com o auxílio de uma 
câmera acoplada ao microscópio. O laser é, então, focado por uma objetiva que pode 
ser aumentada em 10x, 50x ou 100x. A amostra é posicionada abaixo do foco do laser 
e acima de uma base móvel que pode ser movida manualmente ou via software nas 
direções x e y, como mostradas na Figura 3. Ainda é possível otimizar o foco na amostra 
através de reguladores posicionados na lateral do microscópio, que fazem amostra se 
mover em z. 

 

Quando o laser interage com a amostra, o sinal é colimado pela mesma objetiva usada 
para focar e, em seguida, passa por uma série de filtros que são responsáveis por 
eliminar o sinal do laser juntamente com qualquer sinal que possua comprimento de 
onda menor que o comprimento de onda do laser. Isso ocorre a fim de que todo sinal 
anti-Stokes não seja coletado, entretanto, permite que os espectros sejam gerados com 
um número de onda próximo ao do laser de excitação. Após passar pelos filtros, o sinal 
Raman é focado em uma fibra multímodo que é direcionada para o espectrômetro onde 
há uma grade de difração responsável por dispersar o sinal. A grade pode variar em até 
dois tamanhos sendo estes 300 linhas/mm e 1800 linhas/mm (as medidas deste trabalho 
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foram feitas nesta grade). Após passar pela grade, o sinal é captado por um detector 
(CCD, sigla em inglês) que finalmente registra o espectro. 

Figura 3: Esquematização do espectrômetro Raman. Adaptado da referência [11]. 

 

As amostras utilizadas foram obtidas através de colaborações com pesquisadores da 
PUC-RIO, e foram sintetizadas através do procedimento de deposição química em fase 
vapor (CVD, sigla em inglês). Tal processo é um dos mais usados para preparar 
materiais 2D e, basicamente, consiste na deposição do material de interesse, oriundo 
de reações químicas na forma de vapor, sobre um substrato, que no caso dos TMDs 
são comumente usados dióxido de silício (SiO2/Si) [4]. 

 
Resultados e Discussões 

 

Ao analisar um espectro Raman estamos interessados em observar a modos 
vibracionais coletados do material. Para o processo Stokes, um fóton da radiação 
incidente é destruído e a partir disso um fônon (quase-partícula que representa um 
quantum de vibração) é criado na rede cristalina gerando uma perturbação no material 
e, posteriormente a emissão de uma luz com frequência menor que a da luz incidente 
no material. Então, quando observamos picos no espectro Raman, estamos analisando 
a luz espalhada pelo material a qual possui caráter único devido a interação entre um 
elétron na banda de valência e o fônon gerado. Tal interação, denominada de 
acoplamento elétron-fônon, resulta na criação de um par elétron-buraco ligados 
fortemente por uma interação Coulombiana, conhecido como éxciton. Em seguida, o 
elétron (ou buraco) é espalhado na rede através do fônon e, então, o elétron recombina 
novamente com o buraco ocorrendo a emissão de uma radiação eletromagnética [12]. 

 

A Figura (4) mostra um diagramada da estrutura de banda do MoS2 em bulk e em 
monocamada, respectivamente. As linhas inferiores representam a banda de valência e 
as superiores a banda de condução. A diferença de menor distância entre as bandas é 
chamada na literatura de gap eletrônico. Tal gap pode ser direto, quando o elétron não 
muda de ponto na zona de Brillouin, ou indireto, quando o elétron muda de ponto na 
zona de Brillouin. 

Figura 4: Estrutura de bandas do MoS2. (a) Material em bulk; (b) Material em mono 
camada. Adaptado da referência [5]. 

 

A partir do que já foi exposto, somos capazes de explorar as propriedades vibracionais 
relacionadas ao MoS2 em monocamada e em bulk. Devido à natureza do MoS2 de 
possuir um gap direto por volta de 1,89 eV quando em monocamada, e a linha de laser 
do equipamento estar próximo desta faixa de energia, os espectros obtidos foram 
condicionados em ressonância entre o laser e o gap eletrônico do material, o que 
promove um aumento dos modos Raman. Todavia, estamos interessados em obter 
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informações sobre dois modos vibracionais em especial, o E’ (por volta de 390 cm-1) 
que está associado a vibração da rede cristalina no plano xy e o A1’ (em torno de 410 
cm-1) que se refere ao movimento vibracional do material na direção z. A Figura 5 
apresenta o espectro Raman para uma monocamada de MoS2 coletado com o laser de 
1,96 eV. É possível notar os modos E’ e A1’ e outras bandas Raman devido ao laser 
estar em ressonância com o gap eletrônico do material. É importante ressaltar que estes 
modos podem ser utilizados para caracterizar o número de camadas no material [13]. 

Figura 5: Espectro Raman ressoante do MoS2. 

 

Dentre estes modos, podemos observar uma banda Raman em torno de 230 cm-1 
associado ao modo vibracional longitudinal acústico (LA, sigla do Inglês) que só pode 
ser visualizado graças a natureza ressonante da medição. O modo LA está associado 
com um espalhamento de segunda ordem envolvendo o espalhamento de um fônon e 
um defeito na estrutura cristalina do material [4]. Tais defeitos podem estar associados 
com vacâncias de enxofre ou de molibdênio na rede cristalina. Também foi observado 
uma banda muito intensa por volta de 460 cm-1. Esta banda Raman também envolve 
um espalhamento de segunda ordem, no entanto, o processo ocorre via dois fônons LA. 
Assim, esta banda é conhecida como 2LA, pois apresenta o dobro de frequência do 
modo LA [4]. 

 

Usualmente, amostras de materiais 2D sintetizadas por CVD apresentam defeitos 
estruturais, principalmente nas bordas da amostra [14]. Neste sentido, investigamos 
diferentes pontos de uma monocamada CVD de MoS2, com o intuído de observar como 
o espectro Raman varia nestas regiões de borda. A Figura 6a mostra uma imagem 
óptica da amostra estudada destacando os pontos nos quais realizamos as medidas. A 
Figura 6b e 6c apresenta os espectros Raman coletados em cada região identificada na 
Figura 6a. 

 

Como se pode observar, as bandas Raman apresentam mudanças consideráveis para 
cada ponto, em especial destaca-se os pontos 3, 4 e 6 onde o formato da banda Raman 
dos modos LA e 2LA mudaram drasticamente. O processo Raman por trás destas 
mudanças pode ser devido a um espalhamento de alta ordem. Além disso, as 
características da estrutura eletrônica são consideravelmente afetadas ao se considerar 
defeitos estruturais. Portanto, uma análise mais cuidadosa seria necessária. 

 

Para o espectro Raman dos pontos 8, 9 e 10 se nota que a intensidade do modo A1’ 
aumentou consideravelmente isso é devido o espectro coletado ser de uma região no 
qual possui um maior número de camadas de MoS2, o qual é esperado observar em 
algumas regiões de amostras sintetizadas pelo método CVD. 

Figura 6: Espectros Raman de MoS2 em diferentes regiões. (a) Imagem ótica de uma 
monocamada de MoS2 preparada pela técnica CVD. As regiões número são os pontos 
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no qual o espectro Raman foi coletado. Espectros Raman nas regiões de (b) borda e (c) 
no interior da amostra. 

 
Conclusão 

 

Neste trabalho, o espectro Raman de uma monocamada de MoS2 sintetizada por CVD 
foi explorada. O espectro Raman foi coletado com um laser de 1,96 eV no qual está 
próximo da do gap eletrônico do material. O espectro coletado apresentou os modos E’ 
e A1’ característicos do material. Além disso, também foi investigado as regiões de 
bordas do material e notou que o espectro Raman apresenta uma considerável 
mudança no qual está possivelmente associado a defeitos no material. Comenta-se que 
para melhor entendimento do processo físico por trás de tais mudanças é necessária 
mais investigação nestas regiões e análise cuidadoso do espectro obtido. Isto será 
futuramente investigado como continuação do projeto de pesquisa. 
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TÍTULO: Atualização de uma ferramenta utilizada para automatização da análise 

espectroscópica de estrelas: determinação de parâmetros atmosféricos e abundâncias 

químicas 

Resumo 

Parâmetros atmosféricos e abundâncias químicas são ingredientes fundamentais para 
a caracterização física de estrelas. A presente pesquisa tem como objetivo principal a 
determinação dos referidos parâmetros físicos. Neste período da bolsa de Iniciação 
Tecnológica, determinamos parâmetros estelares e metalicidade baseado em uma 
análise LTE de linhas Fe I e Fe II. Tal caracterização espectroscópica foi realizada em 
uma amostra composta por 107 estrelas gigantes, pertencentes a 17 aglomerados 
estelares abertos, usando espectroscopia de alta resolução, com dados do 
espectrógrafo HARPS, instalado no telescópio de 3,6m, do ESO, em La Silla. Todos 
esses aglomerados são parte de uma busca por planetas que orbitam estrelas gigantes 
de massa intermediária pertencentes à estes aglomerados. No período em questão 
(2018-2019) nos dedicamos ao estudo de fundamentos da Astronomia Estelar, análises 
de amostras estelares e a atualização da ferramenta computacional utilizada para o 
cálculo dos parâmetros atmosféricos (temperatura efetiva, gravidade, velocidade 
microturbulenta e metalicidade) para a amostra citada anteriormente. 
 
Palavras-chave: Espectroscopia. Parâmetros atmosféricos. Planeta extrassolares. 

TITLE: Automatic determination of atmospheric patterns and chemical abundances from 

stellar spectrum 

Abstract 

 

Atmospheric parameters and chemical abundances are fundamental ingredients for the 
physical characterization of stars. The present research has as main objective the 
determination of the referred physical parameters. In this IC bag period, we determined 
stellar parameters and metallicity based on an LTE analysis of Fe I and Fe II lines. This 
spectroscopic characterization was performed on a sample of 107 giant stars belonging 
to 17 open star clusters using high resolution spectroscopy with data from the HARPS 
spectrograph installed at ESO's 3.6m telescope at La Silla. All of these clusters are part 
of a search for planets that orbit giant stars of intermediate mass belonging to these 
clusters. In the period in question (2018-2019) we dedicated ourselves to the study of 
Star Astronomy fundamentals, analysis of stellar samples and the updating of the 
computational tool used to calculate atmospheric parameters (effective temperature, 
gravity, microturbulent velocity and metallicity) for the sample previously mentioned. 
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Keywords: Spectroscopy. Atmospheric parameters. Planets extrasolares. 

Introdução 

Após Gustav Kirchhoff e Robert Bunsen descobrirem que cada elemento químico natural 
produz linhas espectrais próprias e da descoberta do Hélio por Joseph Lockyer, os 
astrônomos deram um grande passo para a compreensão da Astrofísica Estelar com as 
parametrizações físicas das estrelas. Grande parte destes parâmetros físicos são 
obtidos diretamente da análise espectral. Essa análise é feita a partir de diferentes 
medidas no espectro estelar, tais como a medida da largura equivalente (LE) das linhas, 
ocasionada pela presença dos metais. Atualmente, o procedimento mais comum para 
medir as LE´s de linhas espectrais é usar rotinas interativas como o splot, do pacote 
echelle do código computacional IRAF. Além dele, existe atualmente um grande número 
de códigos computacionais que auxiliam na determinação de parâmetros físicos 
fundamentais da atmosfera estelar, como por exemplo: MOOG, SPECTRUM, 
Turbospectrum, DAOSPEC, dentre outros. Esses programas, no entanto, são 
desenvolvidos para executar tarefas específicas e nenhum deles executa todo o 
processo de síntese espectral e a obtenção dos parâmetros atmosféricos. 

Neste projeto, trabalhamos na elaboração de um código computacional, que integra os 
diferentes pacotes computacionais de síntese espectral em uma única e precisa 
ferramenta, diminuindo de forma considerável o tempo necessário para a caracterização 
física de uma ampla amostra de estrelas. Neste contexto, o objetivo central do nosso 
estudo é o cálculo dos parâmetros; tais como: temperatura efetiva, gravidade, 
metalicidade e velocidade de microturbulência de estrelas gigantes pertencentes a 
aglomerados estelares abertos. Um dos métodos mais comuns e mais precisos para 
determinar os parâmetros através de espectros baseia-se na medição das larguras 
equivalentes das linhas metálicas. A determinação dos parâmetros atmosféricos 
depende diretamente da lista de linhas Fe I e Fe II e consequentemente de suas LEs 
medidas. 

 
Metodologia 

 
Analisamos o espectro de 107 estrelas evoluídas, pertencentes a 17 aglomerados 
estelares abertos. Os parâmetros atmosféricos foram determinados com a utilização de 
um programa principal feito na linguagem Python, atualizado durante o período do 
projeto, com o objetivo de obter a temperatura efetiva, gravidade, metalicidade e 
velocidade microturbulenta da nossa amostra de estrelas evoluídas. Vejamos com mais 
detalhes os significados astrofísicos e o processo de determinação de cada parâmetro 
a seguir: 

• Temperatura efetiva é um dos parâmetros fundamentais para a Astrofísica 
Estelar. Ela ajuda a determinar a posição das estrelas no diagrama H-R, em 
qualquer fase da sua vida. Uma boa precisão na determinação da temperatura 
efetiva pode ajudar a resolver várias questões pendentes na Astrofísica Estelar. 
Para o cálculo da temperatura efetiva, o procedimento é feito baseado na análise 
das 92 linhas de Fe I, impondo um equilíbrio de excitação entre estas linhas, já 
que esta é a espécie que possui um maior número de linhas em um espectro 
observado. 
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• Velocidade microturbulenta é um parâmetro que serve para explicar um 
alargamento adicional observado nas linhas espectrais. Isto é, além do 
alargamento devido ao movimento relativo entre o átomo e o fóton que origina a 
linha espectral, existe ainda um processo físico que faz com que os perfis das 
linhas se alarguem. Este alargamento adicional tem a característica de atrasar a 
saturação das linhas moderadamente intensas influenciando nas medidas de 
sua LE. Aqui, a imposição é de que haja equilíbrio entre as linhas de FeI menos 
e mais intensas. 

• Metalicidade refere-se a quantidade de elementos químicos presentes em um 
determinado objeto que são diferentes de hélio e hidrogênio. Esse parâmetro é 
importante para as investigações sobre a formação de planetas. A metalicidade 
é bastante sensível a mudanças de gravidade superficial e pouco sensível a 
mudanças de temperatura efetiva 

• Gravidade diz respeito a intensidade gravitacional na superfície de um corpo. A 
gravidade superficial estelar é obtida através do equilíbrio de ionização entre as 
linhas do Fe I e as do Fe II. O equilíbrio de ionização é atingido quando as 
populações de Fe I e Fe II coincidem. 

 
Resultados e Discussões 

 

Neste trabalho, apresentamos a caracterização espectroscópica de 107 estrelas 
gigantes pertencentes a 17 aglomerados estelares abertos. Esta caracterização foi 
realizada com a ferramenta computacional desenvolvida especialmente para realizar 
esta tarefa de forma otimizada. Os resultados serão apresentados na forma de tabelas, 
que podem ser conferidas nos anexos. 

Calculamos a metalicidade média de cada aglomerado e comparamos com os valores 
encontrados na plataforma WEBDA. Estimamos o erro para mais ou menos do valor 
encontrado nos nossos dados. Os resltudados podem ser conferidos na tabela 18. 

Para essas estrelas 107, os espectros estão sendo agora tratados visando a 
determinação das abundâncias dos elementos químicos: Li, Si, Na, Mg, Al, Ca, Ti, Co, 
Ni, Zr, La, Cr presentes na atmosfera estelar. Estas abundâncias nos permitirá realizar 
uma análise comparativa das abundâncias de estrelas com e sem planetas, a partir do 
qual será possível detectar diferenças, anomalias e determinar o nível das interações 
planeta-estrela. 

 

 
Conclusão 

 

Neste projeto confirmamos que é possível determinar os parâmetros físicos a partir de 
programa computacional selecionando uma cuidadosa lista de linhas em combinação 
com técnicas baseadas na síntese espectral. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 211 

 

Na fase atual do nosso trabalho de busca, estamos analisando nossa amostra de 
estrelas observadas com HARPS no programa de busca por planetas em aglomerados 
estelares abertos. Ao mesmo tempo estamos atualizando nossa ferramenta 
computacional que irá possibilitar a medição das abundâncias químicas dos elementos 
presentes na atmosfera. Desta forma, poderemos melhor compreender se um ambiente 
estelar pode afetar o processo de formação, a frequência e a evolução dos sistemas 
planetários. 
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Tabela 1: aglomerado IC2714 
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Tabela 2: aglomerado IC4651 
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Tabela 3: aglomerado NGC2204 
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Tabela 4: aglomerado IC4756 
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Tabela 5: aglomerado Merlotte 71 
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Tabela 6: aglomerado NGC2345 
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Tabela 7: aglomerado NGC2354 
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Tabela 8: aglomerado NGC2477 
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Tabela 9: aglomerado NGC2506 
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Tabela 10: aglomerado NGC2818 
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Tabela 11: aglomerado NGC2925 
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Tabela 12: aglomerado NGC2927 
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Tabela 13: aglomerado NGC3114 
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Tabela 14: aglomerado NGC3532 
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Tabela 15: aglomerado NGC3680 
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Tabela 16: aglomerado NGC3960 
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Tabela 17: aglomerado NGC4349 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 229 

 

 

 

Tabela 18: média da metalicidade dos aglomerados, comparação com a literatura 
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TÍTULO: Estudo teórico da evolução da rotação das estrelas de tipo solar 

Resumo 

A busca por um modelo evolutivo que reproduza a evolução estelar e esteja de acordo 
com os dados observacionais ainda é um dos desafios da astronomia. Os modelos de 
evolução estelar saíram da descrição padrão para incluir rotação, o que permitiu 
diferentes ressalvas em relação às predições dos modelos padrão. Propomos então a 
missão de revisitar os parâmetros utilizados para determinação de propriedades 
estelares, publicados na literatura, calculados por Mathur et al. (2017) e McQuillan et. 
al. (2013), a fim de aprimorar o entendimento da evolução da rotação das estrelas M e 
as possíveis ligações com a presença de sistemas planetários. 
 
Palavras-chave: Astrofísica. Análogas Solares. Modelos estelares. TGEC. 

TITLE: Theoretical study of the rotation evolution of solar-type stars 

Abstract 

The search for an evolutionary model that reproduces stellar evolution and agrees with 
the observational data is still one of the challenges of astronomy. Stellar evolution 
models moved from the standard description to include rotation, which allowed different 
remarks regarding to the predictions of the standard models. We propose the mission of 
revisiting the parameters used to determine stellar properties, published in the literature, 
calculated by Mathur et al. (2017) and McQuillan et. al. (2013), in order to improve the 
understanding of the evolution of M-stars rotation and the possible connections with the 
presence of planetary systems. 
 
Keywords: Astrophysics. Solar analogs. Stellar models. TGEC. 

Introdução 

Os estudos teóricos sobre o interior de estrelas se baseiam na busca de soluções que 
expliquem o transporte de energia e as reações nucleares que ocorrem na estrutura 
interna das estrelas. O modelo estelar é a ferramenta utilizada nessa busca, sendo 
utilizado para calcular as fases evolucionárias da estrela desde a sua formação. 

A inclusão dos processos de mistura e período de rotação nesses modelos evolutivos 
mais recentes vem permitindo observações refinadas acerca das propriedades químicas 
das superfícies estelares, fornecendo um conjunto de informações de grande 
relevância, já que há um grande contraste entre as condições centrais e superficiais das 
estrelas. As fórmulas dos modelos se baseiam no entendimento de processos e 
quantidades físicas da estrela, tal como a temperatura, densidade, pressão, massa e 
luminosidade desse astro. 

São realizados então os cálculos computacionais, utilizando informações 
observacionais para gerar um conjunto de dados, que pode ser usado para determinar 
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o caminho evolucionário da estrela ao longo do diagrama H-R e na construção do 
modelo evolutivo estelar. 

Nesse trabalho fizemos uso de dados observacionais disponíveis na literatura para criar 
um modelo matemático o mais representativo possível, onde pretendemos utilizar uma 
minimização do khi quadrado para achar modelos com uma certa massa, idade e raio, 
mais próximos dos reais das observáveis estudadas. Os resultados obtidos para todas 
as estrelas serão então comparados com os parâmetros físicos citados anteriormente e 
os períodos de rotação presentes na literatura, com o intuito de encontrar padrões de 
evolução da rotação das estrelas de interesse. 

  

 
Metodologia 

 

No primeiro momento coletamos os parâmetros estelares - temperatura, metalicidade e 
gravidade superficial, assim como os erros associados à todas essas quantidades - 
propostos por Mathur et al. (2017) para as estrelas do tipo M observadas pelo satélite 
Kepler nos quarters Q1-17. 

Recorremos então aos dados dos períodos de rotação dessas mesmas estrelas, 
determinados no catálogo da McQuillan et. al. (2013), para a criação da nossa base de 
dados. Essa é composta por estrelas anãs do tipo M com temperatura efetiva menor 
que 4000 K, e não inclui estrelas PB (periodic behaviour), que apresentam 
comportamento periódico ultrassensível, indicando possível objeto binário, pulsador ou 
jovem, nem as EB, binárias eclipsante conhecidas. 

Utilizamos esses dados para o início da interpolação em uma grade de modelos em 3 
dimensões, calculados pelo Toulouse-Geneva Evolution Code (TGEC), que permite 
calcular a evolução da sequência principal das estrelas de pouca massa, nos 
fornecendo parâmetros de saída tais qual como massa, raio e idade. 

 
Resultados e Discussões 

 

Obtivemos sucesso na criação da base de dados com as estrelas de nosso interesse, 
mas esbarramos em problemas computacionais ao tentar realizar a interpolação dos 
nossos parâmetros no TGEC. 

O problema aparece para estrelas que possuem a metalicidade maior que a 
metalicidade do Sol, para as quais o programa não consegue construir um novo conjunto 
de dados a partir do conjunto discreto dos parâmetros previamente conhecidos. 
Considerando que os parâmetros de saída sejam deduzidos através de um ajuste dos 
valores de forma que sejam consistentes com os parâmetros de entrada, precisamos 
repensar a forma que a grade que fornece o modelo está estruturada. 

 
Conclusão 
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O trabalho com o código de evolução TGEC para uma melhor representação da física 
estelar continua sendo um passo indispensável no futuro do projeto. Uma vez que a 
grade de modelos estiver reestruturada para trabalhar com estrelas de pouca massa, 
onde utilizaremos uma minimização do khi quadrado, pretendemos revisitar a 
determinação dos parâmetros estelares proposta por Mathur et al. (2017), comparando 
com os nosso parâmetros de saída referentes à massa, raio e idade, a fim de encontrar 
o modelo mais próximo da observável em foco. 

Esse parâmetros poderão então ser comparados aos períodos de rotação também 
publicados na literatura (McQuillan et al. 2013), no intuito de aprimorar o entendimento 
da evolução da rotação das estrelas M e as possíveis ligações com a presença de 
sistemas planetários, para que por fim possamos buscar a concordância entre o código 
com a literatura mais atual da evolução estelar e caracterizar com fidelidade as estrelas 
M do campo Kepler. 
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TÍTULO: Avaliação das condições de vento à superfície simulado sobre a região costeira 

do Ceará e Rio Grande do Norte 

Resumo 

A região do nordeste brasileiro (NEB), vem se destacando cada vez mais no que diz 
respeito a geração de energias renováveis, a título de exemplo têm-se a energia eólica. 
O objetivo principal do estudo foi definir a distribuição espacial da velocidade do vento 
offshore por meio de modelagem dinâmica regional utilizando uma base de dados 
obtidos via sensoriamento remoto, com auxílio de ferramentas estatísticas para 
determinar qual parametrização melhor se adequa em simular a observação. Os dados 
utilizados são diários, com grade de 0,25° x 0,25° referentes à direção e velocidade do 
vento offshore, são oriundos do produto Blended Sea Winds (BSW), já o modelo 
dinâmico regional usado para as simulações foi o RegCM4.0 (Regional Climate Model, 
version 4) e o período de estudo é o outono (Março-Abril-Maio) de 1991 a 2009. Para a 
análise estatística foi utilizado o Erro Médio Absoluto (EMA). Os resultados mostram 
que a simulação com a parametrização de Grell não representa de maneira apropriada 
a formação da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical), enquanto a simulação com o 
esquema de Emanuel representa, embora seja deslocada para Norte e com velocidades 
do vento superestimadas. Além disso, mostram que o EMA, para o esquema de 
Emanuel varia nas diferentes áreas entre 0,8 m/s a 2,3 m/s. Já para o esquema de Grell, 
varia entre 1,0 m/s a 3,2 m/s. 

 
Palavras-chave: Vento. Modelagem. Simulação. Dinâmica. 

TITLE: Simulated assessment of surface wind conditions over the coastal region of 

Ceará and Rio Grande do Norte 

Abstract 

The northeastern region of Brazil (NEB), has been increasingly prominent with regard to 
the generation of renewable energy, by way of example have wind energy. The main 
objective of this study was to define the spatial distribution of offshore wind velocity 
through regional dynamic modeling using a remote sensing database, using statistical 
tools to determine which parameterization is the best suited to simulate observation. The 
data used are daily, with a grid of 0.25 ° x 0.25 ° referring to the direction and speed of 
offshore wind, are from the Blended Sea Winds (BSW) product, while the regional 
dynamic model used for the simulations was RegCM4. .0 (Regional Climate Model, 
version 4) and the study period is autumn (March-April-May) from 1991 to 2009. For 
statistical analysis the Absolute Mean Error (EMA) was used. The results show that the 
Grelot simulation does not represent the formation axis of the Intertropical Convergence 
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Zone (ZCIT), while the Emanuel Representation Simulator is represented, although it is 
displaced to the north and with the overestimated wind speed. Moreover, they show that 
the MPE for the Emanuel scheme varies in the different areas from 0.8 m/s to 2.3 m/s. 
For the Grell scheme, it ranges from 1.0 m/s to 3.2 m/s. 

 
Keywords: Wind. Modeling. Simulation. Dynamic. 

Introdução 

A região costeira do Ceará (CE) e Rio Grande do Norte (RN) apresenta valores elevados 
de velocidade do vento e, por consequência, elevado potencial eólico, conforme 
análises de dados observados in situ (Santos e Santos e Silva, 2013; Gilliland e Keim, 
2018) e por diferentes análise de simulações realizadas com modelos dinâmicos de 
tempo e clima (Santos et al., 2016). Por outro lado, ainda é possível explorar de forma 
mais adequada as características intra regionais da variabilidade do vento na região 
através de diferentes simulações climáticas, que podem ser realizadas com modelos 
dinâmicos. Nesse sentido, o presente plano de trabalho é proposto no contexto do 
projeto “Aplicações de modelagem dinâmica regional para prospecção de potencial 
eólico offshore e para o desenvolvimento de indicadores de vulnerabilidade 
epidemiológica no Nordeste do Brasil” desenvolvido no Departamento de Ciências 
Atmosféricas e Climáticas (DCAC) da UFRN. 
 
O clima do Nordeste do Brasil (NEB) é resultado da influência de diferentes sistemas 
meteorológicos de escala espacial local (Teixeira, 2008), sistemas de meso escala 
(Cohen et al., 2009; Coutinho et al., 2010; Torres e Ferreira, 2011) e por sistemas de 
grande escala (ou escala global), em que se destaca a Zona de Convergência 
Intertropical (ZCIT) e a penetração de sistemas frontais oriundos de latitudes médias, 
além da formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que influencia 
principalmente o Estado da Bahia (Chaves e Cavalcanti, 2001). Sob o aspecto 
climatológico, a região sofre com períodos de seca prolongadas associadas à 
variabilidade interanual, em que o fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENSO) é o fator 
predominante (Moura e Schukla, 1982; Hastenrath e Greischar, 1993; Hastenrath, 2006; 
Rodrigues et al. 2011; Marengo et al., 2016). 
 
Com a grande evolução da capacidade de computação dos últimos anos, tem-se a 
possibilidade de se aplicar modelos dinâmicos de tempo e clima para áreas cada vez 
mais específicas. No NEB do Brasil, uma preocupação é com a distribuição espacial e 
o regime anual de chuvas, que podem afetar de forma significativa algumas áreas, 
especialmente o semiárido. Ao mesmo tempo, o NEB tem-se caracterizado como uma 
região de grande destaque na geração de energia via matrizes renováveis, por exemplo, 
a energia eólica. Nesse sentido, torna-se relevante a avaliação da precipitação simulada 
por modelos dinâmicos de tempo e clima, bem como a avaliação da direção e velocidade 
do vento. 
 
Dos Santos et al. (2016) calcularam e apresentaram os recursos de energia eólica em 
duas áreas no Nordeste brasileiro, sendo elas: Paracuru – CE e Triunfo – PE. Os autores 
utilizaram dados medidos em torres anemométricas e dados simulados no modelo 
Weather Research and Forecasting (WRF). A simulação subestimou a velocidade média 
anual do vento em 3,77% em Paracuru e 36,32% em Triunfo. Quanto à direção do vento 
o modelo foi capaz de determinar a predominância da direção do vento, quando 
comparado aos dados observados. 
 
Reboita et al. (2017) avaliaram a intensidade do vento e a densidade de energia eólica 
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a 100 metros da superfície, sobre a América do Sul e oceanos adjacentes, através de 
técnicas de downscaling utilizando o modelo regional RegCM4.0. Os autores simularam 
dois períodos e chamaram de tempo presente e tempo futuro. No estudo do tempo 
presente, o vento a 10 metros de altura e o período compreende os anos de 1979 até 
2005 o modelo foi capaz de simular o padrão dos ventos observados, porém mostrou 
algumas diferenças na intensidade do vento. 
 
O objetivo geral deste trabalho é avaliar, de forma objetiva, as características intra 
regionais da variabilidade da velocidade do vento simulada sobre os estados do CE e 
RN. Os objetivos específicos do trabalho são para a caracterização das diferentes 
frequências no tempo da velocidade do vento: variabilidade intra anual, sazonalidade, 
variabilidade intra sazonal, aspectos sinóticos e o ciclo diário e o cálculo das medidas 
de destreza. 
 
Metodologia 

 

Dados observados: serão oriundos de um conjunto de informações meteorológicas à 
superfície organizada por Xavier et al. (2015), cujo espaçamento de grade é de 25 km, 
amostragem diária, cobertura temporal de janeiro de 1981 a dezembro de 2010, 
cobrindo todo o território brasileiro. Esse modelo é composto por vários tipos de 
parametrizações físicas, quando referente a convecção cumulus, o modelo possui três 
variações, sendo usadas nesse trabalho a de Grell e MIT-Emanuel. 

A parametrização de Grell, é a mais utilizada (Grell, 1993), no qual utiliza convecção 
profunda no fluxo de massa. A parametrização MIT-Emanuel (1991), utiliza o fluxo 
convectivo que é baseado em um modelo de escala de sub-nuvem com correntes 
ascendentes e subsidentes. Essa parametrização é considerada a mais complexas das 
três variações (GIORGI et al., 2012), sendo inserida na versão 3 do RegCM 

As simulações com o RegCM4 (Regional Climatic Model, version 4, detalhes em Giorgi 
et al., 2012). Esse sistema de simulações utiliza para sua discretização vertical o 
sistema de coordenada sigma-p na vertical, para um fluido compressível e hidrostático. 
Na horizontal, usa a discretização em uma grade B de Arakawa (GIORGI et al., 2012). 

Para a simulação 1: REG_GR_AS_25: será usada a parametrização de Grell com o 
fechamento de Arakawa e Schubert (1974) e espaçamento de grade 50 km. Para a 
simulação 2: REG_GR_AS_25: será usada a parametrização de Emanuel e 
espaçamento de grade 50 km. 

As simulações realizadas com o modelo foram no período de 1991-2009, para o 
trimestre do outono, caracterizado pela maior incidência de ventos, composto por 
Março-Abril-Maio. A escolha desse trimestre deve-se ao fato de ser o período com maior 
concentração de precipitação do Nordeste (Souza et al., 2005). O espaçamento de 
grade do modelo foi de 50 km, foram usados 160 pontos na direção zonal e 80 na 
direção meridional, na vertical foram 18 níveis sigma-p, variando da superfície até 5,0 
hPa. O timestep do modelo foi de 90 s e cada trimestre de simulação sendo iniciado 15 
dias antes, ou seja, todas as simulações foram iniciadas no dia 15 de fevereiro, a fim de 
se obter um ajuste do modelo (técnica de spin up). As condições de contorno 
atmosféricas foram oriundas do Era-Interim, com espaçamento de 1,5o (longitude por 
latitude). Duas simulações foram analisadas. A primeira usando a parametrização de 
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convecção profunda de Grell e a segunda de Emanuel, estas foram escolhidas por 
representar de forma mais adequada o regime de precipitação no NEB. 

Os dados observados utilizados correspondem à velocidade do vento offshore. O 
conjunto original de dados compreende o período de junho de 1987 até o presente. E 
foram obtidos do The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA/NCDC), 
que fornece o produto BSW. Esses dados foram avaliados a partir de dados observados 
por boias oceânicas no Atlântico e apresentaram boa concordância (SILVA et al., 2016). 
O produto está disposto em uma grade regular de espaçamento de 0,25ox0,25o 
(Longitude por Latitude), que corresponde a aproximadamente 27,5 km na região 
tropical. A amostragem temporal é de 6 horas, nos horários sinóticos de 00, 06, 12 e 18 
horas UTC. A velocidade do vento é medida a uma altura de 10 metros acima da 
superfície do oceano e é expressa em metros por segundo (m/s). 

Para o presente estudo foram selecionadas três áreas distintas e com diferentes 
características. A área A1, localizada próximo à costa norte do NEB, além das áreas A2 
e A3, que estão localizadas próximo à costa leste do NEB. Entretanto A2 está mais ao 
norte, próximo à costa dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e 
Alagoas, e A3 está próximo à costa da Bahia. Foi realizada uma interpolação dos dados 
resultantes das simulações utilizando o software Climate Data Operator (CDO), para a 
mesma grade dos dados observados, para então poder avaliar o desempenho das 
simulações utilizadas no presente trabalho. Estas áreas foram escolhidas devido às 
diferenças nos padrões de vento, bem como a atuação de diferentes sistemas que 
acabam por influenciar a direção e a velocidade do vento. 

O método de avaliação foi baseado em técnicas estatísticas através do cálculo do Erro 
Médio Absoluto (EMA), que é a média do módulo da diferença entre a variável prevista 
e a variável observada. Segundo com Chai e Draxler (2014), o erro médio absoluto é 
uma ferramenta bastante útil na medição de diversos modelos. 

 
Resultados e Discussões 

 

Apresenta-se na Figura 2 o resultado da média da velocidade do vento, tanto para a 
observação quanto para as simulações utilizando as parametrizações de Emanuel e 
Grell com fechamento de Arakawa e Schubert, para o período de 18 anos dos outonos 
estudados. As médias do período das observações analisadas indicam a região da ZCIT 
delimitada entre as latitudes de -2,5o e 3,0o com valores mínimos da velocidade média 
do vento não ultrapassando 4,0 m/s. As maiores velocidades na região da ZCIT são nas 
regiões mais próximas à costa da região Norte e à costa norte do NEB. 

Na Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) a velocidade do vento excede a velocidade 
de 7,0 m/s, isto pode ser observado na simulação utilizando a parametrização de 
Emanuel e nos dados observados. Através da simulação de Grell, pode-se notar que 
para a intensidade e direção do vento esse experimento apresentou um fraco 
desempenho relacionado as observações. Constatou-se primeiramente que a ZCIT não 
está bem definida em função da simulação não representar de maneira adequada a 
direção e intensidade do vento no ramo norte da Alta Subtropical do Atlântico Norte 
(Altas dos Açores). De outra forma, o modelo subestima a velocidade do vento, visto 
que os valores máximos de velocidade nesse local não ultrapassam 6,5 m/s. 
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Ao analisar os dados observados e a parametrização de Emanuel, verificou-se que a 
posição da ZCIT, embora seja um pouco deslocada para o Hemisfério Sul, pode ser 
representada de maneira adequada. A direção do vento na região da ZCIT é 
predominantemente de Leste nesta simulação, sendo a principal deficiência a 
superestimação da intensidade do vento. 

Relacionado as três áreas estudadas, foi utilizado recursos estatísticos, sendo calculado 
os erros para as simulações. 

A figura 3 refere-se ao EMA da intensidade do vento para os 18 outonos. A linha 
vermelha apresenta o erro relacionado a simulação de Grell e a linha azul a de Emanuel, 
sendo os dois associados com a observação. Observou-se que a simulação de Grell 
apresentou valores mais altos e flutuantes, variando entre 1,7 e 3,2 m/s, que a simulação 
de Emanuel, que variou entre 1,0 e 1,6 m/s. Isso significa que a simulação de Grell 
apresentou maior dificuldade para representar a observação. 

A figura 4 mostra o EMA da intensidade do vento no período analisado para a área 2. 
Pose-se notar que a simulação de Grell continua apresentado valores mais altos, assim 
continua tendo dificuldade de representar a observação quando comparado a área 1. 
Entretanto, a diferença entre os valores mínimos e máximos não são tão distantes. Na 
área 2 a simulação de Grell e de Emanuel estão mais equivalentes. Os valores do EMA 
para a simulação de Grell variaram 1,1 a 2,2 m/s, enquanto a de Emanuel variou de 0,7 
a 1,5 m/s. 

A figura 5 também se refere ao EMA, para os 18 outonos, porém sendo a área de estudo 
3. A simulação de Grell continua apresentando valores mais altos, assim como nas 
áreas acompanhando sua variabilidade. Sendo assim, pode-se constatar que a área 3 
é a que erra menos ao representar a velocidade do vento. 

Na tabela 1, apresentam-se valores de erro mínimo, máximo e máximo entre as 
simulações de Grell e Emanuel que mais se aproximam se encontram na área 3 de 
estudo, variando entre 1,0 e 2,5 m/s na simulação de Grell e de 0,8 a 2,3 m/s na 
simulação de Emanuel. Além disso, constatou-se que a simulação de Grell na área de 
estudo 1 foi a que mais sofreu variabilidade. 

 
Conclusão 

 

Verificou-se que o primeiro experimento, referente à simulação de Grell, não descreve 
de modo adequado a dinâmica do escoamento de grande escala no Hemisfério Norte, 
por isso, não caracteriza a formação da ZCIT. De outro modo, o experimento de 
Emanuel simula de forma apropriada a formação da ZCIT, apesar de deslocada mais 
para o Norte e com intensidade do vento superestimada. 

Com relação às análises estatísticas, foi possível comprovar quantitativamente que o 
experimento utilizando a parametrização de Grell, não consegue representar os dados 
observados de satélite, de maneira apropriada. Entretanto, a parametrização de 
Emanuel consiga representar os sistemas apresentados neste trabalho, os valores dos 
erros ainda foram altos, variando de 1 a 3. 
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Figura 1 – Áreas de estudo 

 

 

Figura 2 – Média da intensidade do vento para o período analisado para a estação de 
outono 
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Figura 3 – Erro Médio Absoluto (EMA) das simulações de Grell e Emanuel para a área 
1 

 

 

Figura 4 – Erro Médio Absoluto (EMA) das simulações de Grell e Emanuel para a área 
2. 
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Figura 5 – Erro Médio Absoluto (EMA) das simulações de Grell e Emanuel para a área 
3. 

 

 

Tabela 1 – Valor mínimo, médio e máximo do Erro Absoluto Médio (EMA) para as 
simulações de Grell e Emanuel para as três áreas de estudo. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DO CAPTOPRIL UTILIZANDO 

ESPECTROSCOPIA UV-VIS 

Resumo 

 

Nos últimos anos os Processos Oxidativos Avançados (POAs) vem ganhando destaque 
por sua alta eficiência na aplicação em determinados sistemas poluídos. Dentre esses 
processos, a fotocatálise é bastante empregada a partir da utilização do TiO2, um 
semicondutor utilizado na degradação de poluente. No presente trabalho fez-se uso da 
perlita expandida como suporte do TiO2 para melhorar as atividades fotocatalíticas, a 
partir da obtenção de compósitos TiO2/Perlita expandida (T-PE-30% e T-PE-10%). 
Foram realizados testes utilizando 200 mL de solução aquosa de captopril nas 
concentrações de (50 e 10 mg L-1) em 100 mg dos compósitos em um reator 
fotocatalítico, inicialmente sem radiação e em seguida utilizando-se duas lâmpadas UV-
C germicida com comprimento de onda de 254 nm e potência de 9 W cada lâmpada 
para avaliar a degradação do fármaco. Os resultados dos testes de fotólise e fotocatálise 
mostram que a principal semelhança entre os dois métodos de degradação é em relação 
ao tempo de análise, sendo observado, por exemplo, que para o T-PE-10% verificou-se 
uma degradação de 31,8% em 150 minutos para a concentração de 50 mg L-1 e 26,5% 
em 60 minutos para 10 mg L-1 utilizando duas lâmpadas (18W) e 26,3% em 240 minutos 
para 50 mg L-1 e 33,4% no tempo de 120 minutos para 10 mg L-1 com uma lâmpada 
(9W). 

 
 
Palavras-chave: Captopril. TiO2. Perlita expandida. POAs. Fotólise. Fotocatálise. 

TITLE: EVALUATION OF CAPTOPRIL DEGRADATION USING UV-VIS 

SPECTROSCOPY 

Abstract 

 

In recent years Advanced Oxidation Processes (AOPs) have been gaining prominence 
for their high application efficiency in certain polluted systems. Among these processes, 
photocatalysis is widely used from the use of TiO2, a semiconductor used in pollutant 
degradation. In the present work, expanded perlite was used as TiO2 support to improve 
photocatalytic activities, by obtaining TiO2/expanded Perlite composite (T-PE-30% and 
T-PE-10%). Tests were performed using 200 mL of captopril aqueous solution at 
concentrations of (50 and 10 mg L-1) in 100 mg of the composites in a photocatalytic 
reactor, initially without radiation and then using two germicidal UV-C lamps with length 
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254 nm wavelength and 9 W power each lamp to assess drug degradation. The results 
of the photolysis and photocatalysis tests show that the main similarity between the two 
degradation methods is in relation to the analysis time, being observed, for example, that 
for T-PE-10% there was a degradation of 31, 8% in 150 minutes for 50 mg L-1 
concentration and 26.5% in 60 minutes for 10 mg L-1 using two lamps (18W) and 26.3% 
in 240 minutes for 50 mg L-1 and 33 , 4% in time from 120 minutes to 10 mg L-1 with 
one lamp (9W). 

 
 
Keywords: Captopril. TiO2. Expanded perlite. AOPs. Photolysis. Photocatalysis. 

Introdução 

Com o crescimento populacional e os avanços tecnológicos surgiram diversas 
consequências para o meio ambiente que estão diretamente ligadas a contaminação 
atmosférica, dos recursos hídricos e do solo. Entretanto, nos últimos anos, estão 
surgindo maiores preocupações devido o descaso com o meio ambiente e também 
surge a conscientização de reverter e diminuir os danos já causados [1]. A água e sua 
qualidade é uma das discussões mais amplas na atualidade, pois é um recurso natural 
necessário para a sobrevivência dos seres vivos [1]. 

O descarte inadequado de fármacos pode causar graves danos ambientais. Estas 
substâncias podem chegar ao meio ambiente de diversas formas como por exemplo: 
por meio de efluente de águas residuais, excreção do corpo após sua utilização e 
expiração do prazo de validade [2]. Esses ativos são criados para serem persistentes e 
manter suas propriedades químicas para seu propósito terapêutico, porém, estima-se 
que de 50 a 90% do fármaco consumido, dependendo da classe terapêutica e do 
organismo, é excretado sem sofrer alteração e sua função persiste no meio ambiente 
por um tempo indeterminado [3]. 

A hipertensão arterial é uma das doenças mais populares do mundo, integra a quinta 
causa de internação hospitalar, possuindo uma alta prevalência em idosos. Os 
tratamentos dessa doença são através de anti-hipertensivos que podem vir a ser 
comercializados na forma de comprimidos [2]. Um dos anti-hipertensivos mais comuns 
é o captopril pertencente a classe dos inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina 
(ECA) [4], e, assim como a maioria dos fármacos, o captopril pode ser descartado de 
forma incorreta, na sua forma inalterada, já que de 40 a 50% é excretado sem 
metabolizar e o resto como dissulfeto e alguns outros metabólitos [5]. 

No meio aquático, os medicamentos e seus produtos de transformação podem 
facilmente sofrer oxidação, diluição, fotólise, biodegradação, entre outros [5] e muitas 
vezes a eliminação é limitada, pois os fabricantes não fazem teste de estabilidade do 
mesmo, não se tem interesse nos produtos de suas transformações. Por este motivo, a 
literatura vem destacando o estudo de métodos de degradação desses efluentes para 
evitar a contaminação ambiental. 

Os Processos Oxidativos Avançados (POAs) ganham destaque por serem métodos 
mais sustentável a um prazo indeterminado. Estes se dividem em sistemas 
heterogêneos e homogêneos [6]. O fundamento é caracterizado pela liberação de 
radicais hidroxilas, que são extremamente reativos e oxidantes, e também não seletivo. 
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A proposta é diminuir o composto contaminante a uma molécula simples ou até 
materializá-lo [7]. 

A fotocatálise heterogênea tem sido extensivamente estudada nos últimos tempos, é 
um processo que utiliza a tecnologia de foto-indução que atua sobre o catalisador sólido 
semicondutor para a formação de espécies oxidantes, como os radicais hidroxilas [6]. 

O dióxido de titânio (TiO2) é um dos catalisadores mais utilizados na fotocatálise 
heterogênea e reúne características para uma boa degradação dos poluentes, como 
alta estabilidade, poder oxidativo, tem grande capacidade de imobilização sobre os 
sólidos e de ativação pela luz solar, o que faz com que seu custo seja baixo [6]. Devido 
seus problemas de fácil sedimentação e difícil separação devido ser um material 
nanoestruturado, faz-se necessário o uso de materiais suportes. 

A perlita é originária de rochas vulcânicas composta por 75% de SiO2 (óxido de silício) 
e também de outros compostos, sendo capaz de expandir-se de quatro a vinte vezes 
seu volume original [8], o que lhe confere características essenciais para ser um suporte 
catalítico. Nesse processo, a perlita expandida é uma ótima alternativa para imobilizar 
o titânio, já que possui várias propriedades físicas, como por exemplo: adsortividade, 
estabilidade térmica, abundância e baixo custo [9]. 

 
Metodologia 

 

Variação da dosagem de titânio nos compósitos (T-PE-30% e T-PE-10%) 

Para os estudos de degradação fotocatalítica variou-se o teor de TiO2 no processo de 
síntese dos compósitos T-PE-30% e T-PE-10%. As sínteses desses compósitos foram 
realizadas na primeira parte do projeto, no qual foi realizada a partir da imobilização de 
TiO2 sobre a perlita expandida, além de ter sido realizado a caracterização dos 
precursores e dos compósitos obtidos. 

Ensaio de degradação fotocatalítica 

Inicialmente foi preparado soluções aquosas de captopril nas concentrações de 10 e 50 
mg L-1. Para os testes de fotocatálise foram utilizados os compósitos T-PE-30% e T-
PE-10%. Em um béquer de 250 mL foram adicionados 200 mL da solução de captopril 
com 100 mg do compósito e submetida a agitação magnética no interior do fotoreator 
contendo duas lâmpadas UV-C germicida com comprimento de onda de 254 nm e 
potência de 9 W cada lâmpada. 

Foi retirado alíquotas a cada 30 minutos até o tempo de 240 minutos e em seguida foram 
filtradas em filtro chromafil 0,20 micrômetro e analisadas por espectrofotômetro de 
absorção molecular na região do UV-vis da marca Shimadzu - modelo UV 1800 em uma 
cubeta de quatzo com volume de 0,5 mL. 

Fotólise 

Os experimentos foram realizados nas concentrações de 10 e 50 mg L-1 com mudança 
apenas na potência das lâmpadas que para cada concentração foram utilizadas duas 
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lâmpadas com 9 W de potência, realizando ensaios nas potencias de 9 e 18 W. Assim 
como na fotocatálise foram coletas alíquotas a cada 30 minutos até o tempo de 240 
minutos e em seguida foram filtradas em filtro chromafil 0,20 micrômetro e analisadas 
por espectrofotômetro de absorção molecular na região do UV-vis. 

Cinética de degradação 

Apesar de o modelo cinético de Langmuir-Hinshelwood apresentar algumas limitações, 
foi utilizado para a cinética de remoção do captopril, pois, vários estudos mostram que 
ele se adéqua bem a cinética de degradação de vários poluentes, principalmente na 
degradação de fármacos [10][11]: 

(Equação 1) 

onde r0 (mg/(Lmin)) é a taxa de degradação inicial e C (mg/L) é a concentração do 
fármaco, K (L/mg) é a constante de adsorção e kr (mg/(L min)) reflete a constante da 
taxa de reação. 

Para soluções aquosas diluídas temos KC << 1, com isso o modelo é simplificado para 
uma equação cinética de pseudo-primeira ordem: 

(Equação 2) 

Se integrarmos a equação (2) com os limites: C = C0 em t = 0 e C = C em t = t, a 
expressão de Langmuir- Hinshelwood é linearizada e a cinética de primeira ordem e é 
dada por: 

(Equação 3) 

Onde K1 = Kr K ( min -1) é a pseudo-primeira constante cinética [12]. 

 
Resultados e Discussões 

 

Ensaios de degradação do captopril via fotólise e fotocatálise em diferentes 
dosagens de radiação e concentração inicial do fármaco 

As Figuras 1 e 2 apresentam os percentuais de degradação do captopril para as 
concentrações de 50 e 10 mg L-1. A porcentagem de degradação do captopril para a 
fotólise na potência de 18 W (Figura 1) foi de 29,4 e 25,6% no tempo de 150 e 120 
minutos, respectivamente. 

E para a potência de 9 W (Figura 2) de radiação foi 18,1 e 42,4% no tempo de 240 
minutos para as mesmas concentrações. 

Após estes tempos de análise, a banda principal do captopril diminuiu de intensidade, 
mas não apresentou deslocamento nem a formação de novas bandas o que permite 
concluir que não houve a formação de subprodutos que absorvam na mesma região do 
captopril. Estes dados permitem inferir que o aumento da intensidade de radiação 
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promove um aumento no percentual de degradação devido a maior incidência de fótons 
em solução o que favorece o processo de degradação do fármaco. 

De acordo com KOLTSAKIDOU et al., (2017) que realizaram um experimento para se 
obter a eficiência da fotólise direta por irradiação solar de 750 Wm −2 da citarabina 
mostrou que em torno de 10% da citarabina foi removido após 120 min de iluminação. 
A concentração inicial da citarabina foi de 10 mg L -1 em pH inerente [10]. 

No experimento de fotólise, MARIEN et al., (2019) concluiram que a fotólise por UV-C 
com 6 lâmpadas de 8 W, têm um pequeno efeito na remoção do Paraquat na 
concentração de 20 ppm. Eles obtiveram 50% do paraquat removido usando o processo 
direto de fotólise de UV-C [13]. 

Para os ensaios de fotocatálise utilizando o compósito T-PE-30% nas concentrações de 
50 e 10 mg L-1 do captopril foram obtidos os percentuais de degradação de 31,9% e 
28,8% em 120 e 60 minutos e, para T-PE-10% nas respectivas concentrações foram 
31,8% e 26,5% em 150 e 60 minutos para duas lâmpadas (Figura 3). 

A degradação dos compósitos T-PE-30% e T-PE-10% mostram que houve uma redução 
na concentração de captopril de 18,6% para o compósito T-PE-30% na concentração 
de 50 mg L-1 no tempo de 120 minutos e 33,5% para a concentração de 10 mg L -1 no 
tempo de 90 minutos em uma lâmpada (Figura 4). Para o compósito T-PE-10%, houve 
uma degradação de 26,3% em 240 minutos para a concentração de 50 mg L-1 e 33,4% 
para a concentração de 10mg L-1 no tempo de 120 minutos ambos em uma lâmpada, 
isso, mostra que o compósito com maior teor de TiO2 foi mais efetivo na degradação 
(Figura 4). 

Estes dados estão em concordância com a literatura, SHAVISI et al., (2014) mostraram 
que o TiO2/perlita expandida removeu cerca de 64,3% de amônia a 170 mg L -1 de 
concentração de amônia na lâmpada de 125 W para fonte de UV. A intensidade da luz 
foi importante, pois teve alta influência para a eficiência da remoção e, quando foi 
utilizada a lâmpada de 250 W como fonte de UV, o rendimento do fotocatalisador de 
TiO2/perlita atingiu 80% [14]. 

BHATIA et al., (2017) estudou a degradação fotocatalítica do atenolol usando um 
compósito de grafeno-TiO2, a concentração variou entre 0,5 e 2,9 g/L e obtiveram bons 
resultados. Foi observado que 72% de degradação tem sido obtida usando o TiO2-G 
com concentração de 1,5 g/L. Percebeu-se que com o aumento da concentração do 
catalisador até um determinado valor a taxa de reação inicial aumenta. No entanto, 
esses aumentos resultam também em taxas menores, porque a superfície do catalisador 
disponibiliza locais ativos para reações fotocatalíticas, em um determinado ponto todas 
as partículas do catalisador são atingidas pela luz, mas em concentrações maiores 
surge a dificuldade para a luz penetrar nessas partículas, com isso a luz é refletida, ou 
seja, espalhada e acaba cobrindo toda a parte fotossensível [15]. 

KOLTSAKIDOU et al., (2017) estudaram a degradação da citarabina que é um fármaco 
antineoplásico. A degradação foi feita empregando diferentes concentrações de TiO2 
observado por agentes oxidantes (S2O82- e H2O2), com isso foi feita a irradiação solar 
simulada. Foi utilizado uma variação de carga de TIO2 empregado na degradação 
fotocatalítica do citarabina e uma variação na concentração de 50 a 600 mg L-1. A partir 
disso, observou-se que até a dosagem de 400 mg L-1 ocorreu um aumento na taxa de 
reação com o aumento de TiO2 empregado. O aumento dessa taxa é devido ao 
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aumento dos sítios ativos fotogeradores na superfície do catalisador e acima de 400 mg 
L-1 levou a uma diminuição da taxa de reação por causa do aumento da dispersão de 
luz pelas partículas suspensas do catalisador [10]. 

De acordo com o estudo de XEKOUKOULOTAKIS et al., (2011) foi realizado uma 
variação de concentração entre 100 e 750 mg L -1 de TiO2 na degradação do 
sulfametoxazol sob a irradiação da luz UV-A. A taxa de reação aumentou com o 
aumento da concentração até 500 mg L -1. Com maiores concentrações ocorreu 
dificuldades para a luz penetrar na superfície do catalisador impedindo que as regiões 
fotossensíveis fossem alcançadas [11]. 

Estudo cinético 

É possível observar nas Tabelas 1 e 2 que os resultados obtidos se encaixam muito 
bem (R2>0,96) na pseudo-primeira ordem nos dados plotados de -ln (C/C0) versus t. 
Assim nota-se que com uma maior concentração a taxa de reação diminui, seguindo o 
modelo de Langmuir-Hinshelwood [10][11]. 

As Figuras 5 e 6 são os resultados da cinética de primeira ordem para T-PE-30% e T-
PE-10% nas respectivas concentrações de 50 e 10 mg L–1 com uma lâmpada (9 W). 
Na tabela 1 é apresentado o coeficiente de relação (R2) e a constante de taxa de reação 
para essas concentrações. 

A Figura 7 apresenta as curvas cinéticas para os ensaios T-PE-10% e T-PE-30% nas 
concentrações de 50 e 10 mg L -1 em duas lâmpadas (18 W). É possível observar os 
valores do coeficiente de correlação (R2) e a constante de taxa de reação desse ensaio 
na Tabela 2. 

  

 
Conclusão 

 

A remoção do captopril na água foi tratada por meio do processo fotocatalítico sob 
irradiação UV. Houve a remoção por fotólise utilizando as duas lâmpadas (18 W) 29,4% 
em um tempo de 150 minutos na concentração de 50 mg L-1 e 25,6% no tempo de 120 
minutos para 10 mg L-1 e em com uma lâmpada (9 W) observou-se o resultado de 
18,1% e 42,4% no tempo de 240 minutos nas respectivas concentrações. Estes testes 
mostraram que o fotocatalisador TiO2/perlita expandida removeu para T-PE-30% 31,9% 
em 120 minutos na concentração de 50 mg L-1 e 28,8% em 60 minutos para 10 mg L-1 
utilizando duas lâmpadas (18 W) e 18,6% em 120 minutos e 33,5% para a concentração 
de 10 mg L-1 em 90 minutos para uma lâmpada (9W). Para o T-PE-10% verificou-se 
31,8% em 150 minutos para a concentração de 50 mg L-1 e 26,5% em 60 minutos para 
10 mg L-1 em duas lâmpadas (18W) e 26,3% em 240 minutos para 50 mg L-1 e 33,4% 
no tempo de 120 minutos para 10 mg L-1 em uma lâmpada (9W). Isso significa que 
aconteceu uma melhora significativa da degradação desse fármaco em solução aquosa 
principalmente quando comparado o tempo de degradação. A intensidade da luz foi um 
dos fatores que acarretou em uma maior absorção, é notável que quando utilizou-se as 
duas lâmpadas ocorreu uma maior remoção, o que faz com que o método seja eficaz. 
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TÍTULO: Uma ampliação da avaliação da precipitação associada às Linhas de 

Instabilidade no Norte/Nordeste do Brasil de acordo com o gradiente inter-hemisférico 

de temperatura da superfície do mar do Atlântico 

Resumo 

A região Amazônica destaca-se por grandes acumulados de precipitação em alguns 
períodos do ano, com alguns sistemas meteorológicos como as linhas de instabilidade 
(LI), atuando como moduladores destes acumulados de precipitação. Ademais, a 
precipitação pode ser influenciada pela Temperatura da Superfície do Mar dos oceanos 
tropicais, como o Atlântico tropical, sendo este representado pelo Gradiente Inter-
Hemisférico de Anomalias da Temperatura da Superfície do Mar do Atlântico Tropical 
(GRADATL). O objetivo do estudo foi avaliar a variabilidade da precipitação associada 
às LI e a possível relação da ocorrência e da intensidade das LI com o GRADATL. Foram 
analisados seis anos com a atuação do GRADTATL em fase positiva e negativa sobre 
o leste da Amazônia. Os dados de satélites geoestacionários e os dados do satélite 
TRMM para cumprir com os objetivos. As LI foram identificadas a partir da 
excentricidade e da inclinação dos sistemas, sendo denominadas como Sistemas 
Lineares (SL). Assim, foi identificado que as precipitações média e máxima não 
apresentaram diferenças significativas para os dois cenários: GRADATL positivo e 
GRADATL negativo. A avaliação da distribuição da precipitação da relação entre a 
precipitação causada pelos SL e a precipitação causada por todos os sistemas, no ano 
de 2004 (GRADATL positivo), os SL se provocaram elevados índices pluviométricos. 
Por fim, há um indicativo de que o GRADATL não influencia de maneira significativa na 
precipitação gerada pelas LI. 
 
Palavras-chave: ISCCP-Tracking. TRMM. Sistemas convectivos. 

TITLE: An extension of the rainfall assessment associated with the North / Northeast 

Lines of Instability according to the inter-hemispheric surface temperature gradient of the 

Atlantic Sea 

Abstract 

 

The Amazon faces every year a great amount of precipitation. Many meteorological 
systems are responsible for this behavior, as the Squall Lines. The sea surface 
temperature is also responsible for modulating the precipitation within the Amazon Basin. 
The main objective of this research was to evaluate the precipitation caused by the 
Squall Lines and its possible relation with the Inter Hemispheric Gradient of Sea Surface 
Temperature in Tropical Atlantic Ocean (GRADATL). We analyzed six years with the 
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performance of GRADTATL in positive and negative phase on the eastern Amazon. We 
also used the ISCCP-Tracking database with data from TRMM Satellite. Thus, it was 
identified that the mean and maximum precipitations did not present significant 
differences for both scenarios: GRADATL positive and GRADATL negative. The 
evaluation of the precipitation distribution of the relation between the precipitation caused 
by SL and the precipitation caused by all systems, in 2004 (positive GRADATL), the SL 
caused high rainfall. Finally, there is an indication that GRADATL does not significantly 
influence the precipitation generated by LI. 

 
 
Keywords: ISCCP-Tracking. TRMM. Convective systems. 

Introdução 

As regiões tropicais/equatoriais caracterizam-se por variações das precipitações em 
escalas interanuais e interdecadais (MARENGO et al., 2011). As regiões Norte/Nordeste 
do Brasil (NNEB) sofrem frequentemente com a atuação de sistemas meteorológicos 
que interferem nos índices pluviométricos, sejam estes sistemas de circulação de 
mesoescala ou de macroescala. A circulação de mesoescala da Amazônia pode ser 
dividida em três grupos entre eles estão as LI que se originam na costa NNEB (MOLION, 
1993). 

Segundo a escala de Orlanski (1975), são classificadas como sistemas da escala meso 
beta com duração de 6 horas a 2 dias (escala temporal) e com um comprimento médio 
horizontal de 20 km a 200 km (escala espacial). As LI se originam na costa NNEB 
resultante da circulação de brisa marítima, forma-se durante o dia quando há ascensão 
de ar na porção continental em consequência do gradiente horizontal de pressão gerado 
pelo gradiente de temperatura entre o Oceano Atlântico Tropical e o continente 
(COHEN, 1989). 

A importância dos estudos sobre a atuação das LI no NNEB deve-se, principalmente, 
ao rápido desenvolvimento do sistema, podendo acarretar em acumulados significativos 
de precipitação e, consequentemente, enchentes, além de que a região NNEB inclui a 
bacia Amazônica. 

Na região Amazônica, a primeira indicação de LI foi por Kousky (1980) por meio de um 
estudo observacional em que o autor sugeriu que o mecanismo de formação das LI seria 
a convecção associada à brisa marítima e que a LI adentra o continente quando o 
escoamento médio no nível de 850 hPa é perpendicular à costa. 

Cavalcanti (1982) mostrou que as LI que se desenvolvem no NNEB têm uma tendência 
de formar-se em torno das 18:00 UTC, propagando-se continente adentro. Desta forma, 
a máxima atividade convectiva associada às LI podem ser observadas nas imagens de 
satélite por volta das 21:00 UTC. Documentou a relação entre as LI e o posicionamento 
das LI formadas na costa do Nordeste da América do Sul e concluiu que quando a ZCIT 
está mais ao Norte da sua posição climatológica, as LI estiveram em sua mínima 
frequência, e a ZCIT presente mais ao sul de sua posição climatológica com maior 
intensidade e mais organizada, resultou em uma maior frequência de LI. 

Cohen (1989), por meio de imagens de satélite geoestacionário, documentou a 
frequência mensal, as dimensões e a velocidade de propagação das LI na região 
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Amazônica entre 1979 e 1986. Observou que o maior número de LI foi entre abril e 
agosto, com maior parte se formando no inverno Austral. 

Alcântara et al. (2011) estudaram as LI Amazônicas no período entre 2000 a 2008 e os 
resultados mostraram que as LI Amazônicas, formadas ao longo da costa Norte do 
Brasil, ocorrem a cada dois dias, em média e que são mais frequentes entre abril e junho 
e menos frequente entre outubro e novembro, com um aumento de casos de cerca de 
25% entre os anos 2005 e 2006 e isso pode estar relacionado com o aumento da TSM 
do Oceano Atlântico. 

Queiroz (2018) abordou aspectos das LI e da variabilidade da precipitação e a relação 
com o GRADATL no período de seis anos (janeiro a junho de cada ano), sendo 3 anos 
de fase positiva e 3 anos de fase negativa do GRADATL. As LI foram definidas como 
sistemas lineares (SL) com excentricidade menor ou igual a 0,2 e inclinação menor que 
zero. Dos resultados, concluiu-se que a quantidade de sistemas foi menor nos anos de 
fase negativa do GRADATL e, ao avaliar a precipitação gerada pelos SL, no ano de 
2004 (GRADATL em fase positiva), os SL se manifestaram bem, provocando altos 
valores pluviométricos. 

Contudo, o objetivo principal é identificar avaliar o comportamento da precipitação 
ocasionada pela atuação das LI no leste da Amazônia em diferentes fases do 
GRADATL, almeja-se encontrar a relação direta do fenômeno GRADATL negativo 
(positivo) com o aumento (diminuição) dos índices pluviométricos produzidos pela 
atuação de LI na região de estudo. 

 
Metodologia 

 

A área de estudo (figura 1) compreende o leste da Amazônia, compondo uma caixa 
(10°N, 5°S, 60ºW e 45ºW) que abrange o leste do estado de Roraima e do Amazonas, 
boa parte do Pará, oeste do Maranhão e o Amapá, estendendo-se ainda pelo Atlântico 
Tropical Norte. 

A base de dados do International Satellite Cloud Climatology Project (ISCCP-Tracking) 
foi utilizada como base substancial dos dados dos sistemas, formada por dados de cinco 
satélites geoestacionários: o Geostationary Operational Environmental Satelllite East 
(GOES-E), o Geostationary Operational Environmental Satelllite West (GOES-W), o 
Meteosat, o Indian National Satellite System (INSAT) e o Geostationary Meteorological 
Satellite (GMS), todos estes com uma resolução temporal e espacial de 3 horas e 30 
km, respectivamente. Os satélites adotados como suporte para a presente pesquisa 
foram o GOES-E e o Meteosat, levando em consideração a boa consistência dos dados 
e que a área de cobertura se encontra sobre a região de estudo. 

A primeira série de dados do ISCCP-Tracking, a CS-DB, inclui os menores sistemas 
convectivos identificados em cada imagem de satélite; a segunda, o CT-DB, é composto 
por sistemas que apresentam um tamanho mínimo de 90 km de raio e uma duração 
mínima de 3 horas. Os dados usados do satélite GOES-E foram os dados do CS-DB e 
os dados do Meteosat foram provenientes da série de dados CT-DB. Na base de dados 
do ISCCP-Tracking estão contidas diversas variáveis, as principais estão contidas na 
Tabela 1. 
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O critério para a definição do período de estudo foi estabelecido considerando a 
neutralidade do fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS), utilizando como base os 
dados do Oceanic Niño Index [(ONI), ERSSTv5 (HUANG et al. 2017, J. Climate)] e no 
Oceano Pacífico Tropical e a fase positiva e a fase negativa do GRADATL. 

Os dados relacionados ao GRADATL foram obtidos no site da Fundação Cearense de 
Meteorologia e Recursos Hídricos [FUNCEME 
(http://www.funceme.br/produtos/manual/oceanografia/Campos_TSM/campos_atlantic
o.php)]. Utilizou-se dados do satélite TRMM que entre os diversos produtos, fornece o 
produto 3B42, sendo utilizado para estudar a precipitação no presente trabalho. Os 
dados do 3B42 tem uma resolução temporal de 3 horas com uma resolução espacial de 
0,25ºx0,25°, em formato NetCDF (Network Common Data Form), sendo este conjunto 
de dados uma saída do TMPA (TRMM Multi-satellite Precipitation Algorithm). 

Definiu-se como período de estudo: 2002, 2003 e 2006 (fase negativa) e 2001, 2004 e 
2007 (fase positiva) do gradiente, apesar de não terem sido anos de neutralidade do 
ENOS, mas não estavam intensos. As LI foram identificadas a partir da excentricidade 
(ECCE) e da inclinação (INCL), variáveis presentes nos dados do ISCCP-Tracking. 

Queiroz et al. (2016) realizou um estudo sobre uma possível influência do dipolo do 
Atlântico de TSM sobre a ocorrência e a intensidade das LIs sobre a Amazônia e para 
definir as linhas de instabilidade foram utilizadas a ECCE e a INCL, em que definiu-se a 
INCL menor que zero e utilizaram-se dois valores de ECCE: 0,2 e 0,4 para analisar e 
definir qual o valor de ECCE para as LIs (que se convencionou de SL). Logo após, 
verificou-se que não houve diferença significativa entre a quantidade de SL com 
ECCE≤0,2 e ECCE≤0,4, então se optou por utilizar o limiar de 0,2, já que se aproxima 
mais da ECCE de um SL.A INCL<0 foi definida considerando a inclinação da costa, 
determinando que as INCL dos sistemas deveriam ser inferiores a zero graus. Isto se 
deu pelo fato das LI serem influenciadas pela brisa, que gera uma circulação 
perpendicular à costa norte do Brasil. Os sistemas identificados da forma descrita acima 
foram definidos como sistemas lineares (SL). Considerando o estudo realizado por 
Queiroz et al. (2016), assumiu-se a INCL<0 e ECCE≤0,2. 

Para associar a precipitação aos sistemas, utilizou-se a precipitação estimada do TRMM 
e os dados CS-DB, considerando a latitude e a longitude centrais e o raio do sistema 
convectivo. De início, os SC foram definidos considerando aqueles que possuíssem 
ECCE≤0.2 e INCL<0 e estivessem presentes dentro da caixa em que as latitudes e as 
longitudes são, respectivamente, iguais a 10°N a -5°S e -60°W a -45°W. Com as 
informações de hora, dia, mês e ano dos sistemas que estavam presentes dentro da 
região de estudo, foi avaliada a precipitação estimada pelo satélite TRMM, na hora, dia, 
mês e ano, correspondente a cada sistema. Então, foram encontradas as precipitações 
máximas e médias estimadas pelo TRMM para cada sistema. 

 
Resultados e Discussões 

 

Inicialmente, a precipitação gerada pelos SL foi avaliada e para tal finalidade, gerou-se 
dois histogramas: um para a precipitação máxima e outro para a precipitação média, 
ambos com curvas para os períodos de atuação do GRADATL positivo e do GRADATL 
negativo. Nas figuras abaixo, a relação dos valores das precipitações máxima e média 
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(Figura 2 e 3, respectivamente) com a frequência de ocorrência destas precipitações em 
porcentagem é apresentada. 

A figura 2 apresenta a precipitação máxima em anos de GRADATL positivo e negativo 
e mostra que não há grandes diferenças entre os índices pluviométricos máximos nos 
períodos distintos. Para taxas de precipitação até 4 mm/h, a precipitação máxima nos 
anos de GRADATL positivo apresentou uma superioridade em relação a precipitação 
da fase negativa do gradiente. As precipitações máximas no cenário de GRADATL 
negativo foram registradas, com mínima diferença, em uma frequência maior do que no 
cenário de GRADATL positivo e representam quase que 4% de frequência de ocorrência 
para taxas acima de 10 mm/h, aproximadamente. Vale destacar ainda que quase 90% 
dos SL formados em fase positiva do GRADATL apresentaram precipitações máximas 
de até 3 mm/h, aproximadamente, isto é, os sistemas em fase positiva não se 
apresentaram tão intensos. 

A descrição acima sobre o histograma de distribuição de precipitação máxima é válida 
para o histograma de distribuição de precipitação média (Figura 3) onde o 
comportamento das curvas não apresentou diferença do comportamento da 
precipitação máxima. Contudo, tanto para a precipitação média como máxima não se 
observou mudanças significativas entre as curvas de GRADATL positivo e GRADATL 
negativo. 

Para avaliar o quanto de precipitação foi gerada pelos SL em relação ao total 
precipitado, a Figura 4 foi gerada. Verifica-se, na Figura 4, que em todos os casos, os 
SL são mais responsáveis pelas precipitações no litoral do que no continente adentro. 
As figuras que representam o comportamento da precipitação gerada pelos SL em 
relação à precipitação total dos sistemas lineares mostram que os anos de 2002, 2003 
e 2006 apresentaram comportamentos bem semelhantes, em que os SL expressaram-
se mais significativamente no ano de 2002 e no ano de 2003. Vale salientar que no ano 
de 2002, os SL foram responsáveis por acumulados elevados de precipitação tanto na 
região litorânea quanto na região continental. Em 2006, há pouca influência dos SL na 
precipitação da região. Ao Sul de 2°S, a leste de 58°W, os SL explicam pouco da 
precipitação ocorrida naquela região. No litoral do Suriname, os SL explicam em torno 
de 55% das precipitações. No oceano, principalmente ao Norte de 8°N e a leste de 
50°W, os SL chegam a explicar 65% das chuvas registradas no período estudado. 

Considerando as Figuras 4 d), e) e f), é observado que os SL explicam mais as 
precipitações sobre o continente do que sobre o oceano, ou seja, o oposto do que foi 
observado no ano de 2003, o que pode estar relacionado ao posicionamento da ZCIT. 
No litoral do Suriname, por exemplo, os SL no ano de 2004 explicaram melhor as chuvas 
do que no ano de 2003, na mesma localidade. No ano de 2004, os SL representaram 
até 55% das chuvas, enquanto que no ano de 2003, os SL representaram até 65% das 
chuvas ocorridas sobre o oceano. Em 2007, a precipitação associada aos SL em relação 
a todos os sistemas que provocaram precipitação, notou-se uma distribuição espacial 
maior do que nos anos de 2001 e 2004, sem valores altos de precipitação. Haja vista a 
similaridade entre as distribuições de precipitação apresentadas anteriormente, não se 
notou uma maior porcentagem de chuvas pelos SL no ano de gradiente negativo. 

  

 
Conclusão 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 261 

 

 

O estudo apresentou uma ampliação da avaliação da precipitação associada às linhas 
de instabilidade e a relação com o GRADATL considerando os dois cenários de 
gradiente: o GRADATL positivo e o GRADATL negativo. Assim, verificou-se que as 
curvas de precipitação máxima e média são similares, não apresentando diferença 
significativa. Contudo, as precipitações máximas dos sistemas na fase negativa do 
gradiente apresentaram uma pequena superioridade em relação à precipitação dos 
sistemas na fase positiva do gradiente. 

A avaliação da distribuição da precipitação da relação entre a precipitação gerada pelos 
sistemas lineares e a precipitação gerada por todos os sistemas mostrou que não há 
padrão claro da distribuição da precipitação para GRADATL positivo e negativo. Ainda 
se faz importante comentar a grande porcentagem de precipitação na região de estudo 
gerada pelos SL, indicando que a forte atuação das linhas de instabilidade 
(denominadas SL) na área estudada. 
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Anexos 

 

 

Figura 1. Mapa da localização da área de estudo. 
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Tabela 1 – Variáveis contidas dentro da base de dados do ISCCP-Tracking 
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Figura 2 – Distribuição da precipitação máxima dos SL nos anos de fase positiva e de 
fase negativa do GRADATL em função da ocorrência (%). 

 

 

Figura 3 – Distribuição da precipitação média dos SL nos anos de fase positiva e de 
fase negativa do GRADATL em função da ocorrência (%). 
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Figura 4 – Distribuição da precipitação da relação SL/TOTAL (%) sobre a área de estudo 
nos diferentes anos negativos [a) 2002, b)2003 e c)2006] e anos positivos [d)2001, 
e)2004 e f)2006]. 
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TÍTULO: Reaproveitamento de resíduos para produção de tijolos do tipo solo-cimento 

Resumo 

 

Uma das maiores consumidoras dos recursos naturais existentes no planeta é a 
indústria de construção civil. Do extrativismo mineral são geradas toneladas de resíduos 
para se utilizar apenas o produto beneficiado, gerando impactos ambientais. Os 
resíduos podem ser utilizados como subprodutos para diversas indústrias destacando-
se a indústria da construção. Diversas pesquisas têm sido realizadas com a utilização 
de resíduos em materiais de construção, destacando-se a incorporação de resíduos em 
tijolos solo-cimento, esse tijolo é também chamado de tijolo ecológico por não ser 
necessário tratamento térmico para sinterização dos argilominerais. Esse trabalho 
científico consiste na aplicação conjunta dos resíduos do beneficiamento de scheelita e 
de britagem de rochas com o uso de manipueira em substituição à água para produção 
de tijolos resíduos-cimento que possuam propriedades físicas e químicas adequadas 
para uso pela sociedade. 

 
 
Palavras-chave: Resíduos da mineração, resíduos da agroindústria, tijolo ecológico 

TITLE: Reuse of waste for the production of soil-cement bricks 

Abstract 

 

One of the largest consumers of natural resources on the planet is the construction 
industry. From mineral extraction, tons of waste are generated to use only the benefited 
product, generating environmental impacts. Waste can be used as by-products for 
various industries, especially the construction industry. Several researches have been 
carried out with the use of residues in building materials, highlighting the incorporation 
of residues in soil-cement bricks, this brick is also called ecological brick because no 
thermal treatment is required for sintering of clay minerals. This scientific work consists 
in the joint application of scheelite beneficiation and rock crushing residues with the use 
of manipueira instead of water to produce cement-waste bricks that have adequate 
physical and chemical properties for use by society. 

 
 
Keywords: Mining wastes, agro-industry wastes, ecological brick 

Introdução 
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Por causa de uma incessante exploração do homem aos recursos naturais, estimulada 
por um modelo econômico baseado em consumo excessivo e na obsolescência 
programada, vem ocorrendo diversos impactos ambientais, tais como: a poluição da 
água, do solo, a degradação da fauna e da flora. Um dos maiores problemas de poluição 
da atualidade se trata do descarte inadequado dos resíduos provenientes de toda a 
indústria, porque ocupa uma grande quantidade de volume que, muitas vezes, é 
misturado com o meio orgânico, chegando, por exemplo, aos lençóis freáticos e 
consequentemente às nossas casas, provocando por muitas vezes problemas de 
saúde. Estima-se que cerca de 76,5 milhões de pessoas sofram, no nosso país, com os 
efeitos causados pela má destinação dessas sobras. Devido a esses e a diversos outros 
problemas ambientais o termo “desenvolvimento sustentável” ganha vida, para atender 
as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
atenderem a suas próprias necessidades (DIAS, 2009). Trata-se de uma maneira de 
transformar os resíduos em matéria prima para outros produtos, ganhando destaque por 
ser uma das alternativas mais baratas e de maior custo benefício. Para alavancar esse 
sistema de sustentabilidade entra a contribuição governamental através da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que além de regulamentar a gestão adequada 
de resíduos, também inclui questões para o desenvolvimento econômico e social, bem 
como a manutenção da qualidade ambiental. Como um exemplo dessa prática, dentro 
da construção civil nos últimos anos foi gerado um aumento no número de produtos com 
resíduos de diversas áreas, seja da própria construção civil, da perfuração de poços, ou 
até mesmo da pesca. Tendo em vista que a utilização de resíduos minerais tem 
demonstrado demasia importância no desempenho dos materiais que possuem 
matrizes cimentícias. O presente projeto tem como objetivo estudar as características e 
propriedades físicas e mecânicas de tijolos maciços produzidos com composições de 
resíduo de scheelita, proveniente das minas de extração de tungstênio, resíduo de pó 
de pedra, resíduo das minas de extração de pedras, e manipueira, resíduo proveniente 
do plantio da mandioca, além de caracterizar essas matérias primas e analisar a 
microestrutura das amostras confeccionadas a partir das formulações. 

 
Metodologia 

 
Como metodologia foram avaliadas as caracterizações de cada resíduo 
separadamente, realizando os ensaios de granulometria, densidade, Fluorescência de 
Raios X (FRX) e Difração de Raios X (DRX), devido ao cuidado em sua trabalhabilidade 
por causa do teor de cianeto, foi realizado inicialmente um ensaio de determinação de 
cianeto no resíduo da manipueira, no laboratório de Bioagri em Paulista-PE. Em seguida 
foram realizados ensaios de compactação e a produção de tijolos maciços. Após a 
preparação dos tijolos, foram feitos os ensaios de Resistência a Compressão Simples 
(RCS), Absorção de Água (AA), análise de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
após fratura para 7 dias de cura. As caracterizações físicas e as análises químicas dos 
materiais foram realizadas nos Laboratórios de Materiais e Mecânica dos Solos do 
Departamento de Engenharia de Materiais (DEMAT), e no Laboratório de Materiais 
Cerâmicos e Metais Especiais (LMCME), no Departamento de Física Teórica e 
Experimental (DFTE). 

MATERIAIS 

O resíduo de scheelita é oriundo do beneficiamento de tungstênio. É constituído por 
calcita e quartzo em maior quantidade, a scheelita (um dos elementos em menor 
quantidade) e outros minerais. É encontrado em abundância na mina Brejuí, Currais 
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Novos/RN – Brasil, cuja produção é cerca de 50 m³ ao dia, e 18.000 m³ ao ano 
(MACHADO, et al, 2012). 

O pó de pedra é o resíduo gerado pelo processo de quebra de rochas (britagem) por 
meio de britadores para obtenção de pedra brita. O resíduo em si representa de 15 a 
20% da produção de uma exploração de britagem, como consequência da cominuição 
de rochas (DUARTE, 2013). 

O resíduo de manipueira é retirado do processo industrial de beneficiamento da goma 
de mandioca. Após a lavagem e descasque da mandioca há o efluente da lavagem, e 
na etapa da prensagem é extraído o líquido venenoso da mandioca, a manipueira, os 
quais são diluídos em água, e ambos descartados. Para cada tonelada de raízes 
processadas são gerados cerca de 300 litros de água residual (SOUZA, 2019). 

O cimento composto CP II F-32 foi adquirido no comércio local da cidade de Natal-RN. 

MÉTODOS 

Os resíduos foram submetidos a analise granulométrica por difração a laser do solo no 
laboratório de física experimental da UFRN. Após as análises granulométricas - 
realizadas conforme a NBR NM 248 -, foram feitos os ensaios de DRX, para a 
identificação de fases cristalográficas que estão presentes no material, e FRX para a 
identificação dos átomos que constituem os materiais, sendo tratados em seguida pelo 
método Rietveld para a quantificação das fases. Foram preparadas então 3 formulações 
de igual teor de Resíduo de Scheelita (50%) e Pó de Pedra (50%), variando a quantidade 
de cimento em 6%, 9% e 12%, e a manipueira tomando a função da água. As amostras 
foram compactadas em forma de tijolos maciços. 
Três tijolos de cada formulação foram levados para o teste de Absorção de água, onde 
foram secos em estufa, pesados e imersos em água por 24 horas, sendo pesados 
novamente para saber o aumento do peso após a absorção, conforme a NBR 8492. Os 
outros três tijolos de cada formulação foram levados para o ensaio de RCS, realizado 
conforme as NBR 12.025:2012 e NBR 8.492:1984, onde foram exercidas cargas de 
compressão até o rompimento dos mesmos, depois de rompidos e observado as 
respectivas cargas, foi extraído uma amostra de cada corpo para fazer o ensaio MEV. 

  

 
Resultados e Discussões 

 

Os resultados dos ensaios de granulometria estão apresentados nas Figuras 1 e 2. 
Conforme dispostos nas figuras, os percentuais de amostra passante da scheelita na 
peneira Nº 4 atinge o valor de: 100%, na peneira Nº 40 o valor foi: 99,64%, na de Nº 
200: 65,12%, já o pó de pedra, na peneira Nº 4 atinge: 98,91%, na peneira Nº 40: 50,68% 
na de Nº 200: 11,21%. Nos resultados podemos ver que o pó de pedra apresenta uma 
granulometria média maior que o resíduo de scheelita, a diferença de espessura pode 
influenciar na resistência final dos corpos de prova, tendo em vista que o resíduo de 
scheelita ocupará os vazios do pó de pedra. 
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Os ensaios de FRX e DRX depois de tratados pelo método Rietveld apresentaram os 
resultados mostrados nas Tabela 1, 2. Podemos ver que o resíduo de scheelita 
apresenta a maior parte da sua composição formada por Cálcio (53.37%), Ferro 
(17.99%) e Silício (13.25%), enquanto o pó de pedra apresenta em grande parte Silício 
(36.34%) e Ferro (26,99%). As Figuras 3 e 4 constatam as fases de Calcita, Quartzo, 
além da fase da Scheelita e o óxido de silício corroborando com os resultados do FRX, 
e confirmando os elevados teores de sílica e óxido de cálcio. As composições dos 
resíduos correspondem com as exigências químicas de materiais pozolânicos da NBR 
12.653:1999. 

No ensaio de compactação apresentou o valor do peso específico aparente seco 
máximo e da umidade ótima da composição 50% scheelita, 50% pó de pedra (Figura 5). 
O resultado da massa específica foi de 1,861 g/cm³ e a umidade ótima de 11,53%. 

De acordo com a metodologia adotada, realizando inicialmente testes no limite inferior 
(6CM), limite superior (12CM) e ponto central (9CM), obtendo-se os dados dos ensaios 
para RCS em 7 dias de cura tem-se a Tabela 3. Nota-se que houve uma elevação de 
resistência da formulação 6CM para 9CM, porém de 9CM para 12CM não houve 
mudança significativa. Isso pode ser devido a composição 6CM estar com o teor de 
cimento estequeometricamente baixo para promover reações cimentícias em todo o 
conjunto. Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) recomenda-se 
o uso de 7% como teor de cimento a ser adotado para tijolos solo-cimento. Todos os 
valores médios de resistência à compressão simples para os tijolos ficaram acima de 2 
Mpa e inclusive com valores individuais maiores que 1,70Mpa, seguindo a exigência da 
norma NBR 8491, indicando que os tijolos podem ser utilizados para alvenaria sem 
função estrutural. 

A Figura 7 mostra as micrografias para a formulação 6CM em 7 dias apresentando uma 
partícula de cerca de 7 µm de diâmetro (a) com estruturas de agulhas semelhantes a 
etringita e estruturas fibrosas e esponjosas semelhantes ao silicato de cálcio hidratado. 

 
Conclusão 

 

O resíduo do beneficiamento de scheelita e de britagem de rochas mostrou-se viáveis 
à incorporação em tijolos em substituição ao solo, tendo como maior vantagem a sua 
utilização em conjunto por promover um elevado grau de empacotamento entre as 
partículas dos mesmos. A manipueira contribuiu para melhor coesão entre as partículas, 
atuando como um plastificante e ligante e ainda com uma indicação de atuar como 
catalisador, ativando reações com o cimento e os resíduos. Conforme indicado nas 
hipóteses foi possível obter uma redução no uso do cimento, porém não foi devido à 
composição química dos resíduos, mas o elevado empacotamento entre os mesmos e 
elevada dureza de alguns de seus componentes, além da contribuição da manipueira. 
Foi possível produzir tijolos sem uso de solo ou algum material com argilomineral, sendo 
produzido de resíduos com baixa ou nenhuma plasticidade, tendo a manipueira como 
plastificante. Todas as formulações (6CM, 9CM e 12CM) apresentaram propriedades 
mecânicas satisfatórias para uso em alvenaria de vedação. Destaca-se a composição 
9CM com melhor custo benefício, uma vez que possui menos cimento que a formulação 
12CM com todos os resultados equivalentes. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 270 

 

Referências 

 

MACHADO, T.G. et al., "Analysis of the Incorporation of Scheelite Residue in Kaolinitic 
Clay of Boa Saúde-RN". Materials Science Forum, Vols. 727-728, pp. 844-849, 2012. 

DUARTE, JOÃO BATISTA. Estudo da substituição de agregados miúdos naturais por 
pó de pedra em concreto de cimento Portland. Dissertação de Mestrado. Programa de 
Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. Centro de Ciências Exatas e da 
Terra. UFRN, Natal, 2013. 

DIAS, Gilka da Mata. Cidade Sustentável- fundamentos legais, política urbana, meio 
ambiente, saneamento básico. Natal: Ed. do Autor, 2009. 384p 

SOUZA, Jônatas Macêdo de. Tijolos de Solo-Cimento Produzidos com Manipueira em 
Substituição À Água. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em 
Engenharia Civil, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, maio, 
2019. 

 
Anexos 

 

 

Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 

 

 

Figura 4 
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Figura 5 
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Figura 6 
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Figura 7 

 

 

Tabela 1 
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Tabela 2 

 

 

Tabela 3 

 

 

Tabela 4 
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Tabela 5 
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TÍTULO: CO2 estocado na coluna de ar abaixo do sensor Eddy Covariance em ambiente 

de Caatinga 

Resumo 

 

O CO2 armazenado no dossel abaixo do sensor eddy covariance, não detectado por 
esse, é bastante sigificativo no cômputo do NEE em florestas úmidas e de grande porte, 
tal como a Amazônia. Em ecossitemas de regiões áridas e semiáridas, normamente 
constituidos de plantas de baixo porte, o efeito desse componente no cômputo do NEE 
ainda é um incógnita. Assim, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar esse efeito 
durante as estações seca e chuvosa no Bioma Caatiga. Os dados foram coletados na 
Estação Ecológica do Seridó (ESEC-Seridó), próximo ao município de Serra Negra do 
Norte, no estado do Rio Grande do Norte, utilizando um método Eddy Covariance. Os 
resultados evidenciaram que a inclusão do Sc no cômputo do NEE não causou efeito 
significativo e que o mesmo pode ser desprezado, haja vista que os valores médios do 
NEE (sem o Sc) e do NEE (com o SC) durante a estação chuvosa foram de -2.397 e 
2.403 µmol m-2 s-1, respectivamente. Durante a estação seca esses valores foram de 
-0,981 e 0,983 µmol m-2 s-1. 

 
 
Palavras-chave: Caatinga. Eddy Covariance. CO2. 

TITLE: CO2 stored in air column below Eddy Covariance sensor in Caatinga 

environment 

Abstract 

The CO2 stored in the canopy below the undetected eddy covariance sensor is very 
significant in the calculation of SEN in large and humid forests such as the Amazon. In 
ecosystems of arid and semi-arid regions, usually made up of small plants, the effect of 
this component on the calculation of SEN is still unknown. Thus, the present research 
aimed to evaluate this effect during the dry and rainy seasons in the Caatiga Biome. Data 
were collected at the Seridó Ecological Station (ESEC-Seridó), near the municipality of 
Serra Negra do Norte, in the state of Rio Grande do Norte, using an Eddy Covariance 
method. The results showed that the inclusion of Sc in the calculation of the NEE had no 
significant effect and that it can be neglected, considering that the average values of the 
NE (without the Sc) and the NEE (with the SC) during the rainy season were of -2,397 
and 2,403 µmol m-2 s-1, respectively. During the dry season these values were -0,981 
and 0,983 µmol m-2 s-1. 
 
Keywords: Caatinga. Eddy Covariance. CO2. 
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Introdução 

O fluxo líquido de CO2 entre os ecossistemas terrestres e a atmosfera (daqui em diante 
referido como NEE – Net Ecosystem Exchange) é a diferença entre o CO2 absolvido 
pelas plantas através da fotossíntese e o CO2 emitido pelos próprios ecossistemas 
terrestres através de sua respiração. 

O NEE pode ser obtido experimentalmente utilizando a técnica da Covariância dos 
Vórtices Turbulentos (eddy covariance). Em rigor, a técnica de eddy covariance fornece 
o fluxo turbulento de CO2 (FCO2) e o NEE é a soma do FCO2 e a taxa de variação do 
armazenamento de CO2 na coluna de ar abaixo da altura de medição do fluxo (SCO2) 
(Pahari et al., 2018). Normalmente, SCO2 é negligenciado e o NEE é considerado como 
sendo numericamente igual ao FCO2, principalmente em estudos conduzidos sobre 
vegetação cujo dossel tem altura reduzida, tais como grama e pastagens (Wolf et al., 
2011; Pahari et al., 2017). No entanto, os valores do SCO2 podem ser estimados 
utilizando a equação proposta por Aubinet et al. (2001), a qual foi utilizada em estudos 
sequentes, tais como Jensen et al. (2017). A referida estimativa leva em consideração 
a variação da concentração de CO2 durante o intervalo no qual o fluxo líquido de CO2 
foi estimado, a temperatura do ar, a pressão atmosférica, a altura do sensor e o intervalo 
de tempo supramencionado. 

Sobre o Bioma Caatinga o termo SCO2 tem sido negligenciado em estudos realizados 
sobre esse ambiente (Silva et al., 2017; Pires et al., 2017). No entanto, há muitas 
incertezas, haja vista que a Caatinga é um bioma que propicia cobertura vegetal 
naturalmente heterogênea, uma vez que apresenta diferentes fisionomias em diferentes 
regiões do Semiárido Brasileiro. Também deve ser considerada a elevada sazonalidade 
de suas atividades fisiológicas e metabólicas controladas de sobremaneira pela 
precipitação, conforme demonstrado pela sazonalidade do NDVI por Barbosa et al. 
(2006). 

 
Metodologia 

 

O estudo foi realizado em uma área preservada do Bioma Caatinga, a qual é uma 
floresta tropical sazonalmente seca, no Semiárido do Nordeste do Brasil (6°34′42″S, 
37°15′05″W, 205 m acima do nível do mar) (Campos et al., 2019). 

Dados 

Os dados utilizados (componentes do balanço de energia, ET e dados meteorológicos) 
foram coletados em campanhas experimentais conduzidas em áreas de caatinga, 
através de uma torre micrometeorológica equipada com um sistema de Eddy 
Covariance a 11 m de altura, instalada próximo ao município de Serra Negra do Norte, 
no estado do Rio Grande do Norte. Mais detalhes sobre os métodos de coletas e 
processamento dos dados podem ser encontrados em Campos et al. (2019). 

Cálculo do CO2 Estocado na Coluna de Ar abaixo do sensor Eddy Covariance 

Os valores do foram estimados utilizando a Equação 1, proposta por Aubinet et al. 
(2001) , durante as estações seca e chuvosa do ano de 2014. Em que ΔCO2 é a 
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variação na concentração de CO2 (µmol mol−1), durante o intervalo de 30 min, Z é a 
altura do sistema eddy covariance acima do solo (m), R é a constante universal dos 
gases, Ta é a temperatura do ar (K), Pa é a pressão atmosférica (Pa) e Δt é o intervalo 
de tempo sobre o qual o fluxos foram calculados (s). Os valores de ΔCO2, Ta e Pa foram 
observados na torre de Eddy Covariance. 

 
Resultados e Discussões 

 

De acordo com Oliveira et al. (2006), como indicativo das taxas líquidas dos processos 
de respiração e fotossíntese de uma vegetação, considera-se que valores positivos dos 
fluxos de CO2 representam emissões de CO2 para atmosfera via respiração das plantas 
e do solo. Ainda de acordo com Oliveira et al. (2006), os valores negativos indicam fluxos 
de carbono da atmosfera para a vegetação, devido ao processo fotossintético, que 
sequestra CO2 da atmosfera. 

No período diurno, a fotossíntese (valores negativos) prevaleceu sobre a respiração 
(valores positivos) no bioma caatinga tanto na estação chuvosa como na estação seca 
conforme evidencia as curvas da Figura 1, que apresenta o comportamento diário dos 
componentes do NEE. A prevalência da fotossíntese durante o dia é devida a a 
disponibilidade de radiação solar ou radiação fotossinteticamente ativa nesse período. 
Durante o período noturno, ocorre o inverso (Figura 1): a respiração do ecossistema 
prevalece devido a fotossíntese ter sido interrompida em quase todas as espécies, 
exceto as cactáceas, cujo mecanismo fotossintético é o CAM (sigla do termo em inglês 
Crassulasean Acid Metabolism), cuja assimilação do CO2 é realizada no período 
noturno (Bezerra et al., 2014). Embora as cactáceas sejam comum no Semiárido 
Brasileiro, sua abundância ainda não é suficiente para modificar a condição 
prevalecente da respiração noturna. 

As curvas da Figura 1 evidenciam claramente o efeito da disponibilidade hídrica no 
processo de assimilação do CO2 pela vegetação (curvas de FCO2 e NEE). Durante a 
estação chuvosa (Figura 1, superior) a assimilação máxima foi da ordem de -12 µmol 
m2 s-1, enquanto que durante a estação seca (Figura 1, inferior) a assimilação máxima 
foi da ordem de -5 µmol m2 s-1. O maior sequestro de carbono na estação chuvosa é 
devido o aumento de armazenamento da água do solo, consequentemente aumentando 
a cobertura foliar da caatinga e a fotossíntese das plantas. Ou seja, durante a estação 
chuvosa, a vegetação absorveu mais CO2 do que emite. 

Ainda na Figura 1, além das curvas do FCO2 e do NEE é também apresentada a curva 
do Sc. Verifica-se que o seu efeito no cálculo do NEE é praticamente desprezível 
durante ambas as estações, exceto durante o início da manhã (das 06:00 às 08:00 na 
hora local) durante a estação chuvosa (Figura 1, superior). No referido período, o Sc 
atingiu um pico da ordem de -2 µmol m2 s-1. Nesse mesmo intervalo de tempo é 
possível observar uma clara diferença entre as curvas FCO2 e do NEE. Durante a 
estação seca (Figura 1, inferior) também é possível notar comportamento similar, porém 
em magnitudes bem inferiores em relação a estação chuvosa. 

Esses picos observados no Sc durante início da manhã têm sido observados em outros 
biomas tais como a Amazônia (Zeri e Sá, 2010). Essa comportamento é atribuído a 
concentração de CO2 no interior do dossel que ocorre durante a noite e que é 
intensamente absorvido pela vegetação após o nascer do sol a medida que a 
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disponibilidade da radiação fotossinteticamente ativa vai aumentando. Como esse CO2 
estava armazenado abaixo do sensor, a absorção do mesmo não é detectado pelo 
mesmo. 

Nota-se ainda que o pico de absorção do CO2 ocorre antes do meio-dia (maior 
disponibilidade de radiação fotossinteticamente ativa). Essa assimetria é atribuída a um 
mecanismo de defesa das plantas que antecipa a máxima abertura dos estômatos em 
relação ao horário de máxima disponibilidade da radiação fotossinteticamente ativa e 
assim, evitar a perda excessiva de água. 

O efeito do Sc no cálculo do NEE também é evidenciado na Tabela 1 que apresenta os 
valores médios de FCO2, Sc e NEE. Observa-se que a adição do termo Sc com o intuito 
de corrigir o valor do NEE não causou efeito significativo, haja vista que a diferença 
entre o FCO2 e NEE só é notada na quarta casa decimal. Desta forma, se os resultados 
de FCO2 e NEE forem apresentados com apenas duas casas decimais, os valores são 
idênticos. 

Ainda é possível observar, na Tabela 1, que a Caatinga se comportou como um 
sumidouro de CO2 mesmo durante a estação seca, comprovando a importância de 
preservar e conservar esse bioma como estratégia de mitigação dos efeitos das 
mudanças climáticas globais. 

 
Conclusão 

 

Em ambiente de Caatinga, a vegetação presente atua como sumidouro de CO2 
atmosférico, visto que o valor líquido do CO2 e do NEE foi negativo (prevalecendo a 
assimilação de CO2) durante os dois períodos estudados. Os resultados também 
evidenciaram que a inclusão do Sc no cômputo do NEE não causou efeito significativo 
e que o mesmo pode ser desconsiderado. 
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Figura 1. Ciclo diário médio dos componentes do NEE durante a estação chuvosa 
(Figura superior) e durante a estação seca (Figura inferior). 

 

 

Tabela 1. Médias diárias sazonais do FCO2, Sc e NEE para estação chuvosa e estação 
seca. 
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Equação 1. 
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TÍTULO: Síntese de Transportadores de Oxigênio á base de Manganês e Ferro para 

produção de energia com captura de CO2 visando aplicação no processo de Combustão 

por Looping Químico (CLC) 

Resumo 

 

Materiais á base de ferro e manganês tem sido utilizados como transportadores de 
oxigênio por diversos autores e os resultados obtidos tem sido bastante satisfatórios nos 
processos de combustão por recirculação química (CLC), tendo em vista que são 
materiais economicamente viáveis e não agressivos ao meio ambiente. Este trabalho 
tem como objetivo sintetizar novos transportadores de oxigênio para o processo CLC e 
caracterizá-los. Para isso foram usados nitratos de ferro e de manganês como sais 
precursores, tendo em vista que são de fácil acesso, economicamente viável e não 
agressivos ao meio ambiente. Os materiais sintetizados foram caracterizados pelas 
técnicas de DRX, MEV-FEG para análise da morfologia da estrutura obtida, Raman e 
TPR. 

 
 
Palavras-chave: Recirculação química. Ferro. Manganês. Transportador de oxigênio. 

CLC. 

TITLE: SYNTHESIS OF OXYGEN CARRIERS BASED ON MANGANESE AND IRON 

FOR ENERGY PRODUCTION WITH CO2 CAPTURE LOOKING FOR APPLICATION 

IN THE CHEMICAL LOOPING COMBUSTION PROCESS (CLC) 

Abstract 

 

Iron and manganese based materials have been used as oxygen carriers by several 
authors and the results obtained have been quite satisfactory in the chemical 
recirculation combustion (CLC) processes, considering that they are economically viable 
and not harmful to the environment. This work aims to synthesize new oxygen carriers 
for the CLC process and characterize them. For this purpose, iron and manganese 
nitrates were used as precursor salts, since they are easily accessible, economically 
viable and non-aggressive to the environment. The synthesized materials were 
characterized by XRD, SEM-FEG techniques to analyze the structure morphology 
obtained, Raman and TPR. 
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Keywords: Chemical looping combustion. Iron. Manganese. Oxygen carrier. CLC. 

Introdução 

O consumo de combustíveis fósseis, como petróleo, gás mineral e carvão mineral na 
geração de energia, a fim de atender a demanda tecnológica gera uma grande produção 
de gases intensificadores do efeito estufa, como dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O) e CFC’s. O acúmulo desses gases na atmosfera causam 
diversos danos ao meio ambiente. Desse modo, inúmeros pesquisadores de diferentes 
áreas têm se dedicado a busca e desenvolvimento de tecnologias e combustíveis 
sustentáveis. 

O processo de recirculação química (CLC) surge como alternativa para produção de 
energia com captura de CO2. Consiste em um sistema no qual dois reatores de leito 
fluidizados estão interligados, são eles um reator de combustível e um reator de ar no 
qual é utilizado um transportador de oxigênio (TO), um óxido metálico, que contém a 
quantidade de oxigênio necessária para converter o combustível (Ishida e Jin, 1996; 
Kronberger et al., 2004; Lyngfelt et al., 2001). No ciclo, inicialmente o óxido metálico 
(MexOy) reage com o combustivel (CnH2mOp), sendo assim reduzido (MexOy-1), 
podendo ounão atingir a sua forma metálica (Me) e o combustivel após conversão 
produz CO2 e H2O, que são separados por condensação. Em seguida, o transportador 
até então reduzido é oxidado ao ser introduzido no reator de ar e assim completa-se o 
sistema de recirculação química como aparece descrito na figura 1. 

Diferentes autores descrevem algumas características necessárias para que um 
transportador de oxigênio tenha um bom desempenho no processo de recirculação 
química, uma vez que eles são imprescindíveis no processo. Um transportador de 
oxigênio bom deve atender a alguns requisitos como (ADÁNEZ et al.,2012): 

• Ter capacidade suficiente de transportar oxigênio 
• Ser estável mecanicamente 
• Ser de baixo custo 
• Ser reativo em processos de redução e oxidação 
• Não ser agressivo ao ambiente 

As propriedades descritas acima são relevantes para o carreador e podem ser alteradas 
de acordo com o método de síntese escolhido e acabar comprometendo o desempenho 
do transportador de oxigênio. 

Este trabalho tem como objetivo sintetizar novos transportadores de oxigênio para o 
processo CLC e caracterizá-los. Para isso foram usados nitratos de ferro e de manganês 
como precursores, tendo em vista que são de fácil acesso, economicamente viável e 
não agressivos ao meio ambiente. 

 
Metodologia 

 

2.1. PREPARAÇÃO DOS CARREADORES 
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Os transportadores de oxigênio: Fe2O3, Mn2O3, FeMnO3, Fe2MnO4 e FeMn2O4 foram 
preparados através do método de combustão convencional, utilizando os nitratos de Fe 
e Mn como sais precursores e a ureia como combustível oxidante. Para a síntese, 
realizou-se a dissolução do combustível em aproximadamente 3mL de água destilada, 
seguida da adição dos nitratos de manganês e ferro nas proporções estequiométricas 
adequadas. Após completa solubilização dos reagentes, as soluções preparadas foram 
transferidas para cadinho e colocados em um forno mufla da marca EDG equipamentos 
(EDG-3ps 7000) á 400ºC por 10 min para combustão, em seguida, os pós dos materiais 
foram calcinados a 950ºC por 3h para que o sal residual fosse decomposto. 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE OXIGÊNIO 

As fases dos carreadores sintetizados obtidos foram analisadas através da técnica de 
DRX na forma de óxido, para análise foi utilizado um equipamento Shimadzu (XRD – 
6000) com fonte de radiação CuKα, varredura 2θ de 10 a 80° passo de 0,02° e 
velocidade de 2° min-1. O refinamento, ou seja, a identificação das fases obtidas foi feita 
através da comparação das posições dos picos e suas respectivas intensidades com os 
arquivos cifs das cartas de referência JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction 
Standards) contidas no banco de dados do ICSD (Inorganyc Crystal Structure 
Database). A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV-FEG) foi utilizada para 
examinar a morfologia de superfície dos transportadores utilizando um microscópio 
SSX550 da marca Shimadzu operando com filamento de Tungstênio a 15 kV. O 
espectro de Raman dos transportadores foi obtido através da análise em um 
espectrômetro raman da marca Horiba Scientific (HR Evolution), foi medido com uma 
potência ou intensidade de laser 1%, tempo de aquisição de 20s em 535 nm. A técnica 
de Redução a Temperatura programada (TPR) realizada em um equipamento 
Autochem II 2920 equipado com um detector do tipo TCD operando com atmosfera de 
10% de H2 em He na faixa de temperatura de 30 a 90°C com taxa de 10°C/min 
possibilitou a análise do perfil de redução dos materiais obtidos. 

 
Resultados e Discussões 

 

3.1. DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 

Os difratogramas de raios X obtidos das amostras de Fe2O3 e Mn2O3 estão 
apresentados na figura 2 juntamente com as cartas de referência da hematita, Fe2O3 
(ICSD 82137) e hausmanita, Mn2O3 (ICSD 33647) as quais aparecem sobrepostos aos 
dados experimentais, respectivamente, para comparação. Por meio dos difratogramas 
obtidos foi possível identificar as fases presentes nos materiais que se mostraram 
monofásicos, indicando que a síntese foi bem sucedida para ambos. O método Rietveld 
identificou a amostra Fe2O3 como sistema cristalino romboédrico e a amostra Mn2O3 
como sistema cristalino cúbico. 

Na figura 3 aparecem os difratograms de raios X obtidos para as amostras de FeMnO3, 
Fe2MnO4 e FeMn2O4,respectivamente, juntamente com os padrões de referência 
identificados como FeMnO3 (ICSD30237), hematita, Fe2O3 (ICSD 201097) e 
hausmanita, Mn2O3 (ICSD 33647). Ao observar o difratograma do FeMnO3 nota-se que 
este apresenta uma única fase, sendo ela identificada pela carta ICSD30237, 
apresentando sistema cristalino cúbico. No caso da amostra Fe2MnO4 nota-se que esta 
apresenta duas fases, são elas FeMnO3 e Fe2O3,o que indica um excesso de óxido de 
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ferro na estrutura. Na amostra FeMn2O4 identifica-se a presença de duas fases a fase 
FeMnO3 e Mn2O3, sendo os picos do FeMnO3 mais intensos sobrepondo os picos da 
fase Mn2O3. 

3.2. MISCROSCÓPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV-FEG) 

Para o MEV foram escolhidos três amostras especificas (Fe2O3, FeMnO3 e Fe2MnO4), 
a fim de observar a influência do aumento da quantidade de ferro na morfologia do 
composto. As imagens dos transportadores sintetizados e calcinados a 900ºC são 
apresentadas nas figuras seguintes, nas quais é possível observar a morfologia dos 
materiais. O óxido de ferro apresentou partículas pouco segregadas. 

Ao adicionar manganês à estrutura do carreador de oxigênio, na proporção 
estequiométrica de um átomo de ferro para um de manganês, nota-se que as partículas 
aparecem mais segregadas quando comparadas ao óxido de ferro. Além disso, 
apresentam formato mais regular. Porém quando se tem um excesso de ferro na 
estrutura do material o comportamento morfológico apresentado é similar ao do óxido 
de ferro, mas nele as partículas aparecem mais coalescidas. 

3.3. ESPECTROSCOPIA RAMAN 

Os transportadores de oxigênio Fe2O3 e Mn2O3 foram submetidos à espectroscopia 
Raman e os espectros obtidos foram comparados com os da literatura de modo a 
identificar os picos de maior relevância para identificação dos transportadores. 

• Fe2O3 

Os picos observados no raman (figura 6) caracterizam a amostra como óxido de ferro 
(III), tendo em vista que de acordo com a literatura os picos da hematita aparecem em 
225,245,291, 411, 500, 611 e 1321 cm-1(HANESCH, M.,2009), que correspondem aos 
picos observados na amostra analisada. 

• Mn2O3 

Ao observar o espectro Raman da amostra Mn2O3 (figura 7) nota-se a presença de dois 
picos um em 349 cm-1 e outro mais intenso em 640 cm-1 que, de acordo com a literatura 
(GINSBURG, A, et al., 2016) esses picos são característicos do óxido de manganês (III). 

3.4. REDUÇÃO A TEMPERATURA PROGRAMADA (TPR) 

A análise de Redução a Temperatura Programada possibilita a visualização dos perfis 
de redução dos dois transportadores de oxigênio escolhidos para essa análise, o 
FeMnO3 e o Fe2MnO4(311,49). 

A figura 8 apresenta os perfis de redução dos carreadores de oxigênio. Os dois 
transportadores FeMnO3 e Fe2MnO4 apresentaram em seus TPR três picos de 
redução. Para o FeMnO3 os picos aparecem em 200 °C, 414 °C e em 547°C, sendo 
este último o de maior intensidade. Para o Fe2MnO4 os picos aparecem em 301°C, 424 
°C e 566 °C. Realizando-se o somatório do consumo de hidrogênio dos três pricos em 
questão de cada amostra, tem-se que o consumo de hidrogênio total pela amostra 
FeMnO3 foi de 265,43 g/cm3 e para o Fe2MnO4 311,49 g/cm3. Vale salientar que o 
ferro apresenta diferentes fases de redução dependendo da temperatura trabalhada, ou 
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seja, apresenta um comportamento de redução complexo, desse modo se faz 
necessária a realização de DRX pós- teste TPR, o qual será realizado na continuidade 
do trabalho. 

 

 
Conclusão 

 

A partir dos resultados obtidos através da técnica de difração de raio x tornou-se 
possível a identificação das fases constituintes de cada transportador de oxigênio, 
sendo os transportadores Fe2O3, Mn2O3 e FeMnO3 identificados como monofásicos, 
ou seja, que apresentam apenas uma fase. E os transportadores Fe2MnO4 e FeMn2O4 
como sendo bifásicos. Além disso, possibilitou juntamente com as técnicas MEV-FEG e 
Raman, a constatação que o método de síntese escolhido foi bem sucedido, uma vez 
que os materiais obtidos foram os almejados inicialmente. A análise de TPR por sua 
vez, possibilitou a investigação do perfil de redução dos transportadores, que foram 
bastante reduzidos, indicando que estes podem ser aplicados no processo CLC, por 
apresentarem teor de redução considerável. 

De modo geral, os resultados obtidos foram os previamente esperados e o método de 
síntese por combustão convencional, apesar de não ser muito convencional para CLC 
mostrou-se eficaz, prático e rápido na obtenção dos transportadores. 

Para as próximas etapas do projeto visa-se o estudo das propriedades magnéticas 
desses materiais obtidos, bem como a sua avaliação em termo balança, a fim de obter 
mais informações sobre o comportamento desses transportadores. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Sistema de recirculação química (CLC) 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 291 

 

 

Figura 2: Difratogramas de raios x refinados pelo método Rietveld das amostras Fe2O3 
e Mn2O3. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 292 

 

 

Figura 3: Difratogramas de raios x refinados pelo método Rietveld das amostras 
FeMnO3, Fe2MnO4 e FeMn2O4. 
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Figura 4: Micrografias do óxido de ferro (Fe2O3) com ampliações de (i)10000 e (ii)30000 
vezes. 
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Figura 5: Micrografias do (1)FeMnO3 e (2) Fe2MnO4 com ampliações de (i)10000 e 
(ii)30000 vezes. 
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Figura 6: Espectro Raman do Fe2O3 
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Figura 7: Espectro Raman do Mn2O3 
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TÍTULO: Estudo da Síntese e escalonamento de sílicas mesoporosas com diferentes 

morfologias para a composição do Banco de Materiais do Labpemol 

Resumo 

 

As sílicas mesoporosas tem atraído muita atenção desde a sua descoberta e isto é 
devido às sua elevada, área superficial seu tamanho de poro homogêneo 
funcionalização fácil [1], essas propriedades fazem com que esse tipo de material tenha 
potencial de aplicação em diversas áreas de pesquisa. Todas essas propriedades 
podem ser variadas por meio de seus modelos e parâmetros de síntese [1]. Estruturas 
de sílica mesoporosa possuem importância crescente como suporte para enzimas e 
catalisadores organometálicos moleculares [2]. Por exemplo, esferas de tamanho 
micrométrico são bastantes interessantes em processos de separação [3]. O objetivo 
desse trabalho é sintetizar catalisadores mesoporosos, SBA-15 e KI-6, com diferentes 
morfologias para o banco de catalise do LABPEMOL. Onde foram feitas sínteses com 
diferentes padrões de temperatura e agitação. Os resultados foram obtidos por meio de 
Difração de Raios-X (DRX), Adsorção e Dessorção de N2 e Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV). 

 
 
Palavras-chave: Morfologia; Mesoporoso, SBA-15; KIT-6. 

TITLE: Synthesis and scaling study of mesoporous silicas with different morphologies 

for the composition of Labpemol Material Bank 

Abstract 

 

Mesoporous silicas have attracted a lot of attention since their discovery and this is 
because of their high surface area and their easy functionalization homogeneous pore 
size [1], these properties make this type of material have potential for application in 
various research areas. All these properties can be varied through their models and 
synthesis parameters [1]. Mesoporous silica structures are of increasing importance as 
a support for enzymes and molecular organometallic catalysts [2]. For example, 
micrometer sized beads are quite interesting in separation processes [3]. The objective 
of this work is to synthesize mesoporous catalysts, SBA-15 and KI-6, with different 
morphologies for the LABPEMOL catalysis bank. Where syntheses were made with 
different temperature and agitation patterns. Results were obtained by X-ray Diffraction 
(XRD), N2 Adsorption and Desorption and Scanning Electron Microscopy (SEM). 
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Keywords: Morphology; Mesoporous; SBA-15; KIT-6. 

Introdução 

    Peneiras moleculares são sólidos com porosidade definida e com capacidade de 
distinção de moléculas por suas dimensões e geometrias [4]. Os minerais porosos 
formam-se nessas condições: altas temperaturas e pressões. Entretanto, é preciso 
estabilizar os canais e cavidades desses minerais, pois, de outra forma, a pressão 
acabaria por destruir a rede porosa em formação. Essa estabilização também é efetuada 
pela água, que se incorpora aos sólidos e preenche os canais, na maioria das vezes na 
forma de soluções salinas ou alcalinas [5]. Esses materiais são classificados de acordo 
com sua porosidade: Microporos e Mesoporos. Nesse trabalho nosso objeto de estudo 
são os materiais com mesoporosidade, SBA-15 e KIT-6. O principal objetivo é por meio 
da mudança de parâmetros de síntese modificar a morfologia desses materiais e estudar 
o escalonamento. Os resultados discutidos aqui foram obtidos por meio de Difração de 
Raios-X (DRX), Adsorção e Dessorção de N2 e Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV). 

 
Metodologia 

 

Síntese do Material. 

     Os materiais foram sintetizados pelo método hidrotérmico descrito na literatura [3], 
onde para SBA-15 foi usado o copolímero tribloco P123 (EO20PO70EO20), ácido 
clorídrico (HCl) 37%, água destilada e tetraetilortosilicato (TEOS), como fonte de sílica. 
O procedimento consistiu na dissolução de 5,9 g de P123 em 150 g água destilada e 
30,4 g de ácido clorídrico por 2 horas em uma temperatura de 35 º C para FEES01SBC 
e 40 º C para FES00SBPar (material com morfologia padrão) com agitação de 300 rpm 
para todas as amostras do material. Após a dissolução completa do P123 adicionou 
12,35 g de TEOS e deixou em agitação por 3 h com 300 rpm, e em seguida em estático 
por 24 h para as amostras. Para a síntese de KIT-6 utilizou-se 4,15g de P123, 150 de 
H2O, 4,2 de butanol (ButOH) com temperatura de 35 º C para amostra FES03KC e 40ºC 
para amostra FES00KPar (amostra padrão) e após a dissolução do P123 adicionou 
cerca de 8,91g de TEOS. Após as 24 h de adição do TEOS, os materiais foram 
adicionados em autoclaves de teflon. E foram submetidas a estufa por 24 h em 100 º C. 
Por fim as amostras foram filtradas utilizando água destilada e bomba a vácuo e 
colocada para secar. Para em seguida, ser calcinada em uma rampa de calcinação de 
2 º C /min a 600 ° C por 6 h. 

Caracterizações. 

     Para verificar se houve um ordenamento dos poros do material, utilizou-se a técnica 
de difração de raios-X (DRX). Foi empregado o método do pó. O equipamento utilizado 
foi o Bruker D2Phaser equipado com um detector Lynxeye e radiação de cobre (CuKα, 
λ=1,54Å) com um filtro de Ni, corrente de 10 mA, voltagem de 30kV, utilizando um 
detector Lynxeye, a abertura da fenda foi de 0,1 com passo de 0,01º e tempo de 0,3 s, 
sendo os dados coletados em uma faixa 2q de 0,5º a 5º. Para analises de adsorção e 
dessorção de N2 foi utilizado equipamento ASAP 2020 V4.03 (V4.03 J). 
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     Todas as amostras foram caracterizadas através do Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV). O objetivo de obter as imagens é de observar a mudança na 
morfologia dos materiais que foram sintetizados e, assim, analisar a influência das 
variáveis estudadas nesse trabalho. O equipamento utilizado foi da marca ZEISS, 
modelo Auriga com emissor do tipo FEG (Field Emission Gun), com voltagem de 20Kv, 
com detector de análise química por Espectroscopia por Dispersão de Energia (EDS) 
acoplado marcar Bruker e modelo xflash detector 410-M. 

 
Resultados e Discussões 

 

    Foi obtido o Difratograma de Raios-X para as amostras do material SBA-15 (Figura 
1). Podemos observar que houve um deslocamento dos picos, característicos desse tipo 
de material, para valores de 2 θ maiores com relação a síntese padrão indicando uma 
diminuição no diâmetro de poros e consequentemente seu volume. Essa mesma 
amostra não mostrou picos característicos para os planos d110 e d200 indicando 
mudança na sua morfologia que pode ter afetado os poros presentes nesse plano, ou 
seja, mesoporos não homogêneos como na amostra FES00SBPar, dita como 
morfologia padrão. 

       Para as amostras de KIT-6 (Figura 2) houve um deslocamento de 2θ menores para 
os picos característicos para a amostra FES03K com relação ao material de morfologia 
padrão indicando um aumento de diâmetro de poros e consequentemente um aumento 
do volume de poros no material. Com relação aos picos característicos podemos 
observar que todos são vistos em ambas as amostras indicando uma homogeneidade 
de macroporos. 

     A partir da analise de Adsorção e Dessorção de Nitrogênio foi possível observar a 
partir do gráfico que o material sintetizado FES01SBC(Figura 3), nas condições 
apresentadas no procedimento experimental, mostrou uma deformidade indicando a 
falta de homogeneidade porosa, com base no material sintetizado com morfologia 
padrão FES00SBC (Figura 3), assim como podemos ver na Tabela 1. Para a mostra 
FES03KC (Figura 4) podemos observar que o material se mostrou uma mesoporosidade 
bastante homogênea com relação ao seu material de morfologia padrão, indicando uma 
boa reprodução em laboratório. 

     A partir da análise dos resultados da Adsorção e Dessorção de N2 foi possível obter 
uma tabela (Tabela 1) de dados, onde podemos observar que a amostra FES01SBC 
obteve um volume de mesoporos menor que o material de morfologia padrão e manteve 
o volume de microporos e apresentou poros com diferentes diâmetros indicando uma 
falta de homogeneidade como indicado pelo DRX e pelos gráficos anteriormente 
apresentados. A amostra FES03KC apresentou um aumento de volume de mesoporos, 
manteve o de microporos e obteve uma boa homogeneidade de poros, indicando ser 
uma síntese muito promissora. 

     Através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) é possível observar que 
houve a mudança de morfologia para a amostra FES01SBC (Figura 5) e FES03KC 
(Figura 7) com relação a suas amostras de morfologia padrão (Figuras 6 e 8), onde 
podemos observar uma morfologia esférica, indicando que a partir dos parâmetros de 
sínteses é possível mudar a morfologia dos materiais. 
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Conclusão 

 

     Por fim, ambos os materiais apresentaram mudança de morfologia usando 
parâmetros de sínteses diferentes, onde SBA-15 apresentou uma diferença em seus 
poros que afetou o volume de mesoporos e a homogeneidade destes. Enquanto a KIT-
6 apresentou um bom ordenamento de poros e aumentando seu volume de mesoporos 
apresentando uma boa homogeneidade poros. Sendo a KIT-6 até o momento o material 
mais propicio a mudança de morfologia sem efeitos negativos na sua estrutura de 
ordenamento interno. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Difratograma de Raios-X para FES00SBPar e FES01SBC 

 

 

Figura 2 - Difratograma de Raios-X para FES03KC e FES00KC 
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Figura 3 - Adsorção e Dessorção de N2 para FES01SBC e FES00SBC 

 

 

Figura 4 - Adsorção e Dessorção de N2 para FES03KC e FES00KC 

 

 

Figura 5 - MEV para amostra FES01SBC 

 

 

Figura 6 - MEV para amostra FES00SBC 

 

 

Figura 7 - MEV para amostras FES03KC 

 

 

Figura 8 - MEV para FES00KC 

 

 

Tabela 1 - Dados texturais para todas as amostras. 
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TÍTULO: Obtenção de Filossilicatos miméticos ao talco natural aplicados à adsorção de 

corantes têxteis: otimização via planejamento fatorial 

Resumo 

Um material híbrido funcionalizado por grupos amino foi sintetizado a partir de uma rota 
sol-gel, utilizando exclusivamente um percursor de silício contendo tais grupos 
funcionais. O material obtido foi um filossilicato de níquel (FSN) mimético à estrutura 
encontrada na natureza, o material possui disposição em folhas formadas por tetraedros 
de silício e octaedros de níquel num arranjo de 2:1, característico dos silicatos do tipo 
talco. Já é relatado na literatura a utilização de materiais inorgânicos lamelares para o 
processo de adsorção, inclusive no uso desses tipos de sólidos para remediação de 
efluentes industriais contaminados. O material foi utilizado em experimentos de 
adsorção de um corante aniônico reativo Remazol Blue RGB em solução aquosa. O 
material mostrou ter uma boa afinidade química com a espécie contaminante, mesmo 
em temperatura ambiente e sem alteração no pH. A confirmação do processo adsortivo 
foi comprovado pelos espectros de UV-Vis resultados da análise das soluções após o 
experimento. Foi utilizado o planejamento fatorial como ferramenta estatística para 
refinar os parâmetros do processo de adsorção a fim de obter critérios ótimos para 
método. Os fatores escolhidos para estudo foram o tempo de agitação do adsorvente 
na solução e o repouso desse mesmo sistema, assim obtendo um planejamento fatorial 
2^2. Os resultados do planejamento fatorial ainda podem ser utilizados para definir 
novas condições de estudo do processo adsortivo nesse material híbrido. 
 
Palavras-chave: Adsorção, Filossilicato, Sintético, Remediação, Corante 

TITLE: Obtaining of phyllosilicates mimetic to natural talc applied to textile dyestuff 

adsorption: optimized by factorial design of experiments. 

Abstract 

A study of industrial wastewater treatment technique has been briefly investigated, for 
reactive dye removal, in a Physico-chemical process. These experimental studies have 
indicated that a functionalized synthetic nickel phyllosilicate, mimetic to natural talc has 
the potential to act as an adsorbent for the removal of Remazol Blue RBG, an anionic 
reactive dyestuff from an aqueous solution. The processes were optimized by factorial 
design planning using variables of easy industrial control as stirring time and resting time. 
The experimental data show consistency in the synthesis methodology and indicates a 
higher adsorption capacity for greater interaction time. 
 
Keywords: Adsorption, Phyllosilicate, Synthetic, Remediation, Dyestuff. 

Introdução 

Quase todas as indústrias usam corantes e pigmentos para colorir seus produtos. Muitos 
destes são inertes e não-tóxicos na concentração de descarte no efluente. Entretanto, 
alguns não são inócuos, e em alguns casos, a cor transmitida por eles é muito 
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indesejável para o meio aquático1. Na indústria têxtil, são usados corantes de moléculas 
de estrutura complexa, alguns deles podem ter efeitos tóxicos ou carcinogênicos em 
animais, são difíceis de degradar biologicamente e mudam a penetração de luz no 
efluente, perturbando os processos biológicos naturais. Além do mais, são um dos mais 
problemáticos e difíceis tipos de poluentes a serem tratados por métodos 
convencionais2. 
  
Adsorção é um processo no qual moléculas dissolvidas são ligadas a superfícies de um 
adsorvente por forças de natureza química ou físca3. Minerais lamelares 
(argilominerais) afiguram-se ser interessantes percursores para preparações 
adsorventes4.  
  
Nesse estudo foi utilizado um filossilicato de níquel sintético, mimético ao filossilicato 
encontrado na natureza, para a adsorção química de um contaminante têxtil dissolvido 
em uma solução aquosa. Filossilicatos do tipo talco podem ser sintetizados mimetizando 
estruturas naturais, a fim de se obter superfícies lamelares contendo grupos funcionais 
intercalados. A substituição isomórfica é plenamente viável quando íons magnésio do 
talco, por exemplo, são substituídos pelo níquel na estrutura. Como resultado tem-se 
uma rede inorgânica funcionalizada no espaço interlamelar. A formação da rede é, 
geralmente, controlada via processos derivados do sol-gel, como a co-precipitação em 
meio básico. O organossilano funcional é inserido como integralmente ou parcialmente 
como fonte de silício, além do emprego de um sal do metal a constituir a rede inorgânica, 
por exemplo Mg ou Ni. A estrutura resultante, denominada 2:1 trioctaédrica, traz os íons 
metálicos em sítios octaédricos, que estão entre duas camadas de sítios tetraédricos, 
onde são dispostos os átomos de silício. Esses materiais, embora apresentem valores 
de área superficial reduzidos, possuem grande capacidade de adsorção de espécies de 
interesse, que podem ser desde estruturas porfirínicas até corantes têxteis poluentes5. 
  
O planejamento fatorial de experimentos pode utilizado como ferramenta estatística 
para a estimativa das condições ótimas do sistema6. O emprego de métodos 
quimiométricos proporciona melhorias na qualidade dos resultados, além de promover 
a redução de custos e geração de resíduos químicos, o que é de suma importância no 
âmbito de qualquer atividade na ciência Química7-8. Nessa investigação, o 
planejamento fatorial foi utilizado como método para analisar a influência de fatores 
previamente determinados no mecanismo de adsorção de corantes têxteis em 
filossilicatos sintéticos. 
 
Metodologia 

 
1) Síntese do filossilicato de níquel (FSN) Em um becker foram adicionados 80 mL de 
etanol PA e 10 mL de 3-aminopropiltrietoxissilano. 8,2 g de Ni(NO3)2.6H20, previamente 
dissolvido em 75 mL de etanol PA, foi acrescentado a essa solução e mantido sob 
agitação magnética a uma temperatura de 323K. 128 mL de uma solução de 0.5 mol de 
NaOH foi gotejada sobre a solução em agitação. Ao fim do gotejamento, o becker foi 
mantido em repouso, em temperatura ambiente por 48h, após esse período de 
envelhecimento o gel formado na reação foi filtrado e lavado com água deionizada e 
mantida numa estufa de secagem por 12h a 100° C. As partículas obtidas foram então 
maceradas em um almofariz até formar um pó fino. O pó obtido foi então caracterizado 
por FTIR Bruker Vertex 70 e DRX Bruker D2 Phaser na faixa de 5 a 70°.  
  
2) Experimento de adsorção Foram utilizados dois corantes têxtis de diferentes 
naturezas químicas no experimento adsortivo, utilizando uma proporção 
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adsorvente/adsorvato já relatados na literatura. Nesses experimentos foram utilizados 
20 mg de adsorvente (FSN) para 30 mL de solução aquosa de corante a uma 
concentração de 20 ppm, pH neutro, sob agitação magnética por 4 horas, em 
temperatura ambiente, sem influência de radiação UV. Um corante catiônico (Astrazon 
Red Violet 16B) e um aniônico (Remazol Blue RGB) foram testados nesses 
experimentos prévios, a fim de observar a interação entre a espécie química 
contaminadora e o adsorvente sintetizado. As soluções foram centrifugadas por 5 
minutos a uma velocidade 3500 rpm, filtradas e caracterizadas por um 
espectrofotômetro UV-Vis da Shimadzu, modelo 1800. O adsorvente foi recuperado por 
centrifugação, seco e caracterizado novamente por FTIR da Bruker, modelo Vertex 70. 
Com bases nos resultados de desses experimentos foram escolhidos os fatores e os 
materiais a serem usados no planejamento fatorial.  
  
3) Planejamento Fatorial Foi escolhido o corante têxtil aniônico Remazol Blue RBG 
utilizando os mesmos parâmetros de pH, concentração de solução, proporção 
adsorvente/adsorvato, isenção de radiação UV no experimento de adsorção. As 
variáveis analisadas no planejamento fatorial 22 com ponto central foram o tempo de 
agitação e tempo de repouso da solução contendo o adsorvente. Os cincos 
experimentos que compuseram o planejamento fatorial foram iniciados 
simultaneamente respeitando os níveis dos fatores escolhidos previamente para o 
estudo do planejamento. A Tabela 1 mostra os níveis dos fatores escolhidos e a Tabela 
2 mostra as condições dos cinco experimentos. As soluções foram centrifugadas por 5 
minutos a uma velocidade 3500 rpm, filtradas e caracterizadas por um 
espectrofotômetro UV-Vis da Shimadzu 1800. 
 
Resultados e Discussões 

 
A metodologia de síntese do material utiliza como fonte de silício apenas o 3-
aminopropiltrietoxissilano, a fim de obter uma folha tetraédrica altamente funcionalizada 
por grupos amino altamente reativos, uma vez que há um par de elétrons livres, no grupo 
funcional, disponíveis para interação. A confirmação da obtenção do material foi obtida 
primeiramente pela análise de DRX que indicaram os picos de difração dos planos 
basais característicos dos filossilicatos, como pode ser observado na Figura 1. O 
espectro ainda indicou a estrutura amorfa do material caracterizada por picos com uma 
larga distribuição. É possível observar na Figura 2, o espectro obtido no FTIR do material 
sólido indicou as vibrações e estiramentos característicos das ligações Si-O-Si, Si-OH 
e C–N, o que indica a formação da lamela tetraédrica composta tetraedros de silício.  
  
O primeiro ensaio de adsorção utilizando o corante têxtil catiônico Astrazon Red Violet 
16B foi caracterizado pela técnica de UV-Vis, cujo máximo de absorção característico 
dessa espécie química surge no comprimento de onda de 550. Foi observado que não 
houve a diminuição da absorbância da solução após experimento de adsorção. O 
adsorvente foi recuperado por centrifugação, seco e caracterizado por FTIR novamente. 
O espectro obtido provou não haver mudança nos grupos pendentes da amostra pós-
batelada, não havendo qualquer tipo de degradação por lixiviação na amostra.  
  
O segundo ensaio de adsorção foi realizado com o corante têxtil aniônico Remazol Blue 
RGB, sendo observada a diminuição da intensidade da cor azul da solução logo após o 
período de agitação magnética. Foi observada uma redução da intensidade da 
absorbância, no comprimento de onda característico dessa espécie química por volta 
de 600 nm, como observado na Figura - 3. O teste adsortivo também foi realizado em 
outros materiais da classe dos filossilicatos com diferentes densidades de grupos 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 305 

 

funcionais, como também em materiais mesoporosos (MCM-41 funcionalizada), para o 
entendimento da dinâmica do processo de adsorção em sólidos com estruturas 
distintas.  
  
Após o processo de agitação magnética do FSN com a solução de Remazol Blue RGB, 
a solução permaneceu em contato com o adsorvente, agora em repouso, em 
temperatura ambiente e protegido da luz. Após o período de 96 h era nítida a diminuição 
da intensidade da cor da solução, o que foi comprovado pelo espectro de UV-Vis, curva 
cerca de 3 vezes menos intensa do que na amostra que teve apenas 4 horas de agitação 
com o sólido híbrido.  
  
Esses resultados foram decisivos na escolha dos parâmetros estudados no 
planejamento fatorial. Seria economicamente mais aceitável o processo de adsorção 
ocorrer com o sistema adsorvente/solução em repouso invés de agitação, em um pH 
neutro, que não houvesse necessidade de correção de acidez e basicidade, sem a 
influência da temperatura sobre o processo, fatores que dificultam e encarecem 
aplicação de processos físico-químicos de tratamento de efluentes na indústria.  
  
Os experimentos do planejamento fatorial foram realizados utilizando o mesmo 
filossilicato de níquel (FSN) usando o tempo de agitação e tempo de repouso como 
fatores. As soluções utilizadas nos experimentos foram caracterizadas por UV-vis, como 
pode ser observado na Figura – 4, e foi realizado o cálculo da porcentagem da 
capacidade de adsorção (q) para o material em cada um dos níveis tomando o valor de 
absorção no comprimento de onda de 600 nm. Os valores calculados foram utilizados 
como resposta ao planejamento, entretanto nenhum efeito foi significativo no nível de 
95% de confiança. Embora os efeitos não sejam significativos, os resultados ainda 
podem ser utilizados para definir novas condições de estudo, a superfície de resposta é 
apresentada na Figura 5.  
  
Pelos contornos da superfície de resposta é possível perceber que uma maior adsorção 
foi obtida no tempo de 4 horas, mas a mesma resposta pode ser obtida usando-se 1 ou 
4 dias e aparentemente o repouso tem maior efeito quando o tempo é menor.  
  
O resultado obtido no diagrama de contorno estudado não foi significativo, porém é 
possível afirmar que o aumento de tempo de agitação do adsorvente com a solução, 
como também o aumento no tempo repouso influem positivamente no processo 
adsortivo do corante aniônico nesse material. 
 
Conclusão 

 
Com os resultados das caracterizações do material (FSN) é possível garantir a obtenção 
do filossilicato de níquel de estrutura mimética ao sólido encontrado na natureza. O 
filossilicato sintético apresenta um grau muito maior de pureza, além de uma desejada 
densidade de grupos funcionais, que são necessários para a aplicação desse material 
em um processo físico-químico. Esse mesmo material se mostrou eficiente na adsorção 
de um corante têxtil aniônico da família Remazol. O processo adsortivo ocorreu em meio 
aquoso, em temperatura ambiente e sem a necessidade da alteração do pH do meio. O 
material foi capaz de adsorver o corante contaminante (Remazol Blue RGB) em uma 
solução que simulava um efluente industrial, com concentração consideravelmente 
baixa de 20 ppm, o que indicou um bom nível de interação química entre a espécie 
dissolvida e o material obtido. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 306 

 

O planejamento fatorial aplicado ao sistema analisou a influência de fatores de fácil 
controle na indústria, a fim de permitir a viabilidade desse processo de remediação. 
Mesmo não sendo possível encontrar um nível suficiente de confiança sob a superfície 
de resposta obtida com os experimentos, é possível afirmar que o tempo de contato do 
adsorvente com a solução em repouso é um parâmetro influente na dinâmica do 
processo e os resultados podem ser utilizados na definição de novas condições de 
estudo com esse material. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1: Níveis dos fatores para o experimento de adsorção do corante Remazol Blue 
RBG 
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Tabela 2: Matriz do planejamento dos experimentos de adsorção do corante Remazol 
Blue RBG. 

 

 

Figura 1 - Difratograma de Raio-X do material sintetizado FSN. 
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Figura 3 - Espectros de UV-Vis das solução: (STOCK) 20 ppm de corante Remazol Blue 
RGB, (F-2NT) solução STOCK após 4 horas de agitação com filosilicato de níquel 
funcionalizado com tiocarbamida, (FSN-T2) solução STOCK após 4 horas de agitação 
+ 96h de rep 
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Figura 4 - Espectro de UV-Vis das soluções dos 5 experimentos do planejamento 
fatorial. 
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Figura 5 - Superfície de resposta para os fatores tempo e repouso. 
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Figura 2 - Espectro na região do infravermelho para o material FSN. 
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TÍTULO: Localização de clones no reticulado de Post 

Resumo 

A partir de uma perspectiva algébrica-universal, a Lógica Clássica pode ser definida 
como a lógica induzida pelo clone completo sobre o conjunto {0,1}. Qualquer outra lógica 
bivalorada pode ser vista, então, como uma sublógica ou fragmento da Lógica Clássica. 
Em 1941, Emil Post estudou o reticulado de todos os clones bivalorados, ordenados por 
inclusão [3]. Esse reticulado -- enumerável apesar de constituído por membros gerados 
por bases finitas -- constitui uma fonte valiosa de informação sobre os relacionamentos 
entre as sublógicas da Lógica Clássica. Em [4], Wolfgang Rautenberg explorou a 
classificação de Post para provar que toda lógica bivalorada é fortemente finitamente 
axiomatizável, por meio de uma estratégia que esconde um procedimento efetivo para 
produzir um Cálculo de Hilbert para qualquer fragmento da Lógica Clássica. Por uma 
aplicação do Teorema do Ponto Fixo de Kleene, dado um conjunto finito de operações 
básicas, qualquer conjunto finito de funções booleanas pode ser fechado sob projeções 
e composições múltiplas finitárias envolvendo as operações do conjunto base em tempo 
finito, de modo bottom-up. Depois, por uma análise top-down do reticulado, a posição 
do clone gerado pode ser determinada. Neste trabalho, implementou-se um algoritmo 
para determinar se dois conjuntos de funções geram o mesmo clone. O sistema 
resultante foi distribuído como um serviço RESTful e como uma aplicação web, para ser 
livremente utilizado pela comunidade. 
 
Palavras-chave: clones, reticulado de post, axiomatização 

TITLE: Locating clones in Post's Lattice 

Abstract 

From a universal-algebraic consequence-theoretic perspective, classical logic can be 
defined as the logic induced by the complete clone over {0,1}. Up to isomorphism, any 
other 2-valued logic may then be seen as a fragment of classical logic. In 1941, Emil 
Post studied the lattice of all the 2-valued clones, ordered under inclusion [3]. This lattice 
---countably infinite yet constituted of finitely generated members--- has constituted ever 
since an invaluable source of information and insights about the relationships among the 
sublogics of classical logic. In [4], Wolfgang Rautenberg explored Post's classification in 
proving that every 2-valued logic is strongly finitely axiomatizable; it is worth noting that 
this proof carries along an effective procedure for producing a Hilbert calculus to any 
fragment of classical logic. By an application of Kleene's Fixed-Point Theorem, any finite 
set of boolean functions may be closed under projection and finitary multiple composition 
in finite time, in a bottom-up fashion; as the thereby produced boolean clone must live in 
the corresponding lattice, by a clever top-down analysis of the latter one may then find 
its precise location. In this work, an algorithm to determine if two sets of functions 
generate the same clone was implemented. The resulting system was distributed as a 
RESTful web service and as a web application, to be freely used by the community. 
 
Keywords: clones, post lattice, axiomatization 
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Introdução 

A partir dos resultados obtidos por Emil Post (1941), tem-se que todos os fragmentos 
da Lógica Clássica estão organizados em um reticulado ordenado por inclusão, o qual 
embasa diversos estudos acerca das características e inter-relações desses 
fragmentos. Um desses estudos foi realizado por Wolfgang Rautenberg, o qual mostrou 
que todo fragmento da Lógica Clássica é fortemente e finitamente axiomatizável. A fim 
de se compreender esse resultado, são necessárias algumas definições sobre cálculos 
de Hilbert. 

Um cálculo de Hilbert $\mathcal{H}$ sobre uma assinatura $\Sigma$ é um par 
$\mathcal{H} = \langle \Sigma, R \rangle$, onde $R \subseteq 2^{L_\Sigma} \times 
L_\Sigma$ é o conjunto de regras de inferência que caracteriza esse cálculo. Para uma 
regra $\langle \Gamma, \varphi \rangle \in R$, $\Gamma$ é o conjunto de premissas da 
regra, enquanto $\varphi$ é a conclusão. A lógica induzida por um cálculo de Hilbert 
$\mathcal{H}$, $\mathcal{L}_{\mathcal{H}} = \langle \mathbf{L}_\Sigma, 
\vdash_\mathcal{H} \rangle$, é tal que $\Gamma \vdash_\mathcal{H} \varphi$ se, e 
somente se, existe uma sequência $\phi_1, \ldots, \phi_n \in L_{\Sigma}$ na qual 
$\phi_n=\varphi$ e cada $\phi_i$ ou pertence a $\Gamma$ ou é o resultado da aplicação 
de uma regra de inferência em $R$ a fórmulas $\phi_j$, $j < i$. Axiomatizar fortemente 
uma lógica $\mathcal{L}=\langle \Sigma, \vdash_\mathcal{L} \rangle$ significa encontrar 
um cálculo de Hilbert $\mathcal{H}$ tal que $\vdash_\mathcal{L}\;=\; 
\vdash_\mathcal{H}$. 

O resultado de Rautenberg, portanto, significa que, para cada fragmento da Lógica 
Clássica, existe um cálculo de Hilbert que o traduz por meio de um conjunto finito de 
regras. Um exemplo é a lógica induzida pelo clone gerado pelo conjunto unitário 
$\{\lor\}$, a qual é axiomatizada por regras que possuem as seguintes formas: $\langle 
\psi, \psi \lor \phi \rangle$, $\langle \psi \lor \psi, \psi \rangle$, $\langle \psi \lor \phi, \phi 
\lor \psi \rangle$, $\langle \psi \lor (\phi \lor \xi), (\psi \lor \phi) \lor \xi) \rangle$, para 
$\psi,\phi,\xi \in L_{\lor}$. Uma importante característica das demonstrações 
apresentadas por Rautenberg é que nelas há um procedimento subjacente para a 
obtenção do cálculo de Hilbert para qualquer fragmento da Lógica Clássica, bastando-
se conhecer o conjunto de operações básicas do clone associado. A implementação 
desse procedimento é de especial interesse para os estudiosos desses fragmentos e, 
mais importante, de suas combinações, visto que cálculos de Hilbert são ambientes 
propícios para a fibrilação de lógicas. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi o de implementar a localização de clones 
no Reticulado de Post, para servir como primeiro passo da implementação da extração 
automática de cálculos de Hilbert para os fragmentos da Lógica Clássica. A 
programação foi feita na linguagem Haskell e o programa foi disponibilizado tanto como 
um serviço \textit{web}, quanto como uma aplicação \textit{web} para uso pela 
comunidade. Este trabalho faz parte do projeto "Cálculos adequados para a combinação 
de sistemas lógicos" e foi desenvolvido em colaboração com Joel Felipe Ferreira 
Gomes. 

 
Metodologia 
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O Problema de Localização no Reticulado de Post (PLRP) foi estabelecido como: dado 
um conjunto finito $\mathcal{F}$ de operações sobre o conjunto $\{0,1\}$ e o reticulado 
de Post $\mathcal{P}=\langle \mathcal{B}^*, \subseteq \rangle$, encontrar $\mathcal{B} 
\in \mathcal{B}^*$ tal que $Clo^{\{0,1\}}(\mathcal{F}) = \mathcal{B}$. A solução proposta 
se baseia no fato de o reticulado possuir seções finitas e infinitas, consistindo, assim, 
nos seguintes passos: 1. Verificar se $Clo^{\{0,1\}}(\mathcal{F}) = \mathcal{B}$ para 
algum $\mathcal{B} \in \mathcal{B}^*$ das seções finitas. Se sim, retornar tal 
$\mathcal{B}$. 2. Se não, verificar, nas seções infinitas, de cima para baixo, se 
$\mathcal{B} \subseteq Clo^{\{0,1\}}(\mathcal{F})$ para algum $\mathcal{B} \in 
\mathcal{B}^*$. Em caso positivo, retornar $\mathcal{B}$. 

Note que a condição principal envolvida em ambos os passos listados acima refere-se 
a se um certo clone está contido em outro, dado que se tenha conhecimento dos seus 
conjuntos de operações básicas. Uma condição mais forte, a da igualdade entre os 
clones, dá origem ao problema conhecido, na literatura, como o Problema da 
Equivalência de Termos (PET) [1]. Pela definição de clone gerado por um conjunto de 
operações, tem-se que, para $\mathcal{F}_1$ e $\mathcal{F}_2$ conjuntos finitos de 
operações sobre $\{0,1\}$, se $\mathcal{F}_1 \subseteq Clo^{\{0,1\}}(\mathcal{F}_2)$, 
então $Clo^{\{0,1\}}(\mathcal{F}_1) \subseteq Clo^{\{0,1\}}(\mathcal{F}_2)$. Com isso, o 
PET se traduz na seguinte questão: dados os conjuntos finitos $\mathcal{F}_1$ e 
$\mathcal{F}_2$ de operações sobre $\{0,1\}$, é o caso de $\mathcal{F}_2 \subseteq 
Clo^{\{0,1\}}(\mathcal F_1)$ e $\mathcal{F}_1 \subseteq Clo^{\{0,1\}}(\mathcal F_2)$? 

Para respondê-la, as condições envolvidas podem ser simplificadas ainda 
mais,reduzindo-se o PET ao Problema de Pertencimento ao Clone (PPC): dado um 
conjunto finito $\mathcal{F}$ de operações sobre $\{0,1\}$ e uma operação $g : \{0,1\}^k 
\to \{0,1\}$, $k \in \omega^+$, informar se $g \in Clo^{\{0,1\}}(\mathcal{F})$. A solução 
para o PPC se utiliza de dois resultados teóricos. O primeiro diz que 
$Clo_n^{\{0,1\}}(\mathcal{F})$ é o menor conjunto de operações sobre $\{0,1\}$ que 
contém as projeções $n$-árias e é fechado por superposições sobre o conjunto 
$\mathcal{F}$, o que caracteriza uma especificação finita dado que $\mathcal{F}$ é 
finito. O segundo resultado é uma aplicação do Teorema do Ponto Fixo de Kleene,e 
garante que $Clo_n^{\{0,1\}}(\mathcal{F})$, por ser caracterizado por uma especificação 
finita, pode ser gerado em tempo finito, iniciando-se com o conjunto das projeções $n$-
árias e aplicando-se as superposições com as funções em $\mathcal{F}$. O algoritmo 
apresentado na Figura 2 se baseia diretamente nessa ideia para resolver o PPC. 

Como mostrado, a resolução do PPC implica na resolução do PLRP segundo o método 
apresentado e, por isso, ela foi a função implementada neste trabalho. A linguagem 
puramente funcional Haskell foi utilizada para a programação da referida função, a qual 
foi criada em um módulo separado, que, além da função mencionada, contém a 
implementação de conceitos como o de linguagens e relações de consequência. Além 
disso, uma aplicação \textit{web} desenvolvida no \textit{framework} Vue foi criada para 
prover uma interface amigável à comunidade, permitindo que se faça o teste de 
pertencimento a clone e equivalência de termos com facilidade. Ademais, a função é 
acessível por uma API RESTful, permitindo seu uso por terceiros em outras aplicações. 

  

 
Resultados e Discussões 
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Os resultados da implementação compreendem três principais módulos, implementados 
de forma independente: 

1. O \textbf{módulo de lógica}, que implementa os principais conceitos de lógica 
definidos na Introdução, incluindo também a implementação da função para teste de 
pertencimento a clone, chave deste trabalho. Um exemplo de definições na linguagem 
Haskell presentes nesse módulo está na Figura 3. 

2. Uma \textbf{API RESTful}, que se comunica com o módulo de lógica e disponibiliza 
\textit{endpoints} para cada função, acessíveis por qualquer aplicação conectada à 
Internet. 

3. Uma \textbf{aplicação \textit{web}}, que acessa a API e provê interface amigável às 
funções implementadas no módulo de lógica. A Figura 4 exibe a interface que permite 
o teste de pertencimento de uma função a um clone e, mais ainda, de equivalência de 
termos entre dois clones gerados por conjuntos distintos de operações. 

Os resultados apresentados em [1] implicam que o algoritmo apresentado para a 
localização no reticulado de Post executa em tempo exponencial em função da maior 
aridade entre aquelas das operações presentes no conjunto de operações de entrada e 
nos conjuntos finitos geradores de cada vértice do reticulado. 

 
Conclusão 

 

Neste trabalho, apresentou-se a solução para o problema de se localizar, dentro do 
reticulado de Post, um clone especificado por um conjunto de operações básicas. A 
função que realiza o teste fundamental para a implementação dessa solução foi 
programada e disponibilizada para a comunidade como uma aplicação e um serviço 
\textit{web}. Com isso, abre-se a possibilidade para a implementação do processo de 
axiomatização automática de todos os fragmentos da Lógica Clássica, apresentado por 
Wolfgang Rautenberg. 

Como melhoria para a implementação apresentada neste trabalho, sugere-se a 
otimização de memória e processamento por meio de paralelização e representações 
mais sucintas, e o armazenamento dos conectivos derivados em árvores sintáticas, para 
se ter noção de como as operações de entrada podem ser expressas em termos das 
operações características dos clones no reticulado de Post. 
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Figura 1 - Reticulado de Post 
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Figura 2 - Algoritmo para a solução do problema de pertencimento a clone 

 

 

Figura 3 - Trecho de código Haskell utilizado no módulo de Lógica da implementação 
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Figura 4 - Interface web para o teste de pertencimento a clone e equivalência de termos 
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TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO OBJETIVA DA LOCALIZAÇÃO DO EIXO DA ZONA DE 

CONVERGÊNCIA INTERTROPICAL NO ATLÂNTICO TROPICAL. 

Resumo 

O objetivo do projeto é localizar o eixo convectivo central da ZCIT sobre o oceano 
atlantico tropical atraves de programa de computador. 
Foi utilizado para isso dados diarios de radiação de onda longa emergente, a 
identificação servirá para tratar sobre a precipitação no litoral norte da america do sul, 
especialmente para a região do nordeste brasileiro. 

  

 
 
Palavras-chave: identificação,zona de convergência intertropical,ZCIT 

TITLE: OBJECTIVE IDENTIFICATION OF AXIS LOCATION OF THE INTERROPICAL 

CONVERGENCE ZONE IN THE TROPICAL ATLANTIC. 

Abstract 

 

The aim of the project is to locate the central convective axis of the ZCIT over the tropical 
atlantic ocean through computer program. It was used for this daily data of emerging 
long wave radiation, the identification will serve to treat the precipitation on the north 
coast of south america, especially for the northeast region of Brazil. 

 
 
Keywords: identification, intertropical convergence zone, ZCIT 

Introdução 

A qualidade da estação chuvosa da região semiárida do Nordeste é dependente do 
posicionamento e da intensidade da Zona de convergência intertropical (ZCIT) do 
Oceano Atlântico Equatorial (Uvo, 1989; Hastenrath, 1985; Moura e Shukla, 1981). 
Devido a sua estrutura termodinâmica, a ZCIT possui um deslocamento sazonal, 
acompanhando o ciclo anual do aquecimento terrestre. O impacto das condições 
oceânicas e atmosféricas sobre a variabilidade sazonal da ZCIT e sua relação com a 
precipitação sobre o norte do Nordeste do Brasil já foi abordado por alguns estudos 
(Hastenrath e Heller, 1977; Hastenrath, 1984; Moura e Shukla, 1981 e Xavier et al., 
2000). Este sistema é caracterizado por se posicionar sobre as regiões oceânicas com 
anomalias de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) positivas e anomalias de 
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Pressão ao Nível do Mar (PNM) negativas (Hastenrath, 1991). Vários estudos tem 
mostrado que durante anos considerados secos sobre o norte do Nordeste do Brasil, as 
anomalias de TSM sobre o atlântico tropical norte estão mais positivas e o anticiclone 
semipermanente do atlântico norte se encontra menos intenso, simultaneamente, no 
Atlântico Subtropical Sul as anomalias de TSM são mais negativas e o anticiclone 
semipermanente se encontra mais intenso; durante anos considerados chuvosos 
observa-se uma situação inversa (De Souza et al., 2005; Gu e Adler, 2009). O 
acompanhamento do deslocamento espacial da ZCIT e das variáveis meteorológicas e 
oceânicas que a caracteriza, torna-se de extrema importância para a previsão e 
monitoramento de tempo e clima nessas regiões do país. 

Segundo Xie e Carton (2004), a intensidade da ZCIT é menor durante os meses de 
março e abril e mais intensa durante os meses de julho e agosto. Longitudinalmente, a 
ZCIT é mais intensa na região central do Atlântico, do que próximo da costa leste da 
América do Sul de meados de julho até meados de dezembro (Kousky, 1988). Segundo 
Khrgian (1977) a ZCIT é mais larga (200-600 km) e regular no Hemisfério Norte (HN) do 
que no Hemisfério Sul (HS) (~300 km). A identificação da localização espacial da ZCIT 
pode ser feita utilizando diferentes variáveis meteorológicas, porém nem sempre tais 
variáveis concordam na sua real localização. Analisando os campos da componente 
meridional do vento em baixos níveis, campos de movimento vertical (ômega) em 500 
hPa, da radiação de onda longa emergente (ROLE) e da convergência do vento em 
1000 hPa Melo et al. (2002), mostram que de fato esses campos não coincidiram quanto 
a mostrar o posicionamento espacial da ZCIT. Entretanto, segundo os autores, as 
diferenças mais significativas são registradas nas longitudes próximas aos continentes 
americano e africano. Os autores sugerem que os campos de ROLE e de ômega são 
mais eficientes para identificar a localização espacial da ZCIT sobre o atlântico. 

Nos anos 90 Gadgil e Guruprasad propuseram um método objetivo de monitoramento 
das oscilações da ZCIT que utiliza ROLE e o albedo na identificação das regiões de 
intensa atividade convectiva Gadgil e Guruprasad (1990). A proposta dos autores foi 
identificar no interior das grades de 2,5o de latitude por 2,5o de longitude valores de 
albedo superior a 0,5 e de ROLE oscilando entre 180 e 210 W/m2. Desta forma ao 
utilizar estes limiares os autores conseguiram, por exemplo, eliminar as nuvens 
estratocúmulus e nuvens médias que podem mascarar a interpretação dos resultados 
na identificação da posição da ZCIT, delineando de forma concisa a sua localização 
espacial. 

 
Metodologia 

 

Os dados empregados neste trabalho são campos de ROLE dispostos numa grade 
regular interpolada de 2,5o de latitude x 2,5o de longitude, os quais são disponibilizados 
pelo “Earth System Research Laboratory – Physical Sciences Division”, os dados estão 
hospedados no FTP (ftp.cpc.ncep.noaa.gov). Esses dados são obtidos diretamente das 
informações coletadas pelos satélites de órbita polar NOAA 12, NOAA 14 e NOAA 16 e 
passam por uma etapa de análise, de consistência e de interpolação espacial (ver 
detalhes em Liebmann e Smith, 1996). 

Adicionalmente, utiliza-se o conjunto de dados de precipitação diária observada sobre 
o todo do Brasil, com a finalidade de fazer comparações entre o posicionamento da ZCIT 
e a ocorrência de chuva sobre a costa norte do NEB. Detalhes sobre os dados de 
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precipitação (com resolução espacial de 0,25º de latitude x 0,25º de longitude), 
encontram-se em Xavier et al (2016). 

3.2. MÉTODO 

A identificação da posição do eixo da ZCIT será feita através dos valores mínimos de 
ROLE sobre o setor equatorial do Atlântico, todo o setor tropical norte e parte do setor 
tropical sul (50oW-50oE; 18oS-25oN). Ao selecionar a área do Atlântico Tropical 
garante-se que os valores mínimos de ROLE estarão necessariamente associados à 
cobertura de nuvens convectivas tropicais. Dentro do Atlântico Tropical se faz mais uma 
nova seleção de área, a qual necessariamente deverá conter a banda de convecção 
profunda associada a ZCIT. 

Faz-se uma varredura em todas as longitudes, de oeste para leste, buscando um valor 
mínimo de ROLE, este valor associará o meridiano a um paralelo. Assim, ao término 
deste procedimento tem-se uma curva que associa cada ponto de longitude a uma 
latitude. Na Figura 1 é apresentado um exemplo deste procedimento, na localização de 
uma pêntada. Nessa figura destacam-se os valores de ROLE inferiores a 230 W/m2. Os 
valores de ROLE superiores a esta magnitude não são associados às nuvens 
convectivas, porém parece não haver um consenso na literatura especializada quanto 
ao valor mais apropriado para associar ROLE a nuvens convectivas. Liebmann et al. 
(1999), estudando a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), utiliza como 
parâmetro o valor de 220 W/m2. Machado et al. (1998), procurando identificar sistemas 
convectivos, utilizaram limiares que variam de 130 a 200 W/m2. Jones e Horel (1990), 
estudando a atividade convectiva associada à Alta da Bolívia, também utilizam 220 
W/m2 como limiar do campo de ROLE para nuvens convectivas. Por outro lado, Kousky 
(1988), analisando séries pentadais de ROLE, preferiu utilizar o valor de 240 W/m2. 

A resolução espacial do dado é relativamente esparsa (2,5x2,5 graus) e para que isso 
não se torne um problema os dados foram interpolados para uma grade mais refinada 
(0,5º de latitude por 0,5º de longitude). 

 
Resultados e Discussões 

 

Os estudos mostram que a ZCIT apresenta um deslocamento norte – sul ao longo dos 
meses do ano. A Figura 2 mostra a posição climatológica da ZCIT para os meses de 
Março, Abril e Maio. Baseado nos resultados obtidos por Hastenrath e Heller (1997) e 
Citeau et al. (1988a,b), Ferreira observou que o deslocamento latitudinal da ZCIT 
apresenta uma duração aproximada de um ano, alcançando sua posição mais ao norte 
(8° HN) durante o verão do hemisfério norte, e a sua posição mais ao sul (1° HN) durante 
o mês de abril. A Figura 1c representa a posição do eixo central da ZCIT durante o mês 
de Abril climatológico e assim como observado anteriormente sua posição encontra-se 
próximo de 1ºN. 

Segundo Nobre e Molion (1998) em média a posição mais ao norte da ZCIT verifica-se 
a 14° HN nos meses de agosto à setembro e sua posição mais ao sul 2° HS em março 
- abril. Além dessa oscilação anual, a ZCIT apresenta oscilações com maiores 
frequências, com o período variando de semanas a dias. O eixo da ZCIT somente esteve 
abaixo da linha do equador a oeste de 30ºW (Figuras 2a, b e c ), ou seja, quando a ZCIT 
esteve próximo a costa do Nordeste do Brasil. 
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A Figura 3 apresenta o posicionamento do eixo central da ZCIT durante o último grande 
período seco sobre a região Nordeste do Brasil (2012-2016). Cada coluna representa 
um mês, da esquerda para direta de março a abril, as linhas representam cada ano de 
2012 a 2016. Em um período de seca sobre o NEB espera-se que a ZCIT esteja 
localizada ao norte de sua posição climatológica, está característica produziria 
movimento descendente de ar frio e seco sobre a região dificultando a formação de 
Nuvens de chuva. Ao observarmos a posição da ZCIT na Figura 3 aparentemente não 
se observa grande alterações em sua posição, porém se verificarmos a posição da ZCIT 
próximo à costa do nordeste iremos notar sua posição mais ao norte em comparação a 
climatologia observado na Figura 2. 

 
Conclusão 

 

Inicialmente construímos um script em Grads para rastrearmos objetivamente a posição 
do eixo central da Zona de Convergência Intertropical. 

As primeiras análises mostraram que o script conseguiu capturar o deslocamento médio 
mensal da ZCIT ao longo do ano. Posteriormente o script foi utilizado para identificar o 
posicionamento da ZCIT durante o período de seca (2012-2016) sobre o NEB e 
constatamos que durante este evento a parte oeste da ZCIT (próximo à costa do NEB) 
esteve posicionada ao norte de sua posição climatológica. 

O script ainda necessita de melhorias, tais como: 

Identificar a posição do eixo de convergência dos Alísios em superfície;Identificar o 
mínimo de velocidade vertical em 500hPa;Identificar o eixo da ZCIT através de 
Temperatura de Brilho;Identificar a região de anomalias positivas da Temperatura da 
Superfície do Mar. 

 
Referências 

 

Citeau, J; Bergés, J. C.; Demarcq, H.; Mahé, G., 1988a. Position de la Zone de 
Convergence a 28 N et température de surface de l'ocean. Veille Climatique Satellitaire, 
sv(21):3-7. 

Citeau, J; Bergés, J. C.; Demarcq, H.; Mahé, G., 1988b. The watch of ITCZ migrations 
over tropical Atlantic as an indicator in drougth forecast over Sahelian area. Ocean-
Atmosphere Newsletter, sv(45):1-3. 

De Souza, E. B.; Kayano M. T.; Ambrizzi, T. Intraseasonal and submonthly variability 
over the eastern Amazon and Northeast Brazil during the autumn rainy season. 
Theoretical and Applied Climatology, v. 81, p. 177−191, 2005. 

Ferreira, N. S., 1996: Zona de Convergência Intertropical. Climanálise Especial. Edição 
Comemorativa de 10 anos. FUNCEME. 136 – 139. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 331 

 

Gadgil, S.; Guruprasad, A. An objective method for identification of the intertropical 
convergence zone. J. Climate, v. 3, n. 1, p. 558-567, 1990. 

Gu, G.; Adler, R. F. Interannual variability of boreal summer rainfall in the equatorial 
Atlantic. International Journal of Climatology, v. 29, p. 175-184, 2009. 

Hastenrath, S., e L. Heller, 1977: Dynamics of climatic hazards in north-east Brazil. 
Quart. J. R. Meteor. Soc., 110, 411-425. 

Hastenrath, S., 1984: Interannual variability and annual cycle: mechanisms of circulation 
and climate in the tropical Atlantic. Mon. Wea. Rev., 112, 1097-1107. 

Hastenrath, S. Climate and circulations on the tropics. Dordrecht: D. Reidel Publishing 
Company, 1985, 455 p. 

Hastenrath, S., 1991: Climate Dynamics of tropics. Kluwer, Dordrecht. 488 p 

Jones, C.; Horel, J. D. A circulação da alta da Bolívia e a atividade convectiva sobre a 
América do Sul. Rev. Bras. Meteor. v. 5, n. 1, p. 379-387, 1990. 

Kousky, V. E. Pentad outgoing longwave radiation climatology for the South American 
sector. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 3, p. 217–231, 1988. 

Khrgian, A. Physical meteorology. In: Danilina, I.P. Meteorology and climatology - 
Boston, MA: G.K. Hall, 1977 2 26674066 (Geophysics Series) ISBN I Summarie of 
Scientific Progress. Cap. 1, p. 1-18. ISBN 0-8161-2013-7. 

Liebmann B. and C.A. Smith, 1996: Description of a Complete (Interpolated) Outgoing 
Longwave Radiation Dataset. Bulletin of the American Meteorological Society, 77, 1275-
1277. 

Liebmann, B.; Kiladis, N. G.; Marengo, J. A.; Ambrizzi, T.; Glick, J. D. Submonthly 
convective variability over South America and the south Atlantic convergence zone. J. 
Climate. v. 12, p. 1877-1891, 1999. 

Machado, L. A. T.; Rossow, W. B.; Guedes, R. L.; Walker, A. W. Life cycle variations of 
mesoscale convective systems over the Américas. Mon. Weather Rev., v. 126, p. 1630-
1654, 1998. 

Moura, A. D., e J. Shukla, 1981: On the dynamics of droughts in northeast Brazil: 
Observations, theory and numerical experiments with a general circulation model. J. 
Atmos. Sci., 38, 2653-2675. 

Nobre, C. A. e Molion, 1986: Climanálise Especial. Edição Comemorativa de 10 anos. 

Uvo, C. B., 1989: A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e sua relação com a 
precipitação na região norte do Nordeste brasileiro. Dissertação de Mestrado em 
Meteorologia. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE. São José dos Campos-
SP, 88 p 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 332 

 

Anexos 

 

 

Figura 1 
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TÍTULO: Influência do campo eletromagnético de frequência extremamente baixa sobre 

micro-organismos 

Resumo 

O uso de campo magnético dinâmico tem surgido como uma nova alternativa no 
combate à bactérias resistentes à antibióticos. O seu mecanismo de ação é físico, 
diferentemente dos mecanismos químicos farmacológicos dos antibióticos. Nesse 
contexto, temos o objetivo de demonstrar in vitro a influência do campo eletromagnético 
de frequência extremamente baixa (CEM-FEB), 400 mT, sobre o crescimento das 
bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli, em diferentes tempos de exposição 
e frequência, como também, a possibilidade do seu uso como uma nova terapia 
antimicrobiana, contribuindo com futuros estudos realizados nessa área. Para o 
experimento, foram definidos pontos entre as frequências de 10,5 e 35,5Hz para serem 
testados. Triplicatas das suspensões diluídas, foram distribuídas em tubos cônicos de 
200µL, sendo três de cada cepa com as amostras tratadas, submetidas ao campo 
eletromagnético e três para controle negativo deixadas à temperatura ambiente. Para 
verificar o crescimento bacteriano, foi realizado a leitura da densidade óptica (DO) em 
um espectrofotômetro de microplacas, onde foram retirados 20µL de cada amostra, 
tanto as tratadas quanto os controles, e pipetadas em seus poços correspondentes na 
microplaca de fundo chato. O CEEBI utilizado, demonstrou resultados positivos, 
conseguindo inibir o crescimento bacteriano quando aplicado por 2h em uma frequência 
de 10,5Hz na cepa de S. aureus, contudo, para a cepa de E. coli, não foram obtidos 
resultados significativos. 
 
Palavras-chave: Campo eletromagnético, Escherichia coli, Staphylococcus aureus 

TITLE: Influence of extremely low frequency electromagnetic field on microorganisms 

Abstract 

The use of dynamic magnetic field has emerged as a new alternative in the fight against 
antibiotic resistant bacteria. Their mechanism of action is physical, unlike the 
pharmacological chemical mechanisms of antibiotics. In this context, we aim to 
demonstrate in vitro the influence of the extremely low frequency electromagnetic field 
(ELF-EMF), 400 mT, on the growth of Staphylococcus aureus and Escherichia coli 
bacteria at different exposure times and frequency, as well as the possibility its use as a 
new antimicrobial therapy, contributing to future studies in this area. For the experiment, 
points were defined between the frequencies of 10.5 and 35.5Hz to be tested. Triplicates 
of the diluted suspensions were distributed in 200µL conical tubes, three of each strain 
with the treated samples submitted to the electromagnetic field and three for negative 
control left at room temperature. To verify bacterial growth, the optical density (OD) was 
read on a microplate spectrophotometer, where 20µL of each sample, both treated and 
control, were taken and pipetted into their corresponding wells in the flat-bottom 
microplate. The CEEBI used showed positive results, being able to inhibit bacterial 
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growth when applied for 2h at a frequency of 10.5Hz in the S. aureus strain. However, 
for E. coli strain, no significant results were obtained. 
 
Keywords: Electromagnetic field, Escherichia coli, Staphylococcus aureus 

Introdução 

A resistência antimicrobiana é um problema crescente e de preocupação global que foi 
categorizada como tópico prioritário por várias organizações de saúde nacionais e 
internacionais, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a Rede 
Latinoamericana de Vigilância de Resistência aos Antimicrobianos (ReLAVRA), da qual 
o Brasil faz parte, e a Organização Mundial de Saúde (OMS). As bactérias que fazem 
parte da microbiota residente não causam danos ao nosso organismo em condições 
normais. Contudo, acabam se tornando potencialmente patogênicas ao provocar 
infecções oportunistas proporcionadas pelos fatores de virulência naturais e/ou 
desenvolvidos pelas bactérias, que as auxiliam tanto na invasão quanto na permanência 
no organismo. Além disso, permitem o escape dos mecanismos do sistema imunológico, 
e dos mecanismos externos, como o de antibióticos (TRABULSI, 2008). O mecanismo 
de resistência aos antibióticos é um fenômeno natural ou adquirido pelas bactérias por 
uma alteração genética, seja por uma mutação ou aquisição de plasmídeos ou 
transposons. Essa resistência é resultado do uso indiscriminado de antibióticos através 
da automedicação, do uso em larga escala na agropecuária e, principalmente, pela 
prescrição inadequada pela incerteza do agente etiológico no ambiente hospitalar. 
Contudo, é importante deixar claro que o antimicrobiano não induz a resistência, e sim 
seleciona os indivíduos menos sensíveis. Das bactérias que fazem parte da microbiota 
normal, a Staphylococcus aureus é a gram-positiva mais estudada em relação aos 
mecanismos de resistência, tendo como principal a alteração de moléculas alvo (as 
proteínas ligadoras de penicilinas - PBP’s), sendo as cepas MRSA as mais perigosas e 
envolvidas com infecções graves, e a gram-negativa Escherichia coli, da família das 
Enterobacteriaceae, que tem como importante mecanismo de resistência a produção de 
enzimas beta lactamases, sendo as cepas produtoras de ESBL (beta-lactamases de 
espectro estendido) como uma das mais resistentes e envolvidas com infecções mais 
sérias e de difícil tratamento (LOUREIRO, 2016). Tendo isso em vista, busca-se novos 
métodos e estratégias para combater tais microrganismos resistentes e, uma 
alternativa, é o uso de campo magnético dinâmico, que tem um mecanismo de ação 
físico, diferentemente dos mecanismos químicos farmacológicos dos antibióticos. 
Segundo Bayir et al (2015), ainda não há uma explicação concreta de como o campo 
atua na inibição bacteriana, porém, existem algumas possibilidades como o aumento na 
produção de radicais livres, indução do estresse oxidativo, alteração iônica e mutações 
genéticas, contudo sendo uma alternativa segura, já que o campo eletromagnético de 
baixa frequência exerce efeitos distintos nos micro-organismo e nas células do 
organismo humano por apresentarem diferenças biológicas e moleculares. Nesse 
contexto, a presente pesquisa desenvolvida tem o objetivo de demonstrar in vitro a 
influência do campo eletromagnético de extremamente baixa intensidade, 400 mT, 
sobre o crescimento bacteriano, especificamente das bactérias S. aureus e E. coli, em 
diferentes tempos de exposição e frequência, como também, a possibilidade do seu uso 
como uma nova terapia antimicrobiana, contribuindo com futuros estudos realizados 
nessa área. 
 
Metodologia 

 
Microorganismos Foram utilizadas duas cepas ATCC’s: uma gram-positiva, 
Staphylococcus aureus (25923), e uma gram-negativa, Escherichia coli (25922). As 
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bactérias estavam estocadas em um freezer à -24ºC do Laboratório de Bacteriologia 
Médica (LaBMed), do Departamento de Microbiologia e Parasitologia (DMP), localizado 
no Centro de Biociências (CB) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
Ativação das bactérias Para ativá-las, foram retiradas duas alçadas (ou uma, 
dependendo do tamanho da colônia) do estoque e semeadas por esgotamento em ágar 
nutriente e incubadas à 37ºC por 24h na estufa. No segundo dia, foram retirados 
aproximadamente quatro unidades formadoras de colônia (UFC) e suspensas em 3mL 
de caldo BHI estéril e incubar à 37ºC, overnight (aproximadamente 15h). E, no terceiro 
dia do experimento, foram pipetados 100µL da suspensão bacteriana e adicionados em 
um novo tubo contendo 9,9mL de caldo BHI estéril e incubadas à 37ºC por 3h que serão, 
posteriormente, levadas ao carrossel. Campos eletromagnéticos do carrossel As 
amostras foram tratadas no Carrossel Magnético, equipamento elaborado pelo Grupo 
de Magnetismo e Materiais Magnéticos (GMMM) do Departamento de Física Teórica e 
Experimental (DFTE), localizado no Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET) da 
UFRN. Ele contém 8 ímãs de neodímio, o qual gera um campo magnético de 
aproximadamente 430 mT. Para o experimento, foram definidos dois pontos entre as 
frequências de 10,5 e 35,5Hz, nomeados como 10,5Hz-ponto 1 e 10,5Hz-ponto 2, como 
também, o ponto correspondente a frequência de 35,5Hz para serem testados. 
Preparação das suspensões bacterianas Após passarem 3h incubadas, próximo à 
metade da fase log de crescimento de ambas cepas, foram feitas triplicatas das 
suspensões diluídas, onde foram distribuídas em tubos cônicos de 200µL, sendo três 
tubos de cada cepa com as amostras tratadas, as quais foram submetidas ao campo 
eletromagnético (CEM) (A1, A2 e A3) e três tubos de cada cepa das amostras para 
controle negativo (C1, C2 e C3) que foram deixadas à temperatura ambiente. Os tubos 
cônicos com as amostras A1, A2 e A3 de ambas bactérias, foram alocadas no carrossel, 
enquanto os dos controles negativos foram deixados sobre a bancada. Para observar 
os efeitos, foi preparada, previamente, uma placa de 96 poços, onde foram adicionados 
180µL de caldo BHI estéril nos poços a serem pipetados as amostras tratadas e os 
controles negativos, como também, adicionados 200µL de caldo BHI estéril em três 
poços adicionais, para ser considerado como o branco do experimento. Após 1h de 
permanência no carrossel, foram retirados 20µL de cada amostra, tanto as tratadas 
quanto os controles, e pipetadas em seus poços correspondentes na placa e levadas 
para a leitura da densidade óptica. O mesmo processo foi repetido após 2h do 
experimento. Leitura da Densidade Óptica (DO) Para verificar a ação do CEM, foi 
realizada uma leitura da densidade óptica (DO) das amostras tratadas e dos controles 
negativos para verificação do crescimento bacteriano em um espectrofotômetro de 
microplacas localizado no Laboratório de Biotecnologia de Polímeros Naturais (BioPol) 
do Departamento de Bioquímica (DBQ), na UFRN, da marca BioTek® Epoch nos 
seguintes comprimentos de onda: 540, 560, 590 e 625nm. Análise estatística Os 
resultados obtidos foram plotados no programa Microsoft Excell 2010 para a construção 
de gráficos e identificar associações relevantes entre os dados. 
 
Resultados e Discussões 

 
Tendo em vista o número crescente de espécies bacterianas resistentes ao uso de 
antibióticos, a procura por novas terapias antimicrobianas tem se tornado cada vez mais 
importante nesse cenário. Uma das alternativas mais promissoras, diferentemente dos 
antibióticos que atuam de forma química pela interação molécula-molécula, o campo 
eletromagnético de extremamente baixa intensidade atua na inibição do crescimento 
bacteriano de forma física. De acordo com Zohre et al (2015), tal mecanismo físico de 
ondas não-ionizantes acaba afetando, por exemplo, atividade enzimática de enzimas 
presentes na membrana, como também, na síntese de proteínas demonstrado em 
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estudo com E. coli, além de ser muito utilizada, também, como terapia para várias 
doenças. O presente estudo, então, ao analisar o efeito do campo eletromagnético 
(CEM) no crescimento bacteriano, observamos que no primeiro teste feito na frequência 
de 10,5 Hz (ponto 1), houve inibição significativa após 2h de exposição ao CEM na cepa 
de Staphylococcus aureus em todos os comprimentos de onda, porém mais expressivo 
na leitura de 540 nm (Gráfico 1), corroborando com o estudo feito por Bayir et al (2015), 
também com S. aureus, onde obteve o aumento de inibição do crescimento 
concomitante ao aumento de tempo de exposição ao campo de 2mT em uma frequência 
de 20 Hz. Outra semelhança observada com o mesmo estudo, foi a ausência de inibição 
do crescimento ao aumentar a frequência. No nosso estudo nenhum efeito foi observado 
no teste feito com a frequência de 35,5 Hz, enquanto no de Bayir et al (2015) a inibição 
não ocorreu ao aumentar a frequência para 40 Hz no campo de 2mT. Já nos testes 
realizados com a Escherichia coli, os resultados, no geral, não foram muito animadores. 
Na frequência de 10,5 Hz (ponto 2), leitura de 560 nm, observamos uma diminuição da 
DO, como também, na de 35,5 Hz, contudo em ambos os resultados a inibição do 
crescimento não foi tão significativa quanto ao obtido com a S. aureus (Gráficos 2 e 3), 
diminuindo apenas cerca de 0,3 e 0,2 na DO respectivamente. Contudo, existem 
estudos que reportam resultados positivos, como o feito por Martirosyan et al (2013) 
com E. coli K-12, onde houve inibição do crescimento bacteriano em um campo de 
0,4mT e frequência de 8 Hz e 10 Hz, sendo que mais significativamente em 8 Hz, como 
também, em outros estudos, citados por Martirosyan et al (2013), como o de Cellini et 
al (2008), onde em um campo com frequencia de 50 Hz cepas de E. coli foram induzidas 
à morte liderados por fatores de estresse e mudanças na transcrição do DNA causadas 
pelo campo eletromagnético, demonstrando que os resultados dependerão do 
microrganismo utilizado, o tamanho do campo e a frequência. 
 
Conclusão 

 
O campo eletromagnético de frequência extremamente baixa utilizado, 400mT, 
demonstrou resultados positivos, ou seja, conseguiu inibir o crescimento bacteriano 
quando aplicado por 2h em uma frequência de 10,5 Hz (ponto 1) na cepa de 
Staphylococcus aureus, contudo, para a cepa da bactéria gram-negativa, Escherichia 
coli, não foram obtidos resultados significativos. Após esta conclusão, temos como 
proposta verificar se houve alguma mudança no padrão de crescimento das cepas, 
refazendo a curva de crescimento, iniciar os experimentos partindo de uma mesma DO, 
como também, testar combinações de solução salina (NaCl 0,9%) e BHI, já que na 
literatura é citado que E. coli sofre divisão após 30 minutos, pelo menos, em meio rico, 
como também, testar em novas frequências. 
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Gráfico 2 
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Gráfico 3 
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TÍTULO: Simulação do balanço de água superficial na bacia do Rio Piancó-Piranhas-

Açu 

Resumo 

 

Simulações dos fluxos hidrológicos quantificam a resposta hidrológica dos efeitos da 
variabilidade climática e mudanças no clima e no uso da terra. Tais estudos auxiliam a 
implementação de ações mitigatórias que atenuam às cheias e as secas. Contudo, 
ainda são escassos trabalhos nesta linha na bacia do Rio Piancó-Piranhas-Açu, que 
ainda enfrenta uma seca hidrometeorológica desde o ano de 2012, e causou danos na 
segurança hídrica, gerando dissenso no uso da água entre os estados fronteiriços da 
bacia, Rio Grande do Norte e Paraíba. O objetivo desse trabalho foi implementar o 
modelo hidrológico Soil Moisture Accounting Procedure (SMAP) que simula o regime 
hidrológico em bacias hidrográficas. Na implementação do SMAP para bacia do Rio 
Piancó, o seu código foi adaptado para a linguagem de programação R, onde foi 
realizada uma simulação hidrológica de 34 anos (1980-2013), forçada com uma base 
de dados meteorológicos regularmente espaçados em 25 x 25 km sobre a bacia. Os 
resultados obtidos indicam que o SMAP simula adequadamente o ciclo anual da vazão 
e os eventos de cheia e seca na bacia com leve destreza, apresentando um e iguais a 
0,31 e 0,22, respectivamente. De toda forma, o modelo apresentou um coeficiente de 
determinação () igual 0,45 e superestimou a vazão em ~16%. Considerando que estes 
são resultados preliminares, a vazão simulada pelo o SMAP foi satisfatória, e a sua 
destreza será melhorada após a realização dos processos de calibração e validação da 
vazão. 

 
 
Palavras-chave: Bacia do Rio Piancó, Modelagem hidrológica. SMAP model. 

TITLE: Simulation of the superficial water budget in the Piancó-Piranhas-Açu River basin 

Abstract 

Simulations of hydrological flows quantify the hydrological response of the effects of 
climate variability and changes in climate and land use. Such studies help the 
implementation of mitigation actions that attenuate floods and droughts. However, there 
are still scarce works in the Piancó-Piranhas-Açu river basin, which still is facing a 
hydrometeorological drought since the year 2012, and has caused damage to water 
safety, generating dissension in the use of waters among the border states of the basin, 
Rio Grande do Norte and Paraíba. The objective of this work was to implement the Soil 
Moisture Accounting Procedure (SMAP) hydrological model that simulates the 
hydrological regime in river basins. In the implementation of SMAP for the Piancó River 
basin, its code was adapted to the R programming language, where a 34 years (1980-
2013) hydrological simulation was performed, forced with a regularly spaced 
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meteorological database at 25 x 25 km over the watershed. The results indicate that 
SMAP adequately simulates the annual streamflow cycle and the flood and dry events 
in the watershed with slight performance, presenting an NSE and mNSE equal to 0.31 
and 0.22, respectively. The model presented a coefficient of determination (R²) of the 
0.45 and overestimated the streamflow rate in ~ 16%. Considering that these are 
preliminary results, the streamflow simulated by the SMAP was satisfactory, and its 
performance will be improved after the completion of the calibration and valida 
 
Keywords: Piancó-Piranhas-Açu River basin, Hydrological modeling, SMAP model. 

Introdução 

O planejamento estratégico do uso dos recursos hídricos é primordial para a sua gestão, 
de modo a saber as características quantitativas distribuídas no espaço e no tempo. 

Com estes dados é possível fazer simulações hidrológicas de forma assegurar 
estratégias para a área em estudo, a qual é caracterizada como uma região com 
segurança hídrica tênue, de modo a ser necessário estudos que visam mitigar as secas, 
os impactos das mudanças climáticas, o uso, a cobertura da terra e avaliar o regime 
hidrológico na principal bacia de abastecimento do Rio Grande do Norte, para prevenir 
disputas e conflitos pelo uso da água entre os poderes públicos estaduais e entre 
usuários (Amorim et al. 2016). Com os dados é possível fazer simulações hidrológicas 
para embasar políticas públicas visando enfrentar a seca hidrometeorológica que assola 
a região desde 2012. 

No entanto, estudos de modelagem hidrológica na bacia do Rio Piancó-Piranhas-Açu 
são escassos, não apresentando resultados suficientes para embasar decisões de 
agentes públicos e para gerar uma previsão hidrológica da vazão. Para tanto, existem 
diversos modelos de simulação chuva-vazão disponíveis, cada um apresentando uma 
quantidade de parâmetros de entrada exigidos de acordo com o seu grau de 
detalhamento e complexidade, tal qual é o SWAT (Neitsch et al. 2002). Com isto, 
modelos mais simplificados são testados de forma a tentar avaliar a sua aplicabilidade 
e acurácia em diferentes regiões e bacias hidrográficas, tendo o modelo proposto do 
SMAP (Soil Moisture Accounting Procedure) (Lopes et al. 1981), pois tem a proposta de 
auxiliar na quantificação dos impactos da mudança climática e o uso da cobertura da 
terra no recursos hídricos, associados a sua provisão e regulamentação 

Portanto, o presente trabalho visa propor, avaliar e aplicar uma metodologia para 
obtenção de vazões para a bacia do Rio Piancó-Piranhas-Açu, e mais especificamente 
simulando os dados do Rio Piancó, a fim de obter informações para uma região carente 
segurança hídrica. 

 
Metodologia 

 
1.1 Área de Estudo 

A bacia do Rio Piancó é uma sub-bacia do Rio Piancó-Piranhas-Açu, a estação 
fluviométrica está situada a montante do açude Curema/Mãe d’Água, localizado no 
estado da Paraíba e com uma área de drenagem de 4.560 km² (Figura 1). 
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A bacia do Rio Piancó-Piranhas-Açu é a maior da Região Hidrográfica Atlântico 
Nordeste Oriental, seus rios são naturalmente intermitentes e a sua perenização 
acontece devido à existência dos reservatórios Curema/Mãe d’Água, na Paraíba, e da 
Armando Ribeiro Gonçalves, no Rio Grande do Norte, que garante a segurança hídrica 
das populações da economia (ANA, 2018). A escolha da bacia do Rio Piancó seu deu 
devido essa bacia possuir características geomorfológicas e hidrometeorológicas típicas 
do semiárido do Nordeste brasileiro (Escarião et al, 2012), com predominância de 
caatinga e solo Litólico Eutrófico, de textura arenosa e pedregosa. Além disso, a bacia 
do Rio Piancó não possui intensa regulação da vazão, o que possibilita a simulação com 
o SMAP, visto que o modelo não possui estrutura que represente a regularização da 
vazão por reservatórios ou sistemas de irrigação ou outros controles. 

  

1.2 Dados 

Os dados de precipitação e evapotranspiração potencial foi obtido de uma base da 
dados meteorológicos observados de estações distribuídas ao longo do Brasil e 
convertidos para uma base regular de 25 x 25 km juntamente com uma verificação de 
consistência e interpolação dos mesmos conforme Xavier et al.(2015). Estes dados 
foram selecionados de um domínio regular que cobriu a área de drenagem da bacia do 
Rio Piancó (latitudes -5.125 e -8.125, longitudes -39.125 e -36.125) e convertidos para 
o formato ASCII que corresponde ao formato dos dados de entrada da versão do SMAP 
implementa para o R. Já os dados de vazão foram obtidos da estação fluviométrica do 
Piancó (latitude S 7° 12' 15.84'', longitude W 37° 55' 41.16'') do Portal HidroWeb da 
Agência Nacional de Águas (ANA, 2016), ferramenta integrante do Sistema Nacional de 
Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) e coletadas por meio da Rede 
Hidrometeriológica Nacional (RHN). 

  

1.3 Modelagem hidrológica 

Os modelos de precipitação-vazão descrevem a vazão a partir da precipitação 
distribuída espacialmente e das perdas associadas ao processo de modelagem. A sua 
estrutura necessita de dados contendo longas séries hidrológicas. 

A discretização da bacia hidrográfica utiliza critérios de divisão da representação da 
área, sendo no SMAP categorizado como distribuído por sub-bacias e de acordo com 
critérios como a disponibilidade de dados, variabilidade dos parâmetros e de acordo 
com o interesse na região, sendo eles considerados uniformes ao longo de cada bacia 
(Tucci, 1998). 

  

1.4 SMAP Model 

Na simulação utilizada no estudo foi executada por uma versão adaptada ao R do SMAP 
mensal, modelo hidrológico determinístico utilizado para realizar as simulações 
conceituais e concentradas do tipo chuva-vazão, sendo proposto por Lopes et al (1981). 
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A sua metodologia de funcionamento está associada ao conceito de reservatório do solo 
e reservatório do subsolo, tendo como principal parâmetro o evento de precipitação (P), 
gerando um escoamento superficial (Es) e a sua diferença é a água que permanece no 
reservatório do solo (Rsolo), sua perda é decorrente da evapotranspiração real e 
potencial, além do mais, a água do reservatório no solo infiltra e faz a recarga do 
reservatório do subsolo (Rsub), sua perda é associada ao escoamento básico. 

O modelo é esquematizado na Figura 2 possuindo 4 parâmetros de entrada e 
calibração, sendo a capacidade de saturação do solo (Str), o escoamento superficial 
(Pes), o coeficiente de recarga (Crec) e a constante de recessão (Kk). Aos quais irão 
interferir no balanço hídrico nas simulações, sendo cada um o responsável por um grau 
de sensibilidade às vazões simuladas, a depender da região de estudo e de suas 
características físico-climáticas. 

  

1.5 Índices de avaliação da destreza do modelo 

Os índices de aviação utilizados para verificação da destreza com que o modelo na 
simulação da vazão mensal são descritos abaixo: 

O NSE (Nash-Sutcliffe Efficiency) é um coeficiente de eficiência, sendo considerado 
como um dos mais importantes nos estudos relacionados a modelagem hidrológica 
(Machado e Vettorazzi, 2003), pois calcula a variância das vazões máximas simuladas. 
A sua eficiência é dada quando os valores de NSE são superiores a 0 e perfeita quando 
for 1, portanto o seu valor é adimensional e o seu cálculo é feito por meio da seguinte 
equação: 

O mNSE (Modified Nash-Sutcliffe Efficiency) é um coeficiente relacionado às variâncias 
das mínimos vazões simuladas. Tendo o seu resultado expresso também como 
adimensional e o seu cálculo é dado por meio da seguinte equação: 

O mae (Mean Asolute Erro) é relacionado a média dos erros absolutos, também 
expressando a magnitude do erro, e sendo expresso percentualmente. Portanto o seu 
valor é em m³s-1, e sendo calculado por meio da seguinte equação: 

O parâmetro estatístico do pbias (Percent Bias) é relacionado com a tendência média 
das vazões simuladas serem maiores ou menores, de forma a expressar o sinal com 
que ocorre a tendência. De modo geral, se o valor for 0 mostra que o modelo é acurado, 
assim como se for positivo há um viés de superestimação pela modelagem, e caso seja 
negativo o modelo tem um viés de subestimação. O seu resultado expresso em 
porcentagem e calculado de acordo com a seguinte equação: 

 
Resultados e Discussões 

 

Na Figura 3 tem-se as primeiras linhas de código do modelo hidrológico do SMAP 
adaptado à linguagem de programação R, mostrando os 4 parâmetros de entrada 
acrescidos dos dados de forçamento da precipitação, evapotranspiração potencial e da 
área de drenagem da bacia do Rio Piancó. A escolha do R está associada a ampla 
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utilização na área das ciências hidroclimáticas, aplicação estatística e modelagem 
ambiental. 

  

Na Tabela 1 tem-se os 4 parâmetros de entrada que foram usados para integrar o 
SMAP, sendo atribuídos de acordo com o relatório técnico do plano de recursos hídricos 
da bacia hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu, proposto pela ANA. O conjunto deles 
incorpora característica geomorfológicas e hidro climática da bacia. 

  

Na Figura 4 é relacionada as vazões simuladas e observadas mensais da bacia do Rio 
Piancó durante o período de Jan1980 a Dez2013. De modo geral, o SMAP consegue 
simula os eventos de cheia e estiagem da bacia hidrográfica. 

  

Na Tabela 2 são reportados os índices utilizados na avaliação da destreza da vazão 
mensal simulada durante o período de Jan1980 a Dez2013 para bacia do Rio Piancó. 
Percebe-se que o coeficiente de Nash (NSE) foi de 0,31 e mNSE igual 0,22, o que indica 
uma leve destreza do modelo um simular os eventos de cheia e a vazão na estiagem, 
respectivamente. De maneira geral, o modelo superestimou a vazão em ~ 16% com um 
erro absoluto média de ~ 13,5 m³s-1. 

  

Com posse dos resultados das vazões, foi gerado um gráfico de dispersão entre os 
dados de vazão observada e de simulada mensal durante os períodos de Jan1980 a 
Dez2013 com o intuito de avaliar o grau de correlação entre os dados simulados e 
observados (Figura 5). A dispersão dominante das vazões se concentrou abaixo da reta 
1:1, até 150 m³s-1 para vazão simulada (Eixo X, abscissas), mais especificamente na 
faixa das vazões entre 0 a 150 m³s-1, onde o modelo superestimou a vazão 
dominantemente. Contudo, o SMAP simulou com relativa destreza o conjunto dos 
eventos de vazões superiores a 50 m³s-1, que resultou em uma correlação (R²) positiva 
de ~ 0,45. 

  

Na Figura 6 são apresentados a precipitação e a evapotranspiração potencial média do 
domínio da bacia do Rio Piancó durante os períodos de Jan1980 a Dez2013, que foram 
utilizadas no forçamento do SMAP. Observa-se que o período chuvoso e seco na bacia 
corresponde aos intervalos de meses de Jan-Jun e Jul-Dez, respectivamente. Nestes 
períodos também a evapotranspiração potencial é mínima durante Fev-Jul e máximo 
durante Ago-Jan. 

Na Figura 7 é representado o ciclo anual da vazão mensal simulada e observada na 
bacia do Rio Piancó. Este gráfico apresenta a climatologia da vazão mensal e suas 
variâncias, com 95% de confiança, calculadas durante o período de Jan1980 a 
Dez2013. De maneira geral, a vazão simulada foi superior a observada nos meses de 
Fev a Jun, sendo que essa superestimava foi mais expressiva nos de meses Fev-Mar, 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 361 

 

enquanto que os meses de Abr-Jun essa diferença foi menor. Já durante o período das 
vazões de menor magnitude (Jul-Dez) a vazão simulada ficou próxima das observações. 

 
Conclusão 

 

A simulação das vazões é de essencial importância para a segurança hídrica das bacias 
do nordeste brasileiro, garantindo assim informações e dados para auxiliar no 
planejamento das ações de gestão dos recursos hídricos e informar ao conjunto da 
sociedade o padrão hidrológico das bacias devido a ação antrópica e a variabilidade 
climática. 

Dessa forma, os resultados mostram que o SMAP na versão mensal, no período 
estudado de Jan1980 a Dez2013, foi satisfatório na simulação do ciclo anual da vazão, 
mas com uma leva destreza nas simulações dos eventos em si. O padrão dominante foi 
de superestimativa da vazão em ~ 16% com um erro absoluto médio de ~ 13,5 m³s-1. 

Os resultados ainda são preliminares, o que implica a continuidade desse estudo, que 
após essa etapa de implementação do modelo, partirá para a análise de sensibilidade, 
calibração e validação dos parâmetros da região em estudo, determinando os 
parâmetros mais adequados para uma fonte de dados climáticos diferente das estações 
de superfície adotadas convencionalmente. Além do mais, é necessário ampliar a 
simulação para um modelo SMAP diário, e assim se apropriar de uma ferramenta com 
maior confiabilidade em simular os eventos de cheias e seca no semiárido. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Localização da Bacia do Rio Piancó (fonte: Yasmin Leiros, 2019, 
comunicação pessoal). 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 363 

 

 

Figura 2 - Esquema do modelo SMAP (fonte: Lopes, 1999). 
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Figura 3 - Modelo SMAP na versão mensal adaptado ao R (fonte: Autores, 2019) 

 

 

Figura 4 - Gráfico da vazão simulada no SMAP e da observada de 1980 a 2017 (fonte: 
Autores, 2019) 
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Figura 5 - Gráfico de dispersão da vazão simulada no SMAP e da observada (fonte: 
Autores, 2019) 
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Figura 6 - Gráfico do ciclo anual da precipitação e evapotranspiração potencial média 
mensal (fonte: Autores, 2019) 

 

 

Figura 7 - Gráfico do ciclo anual da vazão mensal simulada no SMAP e da observada 
(fonte: Autores, 2019) 
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Formulas do item "Índices de avaliação da destreza do modelo" 

 

 

Tabela 1 - Parâmetros iniciais do SMAP na versão mensal (fonte: ANA, 2016) 
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Tabela 2 - Índices usados na avaliação (fonte: Autores, 2019) 
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TÍTULO: Microscopia óptica x método extrativo do óleo da Chlamydomonas SP 

Resumo 

 

A busca por uma fonte de energia limpa e renovável é uma das maiores preocupações 
do século XXI, dentre essas, o biodiesel é uma das principais alternativas encontradas, 
pois seu uso pode reduzir a emissão de gases poluentes. Nos últimos anos, em função 
do aumento gradativo do percentual de biodiesel ao diesel, um dos principais desafios 
dessa tecnologia consiste na procura de espécies ricas em óleo e que não têm grande 
aplicação na indústria alimentícia, evitando assim competitividade com a mesma. 

 

Portanto, a procura por matérias-primas biodegradáveis e renováveis incentivam à 
pesquisa por diferentes matrizes, dentre elas, as microalgas. Essas apresentam 
vantagens em comparação as espécies vegetais superiores pois, de forma geral, 
apresentam uma grande concentração de ácidos graxos por área cultivada, atrativo que 
promete sua viabilidade, no futuro, desde que a tecnologia apropriada seja assegurada. 

 

Este trabalho visa avaliar os efeitos de diferentes tamanhos de partícula (0,300 mm e 
0,180 mm) e sistemas de rompimento celular (agitação magnética com refluxo e 
temperatura e Soxhlet) na extração citoplasmática da microalga Chlamydomonas sp. na 
presença do solvente n-hexano e/ou pré-tratamento ácido. Posteriormente, o material 
extraído e/ou residual foi quantificado e caracterizado por espectroscopia na região do 
Infravermelho e Microscopia Óptica. 

 
 
Palavras-chave: Microalga. Extração. Biodiesel. 

TITLE: Optical microscopy x Chlamydomonas SP oil extraction method 

Abstract 

 

The search for a clean andrenewableenergysourceisoneofthe major concernsofthe 21st 
century, amongwhich biodiesel isoneofthemainalternativesfound, since its use 
canreducetheemissionofpolluting gases. In recentyears, duetothe gradual increase in 
thepercentageof biodiesel to diesel, 
oneofthemainchallengesofthistechnologyisthedemand for oil-richspeciesthat does 
nothave a largescaleapplication in the food industry. 
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Therefore, thedemand for 
biodegradableandrenewablerawmaterialsencouragesresearch, amongthemmicroalgae, 
in whichtheyhaveadvantagescomparedtothehigherplantspecies. Becausetheypresent a 
high concentrationoffattyacids per cultivatedarea, in the future, 
theviabilityofthisprocesswillbeassured. 

 

Thisworkaimsatevaluatetheeffectsofdifferentparticlesizes (0,300 mm and 0,180 mm) and 
systems ofcellulardisruption (magneticstirringwithrefluxandtemperatureandSoxhlet) 
onthecytoplasmicextracionofmicroalgaeChlamydomonas sp. in thepresenceofsolvent n-
hexaneand/oracidpre-treatment. Then, theextractedand/or residual material 
wasquantifiedandcharacterizedbyInfra-redandOpticalMicroscopy. 

 
 
Keywords: Microalgae. Extraction. Biodiesel 

Introdução 

 1.Introdução 

O aumento significativo no consumo de combustíveis fósseis e a consequente elevação 
da emissão de gases poluentes têm motivado a busca por fontes sustentáveis de 
energia limpa e renovável, dentre essas, o biodiesel obtido de diferentes matérias-
primas. 

Mais recentemente, as microalgas, já exploradas comercialmente como fornecedora de 
nutracêuticos, surgiram como uma alternativa promissora à diversificação da matriz 
energética. Pois são ricas em óleo, não competem com a indústria alimentícia, não 
requerem solo fértil e água potável para seu cultivo, além de, durante seu 
desenvolvimento, consumir uma grande quantidade de gás carbônico (LORA; 
VENTURINI, 2012). 

  

O aumento significativo no consumo de combustíveis fósseis e a consequente elevação 
da emissão de gases poluentes têm motivado a busca por fontes sustentáveis de 
energia limpa e renovável, dentre essas, o biodiesel obtido de diferentes matérias-
primas. 

Mais recentemente, as microalgas, já exploradas comercialmente como fornecedora de 
nutracêuticos, surgiram como uma alternativa promissora à diversificação da matriz 
energética. Pois são ricas em óleo, não competem com a indústria alimentícia, não 
requerem solo fértil e água potável para seu cultivo, além de, durante seu 
desenvolvimento, consumir uma grande quantidade de gás carbônico (LORA; 
VENTURINI, 2012). 

 tabela 1 . 
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Metodologia 

 

  

2.1. Cultivo das espécies 

A espécie de microalga utilizada em estudo foi a Chlamydomonas sp., a qual foi cedida 
pelo projeto “Implementação de uma planta piloto para a produção de biomassa de 
microalgas, visando à obtenção de biodiesel” da parceria institucional da Petrobras S.A., 
UFRN e CENPES, cuja planta piloto está localizada na Fazenda Samisa, município de 
Extremoz/RN.Esta microalga foi cultivada em RacewayPonds (tanques abertos) com 
adição de nitrato (NO3-) e gás carbônico (CO2) ao meio de cultivo e salinidade 
controlada em 15%. 

2.2. Secagem da biomassa 

A biomassa microalgal foi seca por liofilização durante 28 horas em 
liofilizadorThermoScientificHeto Power Dry PL6000. Em seguida, as mesmas foram 
acondicionadas em sacos plásticos ziplock para controle de entrada de ar atmosférico 
e umidade. Posteriormente, as microalgas foram separadas por granulometria de 0,300 
mm e 0,180 mm, depositadas em sacos plásticos e mantidas sob refrigeração. 

 Figura 1. 

2.3. Extração do material 

As extrações foram realizadas em triplicatas por dois processos envolvendo solvente 
orgânico apolar (n-hexano) e diferentes granulometrias (0,300 mm e 0,180 mm). 
Acoplados ao sistema misto (agitação magnética com refluxo e temperatura) durante 3 
horas ou Soxhlet por 3 ciclos, visando avaliar a eficiência desses sistemas no processo 
de extração. 

Para o sistema misto, foram pesados cerca de 0,5 g de biomassa e adicionado 100 mL 
de solvente para a extração não ácida e para a ácida, previamente, foram adicionados 
10 mL de solução de HCl 10 M e deixado interagir durante 10 minutos com a biomassa. 

Após a etapa de agitação magnética, a mistura reacional não ácida foi filtrada e 
concentrada por rotaevaporação a vácuo a 55 ºC. Em extrações ácidas, após a filtração, 
houve a separação de fases do material oleoso e ácido residual, seguido pela 
concentração do material oleoso por rotaevaporação a vácuo a 55 °C. Posteriormente 
foram feitos cálculos de rendimento. 

Figura 2. 

No sistema Soxhlet, foram pesadas cerca de 0,5 g de biomassa em um papel de filtro. 
Em seguida, o papel contendo a biomassa foi colocado no sifão, o qual foi deixado 
interagir com o solvente por 3 ciclos. Posteriormente, a mistura reacional foi 
rotaevaporada e quantificada através de cálculos de rendimento mássico. 
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Figura 3. 

2.3.1 Sistemas de Rompimento Celular 

2.3.1.1 Sistema Misto 

A extração neste processo foi realizada em um agitador magnético IKA C-MAG HS 7 
em banho de areia, com temperatura de 50 ºC durante 3 horas, acoplado a um sistema 
de refluxo e associado ao solvente n-hexano. 

Figura 4. 

 2.3.1.2 Sistema Soxhlet 

A extração neste processo foi realizada em vidraria de aparelhagem SoxhletDiogoLab 
em banho de areia, com temperatura e acoplado a um sistema de refluxo. O 
procedimento realizou-se em 3 ciclos associado ao solvente n-hexano 

Figura 5. 

2.4. Espectroscopia na região do Infravermelho 

O extrato concentrado foi analisado no modo ATR em um espectrofotômetro Shimadzu 
com transformada de Fourier (FTIR) IRAffinity-1. A faixa de varredura compreendeu na 
região do infravermelho médio, intervalo de número de onda de 4000 cm-1 a 500 cm-1, 
para que fosse possível a identificação dos grupos funcionais orgânicos presentes no 
extrato através dos picos de transmitância (%T) no espectro resultante. Os gráficos de 
infravermelho foram plotados com ajuda do software OriginPro 9.0. 

Figura 6. 

2.5. Microscopia Óptica 

Nesta análise foi utilizado o Microscópio Biológico Trinocular com Ótica Infinita da Nova 
Optical Systems, modelo Nova 180i-T. Com revólver porta objetivas giratório quádruplo, 
com objetivas plana-cromáticas de alto contraste. E ajustes macro e micrométricos 
coaxiais e independentes. 

Este aparelho foi utilizado para verificar a estrutura da parede celular microalgal em 
relação aos métodos de extrações realizados. 

Figura 7. 

 
Resultados e Discussões 

 

3. Resultados e Discussão 

3.1. Rendimentos das extrações 
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Os rendimentos obtidos ajudam a determinar qual sistema é mais adequado para a 
extração dos metabólitos. Estes rendimentos estão dispostos na tabela 2. 

Tabela 2. 

As microalgas, naturalmente, apresentam parede celular rígida para a proteção do 
material citoplasmático de extravasamentos celulares e ações químicas, físicas e 
biológicas (KRAMER, 2017). Todavia, a Chlamydomonas sp. apresenta uma morfologia 
muito fechada e com menor superfície de contato associada à uma composição 
majoritariamente polar, o que dificulta o seu rompimento através de solventes orgânicos 
apolares, como o n-hexano. 

Foi possível observar que no sistema misto com e sem pré-tratamento ácido, a 
biomassa contendo partículas de menores diâmetros (0,180 mm) apresentou 
rendimentos ligeiramente superiores de metabólitos – sendo de 11,7% para a não ácida 
e de 10,2% para a ácida, que ao se levar em consideração os desvios padrão dos 
rendimentos, observa-se que a mesma quantidade de material pode ter sido extraída 
em ambos os sistemas. 

Já em partículas de 0,300 mm a extração apresentou rendimentos de 7,9% e 9,7%, para 
as extrações não ácida e ácida, respectivamente. Ao atribuir os valores de desvio 
padrão dos rendimentos de granulometria 0,300 mm nas extrações, observa-se que a 
solução ácida pode ter elevado ligeiramente a quantidade de material extraído nessa 
mesma granulometria. 

A utilização da solução ácida, para a potencialização do rompimento celular da 
microalga, apresentou uma quebra da emulsão logo após o processo de filtração – 
podendo acarretar na perda de material durante esse procedimento. Gerando, uma 
fração ácida residual (mais densa) com pH=1 e uma fração lipídica (menos densa) de 
pH=5. Ou seja, o ácido torna os metabólitos extraídos em ligeiramente ácidos, podendo 
comprometer a sua qualidade. 

Figura 8. 

Apesar de no sistema misto as menores partículas de biomassa apresentarem melhor 
rendimento, no sistema Soxhlet não houve variação significativa do percentual de 
rendimentos entre as duas granulometrias. Isso pode ser explicado devido à alta 
temperatura do solvente sempre em renovação e seu constante contato com a amostra, 
permitindo uma potencialização da penetração do solvente no tecido; formação da 
miscela intracelular e, a difusão do extrato na miscela externa (BRUM et al, 2009). 

3.2. Espectros Infravermelho (ATR-FTIR) 

A espectroscopia na região do infravermelho é, tradicionalmente, empregada na análise 
de compostos puros e misturas simples. Sendo que a sua aplicação em células é 
bastante recente, proporcionando uma visão da composição bioquímica celular 
(DOMENIGHINI; GIORDANO, 2009). 

Assim, as células de algas podem ser analisadas através da espectroscopia de 
infravermelho com transformada de Fourier, apresentando as ligações químicas em 
grupos funcionais que têm propriedades vibracionais distintas no espectro (DRIVER et 
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al, 2015). Porém, espectros de FTIR de células secas diferem dos espectros de células 
no estado aquoso (MINNES et al, 2017). 

Devido à composição celular das microalgas, onde há presença de material aquoso, foi 
utilizado equipamento com reflexão total atenuada (ATR), proporcionando uma 
facilidade e rapidez na análise. 

Os dados obtidos através dos espectros ATR-FTIR permitem observar os principais 
estiramentos e deformações angulares, e a partir dessa informação sugerir grupos 
funcionais característicos de compostos de interesse. Sendo os mais importantes nas 
faixas de aproximadamente 3400 a 2900 cm-1 e de 1715 a 1130 cm-1. Apesar das 
extrações serem realizadas de maneiras distintas, os mesmos estiramentos e/ou 
deformações angulares característicos de produtos de interesse foram detectados, 
variando-se apenas suas intensidades. 

A banda alargada que compreende entre 3400-3380 cm-1 é característica de 
estiramentos de grupos O-H de água, N-H de amidas e C-O de carboidratos. Enquanto 
que as bandas de estiramento presentes em aproximadamente 2935-2925 cm-1 são de 
ligações -CH2 e -CH3 de ácidos graxos. 

Entre 1705-1715 cm-1 foi observado picos característicos de bandas de estiramento 
C=O de ácidos carboxílicos. Este grupo carbonila foi obtido através da hidrólise de 
ésteres presentes no extrato, pois os óleos de microalgas apresentam acidez, e na 
presença de umidade da própria biomassa e temperatura aplicada ao procedimento de 
extração ocorreu um deslocamento do equilíbrio químico, resultando na hidrólise ácida 
destes ésteres (-C(=O)-OR) em ácidos carboxílicos (-C(=O)-OH). 

Após a banda característica de carbonila, dois picos foram observados, um em 1450 
cm-1 e outro em 1380 cm-1. Estas duas bandas são características de estiramentos 
assimétricos de ligações -CH2 e -CH3 de lipídeos e proteínas, assim como o 
estiramento simétrico C-O de grupos carboxílicos. 

Na última região do infravermelho que pode ser observado algum pico característico de 
componentes microalgais, foi detectado bandas de estiramento C-O de carboidratos, as 
quais compreendem entre 1150-1130 cm-1 

Figura 9. 

 3.3. Microscopia Óptica 

Através das análises de microscopia óptica, pode ser verificado a parede celular da 
microalga e a sua interação com os sistemas de extração 

 Figura 10. 

 A espécie Chlamydomonas sp. é um tipo de alga unicelular flagelada verde, assim 
como a Chlamydomonasreinhardtii (NAKANISHI et al, 2013). Apesar da similaridade 
morfológica entre as espécies, as duas diferem ao meio de cultivo, sendo a 
Chlamydomonas sp. mais adaptável ao meio salino extremo 

Figura 11. 
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Na sua forma desidratada, a Chlamydomonas sp. apresentou aglutinações, podendo 
ser explicada devido a diminuição da concentração de água no seu corpo celular e 
enovelamento dos flagelos entre microalgas vizinhas. Tornando-as uma grande massa 
microalgal. 

figura 12. 

  

Nas figuras 13-15, é possível verificar o rompimento parcial da parede celular das 
microalgas que foram submetidas aos sistemas de extração previamente descritos 
(misto e Soxhlet). Os pontos demarcados, demonstram os locais onde podem ter 
ocorrido rompimento da parede celular, possibilitando a extração dos metabólitos. Nos 
quais, em adição ao óleo, a biomassa contém quantidades significativas de proteínas, 
carboidratos, nutrientes secundários (CHISTI, 2007) e clorofila (pigmentos). 

figura 13. 

De acordo com a figura acima, a biomassa com menor granulometria (a) apresentou 
mais pontos de rompimento de sua parede celular em comparação com a de maior 
granulometria (b). Todavia, estes rompimentos podem ter acontecido durante a etapa 
de liofilização, gerando um extravasamento de material citoplasmático. Com isso, os 
rendimentos obtidos nesse sistema de extração podem ser maiores se a biomassa não 
sofrer o processo de liofilização e consequente extravasamento de material intracelular. 

Figura 14. 

  

Na figura 14, pode ser observado vários pontos de rompimento da parede celular nas 
duas amostras com tamanho de partículas diferentes. Com isso, pode ser entendido de 
que a interação da biomassa com a solução ácida anterior a adição do solvente 
proporcionou uma quebra igualitária na parede celular microalgal, independente da 
granulometria. 

Ainda é possível observar que, a biomassa submetida ao pré-tratamento ácido, 
apresentou uma mudança de coloração. Isso pode ser entendido devido a quebra dos 
pigmentos em frações menores devido a interação do ácido com a parede celular, 
ocasionado uma mudança na cor. 

Seguindo desse pressuposto, os rendimentos da extração ácida podem ter sido 
maiores. Contudo, a grande quebra de pigmentos e, também, a provável perda de 
extratos durante a separação a quebra da emulsão hexânica/ácida resultaram em 
valores abaixo do esperado quando comparado os melhores rendimentos de ENA e EA. 

figura 15. 

  

Pelo aspecto visual da figura acima, os pontos que demarcam os rompimentos da 
parede celular são similares em ambas as granulometrias. Isso pode ser explicado 
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devido à alta temperatura do solvente e quantidade de ciclos utilizado no sistema 
Soxhlet. 

Em comparação com o sistema misto ácido, o sistema Soxhlet apresentou similaridade 
na quantidade de material extraído nas duas granulometrias empregadas. Porém, a 
quantidade de quebras de pigmentos em frações menores foi mais baixa, pois ainda é 
possível perceber o aspecto verde da clorofila. 

  

 
Conclusão 

 

4. Conclusão 

Pelos sistemas de extração empregados, o Soxhlet foi o que apresentou rendimento 
(m/m) ligeiramente superior, com cerca de 15,9% de material extraído. Embora 
apresentando rendimento melhor em comparação com o sistema de agitação 
magnética, este tipo de sistema não é muito relatado como extrator de material 
citoplasmático de microrganismos na literatura. Em suma, os rendimentos da 
Chlamydomonas sp. neste trabalho apresentaram uma margem de rendimentos de 7,9-
15,9%. 

Através das análises de Infravermelho foi possível observar os grupos funcionais que 
podem existir nos extratos da microalga. No qual, identificou-se bandas de estiramento 
características de carbonilas (C=O) de ácidos carboxílicos, os quais foram obtidos 
através da hidrólise ácida sofrida pelos ésteres dos triglicerídeos durante o processo de 
extração. 

Através da microscopia óptica, a parede celular das microalgas foi bastante degradada 
pelo processo de liofilização, onde ocorreu extravasamento do material citoplasmático. 
E, posteriormente a ação do solvente e/ou ácidos também ajudaram no processo de 
degradação da membrana celular. Embora, quantidades significativas de lipídeos 
podem ter sido perdidas durante a quebra da emulsão extrato oleoso/fração ácida. 

Concluímos que a microalga Chlamydomonas sp. necessita de uma avaliação mais 
apurada de seu perfil graxo para sua inclusão na produção de biodiesel, e que o menor 
tamanho de partícula e sistema extrator adequado influenciam diretamente no 
rendimento e, por consequência, na extração de metabólitos primários. Entretanto, é 
necessária uma melhor avaliação na temperatura utilizada no processo extrativo e no 
emprego de ácidos para a potencialização do rompimento da parede celular microalgal, 
para evitar perdas significativas de lipídeos durante a quebra da emulsão extrato 
oleoso/fração ácida. 
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Tabela 1. Comparação das eficiências de produção de biodiesil a partir de oleaginosas 
e algas. 

 

 

Figura 1. Liofilizador Thermo Scientific Heto Power Dry PL6000 
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Fluxograma da metodologia do processo via agitação magnética 
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Figura 3 . A) esquema de aparelhagem Soxhlet. B) Solvente sendo condensado e 
acumulando-se no sifão. C) solvente condensado retornando para o balão junto com o 
material extraido. 

 

 

Figura 4. Sistema de extração via agitação magnética - Sistema misto. 
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Figura 5. Sistema de extração Soxhlet 

 

 

Figura 6 . Espectrofotômetro Schmadzu IRAffinity-1 

 

 

Figura 7. Microscópio óptico nova 180i-T 
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Tabela 2. Comparação entre os sistemas utilizados para obtenção de extratos oleosos 
da Chlamydomonas sp. 

 

 

Figura 8. Quebra da emulsão no sistema misto ácido. 
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Figura 9. Espectros ATR-FTIR dos extratos da Chlamydomonas SP 
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Figura 10. Biomassa Microalgal disposta em lâminas de vidro com glicerina 

 

 

Figura 11. Chlamydomonas reinhardtii 

 

 

Figura 12. Chlamydomonas sp desitratada 
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Figura 13. Biomassa residual da extraçao não ácida (ENA) com granulometria (a) 
0,180mm e (b) 0,300 mm. 

 

 

Figura 14. Biomassa residual da extração ácida (EA) com granulometria (a) 0,180mm e 
(b) 0,300mm. 

 

 

Figura 15. Biomassa residual da extração Soxhlet (ES) com granulometria (a) 0,180mm 
e (b) 0,300mm. 
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TÍTULO: Efeito do Tempo de Moagem na Síntese de Carbeto de Nióbio 

Nanoestruturado a partir do Nb2O5 e Grafite 

Resumo 

Ultimamente pesquisas se voltaram para obtenção de carbetos com controle de 
tamanho de partículas. Pós ultrafinos são de grande interesse, pois produzem ligas de 
metal duro com alta estabilidade térmica, resistência ao impacto e reatividade superficial 
em catálise heterogênea. A diminuição da temperatura de síntese destes carbetos 
favorece a diminuição do tamanho de partículas. Com esta finalidade, tem sido 
desenvolvidas novas técnicas de síntese, utilizando-se precursores mais reativos e 
diversos processos de síntese entre ele tem-se destacado a carborredução a partir de 
reações gás-sólido. Diante disto, o objetivo deste trabalho foi obter e caracterizar o 
carbeto de nióbio utilizando a moagem de alta energia, em um moinho tipo de moinho 
vibratório SPEX (Mixer/Mill 8000) e um forno resistivo, onde foram feitas reduções da 
mistura de Nb2O5 com grafite, utilizado como fonte de carbono. As reações de redução 
do Nb2O5 foram realizadas em uma temperatura de 1100°C, com 2 horas de isoterma, 
utilizando-se um fluxo continuo de hidrogênio. As amostras reduzidas foram analisadas 
por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e difração de raio X (DRX). Diante das 
análises realizadas foi observado que os pos de partida forma refinados com o maior 
tempo de moagem e que a fase NbC foi formada, porém ainda apresenta as fases 
indesejáveis de Oxido de nióbio-NbO2 e Gafite-C. Diante deste estudo, faz-se 
necessário a otimização do processo para se chegar a obtenção da fase NbC pura. 
 
Palavras-chave: Carbeto de Nióbio. Reação de Redução. Carbono. 

TITLE: Grinding Time Effect On Nano Niobium Carbide Structured From Nb2O5 And 

Graphite 

Abstract 

Lately research has turned to obtaining carbides with particle size control. Ultrathin 
powders are of great interest as they produce carbide alloys with high thermal stability, 
impact resistance and surface reactivity in heterogeneous catalysis. The decrease in the 
synthesis temperature of these carbides favors the reduction of particle size. Therefore, 
new synthesis techniques have been developed, using more reactive precursors and 
several synthesis processes among them, highlighting the carboreduction from gas-solid 
reactions. Therefore, the objective of this work was to obtain and characterize the 
niobium carbide using high energy grinding, in a type of SPEX vibratory mill (Mixer / Mill 
8000) and a resistive furnace, where reductions in the Nb2O5 mixture were made. 
graphite, used as a carbon source. Nb2O5 reduction reactions were performed at a 
temperature of 1100 ° C, with 2 hours of isotherm, using a continuous hydrogen flow. 
The reduced samples were analyzed by Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-
ray Diffraction (XRD). From the analyzes performed, it was observed that the starting 
wells were refined with the longest grinding time and that the NbC phase was formed, 
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but still has the undesirable phases of Niobium Oxide-NbO2 and Gafite-C. Given this 
study, it is necessary to optimize the process to reach the pure phase of NbC. 
 
Keywords: Niobium carbide. Reduction reaction. Carbon. 

Introdução 

1.1 Moagem de alta energia O processo de moagem de alta energia tem sido muito 
estudado, como uma boa alternativa para a fabricação de diversos materiais avançados 
como, materiais amorfos, nanocristais, materiais compósitos, dentre outros. É utilizado 
também na síntese de ligas que são difíceis ou impossíveis de serem produzidas por 
processos convencionais. Mecanossíntese, mais comumente conhecido como moagem 
de alta energia, é uma técnica de processamento de pós elementares na correta 
proporção/estequiometria para obtenção de ligas através da alta energia de impacto da 
bola em uma panela rotativa conhecido como jarra, utilizando-se moinhos dos tipos 
atritores, vibratórios e planetários. A transferência de energia para as partículas de pó 
nesses moinhos ocorre por uma ação de fratura após colisão entre duas bolas de 
moagem relativamente massivas, ou entre uma bola de moagem e as paredes internas 
da jarra. Esta técnica foi desenvolvida em torno de 1966 por Benjamin e seus 
colaboradores da Inco Paul D. Merica Research Laboratory. (Suryanarayana, C. 2001) 
As colisões caóticas resultam na deformação plástica das partículas (produzindo 
deslocamentos, lacunas e desordem atômica), que introduz tensão no sistema de 
partículas. As partículas então soldam-se a frio (a união de materiais sem o uso de calor, 
que desenvolve estruturas lamelares com camadas alternadas de elementos). Com a 
continuação do processo de moagem você começa a obter pós como tamanhos de 
grãos mais homogêneos tendendo-se ao equilíbrio. Por meio desta técnica é possível 
ter uma gama de resultados positivos. 1.2 Carbetos de Nióbio O carbeto de nióbio foi 
preparado pela primeira vez pela reação de K2O3Nb2O5 com carbono, (FURUKAVA, 
2007). Em 1958, foi preparado misturando-se o óxido de nióbio (Nb2O5) com carbono 
e na temperatura de 1200°C. O monocarbeto de nióbio foi produzido em 1960 em altas 
temperaturas e a vácuo (FONTES, 2003; FONTES et al 2004; SHI et el., 2005). 
Industrialmente o NbC é produzido aquecendo uma mistura do metal com carbono, ou 
uma mistura do óxido de nióbio, Nb2O5 com uma fonte de carbono, em ambos os casos, 
as reações de carburização acontecem pela difusão em estado sólido, o que requerem 
altas temperaturas, entre 1600ºC e 1800°C, (FURUKAVA, 2007). Novos métodos de 
síntese estão sendo desenvolvidos procurando produzir estes carbetos 
nanoestruturados com alta área superficial, visando principalmente a redução do tempo 
e temperatura da reação objetivando economia dos custos energéticos. Segundo 
(MEDEIROS, 2002), foi possível obter o NbC em um curto espaço de tempo de 2 horas 
e a uma temperatura de 950 °C Desta forma neste trabalho foi feito um estudo de um 
novo método de síntese do NbC, o qual consiste na produção deste carbeto a partir da 
moagem de alta energia do Nb2O5 com grafite (C), tendo como sequência a 
carborredução desta mistura via fluxo de hidrogênio a uma temperatura de 1100°C. 
 
Metodologia 

 
O NbC foi produzido através da mistura de Nb2O5 com carbono na forma de grafite, nas 
proporções desejadas, em almofariz com auxilio de um pistilo para cada pó de partida, 
e, em seguida, submetidos a moagem de alta energia em um moinho do tipo SPEX 
(Mixer/Mill 8000), apresentado na figura 2.1. Os tempos de moagem utilizados foram 5 
minutos e 10 minutos. Onde foi utilizada uma relação massa/bola de 10:1 para a 
moagem de alta energia. Esferas de metal duro foram usadas para a moagem, exposto 
na figura 2.2. Após a moagem, 1g deste pó foi colocado em uma barquinha de alumina 
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e levado a um forno tubular resistivo para redução, a uma taxa de aquecimento de 10°C 
por minuto até o patamar de 1100°C, permanecendo em isoterma durante 120 minutos. 
Tendo como gás redutor o hidrogênio com fluxo de 20 mL/seg, que foi mantido do inicio 
do processo até o resfriamento do forno a 500°C, onde o gás redutor foi fechado, e 
adicionado ao processo o argônio, com o intuito de evitar a oxidação destes pós, até o 
forno atingir a temperatura ambiente. Após moagem os pós foram caracterizados por 
DRX, MEV e EDS e após a redução dos pós moídos, as amostras foram também, 
caracterizados por DRX, para identificação das fases presentes e por MEV. 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1- Analise por difração de raios X dos pós moídos A Figura 3.1 apresenta os 
difratogramas de Raios-X da amostra Nb2O5-C moída por 5 minutos. O método de 
difração de Raios-X analisado mostrou um material cristalino, porém com uma 
expressiva aparência amorfa. Comparando o difratograma de Raios-X da amostra 
Nb2O5-C moída por 5 minutos, com o difratograma da amostra Nb2O5-C moída por 10 
minutos (Figura 3.2), pode-se perceber que há uma diminuição significativa na 
intensidade dos picos para a amostra Nb2O5-C moída por 10 minutos, bem como um 
leve alargamento dos picos. Isto se deve ao temo de moagem, confirmando assim o 
refino da amostra com um maior tempo de moagem 3. 2 - Análise da Morfologia dos pós 
moídos O estudo do efeito da moagem de alta energia nos pós de partida realizado 
através das análises de MEV e EDS e das análises de DRX, permitiu verificar que o 
tempo de moagem reduziu o tamanho das partículas dos pós. Também oi possível 
verificar que houve uma melhor homogeneização das fases constituintes do sistema. A 
Figura 3.3(a e b) mostra os pós moídos por 5 minutos, nos aumentos de 600x e 4000x, 
pode-se observar que houve um refino das partículas e uma boa distribuição das fases. 
Nas Figura 3.4(a) é apresentada a área na qual foi realizado o mapeamento por EDS e 
na Figura 2(b) é apresentado o mapeamento da amostra moída por 5 minutos. Através 
do mapeamento podemos observar que as fases que contém Nb, O e C aparecem na 
amostra analisada, porém a quantidade de oxigênio é pequena como podemos ver na 
Tabela 3.1. A Figura 3.5(a e b) mostra os pós moídos por 10 minutos, nos aumentos de 
600x e 4000x, pode-se observar uma morfologia em forma de placas e uma 
aglomeração das partículas menores de carbono nas partículas maiores do Nb2O5. 
Também podemos observar que houve um melhor reino das partículas quando 
comparados com a amostra moída por 5 minutos (Figura 3.3 (a e b)). Analisando os 
resultados da análise de EDS obtidos para os pós moídos por 10 minutos apresentado 
nas Figuras 3.6 (a e b), observa-se que os elementos que aparecem são os elementos 
que constituem as fases presentes no pó. Também podemos observar através da Figura 
3.6(b), que o Nb encontra-se de forma uniforme em toda a área da amostra analisada. 
3.3- Análise por difração de raios X dos pós reduzidos A Figura 3.8 apresenta o 
difratograma obtido para a amostra Nb2O5-C 5 min reduzida com hidrogênio. 
Analisando a Figura 4.8, observa-se que foi possível obter a fase desejada NbC 
apresentando uma estrutura cúbica, identificada pela carta padrão 03-065-7993-ICSD, 
porém ainda apresenta as fases indesejadas (NbO2) apresentando uma estrutura 
Tetragonal, identificada pela carta padrão 01-082-1141-ICSD e a fase do carbono 
apresentando uma estrutura Cúbica, identificada pela carta padrão 03-065-6329 –ICSD. 
Na Figura 3.9 é apresentado o difratograma da amostra Nb2O5-C 10 min reduzida com 
hidrogênio. Observa-se que foi a fase NbC foi obtida e apresenta uma estrutura cúbica, 
identificada pela carta padrão 03-065-7993-ICSD, porém também foram identificadas 
fases indesejadas como o NbO2 apresentando uma estrutura Tetragonal, identificada 
pela carta padrão 01-082-1141-ICSD e a fase do carbono (C ) apresentando uma 
estrutura Cúbica, identificada pela carta padrão 03-065-6329 –ICSD. Além disso, 
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observa-se que o aumento do tempo de moagem proporcionou uma diminuição brusca 
da intensidade dos picos no difratograma da amostra Nb2O5-C 10 min (Figura 3.9) em 
relação ao difratograma da amostra Nb2O5-C 5 min. (Figura 3.8), o que está associado 
a uma menor cristalinidade do material. 3. 4 - Análise da Morfologia dos pós reduzidos 
Nas Figuras 4.10(a, e b) referente a amostra Nb2O5-C 5min reduzida, pode-se observar 
que as partículas que apresentam a cor mais escura representam o carbeto de nióbio, 
enquanto que as partículas mais claras representam a fase NbO2. Na Figura 3.10 (a e 
b), observa-se, sobre a superfície dos aglomerados da fase NbC, pequenos 
aglomerados e pequenas partículas da fase NbO2 e C. Ambas as fases identificadas 
pela difração de raios X (Figura 3.8). O mesmo acontece para a amostra Nb2O5-C 
10min reduzida. 
 
Conclusão 

 
Diante dos resultados podemos concluir que ocorreu a formação do NbC. onde o 
processo de moagem foi de fundamental importância para a reatividade dos pós de 
partida, pois foi possível observar que com o aumento do tempo de moagem a fase NbC 
apresentou-se maior quantidade com menor cristalinidade confirmada pelo DRX. As 
fases indesejadas como o oxido de nióbio e grafite também foram identificadas por DRX. 
Após as analises dos resultados foi também possível verificar que quando se eleva o 
tempo de moagem se obtém partículas com menor cristalinidade e mais refinadas, o 
que melhora o processo de obtenção do NbC. O estudo demostra que é de fundamental 
importância a moagem no processo e que é possível obter carbetos seguindo essa rota, 
toda via o processo de obtenção ainda precisa de otimização para se obter uma fase 
NbC de alta pureza. 
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TÍTULO: Controles Ambientais do processo de Evapotranspiração em Ecossistemas do 

Rio Grande do Norte 

Resumo 

A avaliação da ET dos ecossistemas terrestres é muito importante para o sistema 
climático global, pois diferentes tipos de plantas têm taxas distintas de transpiração. As 
mudanças sazonais na ET e no ciclo do CO2 são impulsionadas pela disponibilidade 
hídrica e pela condutância da superfície. Considerando a importância da ETe da 
quantificação das trocas do CO2 entre os ecossistemas terrestres e a atmosfera, este 
estudo teve como objetivo avaliar a dinâmica e os mecanismos que controlam a ET 
entre a Caatinga e a atmosfera no Semiárido Brasileiro. Os dados utilizados foram 
coletados sobre a caatinga na Estação Ecológica do Seridó, utilizando o método eddy 
covariance. Os dados utilizados foram coletados durante ao ano 2014. Os fatores 
ambientais que controlam a ET analisados nessa pesquisa foram a condutância da 
superfície (Gs) e o fator de desacoplamento . A precipitação exerceu forte influência na 
ET do bioma Caatinga, haja vista que a maior porção da ET anual (cerca de 65%) 
ocorreu durante a estação chuvosa, período durante o qual a atividade fotossintética da 
caatinga foi mais intensa. O efeito direto da precipitação sobre a ET é evidenciado pelos 
valores do e do Gs, que apresentaram o maior valor médio sazonal durante a estação 
chuvosa; 0,29 e 3,74 mm s-1, respectivamente. No entanto, a precipitação acumulada 
durante ao ano de 2014 foi quase 50% inferior a normal climatológica, o que condicionou 
o sistema caatinga-atmosfera permanece acoplado durante o ano inteiro. 
 
Palavras-chave: Evapotranspiração; Caatinga; Fator de desacoplamento; condutância 

TITLE: Environmental Controls of the Evapotranspiration Process in Rio Grande do 

Norte Ecosystems 

Abstract 

ET assessment of terrestrial ecosystems is very important to the global climate system 
because different plant types have different rates of transpiration. Seasonal changes in 
ET and CO2 cycle are driven by water availability and surface conductance. Considering 
the importance of ETe in the quantification of CO2 exchange between terrestrial 
ecosystems and the atmosphere, this study aimed to evaluate the dynamics and the 
mechanisms that control the ET between Caatinga and the atmosphere in the Brazilian 
Semiarid. The data were collected about the caatinga at the Seridó Ecological Station, 
using the eddy covariance method. The data used were collected during 2014. The 
environmental factors that control the ET analyzed in this research were the surface 
conductance (Gs) and the decoupling factor. Precipitation had a strong influence on the 
Caatinga biome ET, since the largest portion of the annual ET (about 65%) occurred 
during the rainy season, during which the caatinga photosynthetic activity was most 
intense. The direct effect of precipitation on ET is evidenced by the values of e and Gs, 
which presented the highest seasonal average value during the rainy season; 0.29 and 
3.74 mm s -1, respectively. However, the accumulated precipitation during 2014 was 
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almost 50% less than the normal climate, which conditioned the caatinga-atmosphere 
system remains coupled throughout the year. 
 
Keywords: Evapotranspiration; Caatinga; Decoupling factor; conductance 

Introdução 

Dentre os processos ecológicos relacionados ao sequestro de CO2 pelos biomas 
terrestres, a evapotranspiração (ET) e o Balanço de Energia (BE) são os mais 
relevantes, pois eles são característicos de cada ecossistema em virtude das influências 
provocadas pela vegetação, clima e propriedades físicas do solo (Baldocchi et al., 1997; 
Baldocchi et al., 2004; Hao et al., 2007). Assim, vários ecossistemas terrestres têm sido 
intensamente estudados objetivando avaliar as trocas de energia e massa (ET e o 
balanço de CO2), tais com pastagens (Eichelmann et al., 2016, Räsänen et al., 2016), 
savanas (Quansah et al., 2015; Tagesson et al., 2015), florestas de pinos (Zha et al., 
2013), florestas boreais (Sánchez et al., 2010) e estepes (Ma et al., 2015). No Brasil 
esses estudos tem se concentrado principalmente na floresta Amazônica (Malhi et al., 
2009; Metcalfe et al., 2010; Zeri et al., 2014), Cerrado (Colleta et al., 2009), pastagem 
introduzida no Cerrado (Santos et al., 2004). Recentemente, esses estudos têm sido 
iniciados no Bioma Caatinga, típico do semiárido brasileiro (Oliveira et al., 2006 e Silva 
et al., 2017). De acordo com Zha et al. (2013), uma melhor compreensão dos processos 
de controle biótico (por exemplo, a condutância estomática) e abiótico (por exemplo, 
radiação solar, temperatura do ar, umidade do ar, déficit de pressão de vapor e teor de 
água no solo) da ET também se torna necessária para avaliar as demandas locais, 
regionais e globais de água e carbono à medida que as mudanças climática avançam. 
A análise da transpiração do dossel seco, medida por uma torre de fluxo equipada com 
sensores que utilizam o método da correlação dos vórtices turbulentos (EC, do inglês 
Eddy Covariance) que hoje é padrão nos estudos dessa natureza, fornece informações 
sobre o comportamento da superfície e a influência nos fluxos de vapor de água e CO2. 
A avaliação da ET é muito importante para o sistema climático global, pois diferentes 
tipos de plantas têm taxas distintas de transpiração (Zhang et al., 2011; Zha et al., 2013). 
Para isso, esta pesquisa assumirá como hipótese de que mudanças sazonais na ET e 
no ciclo do CO2 no Bioma Caatinga são impulsionadas pela condutância estomática, 
radiação, temperatura, déficit de pressão de vapor e do déficit hídrico na maior parte 
dos anos. Considerando a importância da evapotranspiração e da quantificação das 
trocas do CO2 entre os ecossistemas terrestres e a atmosfera, este projeto tem como 
objetivo geral avaliar a dinâmica e os mecanismos que controlam as trocas de massa 
(vapor de água e gases traço, especificamente o CO2) entre ecossistemas do Nordeste 
do Brasil e a atmosfera. 
 
Metodologia 

 
Os dados utilizados (componentes do balanço de energia, ET e dados meteorológicos) 
foram coletados em campanha experimental conduzidas na caatinga na Estação 
Ecológica do Seridó (ESEC-Seridó), Serra Negra do Norte-RN, utilizando o método do 
eddy covariance. Os dados utilizados foram coletados de 01-jan-2014 a 31-dez-2014. 
Mais detalhes a cerca dos referidos dados podem ser encontrdos em Campos et al. 
(2019). Os fatores ambientais que controlam a ET que serão analisados nessa pesquisa 
foram a a condutância da superfície (s) e o fator de desacoplamento . A foi calculada 
utilizando a equação desenvolvida por Monteith e Unsworth (2013), enquanto que será 
calculada utilizando equação de Penman-Monteith invertida. Os valores de serão 
obtidos pelo modelo desenvolvido por Jarvis e McNaughton (1986). Esses parâmetros 
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serão analisados sazonalmente (entre as estações seca, chuvosa e de transição (seca-
chuvosa, chuvosa-seca). 
 
Resultados e Discussões 

 
A Tabela 1 apresenta os dados das variáveis meteorológicas observadas durante o o 
ano de 2014 na ESEC-Seridó. Os referidos dados são de Radiação solar (Rg, MJ m-2 
dia-1), déficit de pressão de vapor (VPD, kPa), Temperatura do ar (Ta, °C), Precipitação 
(mm), evapotranspiração de referência média (ET0, mm) e ET0 acumulada (Total ET0). 
Tabela 1. Variáveis meteorológicas observadas durante cada estação no ano de 2014 
na ESEC-Seridó; De acordo com a Tabela 1, os referidos dados foram divididos em 4 
períodos de acordo com a distribuição das chuvas na região: Transição seca-chuvosa, 
estação chuvosa, transição chuvosa-seca e estação seca. Essa subdivisão das 
estações do ano com base na chuva foi proposta e utilizada por Campos et al. (2019). 
Observa-se que durante a estação chuvosa a precipitação acumulada correspondeu a 
aproximadamente 82% do total anual. Durante a estação de Transição seca-chuvosa a 
precipitação acumulada foi da ordem de 13% do total anual e o restante foi distribuído 
entre as demais estações. É observado na Tabela 1 que a Rg foi mais intensa durante 
a estação de transição seca-chuvosa. Esse resultado é esperado, pois o referido 
período compreende os meses de dezembro e janeiro e, nesse período, a incidência 
solar é máxima no hemisfério sul, pois é o período que marca o início do verão vernal. 
Por outro lado, a menor incidência ocorreu durante a estação chuvosa, que se estende 
de fevereiro a junho. Neste caso a menor incidência é devido a predominante situação 
de cobertura de nuvens. Verifica-se ainda que a temperatura do ar sofreu poucas 
variações durante o ano: 27,5ºC a 30,1ºC. Naturalmente a estação mais quente foi a 
Transição seca-chuvosa (pico do verão) e a estação menos quente foi a Transição 
chuvosa-seca (inverno vernal). Os períodos mais secos foram as estações de Transição 
seca-chuvosa e a estação seca, quando a ET0 foi superior a 8 mm dia-1 e o VPD foi 
superior a 2 kPa. A ET acumulada anual foi de 473,3 mm, sendo que aproximadamente 
65% desse valor ocorreu durante a estação chuvosa. (Tabela 2). Esse resultado é 
esperado, haja vista que durante a estação a caatinga encontra-se com suas atividades 
fotossintéticas intensas (NDVI = 0,65) e requer grandes quantidades de água. Também 
favorece a maior intensidade da ET nesse período a evaporação do solo que encontra-
se com disponibilidade hídrica satisfatória. Durante a estação chuvosa também observa-
se a maior média diária da ET (2,6 mm dia-1). O efeito direto da precipitação na ET do 
bioma caatinga já é conhecido na literatura (Teixeira et al., 2008; Pires et al., 2017; Silva 
et al., 2017). Tabela 2. Evapotranspiração da Caatinga (Total , mm) e médias diárias da 
ET (, mm), condutância da superfície (, mm s-1), fator de desacoplamento () e NDVI; 
Durante a estação chuvosa, observa-se que a condutância apresentou valor médio 
superior a 3 mm s-1. No entanto, o sistema superfície-atmosfera ainda permaneceu 
acoplado ( = 0,29), indicando que a precipitação não foi suficiente para a vegetação 
atingir o ápice das suas atividade fotossintéticas, fisiológicas e metabólicas, pois a 
precipitação foi quase 50% inferior a média climatológica (Campos et al., 2019). Esse 
resultado sugere que durante a estação chuvosa de anos com precipitação normal ou 
acima da normal climatológica o sistema caatinga-atmosfera tenda a desacoplar. 
Durante as demais estações, o sistema caatinga-atmosfera permaneceu fortemente 
acoplado ( inferior a 0,1). Esse resultado é esperado, haja vista que a caatinga esteve 
quase permanentemente durante esses períodos em elevado déficit hídrico. Observa-
se ainda que o valor médio diário do Gs durante as estações de transição e seca atesta 
esse acoplamento, pois foi, predominantemente inferior a 1,0 mm s-1. 
 
Conclusão 
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De acordo com os resultados conclui-se que a precipitação exerce forte influência na 
ET do bioma Caatinga, haja vista que a maior porção da ET anual (cerca de 65%) 
ocorreu durante a estação chuvosa, período durante o qual a atividade fotossintética da 
caatinga foi mais intensa devido a mais intensa cobertura foliar (NDVI = 0,65). Vale 
lembrar que 82% da precipitação anual ocorreu durante a estação chuvosa. O efeito 
direto da precipitação sobre a ET é evidenciado pelos valores do e do Gs, que 
apresentaram o maior valor médio sazonal durante a estação chuvosa; 0,29 e 3,74 mm 
s-1, respectivamente. No entanto, a precipitação acumulada durante ao ano de 2014 foi 
quase 50% inferior a normal climatológica, o que condicionou o sistema caatinga-
atmosfera permanecer acoplado durante o ano inteiro. 
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Tabela_1 e Tabela_2 
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TÍTULO: Equações Diferenciais Parciais: Uma introdução aos espaços de Sobolev e 

aplicações a problemas elípticos. 

Resumo 

Nesse trabalho são estudados os conteúdos necessários para o entendimento dos 
espaços de Sobolev e algumas aplicações do  Teorema de Lax-Milgram para resolver 
algumas equações diferenciais parciais. Além disso, aplicamos esses conceitos para 
solucionar três problemas de valores de fronteira, a saber: um problema com condição 
de fronteira de Dirichlet homogênea, um problema com condição de Dirichlet não 
homogênea e o problema de Sturm - Liouville. 
 
Palavras-chave: Sturm - Liouville, Dirichlet, EDP, Sobolev, Lax-Milgram 

TITLE: Partial Differential Equations: An introduction to Sobolev spaces and aplications 

to elliptic problems 

Abstract 

In this work we study the necessary subjects to the understanding of the Sobolev spaces 
and some applications of the Lax - Milgram Theorem to solve some partial differential 
equations. In addition, we apply this concepts to solve three boundary value problems, 
namely: a homogeneous Dirichlet boundary condition problem, a nonhomogeneous 
Dirichlet boundary problem, and the Sturm - Liouville problem. 
 
Keywords: Sturm - Liouville, Dirichlet, PDE, Sobolev, Lax-Milgram 

Introdução 

Uma equação diferencial parcial (EDP) é uma equação envolvendo funções de várias 
variáveis independentes e dependente de suas derivadas. Essas equações surgem 
naturalmente em problemas de física matemática, física e engenharia. Equações 
diferenciais parciais descrevem fenômenos físicos cujo comportamento depende da 
posição, tais como eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo, dinâmica dos 
fluidos, difusão do calor, propagação de ondas. 
Devido ao grande nível de aplicabilidade das EDP's em vários ramos da ciência, se faz 
necessário um estudo detalhado de como solucionar essas equações (um dos 
resultados utilizados foi o Teorema de Lax-Milgram) e como consequência se faz 
também necessário o estudo detalhado dos espaços que essas soluções se encontram, 
que são chamados os espaços de Sobolev. 
Por os motivos apresentados acima, fizemos um estudo introdutório da teoria da medida 
e da análise funcional com o objetivo de entender os espaços de Sobolev, bem como 
aplicações do Teorema de Lax-Milgram. Como fechamento do nosso estudo, 
apresentamos algumas aplicações da teoria estudada para resolver algumas EDP's. 
 
Metodologia 
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Motivados a entender os chamados espaços de Sobolev, estudamos um pouco de teoria 
da medida, mais especificamente, a construção e principais propriedades da integral de 
Lebesgue e também a chamada Análise Funcional, que é o estudo dos espaços 
vetoriais de dimensão infinita. Com a teoria dos espaços L_p e o Teorema de Lax - 
Milgram. Nesse sentido, a metodologia usada segue basicamente os seguintes passos 
: 

(Passo 1) A noção de solução fraca é precisamente definida. Isto envolve os espaços 
de Sobolev, que são nossas ferramentas básicas. 
(Passo 2) Existência e unicidade de uma solução é fraca é estabelecida via o Teorema 
de Lax - Milgram. 
(Passo 3) A solução fraca é provada ter a classe de diferenciabilidade exigida pelo 
problema (Isso é chamado resultado de regularidade). 
(Passo 4) Uma solução clássica é recuperada mostrando que qualquer solução fraca é 
uma solução clássica da classe de diferenciabilidade do Passo 3. 

Podemos então dizer que a parte do nosso trabalho que se diz respeito ao entendimento 
dos espaços de Sobolev possui como principais bases teóricas a Teoria da Medida e a 
Análise Funcional, já a parte mais prática de resolução de equações possui como 
principal ferramenta o Teorema de Lax-Milgram. 

 
Resultados e Discussões 

 
Os Resultados e discussões foram todos digitados em LaTeX e serão completamente 
expostos por meio de imagens. 
 
Conclusão 

 
Com as aplicações dos espaços de Sobolev na solução de Equações Diferenciais 
Parciais reforçamos a importância de tais espaços, visto que equações desse tipo estão 
presente na natureza e na sociedade de modo geral. Em paralelo notamos o nível de 
sutileza necessário para entendê-los em sua plenitude e o quão importante é introduzir 
os alunos de Matemática a esses conceitos mais avançados ainda na graduação. 
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Figura 16 
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Figura 17 
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Figura 18 
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Figura 19 
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Figura 20 
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Figura 21 
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Figura 22 
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Figura 23 
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TÍTULO: PARTIÇÃO DE METAIS PESADOS ENTRE FRAÇÕES 

GRANULOMÉTRICAS DISTINTAS DE SEDIMENTOS DA LAGOA DE EXTREMOZ. 

Resumo 

 

Os recursos hídricos da Lagoa de Extremoz contribuem para o abastecimento de 
aproximadamente 300 mil habitantes da Zona Norte de Natal, porém já apresentam 
estágio avançado de deterioração. O objetivo do trabalho é discutir a distribuição dos 
metais Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn por fração granulométrica em amostras de sedimento da 
Lagoa de Extremoz, uma vez que não houve correlação positiva, em trabalhos 
anteriores, entre os resultados de sobrevivência do microcrustáceo Hyalella Azteca e a 
porção síltico-argilosa dos sedimentos. As amostras foram coletadas em março, abril, 
agosto e setembro de 2014, sendo peneiradas em cinco frações granulométricas. 
Extrações pseudototais com água régia foram realizadas nas alíquotas de amostra total 
e nas alíquotas resultantes da separação granulométrica. As amostras têm distribuição 
granulométrica semelhante, com areia fina a muito fina sendo mais abundantes; para 
as extrações pseudototais a média das concentrações observadas varia de 0,010 a 
0,063 mg/L, a menor para cobre e a maior para zinco. O maior desvio padrão é o do 
chumbo: 0,025 mg/L. As distribuições de Cr, Cu e Ni na fração fina correlacionaram 
negativamente com a sobrevivência de H. azteca nos testes ecotoxicológicos. Nas 
amostras estudadas a distribuição granulométrica controla a partição de metais e sua 
disponibilidade por influenciar a distribuição das fases com maior capacidade de 
acumular metais: matéria orgânica e hidróxidos de Fe. 

 
 
Palavras-chave: Sedimento lacustre. Extração sequencial BCR. Ecotoxicologia. 

TITLE: DISTRIBUTION OF HEAVY METALS IN GRANULOMETRIC FRACTIONS 

DISTINCT FROM EXTREMOZ POND SEEDS - RN 

Abstract 

 

The water resources of the Extremoz Lagoon contribute to the sources of 300 thousand 
inhabitants of Natal's North Zone, as they are characterized as advanced deterioration. 
The objective of this work is to discuss the distribution of Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn 
metals by particle size fraction in Extremoz Lagoon sediment samples, because there 
was no positive correlation in previous studies between survival results of the micro 
crustacean Hyalella Azteca and the silt-clay portion of the sediments. The Samples were 
collected in March, April, August and September 2014 and were sieved in five particle 
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size fractions. Pseudototal extractions with royal water were realizated on the total 
sample aliquots and on the aliquots resulting from particle size separation. The samples 
have similar particle size distribution, with fine to very fine sand being more abundant; 
For pseudototal extractions, the average observed concentrations ranged from 0.010 to 
0.063 mg / L, the lowest for copper and the highest for zinc. The largest standard 
deviation is lead: 0.025 mg / L. The fine fraction Cr, Cu and Ni distributions correlated 
negatively with the survival of H. azteca in ecotoxicological tests. In the studied samples 
the particle size distribution controls the metal partitioning and its availability by 
influencing the distribution of the phases with the highest capacity to accumulate metals: 
organic matter and Fe hydroxides. 

 
 
Keywords: Lake sediment. BCR sequential extraction. Ecotoxicology. 

Introdução 

A bacia hidrográfica do Rio Doce localiza-se na Unidade Hidrográfica Litorânea do Rio 
Grande do Norte. Seus recursos hídricos, contribuem para o abastecimento de 
aproximadamente 300 mil habitantes na zona norte de Natal, sendo que já se registra 
um quadro evolutivo de deterioração da qualidade de água dos seus mananciais, Lagoa 
de Extremoz e Rio Doce, respectivamente no médio e baixo curso ( Melo et al., 2012; 
Moura et al., 2013; Nóbrega et al., 2015). 

No âmbito de algumas destas pesquisas foram realizados ensaios ecotoxicológicos em 
sedimentos (Hyalella spp) da Lagoa de Extremoz (Nóbrega, 2015). Nos testes 
ecotoxicológicos organismos específicos são colocados em contato com o sedimento 
e/ou água. Por meio da observação da sobrevivência e/ou sucesso reprodutivo dos 
organismos é possível fazer inferências a respeito da toxicidade do sedimento e/ou água 
ao organismo. 

Apesar da quantidade de dados ecotoxicológicos obtidos nos últimos anos nesta área, 
cobrindo uma série temporal que permite avaliar períodos de precipitação pluviométrica 
mensal distintos, verifica-se uma limitação para responder à questão se os metais Cd, 
Cu, Cr, Ni, Pb e Zn são os responsáveis pelas respostas encontradas nos testes 
ecotoxicológicos, pois não foram obtidas correlações satisfatórias entre as respostas 
dos testes ecotoxicológicos e os elementos Cd, Cu, Cr, Ni, Pb e Zn nas amostras dos 
sedimentos, sua granulometria, e os teores de matéria orgânica e carbonatos (Nóbrega, 
2015). A hipótese deste plano de trabalho considera que pode existir uma correlação 
entre a toxicidade observada em uma dada amostra e a distribuição dos metais por faixa 
de tamanho das partículas sedimentares nesta mesma amostra. 

As massas e teores dos metais adsorvidos por faixa granulométrica em cada amostra 
de sedimento podem ser utilizados para o cálculo da distribuição (partição) do elemento 
químico em cada fração. Os resultados da distribuição dos metais pesados por faixa de 
tamanho devem apresentar boa correlação quando comparados com os teores de 
iniciais dos metais dosados nas amostras sem peneiramento. 

A distribuição das concentrações de metais é dependente da granulometria das 
partículas, em geral com maiores concentrações nas partículas mais finas (FÖRSTNER, 
1979). Assim, é importante conhecer os mecanismos que controlam o transporte e a 
deposição dos sedimentos para embasar o estudo geoquímico de sedimentos 
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aquáticos, bem como conhecer a sua distribuição granulométrica. A distribuição das 
concentrações de metais traço em cada fração granulométrica (partição) é bastante 
empregada em estudos ambientais de sedimentos e solos diversos. Singh, Hasnain e 
Banerjee (1999), por exemplo, estudaram a partição de metais por granulometria em 
sedimentos fluviais na Índia. Esses autores identificaram uma tendência geral de 
aumento dos teores com diminuição do tamanho da partícula; entretanto amostras 
próximas aos pontos de extração de minério não seguiram esse padrão. Uma vez que 
a partição de metais não segue regras rígidas e pode ser influenciada por fatores 
externos. 

Uma maneira de se avaliar o conteúdo máximo de metais traço que podem ser liberados 
com mudanças ambientais, de acordo com Rao, Sahuquillo e Lopez Sanchez (2008), é 
a realização de uma extração pseudototal; segundo esses autores, ataques com ácido 
forte como clorídrico, nítrico ou água régia (mistura desses dois ácidos) não dissolvem 
a matriz silicática e portanto são importantes para avaliar o risco de metais traço serem 
liberados no ambiente a longo prazo. 

Neste trabalho é investigada a partição de metais pesados entre frações 
granulométricas distintas de amostras de sedimentos aquáticos da Lagoa de Extremoz, 
e a correlação desta partição com os resultados de testes ecotoxicológicos com o 
organismo H. azteca realizados por Nóbrega (2015). 

 
Metodologia 

 
Para esse trabalho, foram utilizadas amostras cedidas pelo Laboratório de Geoquímica 
do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A 
coleta dos sedimentos foi realizada por Nóbrega (2015) que usou pás plásticas e potes 
plásticos com tampa com capacidade de 1L não contaminados, para armazenamento; 
a amostra de um dado ponto foi então composta por sub amostras, tendo por objetivo 
manter a representatividade do material coletado; cada sub amostra foi obtida após 
deslocamentos laterais, de aproximadamente 1m, procedimento repetido até o 
preenchimento do pote. Em laboratório, os sedimentos foram secos a 100°C 
(NÓBREGA, 2015). 
 
Foram selecionadas quatro amostras coletadas no ponto T2 (Figura 1) na Lagoa de 
Extremoz. As coletas foram realizadas nos meses de março abril, agosto e setembro de 
2014. As amostras foram submetidas a análises granulométricas. Também foram feitas 
análises químicas após extração pseudototal realizada em diferentes alíquotas das 
amostras selecionadas. A metodologia utilizada para as análises e extrações é 
detalhada a seguir. 
 
Preparação de amostras e análise granulométrica 
 
            As amostras passaram por pré-tratamento envolvendo homogeneização e 
quarteamento para obtenção de alíquotas menores. Em seguida foram submetidas a 
peneiramento realizado no Laboratório de Sedimentologia do Departamento de 
Geologia. Foi utilizado um conjunto de quatro peneiras com aberturas de 2; 0,6; 0,3 e 
0,063 mm. Dessa maneira foram obtidas cinco frações correspondentes a cascalho 
(+2mm); areia grossa a muito grossa (2mm +0,6mm); areia média (-0,6mm +0,3mm); 
areia muito fina a fina (-0,3mm +0,063mm); e silte e argila (-0,063mm). Em seguida, a 
massa de cada uma das alíquotas geradas foi medida, para obtenção da distribuição 
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granulométrica do sedimento em cada amostra. Além disso, as diferentes frações 
granulométricas de cada amostra com exceção da fração fina (silte + argila) tiveram sua 
mineralogia descrita com lupa binocular com aumento de até 40 vezes. 
 
Extrações pseudototais 
 
Extrações com água régia foram realizadas nas alíquotas de amostra total e nas 
alíquotas resultantes da separação granulométrica por peneiramento. Três extrações 
“em branco” também foram realizadas para avaliar a concentração de metais inerentes 
à metodologia e reagentes empregados. Para esses casos os reagentes foram 
adicionados a béqueres sem nenhuma amostra, de forma que as concentrações de 
metais traço identificadas devem estar relacionadas apenas com o procedimento 
analítico em si. Além disso, a extração com água régia também foi realizada no material 
de referência certificado (MRC) BCR-701 (sedimento lacustre), que têm valores 
indicativos para extração com água régia apresentados por Pueyo et al. (2001). 
 
De cada uma das alíquotas separou-se aproximadamente 1,5g para o ataque ácido 
pseudototal, seguido de secagem e obtenção da massa seca. A extração foi realizada 
adicionando-se ao material 12mL de água régia, mistura 3:1 de HCl e HNO3 
concentrados. A digestão se deu inicialmente a frio, por uma hora e em seguida a 90 °C 
em banho maria por mais duas horas. Após o término, aguardou-se o resfriamento lento 
do material para que em seguida os sólidos residuais fossem separados do líquido. A 
separação foi feita por filtração, com filtro de celulose com tamanho médio dos poros de 
8µm e com utilização de solução de HNO3 0,5 mol/L para lavar o filtrado. O extrato teve 
seu volume completado até 40mL com a mesma solução de HNO3 e em seguida foi 
armazenado em recipientes plásticos adequados, mantidos sob refrigeração até o 
momento da análise. Para o preparo da solução de HNO3 0,5 mol/L, foi utilizada apenas 
água duplamente deionizada e filtrada (Milli-Q), além de toda a vidraria ter sido 
esterilizada com ácido nítrico. 
 
A concentração de metais traço nos extratos foi obtida através de análises por 
espectrometria de absorção atômica (AAS) realizadas na Empresa de Pesquisa 
Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN). Cada um dos extratos foi analisado 
para seis elementos: Cd, Cu, Cr, Zn, Pb e Ni.  
 
Os resultados dos testes em branco foram utilizados para a correção dos resultados dos 
outros extratos. Por sua vez, os resultados da amostra padrão BCR-701 foram utilizados 
para avaliação da qualidade dos resultados. Foi calculada a porcentagem de erro em 
relação aos valores esperados (PUEYO et al., 2001). 
 
Foi determinada ainda a perda de massa após calcinação em alíquotas de 
aproximadamente 1,5g das cinco frações granulométricas das amostras de março, abril, 
agosto e setembro. O procedimento foi realizado em mufla por 5h a 600°C. 
 
Análises estatísticas 
 
Com o intuito de explorar as relações de semelhança entre as amostras e como as 
variáveis ambientais contribuem para isso, foram realizadas Análise de Agrupamento 
Hierárquico (AAH) e Análise de Componentes Principais (ACP). As variáveis utilizadas 
nessas análises foram as distribuições por fração granulométrica de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, 
Zn e matéria orgânica, os teores dos seis metais em alíquota total e a taxa de 
sobrevivência de H. azteca apresentada por Nóbrega (2015), o que totaliza 42 variáveis. 
Assim, há uma limitação dessas análises pelo fato de a quantidade de variáveis ser 
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muito maior que a de amostras (4 amostras e 42 variáveis); portanto as AAH e ACP 
foram usadas de maneira apenas exploratória. Além disso, os dados foram previamente 
padronizados para média 0 e desvio padrão 1, de maneira a atribuir o mesmo peso para 
todas as variáveis. 
 
Além das análises anteriores,  foram calculados coeficientes de correlação de 
Spearman entre a sobrevivência de H. azteca e teores de metais e matéria orgânica em 
cada fração granulométrica; distribuição de metais e matéria orgânica por fração 
granulométrica e teores de metais em alíquota total. Um intervalo de confiança de 
90% (nível de significância: α = 0,1) foi escolhido para calcular o valor de um coeficiente 
de correlação crítico (RCRIT) a partir do qual a correlação é considerada satisfatória. 
 
Resultados e Discussões 

 

Distribuição granulométrica 

A distribuição granulométrica das quatro amostras é apresentada na Figura 2. De 
maneira geral as amostras têm distribuição semelhante, com a areia fina a muito fina 
sendo a fração mais abundante (-0,3mm +0,063mm). Para os quatro casos as frações 
finas (0,063mm) e cascalho (+2mm) são as menos expressivas em relação à massa 
relativa. 

A partir da análise com lupa binocular foi identificada a composição principal das 
partículas de cada amostra nas frações cascalho a areia fina. As amostras de março e 
abril são predominantemente formadas por grãos de quartzo. Além disso, nas frações 
cascalho e areia grossa a muito grossa das amostras de março e abril foram 
encontrados torrões de argila e areia mais fina. Nas frações cascalho e areia grossa da 
amostra de março também foram encontrados fragmentos de rocha ricos em biotita. 

As amostras dos meses de agosto e setembro também são formadas principalmente 
por grãos de quartzo. A principal característica que distingue essas amostras em 
observações com lupa binocular das outras duas (março e abril) é a coloração 
avermelhada das partículas indicando formação de recobrimentos de hidróxidos de Fe 
e Mn. Nas alíquotas de cascalho, areia grossa a muito grossa e areia média há também 
fragmentos de arenito com cimento ferruginoso, com presença mais expressiva na 
fração cascalho. O Quadro 1 resume a composição das amostras com base no 
observado em lupa binocular. 

Resultados das extrações pseudototais 

Os resultados para os extratos das diferentes alíquotas e do material de referência foram 
corrigidos com base nos resultados obtidos para os três testes em branco. A Tabela 1 
exibe os resultados obtidos para os testes em branco. A média das concentrações 
observadas varia de 0,010 a 0,063 mg/L, a menor para cobre e a maior para zinco. O 
maior desvio padrão é o do chumbo: 0,025 mg/L. 

Para todos os metais, exceto Ni, os valores medidos foram maiores que os valores 
esperados. A diferença e o erro são positivos quando o valor medido foi menor que o 
indicativo e negativos na situação oposta. Considerando como aceitáveis apenas os 
erros entre -15% e 15%, somente Cr, Pb e Zn se enquadram neste critério de 
aceitabilidade. Todavia para os outros metais o erro máximo é de 23,06%. 
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São apresentados nas Figuras 3 a 4 as concentrações dosadas para as cinco frações 
granulométricas de cada uma das quatro amostras, bem como para a alíquota da 
amostra total (sem separação granulométrica). Em geral as concentrações maiores são 
observadas nas frações fina e cascalho. 

De maneira a avaliar a qualidade dos resultados, foram comparadas as concentrações 
observadas para as alíquotas que não passaram por separação granulométrica (total) e 
os valores totais recompostos (RT), que são a soma dos valores de recomposição (Ri) 
das cinco alíquotas de uma amostra calculados segundo a equação 2. Em uma situação 
ideal cada concentração na alíquota total corresponderia a um valor total recomposto 
idêntico e, portanto, os dados se ajustariam perfeitamente a um modelo linear de 
equação: 

Total = 1 ∙ R + 0 (equação 2) 

A maioria dos Coeficientes de determinação encontrados varia de cerca 0,4 a 0,6. A 
exceção é o Pb, em que o coeficiente foi de 0,257. Uma vez que esses coeficientes 
foram calculados com base em apenas 4 observações, uma discrepância em apenas 
um dos valores é suficiente para afetar significativamente o coeficiente. Assim, é mais 
adequado avaliar os resultados com base na comparação direta de cada observação. 

Considerando a massa relativa das frações granulométricas e concentrações de metais 
observadas, foi realizado o cálculo de distribuição de metais por fração granulométrica 
proposto por Sutherland (2003) e Wang, Qin e Chen (2006). A figura 5 apresenta as 
distribuições dos seis metais nas quatro amostras. Em muitos dos casos as frações 
arenosas, principalmente areia fina, têm os maiores conteúdos de metais, apesar de 
apresentarem as menores concentrações. Isso ocorre devido a essas frações serem as 
mais abundantes em massa relativa. O efeito contrário é observado na maioria dos 
casos para as frações cascalho e silte+argila, que por ocorrerem com a menor 
proporção em massa, não têm um conteúdo de metais tão expressivo. 

As porcentagens de matéria orgânica identificadas em cada fração granulométrica das 
quatro amostras são representadas graficamente na Figura 6. Nas quatro amostras as 
frações com os maiores teores são a fração síltico argilosa seguida da fração cascalho. 
Todavia essas também são as frações com menor massa relativa nas amostras, 
portanto, o cálculo da distribuição e de valores de recomposição são importantes para 
a interpretação dos dados. 

As amostras dos meses de março, abril, agosto e setembro foram comparadas por meio 
de Análise de Agrupamento Hierárquico. Foram levados em conta os dados de 
distribuição de matéria orgânica e dos seis metais por fração granulométrica, os teores 
de metais em alíquota total, bem como os dados de sobrevivência de H. azteca 
apresentados por Nóbrega (2015). O resultado é apresentado na forma de dendrograma 
na Figura 7. O coeficiente de correlação cofenética obtido foi 0,878. A distância 
euclidiana no dendrograma pode ser tomada como medida da diferença entre as 
amostras quanto às variáveis utilizadas. As amostras de agosto e setembro são as mais 
semelhantes entre si, porém a distância euclidiana entre elas é relativamente grande, o 
que é esperado devido ao número elevado de variáveis. Além disso, a amostra de março 
é mais semelhante ao par agosto/setembro do que à amostra de abril. 

As duas primeiras componentes principais (PC1 e PC2) representam juntas 78% da 
variação dos dados, sendo 49% referente a PC1 e 29% a PC2. A Figura 8 exibe os 
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pesos obtidos para as amostras nas duas primeiras componentes principais. Nessa 
figura é possível observar a maior aproximação das amostras de agosto e setembro, 
que são separadas das demais por apresentarem pesos positivos em PC1. Já a amostra 
de março é separada das demais principalmente pelo peso positivo elevado em PC2. 
Por sua vez, a amostra de abril tem valor negativo baixo em PC2, assim como agosto e 
setembro, porém seu valor em PC1 é negativo e relativamente alto. 

A variável sobrevivência de H. azteca tem um vetor com direção e sentido que apontam 
aproximadamente para onde foram plotados os pesos das amostras de agosto e 
etembro, o que significa que essa variável tem maiores valores nessas amostras. Como 
mostrados na na Figura 9 as variáveis que são plotadas próximas são positivamente 
correlacionadas, enquanto variáveis diametralmente opostas são negativamente 
correlacionadas. 

Foram encontradas correlações positivas significativas (R ≥ RCRIT) com o teor de Cr 
na fração areia fina, os teores de Ni nas frações areia fina e areia grossa, assim como 
a porcentagem de Cr distribuída na fração areia média. Por outro lado, correlações 
negativas foram observadas com as porcentagens de Cr e matéria orgânica distribuídas 
na fração silte e argila, porcentagem de Zn distribuída na fração areia grossa, assim 
como com as concentrações de matéria orgânica nas frações silte e argila, areia fina e 
areia média. 

Distribuição dos metais 

Para todas as amostras os teores dos seis metais analisados foram mais elevados nas 
frações cascalho, silte e argila. A presença de torrões de argila na fração cascalho 
devido ao destorroamento incompleto na preparação das amostras (com consequência 
nos resultados da separação granulométrica), assim como de argila aderida às 
partículas maiores, são fatores que contribuem para esses teores elevados. Esses 
torrões também foram observados nas frações arenosas das amostras; entretanto 
nessas frações a abundância de quartzo atenua a influência da argila. No caso das 
amostras de agosto e setembro, a presença de fragmentos de arenito em quantidade 
significativa na fração cascalho também contribui para os teores elevados de metais 
nessa fração. Isso ocorre porque o cimento ferruginoso dos fragmentos de rocha, assim 
como o recobrimento de hidróxido de Fe nos demais grãos têm grande capacidade de 
acumular metais traços por adsorção ou coprecipitação (RAO; SAHUQUILLO; LOPEZ 
SANCHEZ, 2008; THORNBER, 1992). 

Uma vez que a matéria orgânica também apresenta teores maiores nas frações 
cascalho e silte + argila, essa fase também pode ter contribuído para os teores de metais 
nessas frações. As substâncias húmicas, que devem ocorrer em quantidade mais 
elevada na fração fina, interagem com os metais de maneira a formar quelatos 
(THORNBER, 1992). Já nos restos vegetais observados nas frações cascalho e 
arenosas, os metais podem ocorrer adsorvidos às superfícies das partículas ou terem 
sido bioacumulados nos tecidos do organismo do qual a partícula fazia parte 
(JAISHANKAR et al., 2014), sendo que os metais bioacumulados devem representar 
uma fração menos significativa. 

Apesar dos teores serem mais baixos nas frações arenosas, há mais metais distribuídos 
nessas frações devido à abundância em massa das mesmas. Nas frações arenosas 
também se espera que os metais estejam relacionados a torrões de argila, matéria 
orgânica na forma de restos vegetais, recobrimentos de hidróxido de Fe e fragmentos 
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de rocha (os dois últimos casos apenas nas amostras de agosto e setembro). Porém, 
nestas frações arenosas essas fases são muito menos abundantes que o quartzo, cuja 
capacidade de adsorção é significativamente menor. 

Relações entre distribuição de metais e sobrevivência de Hyalella azteca 

O cálculo dos coeficientes de correlação de Spearman revelaram correlações positivas 
significativas entre a sobrevivência de H. azteca e o teor de Cr na fração areia fina, os 
teores de Ni nas frações areia fina e areia grossa, assim como a porcentagem de Cr 
distribuída na fração areia média. Além de revelar correlações negativas com as 
porcentagens de Cr e matéria orgânica distribuídas na fração silte e argila, porcentagem 
de Zn distribuída na fração areia grossa, assim como com as concentrações de matéria 
orgânica nas frações silte e argila, areia fina e areia média. 

Apesar das correlações positivas de sobrevivência com Cr e Ni, esses metais 
provavelmente não têm influência benéfica sobre a sobrevivência de H. azteca. Nas 
amostras de agosto e setembro (maior sobrevivência) esses metais devem estar 
associados a óxidos e hidróxidos de Fe oriundos dos fragmentos de arenitos 
ferruginosos. 

No caso das correlações negativas de Zn e Cr com a sobrevivência de H. azteca, esses 
metais, devem estar fracamente adsorvidos nas partículas ou associados a matéria 
orgânica das amostras com menor porcentagem de sobrevivência. Apesar da matéria 
orgânica não disponibilizar metais no ambiente facilmente (RAO; SAHUQUILLO; 
LOPEZ SANCHEZ, 2008), os organismos podem ter acesso aos metais associados a 
essa fase por meio de sua alimentação, já que também se alimentam de detritos 
orgânicos (NÓBREGA, 2015). 

 
Conclusão 

 

A granulometrias areia fina a muito fina é a mais abundante nas amostras estudadas. 
As maiores concentrações ocorrem para o zinco e menor para o cobre, sendo a média 
das concentrações variando entre 0.010 e 0,063. O maior desvio padrão é o do chumbo: 
0,025 mg/L. Nas descrições com lupa binocular foi identificado que existe uma 
predominância de quartzo nas amostras de março e abril, além da presença de torrões 
de argila e areia mais fina nas frações de cascalho e areia grossas desses mesmos 
meses. 

Para todas as amostras os teores dos seis metais analisados foram mais elevados nas 
frações cascalho, silte e argila. Apesar dos teores serem mais baixos nas frações 
arenosas, há mais metais distribuídos nessas frações devido à abundância em massa 
delas. 

O cálculo dos coeficientes de correlação de Spearman revelam correlações positivas 
entre a sobrevivência do H. azteca e o teor de Cr na fração areia fina, os teores de Ni 
nas frações areia fina e areia grossa, assim como a porcentagem de Cr distribuída na 
fração areia média e correlação negativa para Zn e Cr. 
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O papel da distribuição granulométrica na distribuição de metais é controlar a 
distribuição das fases que acumulam metais. Hidróxidos de Fe e matéria orgânica na 
forma de substâncias húmicas tendem a se acumular na fração fina, além da própria 
argila ter maior capacidade de adsorção. Assim, essa fração granulométrica contém 
maior proporção de fases capazes de reter metais. Nas amostras estudadas a 
distribuição granulométrica controla a partição de metais e sua disponibilidade por 
influenciar a distribuição das fases com maior capacidade de acumular metais: matéria 
orgânica e hidróxidos de Fe. 

Por fim, trabalhos futuros na área de geoquímica ambiental na Bacia Hidrográfica do 
Rio Doce devem considerar tanto as distribuições de metais na fração fina das amostras 
além dos teores de matéria orgânica e hidróxidos de Fe. A razão entre teores de metais 
pesados e teores de Fe também pode ser interessante para estudar a toxicidade de 
amostras submetidas a testes ecotoxicológicos. Além disso, considerar um número 
maior de amostras pode evidenciar melhor as relações entre ecotoxicologia e metais 
presentes no sedimento. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Mapa de localização da Lagoa de Extremoz e ponto de coleta T2. Dados 
vetoriais fornecidos pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM. Sistema de coordenadas 
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UTM, zona 25M, Datum SIRGAS 2000. Limites da bacia segundo Costa, Souza e Silva 
(2016). 

 

 

Figura 2 – Distribuição granulométrica das amostras de sedimento da Lagoa de 
Extremoz. SA = silte e argila (-0,063mm); Afmf = areia fina a muito fina (-0,3mm 
+0,063mm); Am = areia média (-0,6mm +0,3mm); Agmg = areia grossa a muito grossa 
(-2mm +0,6mm); Ca 
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Quadro 1 – Principais fases identificadas com lupa binocular que compõem as frações 
arenosas e cascalho das amostras da Lagoa de Extremoz. 
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Tabela 1 – Concentrações de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn nos testes em branco. 
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Figura 3 – Concentração de Cd, Cr, e Cu por fração granulométrica em amostras de 
sedimento da Lagoa de Extremoz. 
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Figura 4 – Concentração de Ni, Pb e Zn por fração granulométrica em amostras de 
sedimento da Lagoa de Extremoz. 
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Figura 5 – Distribuição de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn por fração granulométrica em amostras 
de sedimento da Lagoa de Extremoz. 

 

 

Figura 6 – Porcentagem em massa de matéria orgânica em cada fração granulométrica 
das amostras da Lagoa de Extremoz. 

 

 

Figura 7 – Dendrograma com distância euclidiana entre amostras da Lagoa de Extremoz 
coletadas nos meses de março, abril, agosto e setembro, considerando teor de metais 
em alíquota total e distribuição de metais e matéria orgânica por fração granulométrica 
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Figura 8 – Gráfico dos pesos em PC1 e PC2 das amostras da Lagoa de Extremoz 
coletadas em março (MAR), abril (ABR), agosto (AGO) e setembro (SET) de 2014. 
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Figura 9 – Gráfico das pontuações em PC1 e PC2 das distribuições de Cd, Cr, Cu, Ni, 
Pb, Zn e matéria orgânica (M.O.) por fração granulométrica, teores dos seis metais em 
alíquota de amostra total e sobrevivência de H. azteca. 
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TÍTULO: Caracterização geológica de rochas peraluminosas da Faixa Seridó / RN 

Resumo 

Os corpos estudados ocorrem na porção sul do estado do Rio Grande do Norte e estão 
inseridos no contexto tectônico da Província Borborema, a oeste da Zona de 
Cisalhamento Picuí-João Câmara. São corpos semicirculares a elípticos orientados 
segundo a direção NE, subparalelos à foliação dos micaxistos da Formação Seridó. As 
rochas desta unidade são marcadas por uma xistosidade dada pela orientação da 
biotita. Correspondem à leucogranitos com textura equigranular fina a média, sendo 
compostos por quartzo, K-feldspato, plágioclasio, muscovita, biotita, granada, 
sillimanita, andalusita e turmalina. As fases minerais de alteração mais comuns são 
clorita e sericita. O estudo petrográfico permitiu classificar estas rochas, com base na 
mineralogia rica em aluminossilicatos, como granitos peraluminosos, e como reflexo 
deste aspecto apresenta quatro fácies aluminosas, são elas (i) muscovita granada 
leucogranito, (ii) silimanita granada andalusita alkali feldspato granito, (iii) biotita sieno a 

monzogranito e (iv) biotita 士 turmalina granito. Os dados obtidos permitem concluir que 

as rochas pertencentes a esta unidade, denominada Catururé, foram geradas a partir 
da fusão parcial de rochas crustais de composição pelítica. 
 
Palavras-chave: Domínio Rio Piranhas-Seridó. Magmatismo Peraluminoso. 

Mapeamento 

TITLE: Geological Characterization of Peralumine and Shoshonytic Rocks from Seridó 

Track / RN 

Abstract 

The bodies studied occur in the southern portion of the state of Rio Grande do Norte and 
are inserted in the tectonic context of the Borborema Province, west of the Picuí-João 
Câmara Shear Zone. They are semicircular to elliptical bodies oriented according to the 
NE direction, parallel to the foliation of the Seridó Formation micaxists. The rocks of this 
unit are marked by a schist given by the orientation of the biotite. They correspond to 
leucogranites with fine to medium equigranular texture, being composed of quartz, K-
feldspar, plagioclasium, muscovite, biotite, garnet, sillimanite, andalusite and tourmaline. 
The most common altering mineral phases are chlorite and sericite. The petrographic 
study allowed us to classify these rocks, based on the aluminosilicate rich mineralogy, 
as peraluminous granites, and as a reflection of this aspect presents four alumina facies, 
they are (i) muscovite granada leucogranite, (ii) silimanite granada andalusite alkali 

feldspar granite, ( iii) biotite siene to monzogranite and (iv) biotite 士 tourmaline granite. 

The obtained data allow to conclude that the rocks belonging to this unit, called Catururé, 
were generated from the partial fusion of crustal rocks of pelitic composition. 
 
Keywords: Rio Piranhas-Seridó Domain. Peraluminous Magmatism. Mapping. 

Introdução 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 451 

 

A compreensão da evolução e ascensão magmática envolve a integração de dados 
cartográficos em detalhe com as análises petrográfica e estrutural. O estudo dos 
eventos magmáticos, metamórficos e das suas relações é um estágio fundamental para 
entender todos os processos envolvidos na gênese das rochas estudadas neste 
trabalho. A geração do magmatismo granítico peraluminoso pode estar associada à 
fusão crustal em porções profundas, como consequência da evolução do evento 
tectono-metamórfico, que afetou as rochas do Grupo Seridó. 

A correlação entre os dados disponíveis na bibliografia e os coletados durante a 
excursão de campo da disciplina de Geologia de Campo III (2018) permitiu uma melhor 
compreensão sobre a origem e a superposição dos eventos metamórficos associados 
à evolução da porção centro-leste da Província Borborema. No decorrer desses 
levantamentos foram reconhecidos corpos graníticos de caráter peraluminoso que 
ocorrem associados à evolução metamórfico-deformacional da Província supracitada. 

A Província Borborema está localizada no nordeste do Brasil, estando delimitada pelo 
Cratón São Francisco a sul, Bacia do Parnaíba a oeste e bacias litorâneas de margem 
passiva a leste. Apresenta uma área de 380.000 km2 (Almeida et al., 1981). 

Devido à complexidade dos seus eventos ela foi compartimentada por Medeiros et al. 
(2017) em nove segmentos tectônicos, a saber os Domínios Médio Coreaú, Ceará 
Central, Jaguaribeano, Rio Piranhas-Seridó, São José do Campestre, Zona Transversal, 
Pernambuco-Alagoas, Sergipano e Riacho do Pontal. 

A área de estudo está localizada no Domínio Rio Piranhas-Seridó, que compreende um 
embasamento metavulcanossedimentar intrudido por metaplutônicas 
paleoproterozóicas, e cobertura de rochas metasupracrustais neoproterozoicas 
(Angelim et al., 2006). 

A área é litologicamente constituída por micaxistos aluminosos e feldspáticos da 
Formação Seridó; quartzitos e metaconglomerados da Formação Equador; e 
paragnaisses, calcissilicáticas, formações ferríferas, mármores, metavulcânicas e 
metaconglomerados da Formação Jucurutu. Além das metasupracrustais 
neoproterozoicas do Grupo Seridó, também ocorrem os gnaisses paleoproterozoicos do 
Complexo Caicó, que constituem o embasamento cristalino, e corpos graníticos de 
caráter peraluminoso e Cálcio-Alcalino de Alto K Equigranular a Porfirítico datados do 
final do Ediacarano (Souza et al., 2019; Nascimento et al., 2006). 

Os corpos leucograníticos peraluminosos ocorrem nas proximidades do povoado de 
Catururé, a sul de Jardim do Seridó/RN (Figura 1: Mapa de Localização). Eles 
apresentam formas semicirculares a elípticas em planta, subconcordantes à foliação 
principal S2 dos micaxistos (Figura 02: Mapa Geológico). O perfil geológico esquemático 
da Figura 03 apresenta uma visão geral das relações espaciais entre os corpos 
estudados. Os granitos apresentam composição variando de (i) muscovita granada 
leucogranito (ii) silimanita granada andalusita alkali feldspato granito (iii) biotita sieno a 

monzogranito a (iv) biotita 士 turmalina granito, estrutura bandada, subordinadamente 

maciça e foliada. 

A partir dos dados de campo e petrográficos foram delimitados os corpos objetos de 
estudo. Através das análises de lâminas delgadas foi possível reconhecer a natureza 
peraluminosa pela presença de muscovita, granada, sillimanita e andalusita, associadas 
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à biotita e turmalina. A fonte do magmatismo foi investigada através da interação entre 
os dados de campo e as análises de seções delgadas. 

Este trabalho tem como objetivo a caracterização geológica e estrutural dos 
leucogranitos peraluminosos intrusivos no Grupo Seridó, localizados na região sul do 
município de Jardim do Seridó, no Rio Grande do Norte. Para tanto foram empregadas 
técnicas de mapeamento geológico associado à petrografia e dados estruturais. 

 
Metodologia 

 

Os procedimentos metodológicos envolveram a captação do acervo bibliográfico, sua 
compilação e integração de dados geofísicos, elaboração de mapas preliminares e 
campo. 

A etapa de campo teve como base a Carta Geológica em escala 1:100.000 da Folha 
Jardim do Seridó SB.24-Z-B-V (Bezerra et al., 2009). Novos dados foram obtidos a partir 
do mapeamento em escala 1:30.000, com a definição categórica de forma e limite dos 
corpos, assim como as relações de contato com as metasupracrustais do Grupo Seridó. 
Houve elaboração de mapas base através da fotointerpretação de ortofotografias e de 
imagens de sensores remotos para delimitar área de trabalho e feição dos corpos 
estudados. Posteriormente, foram realizados perfis geológicos, descrição de 
afloramentos (caracterização litológica, medição de foliação, lineação e demais 
estruturas), coleta de amostras e registro fotográfico. 

Por fim, na etapa de gabinete, lâminas delgadas foram confeccionadas e descritas, 
através de microscopia de luz transmitida no microscópio petrográfico Olympus de 
modelo BX41TF, determinando a composição mineralógica e estabelecendo diferentes 
fácies para estes corpos. De posse destas informações a colocação destes 
leucogranitos foi interpretada, havendo caracterização das condições de temperatura e 
pressão do evento. 

 
Resultados e Discussões 

 

A unidade Catururé é caracterizada pela predominância de rochas graníticas 
peraluminosas. Essa composição é resultado da quantidade de alumínio do magma, 
que sugere uma origem a partir da fusão de rochas metapelíticas. 

A partir da análise petrográfica foram reconhecidas quatro fácies para esses corpos, 
que foram classificados de acordo com composição mineralógica e características 
texturais no diagrama Streckeisen, 1976. 

A fácies Granada Muscovita Granito é predominantemente equigranular. As rochas são 
constituídas por quartzo (32-28%), K-feldspato (28-24%), muscovita (26-22%), 
plagioclásio (6-4%), granada (6-5%), apatita (1%) e opacos (1%). Os feldspatos 
alcalinos formam textura em mosaico poligonal, indicativa de cristalização em alta 
temperatura. 
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A fácies andalusita granada sillimanita alkali granito é formada por quartzo (30-28%), K-
feldspato (25-22%), silimanita (24-20%), granada (9-7%), andalusita (6-4%), 
plagioclásio (2%), muscovita (4%) e epídoto (tr). Usualmente os cristais de quartzo 
apresentam extinção ondulante. A silimanita ocorre como agregados fibrosos compondo 
nódulos quando associada à andalusita. 

As rochas da fácies biotita granada monzo a sienogranito são constituídas por quartzo 
(32-30%), K-feldspato (28-26%), plagioclásio (24-22%), biotita (10-8%), muscovita (2%), 
apatita (4%) e titanita (tr). É comum a existência de textura mirmerquítica. Os cristais de 
quartzo apresentam textura subgrãos, característica de cristalização em equilíbrio 
dinâmico. 

Por fim, a fácies biotita 士 turmalina sienogranito é composta por quartzo (30-28%), K-

feldspato (28-25%), plagioclásio (26-23%), biotita (7-5%), granada (3%), turmalina (5%) 
e opacos (1%). A biotita marca a foliação, estando orientada NE-SW. 

Observações de campo mostraram que os corpos estão deformados e subparalelos à 
foliação S2 dos micaxistos. Eles ocorrem como soleiras subconcordantes à essa 
foliação como consequência do posicionamento do corpo de maneira a se adequar à 
anisotropia do meio. Cabral Neto et al., 2019, através de datações U-Pb em zircão 

reportaram idades de 592土 2 Ma para a colocação dos destes corpos. 

Dessa forma, é possível inferir que os corpos estudados foram colocados no período 
Ediacarano, como consequência do metamorfismo regional de alta temperatura que 
afetou as rochas do Grupo Seridó. 

As associações minerais encontradas indicam que estes granitóides foram colocados 
sob condições de pressão próximas à 4 Kbars, em um nível de crosta superior, 
corroborando a origem do magma a partir da anatexia do micaxisto Seridó. 

 
Conclusão 

 

Os granitóides estudados constituem corpos semicirculares posicionados de forma 
concordante à foliação S2 dos micaxistos. A presença de mineralogia abundante em 
aluminossilicatos, relações de contato em micaxistos e granitos peraluminosos, além da 
presença de xenólitos da encaixantes nesses granitos constituem indícios que 
relacionam a granitogênese peraluminosa ao pico metamórfico que atingiu as rochas do 
Grupo Seridó. Os parâmetros composicionais são consistentes com uma evolução 
associada com magmas gerados a partir da fusão parcial de rochas crustais de 
composição pelítica. 
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Figura 1: Mapa de Localização 

 

 

Figura 2: Mapa Geológico 
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Figura 3: Perfil Geológico Esquemático 
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TÍTULO: Quimismo de F e Cl em biotita de granitos de tipo-A 

Resumo 

Os halogênios, especialmente o F e o Cl, são elementos importantes na demarcação de 
atividades magmáticas e hidrotermais, podendo incorporar-se a estrutura de diversos 
minerais como anfibólios, apatita e micas, sendo este último o foco deste trabalho. Além 
disso, têm papel de destaque na gênese de depósitos associados a hidrotermalismo, 
uma vez que metais podem formar complexos com esses elementos, controlando de 
forma significativa sua natureza metalogenética. Desse modo, o presente trabalho visa 
a utilização desses halogênios para tentar compreender as características dos fluidos 
hidrotermais que afetaram os granitoides tipo-A da Província Graciosa, nos estados do 
Paraná e de São Paulo, mais especificamente os Plutons Desemborque e Quiriri. A fim 
de cumprir esse objetivo, foram utilizados dados de química mineral de micas, a partir 
dos quais calculou-se os valores de intercessão (IV) do cloro e do fluor e a fugacidade 
desses halógenos, o quais permitiram analisar as diferenças entre os dois corpos bem 
como entre as diferentes fácies em um mesmo corpo. 
 
Palavras-chave: Fugacidade de halógenos, micas, granitos tipo-A, Província Graciosa 

TITLE: Halogen geochemistry (F, Cl) of micas from type-A granites of Graciosa Province, 

PR-SC 

Abstract 

Halogens, especially F and Cl, are important elements related to magmatic and 
hydrothermal activities since they can incorporate in the structure of many minerals such 
as amphibole, apatite and mica, the latter being the focus of this work. In addition, they 
play a important role in the genesis of hydrotermal mineral deposits since metals can 
form complexes with these elements, significantly controlling their metallogenetic nature. 
Thus, the present work aims to use these halogens to try to understand the role of 
hydrothermal fluids that affected the type-A granitoids of the Graciosa Province, in the 
states of Paraná and São Paulo, specifically the Plutons Desemborque and Quiriri. In 
order to achieve this goal, mica’s mineral chemistry data were used from wich was 
obtained the intercept values (IV) a halogen fugacity of F and Cl. These data allowed us 
to analyze the differences between the two granites and between the different facies of 
the the same body. 
 
Keywords: Halogen fugacity, micas, type-A granites, Graciosa Province 

Introdução 

Os halogênios, especialmente o F e o Cl, são elementos importantes na demarcação de 
atividades magmáticas e hidrotermais, tendo papel de destaque na gênese de depósitos 
associados a hidrotermalismo, uma vez que metais podem formar complexos com esses 
elementos, controlando de forma significativa sua natureza metalogenética (Loferski & 
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Ayuso, 1995). As micas formam o principal grupo de minerais hidratados encontrados 
na Terra, sendo constituinte de diferentes tipos de rochas e apresentando-se estável 
nas mais diferentes condições de pressão e temperatura (Yavuz, 2003). Além disso, são 
de grande importância metalogenética por incorporarem facilmente em sua estrutura 
uma diversa quantidade de elementos. Dentre eles encontram-se o F e o Cl, que 
ocorrem substituindo os ânions de hidroxila (Munoz, 1984; Yavuz, 2003), conforme 
mostra a seguinte reação: Biotita(OH) + HF ↔ Biotita(F) + H2O Segundo Munoz (1984), 
a incorporação dos halogênios no sítio OH é controlada por fatores como a atividade 
(fugacidade) dos halogênios no magma durante a cristalização, a população de cátions 
no sítio octaédrico, a temperatura da reação de substituição entre OH e halogênios e, 
por fim, os efeitos pós-cristalização, os quais podem ser controlados pela ocorrência de 
fluidos hidrotermais ou águas meteóricas. Para o estudo em questão foram analisadas 
micas dos plutons Desemborque e Quiriri, situados na Província Graciosa, S e SE do 
Brasil (Gualda e Vlach, 2007). O plúton Quiriri, de caráter peraluminoso, é composto por 
biotita granitos de coloração cinza a vermelha (2 ≤ M’ ≤ 9), possuindo cristais de quartzo 
bem formados e sendo dividido em quatro fácies distintas. Já o plúton Desemborque, 
que apresenta caráter subalcalino, é classificado como um biotita sienogranito 
leucocrático maciço de textura equigranular, granulação fina a média e coloração 
variando de cinza a creme/branco apresentando, ainda, forte características de 
alteração hidrotermal, como a formação de greisens e albita granitos. 
 
Metodologia 

 
Todo o trabalho baseou-se na análise de dados de química mineral de biotitas obtidas 
por meio de análises pontuais (WDS) em microssonda eletrônica. Os dados do Plúton 
Quiriri foram compilados de Vilalva (2012), enquanto os do Plúton Desemborque foram 
obtidos a partir de Garcia (2015). Com todos os dados em mãos, foram calculadas as 
fórmulas estruturais das micas com base em 22 oxigênios. Desse modo fez-se possível 
a utilização das equações elaboradas por Munoz (1984, 1992) para os valores de 
intercessão (IV) e fugacidade do F e do Cl, bem como para a classificação das micas 
através de diagramas discriminantes. 
 
Resultados e Discussões 

 
Uma característica comum observada em diversos análises de biotita é o 
enriquecimento de F com o aumento da razão Mg/Fe e a correlação positiva entre Cl e 
a razão Fe/Mg. Tal efeito é conhecido como “Fe-F avoidance” e “Mg-Cl avoidance”, 
respectivamente, que ocorre devido ao fato da presença dos halogênios não ser 
controlada somente pela temperatura e fugacidade do fluido, mas também pelos cátions 
presentes, principalmente no sítio octaédrico (Munoz, 1984; Loferski & Ayuso, 1995). 
Desse modo, devido a esse efeito, os valores de F e Cl na biotita não podem ser 
utilizados para estimar a fugacidade relativa dos fluídos atuantes no sistema, uma vez 
que micas com o mesmo teor de F ou Cl podem ter cristalizado sob influência de fluidos 
com HF e HCl distintos. Para corrigir esse efeito, Munoz (1984) formulou os valores de 
intercessão do F e do Cl em biotita - IV (F) e IV (Cl) -, os quais têm por finalidade corrigir 
o valores desses halogênios com relação ao conteúdo de Mg e Fe, sendo um indicador 
do enriquecimento relativo daqueles elementos. Uma vez que o conteúdo de OH é 
estimado em análises de biotita, a razão IV (F/Cl) apresenta-se mais precisa que as 
anteriores, já que não leva em consideração o efeito da hidroxila em sua formulação. 
Todos os valores de intercessão são independentes da temperatura e podem ser 
diretamente correlacionados com a fugacidade relativa de HF e HCl. Nota-se, ainda, 
que o enriquecimento de F é inversamente proporcional ao IV (F) e IV (F/Cl). As biotitas 
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do Pluton Desemborque apresentam baixo XMg (razão entre magnésio e a soma dos 
cátions do sítio octaédrico) e nenhuma correlação relacionada a sua evolução - fato 
constantemente observado em diversos outros corpos -, sendo este um fator limitante 
na interpretação das relações entre as diferentes fácies das micas. Para tentar contornar 
parcialmente este problema foram utilizadas razões com acréscimo de AlVI ao XMg, 
elemento positivamente correlacionado com as micas em estágios mais avançados de 
alteração hidrotermal. Essa razão, quando correlacionada com o log(XF/XCl), permitiu 
destacar grupos diferentes. Primeiramente, nota-se que que todas as biotitas castanhas 
e esverdeadas - menos afetadas pela alteração hidrotermal - apresentam menor valor 
de AlVI havendo, porém, uma diferenciação entre dois grupos: um relativamente 
enriquecido em F e outro em Cl. Já as micas mais fortemente afetadas pelo 
hidrotermalismo - mica verde claro e micas encontradas no albita granito e no greisen - 
apresentam AlVI bem maior que as anteriormente citadas, permitindo destacar o papel 
desse elemento no sítio octaédrico como um marcador da atividade hidrotermal no 
Pluton Desermborque. De forma análoga ao grupo anteriormente citado, nesse também 
há uma diferenciação entre micas relativamente ricas em F ou em Cl. Por fim, 
encontram-se as biotitas do Plúton Quiriri, as quais apresentam um comportamento 
intermediário entre os dois blocos de grupos acima citados, tanto em relação à razão 
XMg+AlVI como com a razão log(XF/XCl), característica que permite diferenciar as 
micas desse pluton. Micas cristalizadas (ou equilibradas) sob mesmas condições físico-
químicas e mesma temperatura tendem a situar-se no mesmo trend das isolinhas de 
log(fHF/fHCl), fato que não é observado entre os diferentes grupos de mica. Desse 
modo, é possível inferir a atuação de fluidos hidrotermais de características físico-
químicas distintas atuando sob o Plúton Desemborque, sendo uma parte enriquecida 
em F e compreendendo as micas mais evoluídas, encontradas principalmente no albita 
granito, greisen e nas micas verde claras do granito principal e de forma secundária nas 
biotitas castanhas e esverdeadas. De forma oposta, são observadas micas 
relativamente empobrecidas em F, sendo estas representadas pelas biotitas 
esverdeadas, castanhas e por uma parcela das micas verde claras. Ao analisar a 
relação log(fHF/fHCl) vs log(fH2O/fHCl) , é possível notar a relação entre as micas 
menos evoluídos e as mais evoluídas, as quais apresentam maiores valores de 
log(fHF/fHCl) e log(fH2O/fHCl). Desse, pode-se afirmar que os fluidos hidrotermais 
responsáveis pela gênese dos greisen e albita granitos são ricos em F. Nota-se que 
existem dois grupos de micas com valores positivos de log(fHF/fHCl), indicando que 
essas micas cristalizaram sob condições físico-químicas distintas, o que evidencia a 
existência de, no mínimo, dois fluidos enriquecidos em HF. Percebe-se, ainda, que as 
micas provenientes do greisen e do albita granito encontram-se apenas nesse extremo, 
indicando que um fluido rico em F foi responsável pela geração dessas rochas. Por outro 
lado, uma grande parcela de micas do Desemborque e todas do Quiriri apresentam 
valores negativos de log(fHF/fHCl), o que indica um enriquecimento relativo de HCl. 
Uma possível explicação para esse fenômeno é o fato de que, na diferenciação 
magmática, enquanto o F tem preferência pela fração magmática o Cl particiona-se 
preferencialmente na porção aquosa/vapor. Desse modo, pode-se inferir que essas 
rochas podem ter sido afetada por mais de um fluido deutérico rico em Cl e de 
características físico-químicas distintas, os quais enriqueceram as micas nesse 
halogênio. Como dito por Sakoma et al. (200), em processos de metassomatismo 
alcalino envolvendo albitização é comum haver uma redução de Ti, apesar de sua baixa 
mobilidade. Esses autores sugerem que tal característica - também observada em 
outros elementos imóveis, como Sn - pode ser explicada pela mobilização desses 
cátions por fluidos ricos em halogênio também relacionados a uma baixa temperatura 
de equilíbrio. Tais características podem ser observadas nas micas do Pluton 
Desemborque, as quais apresentam um trend negativo no diagrama Y, no qual pode-se 
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observar uma diminuição do Ti das micas menos afetadas pelo hidrotermalismo para as 
mais afetadas, fato demarcado pelo aumento do Al no sítio octaédrico. 
 
Conclusão 

 
Os plutons Quiriri e Desemborque são dois exemplos de granitogênese do tipo-A 
ocorrido em território nacional, mais especificamente na Província Graciosa. Ambos 
apresentam características petrográficas e geoquímicas distintas, bem como diferente 
evolução pós-magmática, sendo o Desemborque um exemplo de corpo alterado 
hidrotermalmente. Os resultados obtidos confirmam a individualização das micas do 
Pluton Desemborque em dois grupos: um com altos valores de log(fHF/fHCl), entre 0,0 
e 2,0, que inclui a maior parte das micas do greisen e do albita granito; e outro com 
valores mais baixos, entre -1,5 e -3,0. Já as micas do Pluton Quiriri apresentam 
tipicamente valores intermediários entre esses grupos. Com base nisso, pode-se inferir 
que o fluido responsável pela gênese do greisen e do albita granito no Pluton 
Desemborque era enriquecido em F, permitindo atestar grande importância do estudo 
de halogênios em micas na caracterização de fluidos hidrotermais. 
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TÍTULO: Uma investigação de técnicas de seleção de características baseadas em 

algoritmos genéticos aplicadas à biometria keystroke dynamics 

Resumo 

Devido ao uso contínuo das redes sociais, os usuários podem ficar vulneráveis a 
situações online, como a pedofilia. Uma das maneiras de investigar um suposto pedófilo 
é verificar a legitimidade do gênero que alega. Uma técnica possível a adotar é a análise 
da dinâmica das teclas. No entanto, essa técnica pode extrair muitos atributos, 
causando um impacto negativo na precisão do classificador devido à presença de 
atributos redundantes e irrelevantes. Assim, este trabalho usando a abordagem wrapper 
na seleção de recursos usando algoritmos genéticos e como classificadores KNN, SVM 
e Naive Bayes. Trazendo como melhor resultado o classificador SVM com 90% de 
precisão, identificando o que é mais adequado para ambas as bases. 

 
Palavras-chave: dinâmica de teclas, reconhecimento de gênero, algoritmo genético 

TITLE: An investigation of genetic algorithm-based feature selection techniques applied 

to keystroke dynamics biometrics 

Abstract 

Due to the continuous use of social networks, users can be vulnerable to online situations 
such as pedophilia treats. One of the ways to do the investigation of an alleged pedophile 
is to verify the legitimacy of the genre that it claims. One possible technique to adopt is 
keystroke dynamics analysis. How- ever, this technique can extract many attributes, 
causing a negative impact on the accuracy of the classifier due to the presence of 
redundant and irrelevant attributes. Thus, this work using the wrapper approach in 
features selection using genetic algorithms and as KNN, SVM, and Naive Bayes 
classifiers. Bringing as best result the SVM classifier with 90% accuracy, identifying what 
is most suitable for both bases. 
 
Keywords: keystroke dynamics, gender recognition, genetic algorithm 

Introdução 

The use of social networks grew enormously, serving to connect and share information 
among different groups of people. However, users can be vulnerable to risky situations, 
pedophilia is one of them. One of the ways to do the investigation of an alleged pedophile 
is to validate whether the individual is, in fact, the genre that it is said to be. For this, a 
possible technique to be adopted is the keystroke dynamics [Fairhurst and Da Costa-
Abreu 2011]. The keystroke dynamics is a behavioral biometric which consists of 
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analyzing the way the user types in a terminal, monitoring the keyboard to identify the 
user based on his/her usual typing rhythm patterns. Keystroke dynamics can be 
extracted through fixed text or free texts, that is, texts that have been predetermined for 
all individuals under observation and texts that have periodic monitoring of the 
keystrokes, respectively. This technique is accessible since external hardware is not 
required to collect data from the keyboard only [Darabseh and Namin 2015]. 

Studies have shown that keystroke dynamics is a viable technique for gender recognition 
such as [Tsimperidis et al. 2018, Antal and Nemes 2016], however, this technique can 
extract many attributes and dealing with a large amount of attributes can have a negative 
impact. In an intuitive way, the greater the number of attributes in a database, the easier 
it is to extract knowledge models, however, in practice this may not to be true, since there 
may be irrelevant or redundant attributes and the presence of noise it can confuse the 
classifier as well as impair its accuracy, the computational cost increases exponentially 
with a very large number of attributes, making it difficult to construct the model [Faceli et 
al. 2011]. 

Features selection is considered one of the most important steps in the process of data 
mining, machine learning and pattern recognition, since it aims to reduce dimensionality 
by selecting a subset features relevant to the build of a model, because the presence of 

irrelevant or redundant features can affect the performance of the classification algorithm 
[Santana 2012]. Feature selection can be done using a filter or wrapper-based approach 
which will be explored later in this work. 

Thus, the present work aims to perform a comparative analysis between features 
selection techniques for gender recognition on the databases of keystroke dynamics 
using a wrapper approach with genetic algorithms. 

 
Metodologia 

 

Since the papers presented previously point to the improvement in the performance of 
classification systems from the features selection, and that it is feasible to recognition 
gender from databases of keystroke dynamics [Kawamura and Chakraborty 2017], this 
work will allow the identification of which features selection techniques may result in 
smaller subsets of attributes with increased system accuracy and be reliable to be used 
in security applications. 

  

Genetic Algorithms 

Genetic algorithms are a search technique and optimization based on the Darwinian 
principle of natural selection proposed in the book, The Origin of Species in 1859. This 
algorithm can be used to features a selection of a database from a wrapper approach 
and was used in this work. Its development is based on biological mechanisms as 
heredity and evolution. The algorithm is a population-based method and a chromosome 
is used to represent each solution to the given problem [Santana and Canuto 2014]. 
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The operations of the genetic algorithm work by randomly generating an initial 
population, which will be the first generation of all, then each individual of this population 
is evaluated using an objective function or fitness function, which is used to define how 
close the individual is of the optimal solution. From the evaluation carried out, the fittest 
individuals are selected to continue in the genetic process, they are placed in a 
temporary population which can be called parents and they are responsible for the next 
generation. This loop involving evaluation, selection, and genetic operators is repeated 
until reach ending condition [Santana and Canuto 2014]. Thus, the initial population was 
30 individuals and randomly chosen. Parent selection was done through binary 
tournament and the genetic operators used were mutation and single point crossing 
using rate equal to 0.5 and 0.9. Moreover, elitism, which is the choice of the best 
individual to be passed on to the next generation, was also used in this work. The 
parameters of the genetic algorithm were chosen empirically. 

 

The experiment was conducted in three stages using the databases, Brazilian hand- 
based behavioral biometrics [Da Silva et al. 2016] and GREYC [Giot et al. 2009]. The 
first step was the features selection with the wrapper approach using genetic algorithms 
for the KNN, SVM and Naive Bayes classifiers. All experiments were performed 30 times, 
for the third and final step to calculate the mean and standard deviation in order to 
perform statistical tests with T-test. 

In order to perform a comparative analysis between the attribute selection techniques, 
we used three classifiers, which were from the standard implementation of the Weka 
toolbox [Hall et al. 2009]. These are K-Nearest Neighbor (KNN), Support Vector Machine 
(SVM) and Naive Bases, as well as the genetic algorithm, the choice of machine learning 
algorithms parameters, were chosen after several tests were performed. They were, for 
KNN (K = 11, K = 3 and Euclidean distance, for Brazilian hand-based behavioral 
biometrics and GREYC database, respectively), SVM (C was set to 10 and 100 and 
Kernel was Puk, for base data Brazilian hand-based behavioral biometrics and GREYC, 
respectively) and finally the default configuration of Naive Bayes was used. These 
classifiers were chosen because they belong to different learning paradigms and can 
bring different aspects to the comparative analysis to be performed. 

 

 
Resultados e Discussões 

 

As mentioned previously, our experiments were conducted using two databases, 
Brazilian hand-based behavioral biometrics and GREYC, having 43 and 60 attributes 
and 231 and 7555 instances, respectively. In both databases, data were separated by 
66% for training and 33% for testing with the KNN, SVM and Naive classifiers. 

According to the results presented in Table 2, it can be observed that Naive presented 
the least accuracy for the two databases, which can be justified by a possible correlation 
between the attributes of the base since this model assumes the independence between 
attributes. The KNN obtained higher accuracy for both bases, and for the Brazilian hand-
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based behavioral biometrics base the SVM got a bit better adjusted. It can be observed 
that there was an increase in accuracy in both bases for all classifiers when compared 
to the results with the complete base. The SVM classifier was the most adequate in both 
bases with an increase in accuracy of 14.55% and 11.77% even though it did not remove 
many attributes such as Naive Bayes. 

 

 
Conclusão 

 
The process of selecting attributes is one of the most important steps in the process of 
data mining, pattern recognition, and machine learning and with it, databases containing 
many attributes, may require high computational power. Thus, the selection of a subset 
of features that contains relevance to the class may increase the accuracy of the 
classification. The use of genetic algorithms seems to be better, although it has an 
increase in computational cost, but may show us better results in terms of accuracy as 
in a better subset. Where our results showed that the wrapper approach is better 
compared to no selection and statistically proven. The best classifier for both databases 
that resulted in greater accuracy to classify a user’s gender was the SVM with 90% 
accuracy 
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TÍTULO: Síntese e caracterização do complexo cis-[Ru(byp)2(NO)(AMNO)](PF6)3. 

Resumo 

O desenvolvimento de nitrosilo complexos de rutênio vem despertando o interesse 
científico, em razão de serem compostos termodinamicamente estáveis e 
fotoquimicamente ativos, os mesmos apresentarem potencialidade biológica ao liberar 
a molécula de NO de forma seletiva e controlada. Diante disso o trabalho teve como 
objetivo sintetizar e caracterizar o cis-[Ru(bpy)2(NO)(AMNO)](PF6)3, possível doador 
de NO, onde o ligante AMNO = 2-amino-4metil-5-nitro-6-oxo-1,6-dihidropyrimidina. O 
composto foi estudado pelas seguintes análises: espectroscopia vibracional na região 
do infravermelho, espectroscopia eletrônica na região do UV-Vis, reatividade 
fotoquímica e eletroquímica. O espectro eletrônico do complexo em água apresentou 
duas bandas, uma em 241 nm e outra em 288 nm ambas, características da transição 
π → π* do ligante bipiridina, e uma terceira banda em 463 nm na qual pode ser atribuída 
a transferência de carga do metal para o ligante, do tipo dπ(Ru)→ π*(bpy). Através do 
espectro vibracional na região do infravermelho, pôde-se observar a presença de um 
pico em 1932 cm-1sendo atribuído ao modo de estiramento N-O. No voltamograma 
cíclico observou-se um processo referente ao par redox NO+/0, com potencial de meia 
onda em -28,5 mV. Na análise fotoquímica pôde-se avaliar a reatividade do complexo, 
onde foi observado que à medida que a amostra foi submetida à exposição da luz branca 
por 3 horas, ocorreu a diminuição da banda referente ao NO+, ou seja, o NO+ foi 
reduzido a NO0. 
 
Palavras-chave: Óxido nítrico. Rutênio. Atividade fotoquímica. 

TITLE: Synthesis and characterization of cis-[Ru(byp)2(NO)(AMNO)](PF6)3. 

Abstract 

The development of ruthenium nitrosyl complexes has aroused the scientific interest, 
because they are thermodynamically stable and photochemically active compounds, 
they have biological potential by releasing the NO molecule selectively and controlled. 
Therefore, the objective of the present work was to synthesize and characterize the cis- 
[Ru(bpy)2(NO)(AMNO)](PF6)3, a possible NO donor where the linker AMNO = 2-amino-
4-methyl-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine. The compound was studied by the 
following analyzes: infrared vibrational spectroscopy, electron spectroscopy in the UV-
Vis region, photochemical reactivity and electrochemistry. The electron spectrum of the 
complex in water presented two bands, one at 241 nm and one at 288 nm, both 
characteristics of the π → π * transition of the bipyridine linker, and a third band at 463 
nm in which charge transfer from the metal for the binder, of type dπ (Ru) → π * (bpy). 
Through the vibrational spectrum in the infrared region, it was possible to observe the 
presence of a peak in 1932 cm-1 being attributed to the N-O stretch mode. In the cyclic 
voltammogram a process was observed for the NO+/0 redox pair, with half-wave 
potential at -28.5 mV. In the photochemical analysis it was possible to evaluate the 
reactivity of the complex, where it was observed that as the sample was submitted to 
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white light exposure for 3 hours, the NO+ band decreased, that is, NO+ was reduced to 
NO0. 
 
Keywords: Nitric oxide. Ruthenium. Photochemical activity. 

Introdução 

Por muito tempo o óxido nítrico (NO) foi associado apenas a problemas ambientais, mas 
hoje já se sabe que ele atua como vasodilatador, no qual aumenta o fluxo sanguíneo 
ajudando no relaxamento e na recuperação muscular, atua também como mensageiro 
no sistema nervoso central, além de participar de funções fisiológicas em que é 
necessária uma resposta rápida. 

O óxido nítrico exerce ação pleiotrópica no organismo, sendo importante no controle da 
agregação plaquetária, resistência e crescimento vascular, no ritmo de filtração 
glomerular e processos inflamatórios, dentre outros fatores (Maedaet al., 2001; Wang, 
2005). Nas células endoteliais, o L-arginina, que é um aminoácido essencial e sofre a 
ação de uma enzima produzida no endotélio, a óxido nítrico sintase (eNOS), na qual 
pode se apresentar de três formas: neuronal (nNOS), induzível (iNOS) e o endotelial 
(eNOS). O mecanismo de sinalização intercelular é, em geral, realizado através de 
receptores de membrana celular na célula alvo. 

Existem substâncias vasodilatadoras bastante conhecidas, como a nitroglicerina e o 
nitroprossiato de sódio, os quais apresentam diversas características indesejáveis. A 
nitroglicerina é pouco tolerada por pacientes e o nitroprussiato de sódio, além de liberar 
o NO, sofre processo de decomposição, originando íons CN- no organismo humano, 
fazendo com que a administração deste composto seja efetuada de forma 
extremamente controlada. 

A liberação descontrolada de NO dentro das células é acompanhada por uma série de 
eventos, onde, após o NO em excesso reagir com as espécies como o íon superóxido 
(O2-), o oxigênio molecular (O2) ou o peróxido de hidrogênio (H2O2), ocorre à formação 
de peroxinitrito (ONOO-), dióxido de nitrogênio(NO2), trióxido de dinitrogênio (N2O3) e 
do radical hidroxila (HO•). Estes radicais livres podem ocasionar clivagem do DNA ou 
até mesmo a morte celular (Knott, Bessy-Wetzel, 2009). Por outro lado, a liberação 
controlada do NO dentro de uma célula alvo pode ser uma maneira de destruir células 
de tumores malignos (Ignarro, 2000). 

O NO pode servir como ligante para muitos metais de transição, como ferro (Fe), rutênio 
(Ru) e cromo (Cr), entre outros. Os complexos metálicos de Ru (II) tornaram-se o foco 
da pesquisa devido à sua notável capacidade de se ligar a vários compostos. Além 
disso, é o elemento que melhor forma nitrosilo complexos (VERTAMATTI, et al., 2015) 

Compostos de coordenação, que possuem moléculas com estrutura conjugada e o 
óxido nítrico ligado a um centro metálico como, por exemplo, Ru2+, formam uma classe 
de compostos que podem ser utilizados como agentes potencialmente capazes de 
capturar ou liberar NO in vivo (TFOUNI, et al., 2003). A liberação do óxido nítrico pode 
ocorrer através do mecanismo de transferência de energia ou elétron, no qual o ligante 
(NO+) é excitado e ao ser reduzido libera o radical NO0 do complexo. Nesse aspecto 
se tornam importantes os compostos que são capazes de liberar o NO0 ou outros 
radicais ativos pela excitação através da luz visível. Com base nisso nitrosilos 
complexos de rutênio (Ru) vêm sendo estudados para uso como vasodilatadores e em 
terapia fotodinâmica. 
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Metodologia 

 

A síntese do cis-[Ru(bpy)2(NO)(AMNO)](PF6)3 se deu através da utilização de 150 mg 
do complexo de partida cis-[Ru(bpy)2Cl2] dissolvido em 10 mL de uma solução de 
etanol/água (1:1) sob aquecimento e agitação. Em seguida foi adicionado 40 mg do 
AMNO, deixando em sistema de refluxo por 6 horas, após este tempo o sólido foi filtrado 
e colocado em dessecador. Depois de seco, o sólido foi submetido ao borbulhamento 
de óxido nítrico durante 2 horas, para que o mesmo se coordenasse ao centro metálico, 
ao término do borbulhamento foi adicionado o NH4PF6, dando origem ao complexo cis-
[Ru(bpy)2(NO)(AMNO)](PF6)3. 

A caracterização do complexo se deu através das seguintes técnicas: Espectroscopia 
Vibracional na Região do Infravermelho, Espectroscopia Eletrônica na Região do Uv-
Visível, reatividade fotoquímica e eletroquímica. 

 
Resultados e Discussões 

 

Através do espectro vibracional na região do infravermelho (Figura 1), podem-se 
observar os seguintes modos vibracionais: uma banda em 1932 cm-1 na qual pode ser 
atribuída ao modo de estiramento ν(N≡O), indicando a presença do óxido nítrico na 
estrutura do complexo na forma de NO+. Além disso, outras bandas também foram 
observadas no espectro, nas quais são características do ligante AMNO, essas bandas 
aparecem em: 3427 cm-1 referente ao ν(N-H), 1658 cm-1 referente ao ν(C=O) do grupo 
amida, duas bandas em 1553 e 1381 cm-1, ambas referentes aos estiramentos (N-O). 
Observaram-se também modos vibracionais referentes ao ligante bipiridina em: 1445 
cm-1 atribuída ao ν(C=C) e outra em 763 cm-1 referente a deformação angular C-H. 

Desta forma, podemos concluir que tanto o óxido nítrico, quanto os ligantes (bpy) e 
(AMNO) encontra-se coordenado ao Ru (II). 

De acordo com o espectro eletrônico de absorção na região do UV visível do complexo 
cis-[Ru(bpy)2(NO)(AMNO)](PF6)3 em metanol (figura 2), foi possível observar três 
bandas: uma em 229 nm, outra em 290 nm, ambas referentes às transições intraligantes 
do tipo (π→π*) do ligante bipiridina e a terceira em 463 nm atribuída a transição de 
transferência de carga do metal para o ligante (MLCT) do tipo dπRuII → π*(bpy). 

Com base nos dados apresentados no espectro eletrônico na região do UV-Vis, pode-
se observar que a coordenação no NO+ ao centro metálico do complexo, ocasionou um 
deslocamento da banda MLCT de 486 nm para 327 nm, ou seja, a banda foi deslocada 
para uma região de maior energia, isso pode ser justificado pelo fato do NO+ ser um 
ligante π receptor forte, no qual provoca um maior desdobramento dos orbitais dπ do 
rutênio, provocando um aumento de energia nas transferências de carga dos orbitais 
dπ do rutênio para os orbitais π* da bipiridina. 
Com base na reatividade fotoquímica, foi possível observar uma diminuição na banda 
referente à frequência de estiramento do óxido nítrico coordenado na forma linear (NO+) 
em 1932 cm-1, à medida que o tempo de exposição da amostra a luz branca foi 
aumentando de zero até duas horas, como mostra a Figura 3. Isto ocorre devido à 
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oxidação do centro metálico e redução do ligante NO provocada pela luz, que traz como 
consequência à liberação deste ligante. 

O voltamograma cíclico de uma solução contendo o íon complexo cis-
[Ru(bpy)2(NO)(ANNO)]3+, é apresentado na Figura 4. É observado um único valor do 
potencial de meia onda para esse complexo (E1/2) em +31,9mV versus Ag/AgCl 
referente ao par redox NO+/0. 

Devido ao forte caráter σ doador do ligante (AMNO), que aumenta a densidade 
eletrônica do centro metálico e, consequentemente, provoca o fortalecendo da 
transferência de carga (MLCT) que ocorre do rutênio para o grupo nitrosilo. Com isso, 
há um aumento de densidade eletrônica no NO, diminuindo o potencial de redução do 
ligante nitrosilo. 

  

De acordo com o espectro eletrônico de absorção na região do UV visível do 

complexo cis-[Ru(bpy)2(NO)(AMNO)](PF6)3 em metanol (figura 2), foi possível observar 

três bandas: uma em 229 nm, outra em 290 nm, ambas referentes às transições 

intraligantes do tipo (π→π*) do ligante bipiridina e a terceira em 463 nm atribuída a 

transição de transferência de carga do metal para o ligante  (MLCT) do tipo dπRuII → 

π*(bpy).  

  
 
Conclusão 

 
Os resultados de espectroscopia eletrônica na região do UV-visível e infravermelho 
sugerem, fortemente, que no complexo cis-[Ru(bpy)2(NO)(AMNO)](PF6)3 os ligantes 
2,2’-bipiridina, AMNO, e o nitrosilo encontram-se coordenado ao centro metálico. Esta 
conclusão é baseada no aparecimento de bandas características destes ligantes no 
espectro de infravermelho, e pelo aumento de energia das transferências de cargas do 
metal para a bipiridina. Através da análise eletroquímica, foi obtido o valor do potencial 
de meia onda (E1/2) = -28,5 mV, no qual sugere um caráter quase reversível para o par 
redox NO+/0. 

Estudos preliminares sobre o comportamento fotoquímico do nitrosilo complexos 
mostraram que houve liberação do óxido nítrico e formação do aqua complexo. 
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Figura 1. Espetro vibracional na região do infravermelho do complexo cis-
[Ru(bpy)2(NO)(AMNO)](PF6)3 em pastilha de KBr. Fonte: Autora 2019. 
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Figura 2. Espectro eletrônico na região do UV-VIS do complexo cis-
[Ru(bpy)2(NO)(AMNO))](PF6)3 em metanol. Fonte: Autora 2019. 
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Figura 3. Espectros vibracionais na região do infravermelho correspondentes a fotólise, 
em luz branca, do complexo cis-[Ru(bpy)2(NO)(AMNO)](PF6)3 em pastilha de KBr. 
Fonte: Autora 2019. 
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Figura 4. Voltamograma cíclico do íon complexo cis-[Ru(bpy)2(NO)(AMNO)]3+ em 
NaFTA 0,1Mol.L-1 pH 3,5. Potencial aplicado usando eletrodo de carbono vítreo como 
trabalho, e Ag/AgCl como referência. Fonte: Autora 2019. 
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TÍTULO: Estudo sobre a formação de filmes finos automontados com Quitosana 

Resumo 

Novas alternativas para a identificação de nitrito veem ganhando grande destaque uma 
vez que este é um poluente comumente encontrado em diferentes matrizes como águas, 
alimentos e agroindústria causando conseqüentemente danos para a saúde. Eletrodos 
quimicamente modificados podem ser uma ótima opção para a identificação de nitritos 
visto que aumentam a sensibilidade de eletrodos comuns melhorando assim sua 
resposta analítica. Neste trabalho foi realizada a síntese e caracterização de um 
complexo de cobre com base de Schiff biopolimérica (Cu/QP/OV) formada a partir da 
reação entre quitosana e orto-vanilina utilizando para a caracterização as técnicas de 
espectroscopia vibracional na região do infravermelho, espectroscopia eletrônica na 
região do ultravioleta e visível e análise elementar (CHN). Foi testada a aplicação e 
adequação deste composto como modificador químico de eletrodo de trabalho a fim de 
empregá-lo na identificação de nitrito utilizando voltametria cíclica. As respostas obtidas 
mostraram que o eletrodo modificado desenvolvido possui excelente desempenho na 
identificação de nitrito ainda que em concentrações baixas (na faixa de μM) podendo 
assim ser aprimorado e posteriormente testado em amostras reais. 
 
Palavras-chave: Nitrito, Bases de Schiff, eletrodo quimicamente modificado. 

TITLE: Identification of nitrite using carbon paste electrode modified with copper 

biopolymeric Schiff base complex. 

Abstract 

New alternatives for nitrite identification are gaining prominence since this is a pollutant 
commonly found in different matrices such as water, food and agroindustry, 
consequently causing health damage. Chemically modified electrodes can be a great 
choice for nitrite identification as they increase the sensitivity of common electrodes thus 
improving their analytical response. In this paper the synthesis and characterization of a 
copper biopolymeric Schiff base complex(Cu/QP/OV)formed from the reaction between 
chitosan and ortho-vanillin was performed using the infrared vibrational spectroscopy 
techniques for the characterization electron spectroscopy in the ultraviolet and visible 
region and elemental analysis (CHN). The application and suitability of this compound 
as a working electrode chemical modifier was tested in order to use it to identify nitrite 
using cyclic voltammetry. The answers obtained showed that the modified electrode 
developed has excellent performance in the identification of nitrite even at low 
concentrations (in the μM range) and can thus be improved and further tested in real 
samples. 
 
Keywords: Keywords: Nitrite, Schiff Bases, Chemically Modified Electrode. 

Introdução 
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1. Introdução Atualmente, observa-se um crescimento na busca por métodos fáceis e 
eficazes para o monitoramento dos níveis de nitrito (NO2-) no meio ambiente. O controle 
de nitrito em águas naturais, solo, alimentos e conseqüentemente nos seres humanos 
dá-se devido ao seu crescente uso em aditivos, conservantes e fertilizantes 
(NITHYAYINI et al., 2019). Muitas linhas de pesquisa vêm explorando o 
desenvolvimento e modificação de novos eletrodos com o intuito de potencializar 
respostas analíticas, como na identificação de nitrito. O NO2-tem sido relatado com 
destaque como um poluente comumente presente no meio aquático. São diversos os 
danos ecológicos causados pelo aumento das concentrações de nitrito em esgotos, 
águas e agricultura. Conseqüentemente, o alto teor de nitrito no sangue causa estresse 
oxidativo em excesso, destruindo o equilíbrio do sistema enzimático antioxidante e 
danificando os órgãos(MIAO et al., 2018). Eletrodos quimicamente modificados são 
sensores eletroquímicos amplamente utilizados para contornar problemas de baixa 
sensibilidade e seletividade apresentados por eletrodos comercialmente comuns. A 
alteração na superfície do eletrodo confere a este a possibilidade de explorar novas 
características para fins analíticos (OURANI et al., 2015). Bases de Schiff integram o 
grupo de compostos orgânicos que possuem grupo funcional C=N (imina) e podem ser 
formadas a partir de uma reação de condensação entre uma amina primária como as 
presentes na molécula de quitosana e o grupo carbonila de aldeídos como na orto-
vanilina formando então Bases de Schiff biopoliméricas (SOLOMONS et al., 2018). 
Podem ser empregadas como ligantes e coordenadas a íons metálicos em 
complexos,vêem sendo estudadas há muitos anos na química inorgânica devido 
algumas características interessantes como síntese simples, versatilidade como ligante 
e ampla faixa de capacidade quelante(KHAN et al., 2017). Geralmente, os íons 
metálicos nos complexos, como por exemplo o cobre, coordenam-se através do átomo 
de nitrogênio da imina e muitas vezes, por outros átomos doadores presentes na 
molécula da base de Schiff(AMER et al., 2019). Aquitosana(poly-β-1,4-glucosamina) é 
um polissacarídeo policatiônico de cadeia linear, derivado da quitinaque possui uma 
ampla variedade de aplicações (ZIMET et al., 2019). Pode ser aplicada como adsorvente 
por possuir grupos amino (NH2) e hidroxila (OH) que podem ser sítios ativos (LAGHRIB 
et al., 2019).Complexos de Cobre (II) possuem elétrons desemparelhados o que lhes 
confere propriedades magnéticas (DEILAMI et al., 2019), além disso, o cobre tem sido 
descrito como um metal eletroativo possuindo um par redox Cu2+/Cu+(RASHTI et al., 
2019). Neste trabalho, foi produzido um eletrodoquimicamente modificado via 
imobilização por oclusão, a partir da obtenção de pasta de carbono modificada, na qual 
há a mistura de grafite, modificador (Cu/QP/OV) e aglutinante (óleo mineral) a fim de 
identificar íons nitrito empregando voltametria cíclica. 
 
Metodologia 

 
2. Metodologia Nesta seção é apresentada a descrição dos procedimentos realizados 
no desenvolvimento deste trabalho. 2.1 PURIFICAÇÃO DA QUITOSANA A quitosana 
utilizada neste trabalho foi fornecida pela Polymar, possuindo grau de desacetilação de 
75 a 90%. A purificação foi realizada por duas vezes a fim de garantir o máximo de 
pureza do biopolímero. O procedimento de purificação da quitosana comercial teve 
como base a metodologia descrita por Campana-Filho e Signini (2011). Aquitosana 
purificada apresentou grau de desacetilação de 52,06% com uma massa molar 
viscosimétrica de 4,1 104 g/mol. 2.2 SÍNTENSE DA BASE DE SCHIFF Uma massa de 
quitosana purificada em pó foi solubilizada em uma solução de ácido acético (2%) e 
metanol sob agitação por 24 horas, mantendo o pH da solução em torno de 4. 
Posteriormente realizou-se a incorporação do aldeído (orto-vanilina) em metanol, 
mantendo a solução sob agitação lenta por mais 24 horas e ajustando o pH para 5. Em 
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seguida, o precipitado formado foi filtrado em funil de placa porosa e lavado com água 
e metanol para retirar o excesso do aldeído. Armazenou-se então o precipitado em 
dessecador. 2.3 SÍNTESE DO COMPLEXO DE COBRE A formação do complexo de 
cobre foi realizada através da suspensão da base de Schiff em metanol sob agitação 
por 10 horas, com posterior acréscimo de uma solução de cloreto de cobre também em 
metanol, permanecendo sob agitação por 15 horas. O produto da reação foi então 
filtrado em funil de placa porosa, lavado com éter e posteriormente acondicionado em 
dessecador. 2.4 PREPARO DO ELETRODO QUIMICAMENTE MODIFICADO O 
eletrodo quimicamente modificado foi preparado pela adição da proporção pré-
estabelecida de pó de grafite e Cu/QP/OV em um almofariz onde foram macerados até 
obtenção de um pó homogêneo. Em seguida,adicionou-se ao material uma alíquota de 
óleo mineral misturando este, até a obtenção de uma pasta homogênea. A pasta 
modificada então foi adicionada a um tubo de vidro com extremidades abertas e em 
seguida foi inserido o fio de cobre de maneira a comprimir a pasta, deixando-a o mais 
compacta possível como visto na respresentação da figura 1. Esperou-se em média 24 
horas para a secagem do material e a superfície do eletrodo foi polida em uma folha de 
papel de filtro, realizando movimentos circulares, de forma a obter uma superfície o mais 
homogênea possível. 2.5 ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL NA REGIÃO DO 
INFRAVERMELHO Os espectros de infravermelho foram obtidos com a amostra sólida 
na forma de pastilhas de KBr, as amostras foram misturadas ao sal brometo de potássio, 
maceradas e prensadas para a formação de pastilhas. As amostras foram analisadas 
por transformada de Fourier em um espectrofotômetro da Shimadzu, modelo FTIR-
8400S, série IRAFFINITY-1, versão 1.60, com número de varredura igual a 30 e 
resolução 4 cm-1, localizado na central analítica do instituto de química da UFRN. 2.6 
ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO ULTRAVIOLETA E VISÍVEL Os resultados de 
UV-vis foram obtidos no espectrofotômetro UV-vis de feixe duploda Shimadzu situado 
na central analítica do instituto de química da UFRN.O modelo do equipamento é UV – 
1800, com faixa de comprimento de onda de 190 a 1100 nm. Neste trabalho, os 
espectros foram obtidos utilizandocubetas de quartzo para a leitura da amostra. 2.7 
ANÁLISE ELEMENTAR – CHN Os resultados da análise elementar foram obtidos no 
equipamento da central analítica do instituto de química, situado no prédio do Nupprar, 
na UFRN. As amostras foram analisadas em sólido. 2.8 ANÁLISES VOLTAMÉTRICAS 
Nas análises voltamétricas utilizaram-se o eletrodo de pasta de carbono quimicamente 
modificado como eletrodo de trabalho, o eletrodo auxiliar de platina e o eletrodo de 
referência de Ag/AgCl(saturado com KCl). Utilizou-se em todas as análises 3 mL de 
eletrólito tampão fosfato[0,1 M] em pH 5 e purgando Argônio na célula eletroquímica por 
um tempo de aproximadamente 1 minuto entre uma análise e outra a fim de 
homogeneizar a solução e remover possíveis interferências do oxigênio do ar. A faixa 
de potencial utilizada neste trabalho foi de -0,4 a 0,4 V. Realizou-se as análises por meio 
da técnica de voltametria cíclica no potenciostato do fabricante BASi – Bioanalytical 
Systems, Inc., modelo Epsilon localizado na central analítica do instituto de química da 
UFRN. 
 
Resultados e Discussões 

 
3. Resultados e discussões Nesta seção são apresentados e discutidos resultados 
referentes às análises e procedimentos realizados. 3.1 MECANISMO DA SÍNTESE DA 
BASE DE SCHIFF Na figura 2 observa-se o mecanismo da rota de síntese da formação 
da base de Schiff obtida a partir da reação da quitosana com o aldeído orto-vanilina. 
Para a formação de iminas é utilizada a catálise ácida visto que sem um catalisador, a 
reação é muito lenta. Como observado na figura 2, o mecanismo de formação da base 
de Schiff ocorre em duas principais etapas, na primeira, o nitrogênio da molécula de 
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quitosana age como nucleófilo, atacando o carbono carbonílico do aldeído. Na segunda 
etapa, ocorre a desprotonação do nitrogênio ocorrendo a formação de um bom grupo 
de saída (H2O) e da ligação característica de iminas (C=N)(ARAÚJO, 2015). 3.2 
CARACTERIZAÇÃO DO Cu/QP/OV 3.2.1 ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL NA 
REGIÃO DO INFRAVERMELHO Esta técnica permite classificar e observar algumas 
bandas referentes a vibrações características dos grupos funcionais presentes na 
estrutura do composto neste trabalho estudado. 3.2.2 Espectro de Infravermelho do 
complexo Cu/QP/OV Observa-se na figura 3 o espectro infravermelho obtido para o 
complexo Cu/QP/OV o qual, apresenta estiramentos referentes à ligação O-H em 
3438cm-1 e bandas na região de 2936 e 2889cm-1 referentes ao modo vibracional 
assimétrico e simétrico respectivamente. O estiramento C=N é observado em 1610cm-
1(NOUR et al., 1988). Há também, os estiramentos referentes ao grupo metóxido em 
1248 e 1074 cm-1 proveniente da orto-vanilina. Em 1027 cm-1, observa-se o 
estiramento referente ao modo vibracional da cadeia cíclica da quitosana e em 1032 e 
899 cm-1 referentes às vibrações na ponte glicosídica. A banda referente à ligação O-
Cu encontra-se em 426 cm-1 evidenciando assim a coordenação do oxigênio fenólico 
ao metal. Banda(s) referente(s) à coordenação com átomo(s) de nitrogênio da base de 
Schiff não puderam ser observadas, ou pela não existencia desse modo de coordenação 
ou pela carcterística ruidosa do espectro de quitosana nessa região. 3.2.3 Sobreposição 
dos espectros infravermelho do complexo Cu/QP/OV e da base de Schiff QP/OV 
Observa-se na sobreposição dos espectros do complexo Cu/QP/OV e da base de Schiff 
QP/OV na figura 4 a presença ainda de bandas caracterísitcas referentes à quitosana, 
ao aldeído e a base de Schiff ocorrendo apenas um pequeno deslocamento no espectro 
do complexo mostrando assim que mesmo após a complexação, temos a permanência 
da imina. 3.3 ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO ULTRAVIOLETA E VISÍVEL 3.3.1 
Espectro eletrônico UV-vis do Cu/QP/OV em solução tampão fosfato pH 5 Observa-se 
na figura 5, o espectro eletrônico UV-vis obtido para a solução tampão fosfato [0,1 M] 
pH 5 com adições sucessivas de Cu/QP/OV, onde é possível visualizar bandas 
referentes às transições π-π* do anel aromático da orto-vanilina em 215,0; 264,3; e 
342,9 nm (WANG et al., 2011). A banda referente à ligação C=N de caráter π-π* pode 
ser discretamente observada na região de aproximadamente 416,5 nm(KIANFAR et al., 
2010)após um aumento na concentração da solução. Nenhuma banda d-d referente ao 
cobre (II) foi observada para este complexo devido à dificuldade de constatação das 
bandas com baixas absortividades molares (CAVALCANTE, 2016). 3.4 ANÁLISE 
ELEMENTAR - CHN O complexo de cobre e base de Schiffbiopolimérica (Cu/QP/OV) 
apresentou como esperado um aumento no percentual de átomos de carbono devido à 
presença da base de Schiff. 3.5 ANÁLISES VOLTAMÉTRICAS 3.5.1 Perfil do eletrodo 
de trabalho utilizado nos experimentos Previamente aos estudos com o nitrito em 
solução, foi realizado um experimento com o eletrodo modificado apenas com o eletrólito 
suporte. A figura 6 mostra o voltamograma cíclico da solução tampão fosfato [0,1 M] pH 
5, utilizando o eletrodo de trabalho quimicamente modificado com o complexo 
Cu/QP/OV. Nota-se na figura 6 que, o voltamograma não apresenta região característica 
que possa identificar processos de oxidação e/ou redução, que indicariam transferência 
de elétrons, apresentando assim apenas o perfil do eletrodo de trabalho modificado. 
3.5.2 Efeito da taxa de varredura A figura 7 mostra os resultados obtidos utilizando o 
eletrodo de pasta de carbono quimicamente modificado com Cu/QP/OV. Este eletrodo 
foi estudado em diferentes taxas de varredura (25 a 500 mVs-1)variando em unidades 
de 25mVs-1. A velocidade escolhida para este trabalho foi a de 50 mVs-1, uma vez que 
diversos trabalhos em literatura com sistemas semelhantes utilizaram a mesma 
velocidade e como visto na figura 7, a variação desta não ocasiona em grandes 
alterações, apenas uma relação de proporcionalidade entre o aumento da corrente com 
o aumento da velocidade de varredura. Sabe-se que, se escolhida uma velocidade muito 
alta, alguns processos podem ser perdidos e pode ocorrer ainda instabilidade na leitura 
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da corrente. 3.5.2. Estudo do efeito do pH O efeito do pH da solução do eletrólito tampão 
fosfato foi estudado variando este parâmetro numa faixa de pH de 2a 7 a fim de 
determinar o melhor pH para efetuar as demais análises voltamétricas avaliando assim 
a estabilidade do eletrodo modificado frente às variações de pH. Constatou-se que, o 
comportamento do eletrodo em pH 5 mostrou-se o mais ideal para a análise, visto que 
não foram observadas interferências ou instabilidade na corrente como visto na figura 
8. 3.5.3 Identificação de nitrito utilizando o eletrodo quimicamente modificado O nitrito é 
um poluente comum na agricultura, na indústria, na água, em esgotos, e em produtos 
alimentícios. Por isso, sua presença como poluente deve ser identificada uma vez que 
é prejudicial à saúde humana (KEIVANI et al., 2017). Assim, a capacidade do complexo 
com base de Schiff de identificar nitrito em solução aquosa foi estudada com grande 
interesse neste trabalho.Observou-se que, o eletrodo quimicamente modificado com o 
complexo demonstrou satisfatória eficiência na identificação de nitrito quando operando 
em solução tampão fosfato pH 5 na faixa de potencial de -400 a 400 mV conforme visto 
na figura 9. Foram realizadas adições de 100 μL de solução de KNO2 [2 μM]em 3 mL 
de eletrólito tampão fosfato [0,1 M] em intervalos de 1 minuto, purgando argônio dentro 
da célula eletroquímica neste intervalo a fim de homogeneizar a solução e evitar 
interferências do oxigênio do ar. É possível visualizar ainda na figura 9 picos definidos 
referentes à oxidação e redução do nitrito abrindo assim uma janela para a possível 
atividade eletrocatalítica redutora do eletrodo modificado, observa-se na literatura que 
em meio ácido o íon nitrito se reduz à NOe posteriormente para N2O em outras reduções 
adicionais em solução aquosa ácida(OURANI et al., 2017). Na figura 10 observa-se 
graficamente a relação entre a corrente de resposta (μA) e a concentração (μM) de 
nitrito na célula eletroquímica a cada adição efetuada. Observa-se que, à medida que 
são feitas adições da espécie de interesse no eletrólito, há um aumento relativamente 
proporcional na corrente de resposta. Como pode ser visto na figura 9,picos de redução 
e oxidação puderamser observados com o aumento proporcional da concentração de 
nitrito de acordo com a equação de regressão linear:Corrente (μA) = 38,64267.[NO2-
](μM) + 21,45172. Esse comportamento obedece a um coeficiente de correlação (R2)de 
0,99301. 
 
Conclusão 

 
4. Conclusão Os resultados obtidos através das técnicas utilizadas neste trabalho 
confirmam a formação da base de Schiff (imina) como as bandas C=N observadas 
através da análise de espectroscopia vibracional na região do infravermelho além de 
também corroborarem para a caracterização do composto tratado. O eletrodo 
quimicamente modificado apresentou resultados satisfatórios na análise de voltametria 
cíclica com o interesse de verificar sua capacidade de identificação de íon nitrito 
ocorrendo assim observação do processo redox previsto além de picos definidos nos 
processos de varredura direta e inversa. O processo mais interessante, principalmente 
no âmbito ambiental para o nitrito é sua redução, esta que pode ser observada neste 
trabalho utilizando o eletrodo modificado com o complexo Cu/QP/OV. 
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Anexos 

 

 

Figura 1- Representação ilustrativa do eletrodo quimicamente modificado desenvolvido 
neste trabalho. 
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Figura 2- Mecanismo de formação da base de Schiff. 

 

 

Figura 3– Espectro na região do infravermelho do Cu/QP/OV obtido em pastilha de KBr 
na região de 4000 a 400 cm-1. 
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Figura 4 - Sobreposição dos espectros da base de Schiff QP/OV e do complexo 
Cu/QP/OV ambos obtidos em pastilha de KBr na região de 2000 a 400 cm-1. 
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Figura 5 - Espectro de UV-vis para a solução tampão fosfato pH 5 contendo adições 
sucessivas do modificador Cu/QP/OV na região de 200 a 800 nm. 

 

 

Tabela 1- Comparativo entre o percentual teórico e experimental da análise elementar 
(CHN). 

 

 

Figura 6 - Voltamograma cíclico do eletrodo de trabalho modificado com Cu/QP/OV em 
tampão fosfato [0,1 M] (V = 3 mL) aplicando velocidade de varredura de 50 mVs-1 na 
faixa de potencial de -0,4 a 0,4 V. 
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Figura 7 - Voltamogramas cíclicos da variação da velocidade de varredura de 25 a 500 
mVs-1 em eletrólito tampão fosfato [0,1 M] pH 5 utilizando para a análise o eletrodo 
modificado com Cu/QP/OV na faixa de potencial de -0,4 a 0,4 V. 

 

 

Figura 8 - Voltamogramas cíclicos para o estudo do efeito do da variação do pH do 
eletrólito tampão fosfato [0,1 M] na análise utilizando o eletrodo modificado com 
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Cu/QP/OV com velocidade de varredura de 50 mVs-1 na faixa de potencial de -0,4 a 0,4 
V. 

 

 

Figura 9 - Voltamogramas cíclicos das adições de 2μL de solução de KNO2 [2 μM] em 
3 mL de eletrólito tampão fosfato [0,1 M] em pH 5 em intervalos de 1 minuto, utilizando 
o eletrodo de trabalho Cu/QP/OV com velocidade de varredura de 50mVs-1. 
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Tabela 2 - Valores calculados das concentrações de KNO2 [2 μM] a cada adição deste 
no eletrólito tampão fosfato [0,1 M] pH 5. 
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Figura 10 – Representação gráfica da relação entre a corrente de resposta (μA) e a 
concentração (μM) de nitrito durante as adições realizadas. 
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TÍTULO: Preparação de catalisadores altamente ativos e estáveis na conversão do 

glicerol a bioprodutos 

Resumo 

    A conversão de glicerol em produtos de maior valor econômico vem tornando-se 
atrativa devido à grande produção deste composto na indústria de biodiesel, onde ele é 
gerado como co-produto. Muitos materiais têm sido amplamente estudados como 
potenciais catalisadores para as reações de transformação do glicerol em outros 
produtos, como as zeólitas e os materiais mistos, que envolvem um metal de transição 
em sua composição. Neste trabalho foi utilizado o método de Pechini para produção dos 
catalisadores, aliada à uma impregnação. Os produtos, em sua maioria, foram 
caracterizados com técnicas de microscopia eletrônica de varredura, difração de raio-X, 
fluorescência de raio-X e o estudo da redução a temperatura programada. Os resultados 
mostraram uma conversão significativa do glicerol, quando tratados com catalisadores 
junto à uma impregnação, superiores a 90%. 

 
Palavras-chave: Glicerol, acetol, conversão, bioprodutos, catalisadores. 

TITLE: Preparation of highly active and stable catalysts in the conversion of glycerol to 

bioproducts. 

Abstract 

 

     The conversion of glycerol into products of higher economic value has become 
attractive due to the large production of this compound in the biodiesel industry, where it 
is generated as a co-product. Many materials have been widely studied as potential 
catalysts for glycerol transformation reactions in other products, such as zeolites and 
mixed materials, which involve a transition metal in their composition. In this work the 
Pechini method was used to produce the catalysts, allied to an impregnation. Most of the 
products were characterized by scanning electron microscopy, X-ray diffraction, X-ray 
fluorescence techniques and the study of programmed temperature reduction. The 
results showed a significant conversion of glycerol when treated with impregnation 
catalysts, greater than 90%. 

 
 
Keywords: Glycerol, acetol, converion, bioproducts, catalysts. 

Introdução 
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     A busca por novos métodos sustentáveis para a geração de energia ganha cada vez 
mais força no âmbito global. Não é de hoje que há um alerta sobre o uso de materiais 
fosseis gerando consequências para o meio ambiente, como por exemplo o 
aquecimento global, que pode acarretar em catástrofes para o ecossistema, dentre eles: 
extinção de flora e fauna, secas, enchentes e interferência na agricultura.[2] A energia 
renovável possui o propósito de reduzir os impactos da produção no meio ambiente, 
diminuindo a poluição e a emissão de tóxicos. De acordo com a Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biodiesel (ANP), cerca de 50% da energia e 20% dos 
combustíveis consumidos no Brasil seguem perspectivas renováveis.[3] O biodiesel 
entra nesse sistema, pois é produzido a partir de fontes vegetais ou animais. Este 
produto é um combustível alternativo limpo, produzido pela reação de um óleo ou 
gordura com um álcool que reduz a viscosidade. Nessa reação, chamada de 
transesterificação, são formados ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos, 
biodiesel, e o glicerol.[1] Teoricamente, para cada 3 mols de ésteres metílicos (ou etílico) 
é gerado 1 mol de glicerol, ou seja, aproximadamente 10% da massa total do produto. 

     Era esperado que o glicerol acompanhasse a ascensão do biodiesel, porém ainda 
não existe uma busca farta para seu aproveitamento, mesmo que possa ser utilizado 
em uma gama de indústrias, e por isso, possui um preço mais favorável. O glicerol puro 
pode ser aplicado na indústria de cosméticos, farmacêutica, detergentes, na fabricação 
de resinas e aditivos e também na indústria de alimentos, Figura 1. Por outro lado, o 
glicerol pode ser convertido em 1,2-propanodiol, 1,3-propanodiol, 3-
hidroxipropanaldeído, 1-hidroxiacetona e acroleína na presença de catalisadores, 
produtos que possuem valor comercial, no qual usualmente são produzidos por fontes 
provenientes de combustíveis fósseis, Figura 2. 

     A motivação do presente trabalho foi a síntese de novos materiais e o estudo de 
possíveis aplicações destes materiais como catalisadores na conversão do glicerol em 
acetol, uma substância orgânica com fórmula molecular CH3COCH2OH. Consiste em 
um substituinte primário de álcool na acetona. É uma α-hidroxicetona, um líquido 
destilado e incolor. Nesse contexto o uso de processos catalíticos é de extrema 
importância para se conseguir resultados satisfatórios. Catalisadores ácidos e/ou 
básicos são capazes de atuar eficientemente na desidratação de álcoois, enquanto 
catalisadores com sítios metálicos apresentam bom desempenho em reações de 
hidrogenação.[1] Esforços têm sido despendidos no intuito de se desenvolver métodos 
de síntese que possibilitem a obtenção de nanopartículas em uma determinada fase 
cristalina, com tamanho e morfologia controlada. Fatores esses que são determinantes 
para que um material possua eficiência de uma determinada aplicação. Além disso, tais 
sínteses buscam objetivos específicos, como: um material com alta área superficial e 
estreito diâmetro de poros; óxidos com pequeno tamanho de cristalito; um catalisador 
altamente ativo, seletivo e principalmente estável na reação de conversão do glicerol a 
acetol. 

 
Metodologia 

 
Materiais e reagentes 

     Os reagentes utilizados para a síntese da alumina foram: sais de nitrato de alumínio, 
Al(NO3)3.9H2O, de massa molecular 375,13 g/mol, nitrato de ferro Fe(NO3)2 com 
massa molecular de 404 g/mol, nitrato de zinco Zn(NO3)2.6H2O, ácido cítrico, de 
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fórmula química C6H8O7.H2O, com massa molecular de 210,44 g/mol, e etilenoglicol 
de fórmula química C2H8O2 e massa molecular 62,07 g/mol. 

Síntese dos catalisadores 

     Os catalisadores sintetizados são a base de óxido de cobre, ferro e alumínio. 
Obedecendo determinadas proporções entre o ferro, alumínio e cobre, 10%/90%/5% e 
20%/80%/5% respectivamente. Para um melhor entendimento as amostras foram 
nomeadas da seguinte forma: Fe10Al90Cu e Fe20Al80Cu em alusão as quantidades 
utilizadas. Os métodos mais utilizados em laboratório para síntese de pós que estão 
publicados na literatura são: sol-gel, reação por combustão e o método dos precursores 
poliméricos. Dentre as alternativas apresentadas anteriormente, a dos precursores 
poliméricos, mais conhecido como “Método de Pechini” foi utilizado nas presentes 
abordagens, pelo fato de apresentar boas vantagens como síntese a baixas 
temperaturas, baixa contaminação e possibilidade de obtenção de pós nanométricos. A 
metodologia básica consiste na dissolução de um metal (que pode, por exemplo, estar 
na forma de nitrato) em um béquer contendo água deionizada, em agitação constante, 
sob temperaturas que variam de 60°C a 70°C. Em seguida, adiciona-se o ácido (cítrico, 
por exemplo), para que se forme um citrato metálico, e o poliálcool (como o etilenoglicol), 
atentando-se para as proporções molares corretas. A razão ácido/metal de 2:1 (mol) foi 
usada para todas as amostras. A razão em massa entre ácido/etilenoglicol foi mantida 
de 2:3(mol). A reação de esterificação ocorre com o aumento da temperatura da 
solução, para valores entre 85°C e 110°C. A solução resultante deve ser seca em estufa, 
e posteriormente, se fará uma pré-calcinação em um forno mufla durante 1 hora a 250°C 
seguida de calcinação por 2 horas a 500°C sob fluxo de ar com uma taxa de 
aquecimento de 10°C/min, para total remoção da água e de materiais orgânicos, 
obtendo-se assim o catalisador sólido. 

Método de impregnação 

     A partir do suporte de ferro e alumina formado o cobre foi adicionado por impregnação 
por ponto úmido que consiste em preparar uma solução com água deionizada e a fonte 
do metal desejado, e com uma bureta gotejar lentamente sobre o suporte, de modo que 
o metal permanecesse disperso, após essa etapa é necessário fazer uma nova 
secagem e calcinação nas mesmas condições que a primeira. 

Técnicas de caracterização 

     Para se relacionar o desempenho de um catalisador, em uma dada reação, com o 
método empregado na sua preparação, é necessário obter informações sobre a sua 
estrutura, como: suas propriedades estruturais, texturais, morfológicas e etc. 

     Existem inúmeras formas para caracterização desses materiais, sabendo disso, 
neste trabalho serão abordadas as técnicas mais utilizadas nos laboratórios e estudos 
da área. 

- Redução a temperatura programada (TPR) 

     A análise de redução a temperatura programada (TPR) foi realizada para o óxido 
sintetizado no intervalo de 100-900 °C em reator de quartzo utilizando um fluxo de 20 
mL.min-1 mistura de H2/N2 a 8% a uma taxa de aquecimento de 10 °C.min-1, a massa 
utilizada foi de 20mg. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 495 

 

- Fluorescência de raios-X (FRX) 

     Os materiais foram caracterizados por fluorescência de raios X em um aparelho 
Bruker S2 Ranger utilizando radiação Pd or Ag ânodo Max. power 50 W, max. voltagem 
50 kV, corrente máxima de 2 mA, XFlash® Silicon Drift Detector. 

- Difração de raios-X (DRX) 

     O processo foi realizado por um aparelho Bruker D2Phaser equipado com um 
detector Lynxeye e radiação de cobre (CuKα, λ=1,54Å) com um filtro de Ni, corrente de 
10 mA, voltagem de 30kV. 

- Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

     O MEV foi realizado com um equipamento Zeiss Auriga 40, com um espectrômetro 
de raios-X de energia dispersiva (EDS). A voltagem de aceleração foi de 5 kV e foram 
aplicadas diferentes ampliações (30.00 a 80.00 KX). 

Teste catalítico 

     Os testes catalíticos foram realizados em um reator de leito fixo, usando 200 mg de 
amostras. Todos os catalisadores antes da reação foram primeiramente reduzidos em 
H2 (25 mL/min) a 350°C por 1 hora. Após a temperatura das amostras no leito catalítico 
temrem sido mantidas a 350°C com um fluxo de nitrogênio durante 1 hora, uma solução 
aquosa de glicerol contendo 10 wt.% alimentou o topo do reator utilizando uma micro-
bomba com um fluxo de 1,8 mL/h, no qual corresponde a 0,06 mols de glicerol por hora, 
em adição foi adicionado um fluxo de N2 equivalente a 25 mL/min. Os produtos líquidos 
foram coletados com um sistema de condensação refrigerado com água-gelo-sal para 
serem analisados a cada hora em um cromatógrafo gasoso conectado a um detector de 
ionização de chamas (FID-GC), usando uma coluna levemente polar para favorecer a 
separação dos picos. Os produtos formados foram identificados por CG-MS. Seguindo 
o esquema como mostra a Figura 3. 

Foram utilizadas três equações para os calculos da conversão e seletividade dos 
produtos. 

  

Cglc = [(glicerolent – glicerolsai)/glicerolent ]*100% (1) 

  

Slev = [m(levessai)/mtotalprodutos]*100% (2) 

  

Spes = [m(pesadossai)/ntotaprodutosl]*100% (3) 
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Resultados e Discussões 

 

     Para esta parte do trabalho serão apresentados os resultados mais pertinentes das 
caracterizações propostas, bem como dos testes catalíticos, referentes as amostras 
Fe10Al90Cu e Fe20Al80Cu, que foram sintetizadas pelo método de Pechini. 

- Difração de raios-X 

     A Figura 4 mostra o difratograma para as amostras de Fe10Al90, Fe10Al90Cu, 
Fe20Al80 e Fe20Al80Cu. De acordo com pesquisas realizadas, sabe-se que amostras 
contendo Al em sua composição apresentam uma baixa cristalinidade, caracterizando 
um sólido amorfo. Analisando o difratograma, observou-se picos pouco intensos, nas 
faixas de (35,4; 38,8 e 39 graus 2θ) o que implica na presença do CuO modificado na 
alumina. Portanto a partir destes resultados pode-se perceber que a síntese pelo 
método de impregnação úmida (Fe10Al90Cu e Fe20Al80Cu) favorece a formação da 
fase de cobre modificado na alumina. Comparando com os catalisadores (Fe10Al90 e 
Fe20Al80) que foram preparados usando somente o método dos precursores 
poliméricos, indica-se que o método utilizado para impregnação foi realizado de maneira 
correta, o que pode ser comprovado junto as análises de MEV. 

- Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

     Os aspectos morfológicos das amostras preparadas foram obtidos por microscopia 
eletrônica de varredura, como mostra a Figura 5. Os catalisadores sintetizados usando 
somente o método dos precursores poliméricos (Fe10Al90 e Fe20Al80), mostram uma 
morfologia tipo esponja, característico de um material com elevada porosidade. Este 
tipo de morfologia é proveniente da decomposição térmica dos compostos orgânicos, 
ácido cítrico e etilenoglicol, utilizados na síntese durante o processo de calcinação, o 
qual induz a abertura de canais através da matriz dos óxidos. Se comparado as duas 
imagens não se nota mudanças muito significativas entre essas amostras. Figuras 5(A 
e B) e (E e F). 

     Em contrapartida, os catalisadores Fe10Al90Cu e Fe20Al80Cu sintetizados pela rota 
de impregnação úmida a partir da alumina hidratada preparada pelo método Pechini 
apresentam morfologia do tipo folheada, Figuras 5(C e D) e (G e H), o qual está 
provavelmente relacionado a formação da estrutura de cobre modificada na alumina 
e/ou da alumina de transição na superfície do sólido, tal como foi visto nos difratogramas 
de DRX, Figura 4. 

- Redução a temperatura programada (TPR) 

     Os resultados do TPR quando comparados às demais análises não foram tão 
satisfatórios, ao interpretar a Figura 6, pode ser visto que houve a redução Fe2+ para 
Fe0 no óxido Fe2O4, em uma faixa de 325-350°C, entretanto a linha base não 
acompanhou o resultado esperado. 

- Fluorescência de Raios X 

     As análises feitas por FRX indicam a % dos óxidos sintetizados quando feitos apenas 
pelo método de Pechini como para o uso do método de impregnação como mostra a 
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Tabela 1. Os dois métodos apresentaram um nível baixo para a quantidade de Al em 
suas composições, em teoria os valores seriam de 90% e 80%, o que não foi observado. 
Isso pode ter ocorrido devido as prováveis contaminações da amostra, haja visto que o 
número de interferentes no resultado geral deste método correspondeu a 
aproximadamente 7,3%. O que não aconteceu para o Fe, que ao contrário do Al, teve 
um excesso de aproximadamente 29% e 7,9% nas amostras com 10% e 20%, 
respectivamente. 

Testes catalíticos 

     O objetivo principal da presente pesquisa é avaliar a qualidade/quantidade de 
conversão do glicerol a acetol. Os testes catalíticos apresentaram em grande parte 
respostas animadoras. Vale ressaltar que os testes catalíticos só foram realizados para 
a amostra Fe10Al90Cu, apesar de outras amostras terem sido sintetizadas, não 
houveram resultados apropriados nos métodos de caracterização. 

Partindo do ponto de que foram retiradas cinco alíquotas em diferentes tempos 
(60,120,180,240 e 360min) e pesadas. A tabela 2 indica as massas obtidas de acordo 
com cada amostra retirada. 

     Esses testes envolvem uma série de variáveis, desde o fluxo de glicerol que passa 
pela bomba, à temperatura que envolve o sistema, seja pré-tratamento ou a reação. 
Neste caso, como já informado, a temperatura usada foi 350°C. Para uma temperatura 
como a que foi utilizada, a probabilidade de craqueamento das moléculas é alta, o que 
de fato ocorreu. Portanto mesmo com as técnicas para caracterização realizadas, não 
foi acordado com exatidão quais produtos estariam sendo formados. Recorreu-se a 
literatura, onde foi possível a identificação das moléculas de hidroxiacetona, 1,2-
propanodiol, bem como, porcentagens de ácido propanoico e acético. Dessa forma foi 
preferível utilizar uma notação baseada em produtos leves e pesados. 

     Tomando como base o padrão utilizado, n-butanol, é visto que o acetol 
(hidroxiacetona) é observado nos resultados do CG-MS em uma faixa de 2,3 minutos. 
De acordo com distribuição realizada, os produtos leves vão de 0 a 4,5 minutos, 
enquanto os pesados 4,5 a 17 minutos. Logo, o acetol é considerado um produto leve. 

     Realizadas as transformações foi possível calcular a conversão do glicerol e também 
a seletividade para os produtos leves e pesados. Para chegar aos resultados utilizou-se 
as equações 1, 2 e 3. Indicadas na metodologia. 

     As respostas obtidas são representadas nas Figuras 7 e 8. 

     Portanto, a partir das Figuras 7 e 8 é possível observar que o catalisador usado 
obteve boa resposta para a conversão do glicerol, e que a porcentagem de seletividade 
foi maior para os produtos leves. Isso ocorreu principalmente pelo fato do acetol se 
encaixar na faixa dos produtos leves, como já foi mencionado, ele é reconhecido há 2,3 
minutos. 

 
Conclusão 
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     Neste trabalho óxidos de ferro e alumínio foram sintetizados pelo método dos 
precursores poliméricos e por meio de impregnação por ponto úmido, e testados como 
catalisadores na reação de conversão do glicerol a acetol em fase gasosa. A atividade 
e a seletividade a acetol aumentaram com o acréscimo do teor de cobre, o que pode 
ser comprovado junto aos resultados de conversão do glicerol com a amostra de 
Fe10Al90Cu. Desta forma, o componente usado como suporte e o teor de cobre afetam 
no desempenho catalítico. Como o trabalho ainda não foi concluído, esperasse que 
novos testes e sínteses sejam feitos, a fim de propiciar uma melhor interpretação dos 
resultados. 

     Apesar da transformação do glicerol em hidroxiacetona via catálise heterogênea ser 
um processo bastante interessante, o desenvolvimento de novas pesquisas que 
possibilitem a conversão do glicerol em hidroxiacetona e posteriormente em outros 
bioprodutos de elevado valor agregado dentro do mesmo ciclo reacional permanece um 
desafio a ser explorado. 
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Figura 1 - Aplicação do glicerol. 
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Figura 2 - Produtos a partir de reações do glicerol. 
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Figura 3 - Esquema do teste catalítico. 

 

 

Figura 4 - Difratograma para amostras de Fe10Al90, Fe10Al90Cu, Fe20Al80 e 
Fe20Al80Cu. 
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Figura 5 - Resultados MEV. 

 

 

Figura 6 - Análise do TPR. 
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Figura 7 - Resultado da conversão do glicerol. 

 

 

Figura 8 - Resultados para seletividade da conversão. 
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TÍTULO: Astronomia Observacional e Instrumental na UFRN: das Estrelas aos 

Exoplanetas. Sobre a Incidência de Excesso no Infravermelho em Estrelas com 

Planetas 

Resumo 

O projeto teve como objetivo central uma introdução a conceitos básicos da Física 
aplicados à astronomia observacional, acompanhado de um estudo excesso 
infravermelho em três estrelas com planetas. Identificamos excesso no infravermelho 
na SED’s das estrelas KIC 6607644, KIC 7430034 e KIC 8120608, indicativo da 
presença de detritos orbitando as referidas estrelas, com temperaturas entre 103 e 
282K. As temperaturas encontradas são compatíveis com os valores de temperaturas 
do cinturão de asteroides e da nuvem zodiacal do nosso sistema planetário. 
 
Palavras-chave: Infravermelho, corpo negro. 

TITLE: Observational and Instrumental Astronomy at UFRN: from Stars to Exoplanets. 

About the Infrared Excess' Incidence in Stars With Planets 

Abstract 

The project has as main objective to introduce physics’ concepts to describe how this 
definitions are suitable for the observational astronomy. Accompanying the idea a study 
about the infrared excess' in three stars with planets. We identified infrared excess’ at 
the star’s KIC 6607644, KIC 7430034 and KIC 8120608 SED’s. What is an indicative 
from the presence of debris arround the three stars mentioned before. With temperatures 
between 103 and 282 K. The finding temperatures are compatible with the values from 
the temperature of the asteroid belt and the zodiacal light of our own planetary system. 
 
Keywords: Infrared, black body. 

Introdução 

A vontade de entender como a natureza acontece é, talvez, a maior das manifestações 
do Ser Humano. Assim como observar uma larva em seu nicho ecológico ajuda a 
entender de onde vêm as borboletas, a observação da matéria em torno de uma estrela 
pode nos ajudar a entender sua origem e evolução. A observação de estrelas em seus 
diferentes estágios de evolução também nos permite compreender como o nosso 
sistema solar evoluiu do passado até o estágio presente, a ponto de abrigar tanta vida 
em abundância. 

A exoplanetologia representa um dos tópicos de maior relevância na ciência atual, seja 
pela busca de respostas sobre a natureza e características físicas dos planetas 
extrassolares, sobre as relações entre planetas e as estrelas hospedeiras e o papel do 
meio-ambiente sobre a formação e evolução planetária. Nesse contexto, o Núcleo de 
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Astronomia Observacional e Instrumental da UFRN está realizando um amplo programa 
observacional com diferentes instrumentos astronômicos, visando a detecção de 
companheiros sub-estelares em estrelas de diferentes famílias e a caracterização física 
das estrelas e seus sistemas. Considerando a grande grandes quantidade de dados 
fotométricos hoje disponíveis, produzidos pelas Missões Espaciais WISE, SPITZER e 
HERSCHEL, atualmente temos também a possibilidade de estudar uma questão 
fundamental na exoplanetologia, que diz respeito à presença de poeira orbitando a 
estrelas, a partir da detecção de excesso no Infravermelho. Tal gênero de estudos pode 
nos levar à identificação de cinturões de asteroides similares àqueles existentes no 
Sistema Solar, uma condição fundamental para a existência de atividade biológica tal 
qual a conhecemos em um sistema planetário. 

O presente projeto tem como objetivo a busca por cinturões de asteroides em torno de 
estrelas com planetas, a partir de observações realizadas pela missão espacial WISE. 
Esse trabalho é organizado se segue. Na seção 2 são apresentados alguns conceitos 
básicos sobre a definição física de um corpo negro, seguido pela definição das leis de 
Wien, Stefan-Boltzmann e Planck. Em seguida apresentamos os dados observacionais 
na seção 3, com os resultados e conclusões na seção 4. 

 
Metodologia 

 

Apresentamos a seguir as Distribuições Espectrais de Energia (SED’s) , ou seja a as 
curvas de corpo negro, das três estrelas selecionadas em para nosso trabalho. 

Figura 12 – SED para a estrela KIC6607644. 

Figura 13 - SED para a estrela KIC7430034. 

Figura 14 - SED para a estrela KIC8120608. 

Observa-se a existência de pontos fora da curva teórica de corpo negro para essas 
estrelas. Esses pontos representam o excesso de infravermelho que será discutido ao 
longo desse trabalho. As curvas de corpo negro associadas ao material emissor dos 
excessos de infravermelho indicam a existência de discos de detritos ou poeira em torno 
das estrelas KIC 6607644, KIC 7430034 e KIC 8120608, com temperaturas de 103K, 
236K e 282K, respectivamente. Tais temperaturas indicam a presença de possíveis 
cinturões de asteroides orbitando as referidas estrelas. 

 
Resultados e Discussões 

 

1.Emissão de Radiação por um Corpo Negro 

No século XIX, Gustav Kirchhoff definiu como corpo negro um objeto hipotético que 
absorve toda a radiação eletromagnética que recebe. Já que ele não reflete nada da luz 
que absorveu, pois é um absorsor perfeito, conclui-se que um objeto assim não deveria 
poder ser visto, daí o nome corpo negro. Porém de acordo com a segunda lei da 
termodinâmica, todos os corpos buscam atingir o equilíbrio termodinâmico e assim um 
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corpo negro ideal emite energia na mesma taxa em que absorve, caso o contrário ele 
perderia mais energia do que absorve ou o oposto e assim esfriaria ou esquentaria 
demais, fazendo sua temperatura variar. 

Assim qualquer corpo cuja temperatura estivesse acima do zero absoluto, então emitiria 
radiação térmica. Concluiu-se também que de acordo com a radiação eletromagnética 
observada, é possível definir a temperatura exata do corpo. Uma consequência direta 
disso é que quanto maior a temperatura do corpo, então a radiação eletromagnética 
emitida por ele aumenta de frequência e, portanto, o comprimento da onda será 
deslocado para espectros de menor comprimento, partindo das ondas de rádio até a 
radiação gama. 

Através do estudo da espectrocospia, Samuel Langley, em 1886, relacionou a emissão 
de radiação por vários corpos com suas respectivas temperaturas, comprovando assim 
que através da análise da luz emitida por um objeto qualquer, poderíamos definir sua 
temperatura. Além disso, veio à análise a possibilidade de usar a teoria de corpo negro 
para definir a temperatura de corpos muito distantes, as estrelas. 

1.1Lei de Wien 

Em 1893, Wilhelm Wien usou as definições de corpo negro para relacionar a 
temperatura de um corpo com a sua luminosidade através de uma fórmula, o 
deslocamento de Wien. 

Figura 1 - Fórmula da Lei de Wien. 

O objetivo de Wien foi relacionar a temperatura do corpo diretamente com o inverso do 
comprimento de onda emitido através de uma constante (cujo valor é de B = 2,898 • 10- 
3 m•K). 

Contudo havia um problema com as relações de Kirchhoff e Wien, pois as relações de 
energia luminosa emitida só iam até determinado comprimento de onda, não sendo 
possível relacionar as ondas eletromagnéticas de frequência mais altas com alguma 
temperatura sem violar as leis da termodinâmica. Isso levou Wien a propor que a 
luminosidade só poderia ser relacionada com as temperaturas de um corpo que iam de 
3500 até 5500 K. 

Figura 2 – Picos de emissão de um corpo negro. 

Note que ao observar uma emissão de luminosidade muito alta, então a temperatura 
atribuída a ela será muito mais alta do que a possível para aquele comprimento de onda. 

1.2Lei de Rayleigh-Jeans 

O resultado gerou um fenômeno conhecido como catástrofe de Ultra-Violeta prevista 
pela lei de Rayleigh-Jeans. O problema era que para determinado intervalo do espectro 
eletromagnético haveria um corpo negro em equilíbrio térmico que emitiria energia 
infinita, o que é fisicamente impossível. 

A curva prevista por essa lei abriu um paradigma da física clássica que só pôde resolvido 
com a quantização da radiação eletromagnética feita por Max Planck no início do século 
XX. 
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1.3Lei de Planck 

No início do século XX, para resolver o problema da lei de Wien para a absorção de um 
corpo negro, Planck propôs que a energia emitida através de radiação eletromagnética 
seria quantizada. 

O objetivo de Planck era melhorar a teoria proposta pela lei de Wien e adequar o 
teorema da energia espectral, que relaciona a frequência da onda eletromagnética 
emitida com o seu comprimento de onda e a temperatura do corpo emissor. 

Para isso, Planck assumiu que as oscilações de energia, ou seja, das frequências 
emitidas (e, portanto, do comprimento de onda também, uma vez que o comprimento e 
a frequência de uma onda são grandezas que se relacionam inversamente 
proporcionais) se davam através de proporções, de números, inteiros. 

Figura 3 - Relações matemáticas, respectivamente, da relação fundamental entre 
frequência e comprimento de uma onda eletromagnética e da Lei de Planck. 

Assim foi possível deduzir teoricamente a energia de radiação emitida para cada um 
dos intervalos de comprimento de onda do espectro eletromagnético e relacioná-los, 
utilizando a lei de Wien para descobrir a temperatura do corpo. 

Figura 4 - Conclusão matemática da lei de Planck aplicada em termos da energia 
espectral. 

Figura 5 – Lei de Planck aplicada na lei de Wien para ascurvas de emissão de um corpo 
negro com seus respectivos comprimentos de onda. 

Figura 6 - Ilustração da lei de Wien aplicada a lei de Planck para dois corpos de 
temperaturas diferentes. 

A Lei de Planck resolveu o problema da catástrofe ultravioleta, além de definir uma única 
equação de onde é possível extrair fundamentais informações sobre o corpo negro que 
está a ser observado. 

1.4Lei de Stefan-Boltzmann 

Em 1884, o matemático Josef Stefan e seu aluno Ludwig Boltzmann descobriram 
empiricamente que era possível relacionar a temperatura de um corpo negro com o fluxo 
(de energia por unidade de área, por unidade de tempo). 

Figura 7 - Demonstração matemática da lei de StefanBoltzmann. 

Eles também definiram um parâmetro chamado de temperatura efetiva. Como uma 
estrela não é um corpo negro, pois não está em equilíbrio termodinâmico, uma vez que 
a temperatura das camadas mais externas é diferente da temperatura em seu interior, 
então não é possível calcular uma média de temperatura para a estrela sem conhecer 
a sua composição. 

A solução foi associar o fluxo luminoso da estrela com o fluxo de um corpo negro e 
assumir que eles teriam a mesma temperatura. Portanto, foi definido temperatura efetiva 
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como, justamente, a temperatura de um corpo negro que emite a mesma quantidade de 
energia por unidade de área e por tempo do que a estrela. 

A partir dessas relações, também foi possível calcular a luminosidade da estrela através 
do produto do fluxo luminoso pela área da estrela, que assumimos ser de uma esfera 
com raio R. 

Figura 8 - Fórmula da luminosidade de uma estrela pela lei de Stefan-Boltzmann. 

2.Radiação Infravermelha 

Após a compreensão de como é feita a análise da radiação emitida por uma estrela para 
obter informações de suas características, esse trabalho irá focar no intervalo do 
espectro eletromagnético que compreende o infravermelho. 

Foi definido anteriormente que todo corpo cuja temperatura esteja acima do zero 
absoluto emite algum tipo de radiação e o infravermelho é, justamente, a radiação 
emitida por todo corpo que tenha temperatura, ou seja, que emita calor. Assim, conclui-
se que todo corpo celeste emite alguma quantidade de infravermelho, mesmo que em 
menor escala (também já foi definido que a ‘quantidade’ de infravermelho emitida irá 
depender da temperatura do corpo). 

Na astronomia observacional a análise do céu noturno a 

partir do infravermelho fornece mais informações e mais 

precisas do que outros intervalos de comprimento de onda 

sozinhos. 

Figura 9 - Comparação da “Nebulosa Cabeça de Cavalo” observada na luz visível e no 
infravermelho. 

O infravermelho é o intervalo do espectro eletromagnético que compreende ondas de 
comprimento na faixa dos 1.600 (nm) e identifica corpos cuja temperatura esteja entre 
10,6 (K) até 5.200 (K). Além disso, se divide em três principais regiões (ou bandas), a 
do Near Infrared ou infravermelho próximo, que compreende o intervalo de ondas cujo 
comprimento vai de 0,7 (μm) à 0,5 (μm), nessa banda temos uma melhor visão de 
estrelas avermelhadas e mais frias, uma vez que no near infrared as estrelas mais 
quentes no visível desaparecem; a do infravermelho médio, de 5 (μm)até 40 (μm), nos 
permite ver uma quantidade maior de corpos celestes, pois a maioria dos planetas 
refletem o calor que recebem de suas estelas em radiação cujo o comprimento de onda 
se concentra na banda do infravermelho médio, poeira aquecida também emite energia 
nesse intervalo, isso acontece porque, no estado de evolução atual do universo, a 
maioria dos corpos, como planetas e asteroides, têm uma temperatura média que varia 
de 53 (K) até 573 (K); e a do far infrared ou infravermelho distante, de 40 (μm) à 350 
(μm), nessa faixa do infravermelho a grande maioria das estrelas desaparecem e é 
possível observar a poeira fria do universo, cuja temperatura está abaixo dos 140(K). 

Como a atmosfera terrestre absorve e emite infravermelho, a maioria das observações 
são feitas por satélites em órbita. Esses satélites são equipados com detectores frios 
compostos por cristais cuja resistência elétrica é muito sensível ao calor. A observação 
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das bandas do infravermelho médio e do far infrared só podem ser feitas, 
exclusivamente, de fora da atmosfera, por exemplo. 

2.1Excesso de Infravermelho 

É bem conhecido que o infravermelho pode ser usado para obter informações de 
material mais frio que as estrelas, que estejam orbitando as mesmas. Tais material, que 
pode ser constituído por detritos, poeira ou gás, que emitem também no infravermelho, 
pode contribuir para a presença de um excesso no fluxo detectado, uma vez comparado 
com a emissão da estrela. Caso haja uma matéria orbitando a estrela esse poderá ser 
detectado a partir da presença do referido excesso no infravermelho. Esse é o ponto 
central tratado ao longo desse trabalho. 

A detecção do excesso no infravermelho é realizada a partir da curva de corpo negro da 
estrela, ou seja da sua distribuição espectral de energia (SED) que representa a 
intensidade do fluxo infravermelho medido por unidade de comprimento de ondas. 

Figura 10 – Exemplo de uma curva do corpo negro, ou SED, para uma a estrela nas três 
bandas do infravermelho. 

Na Fig. 10, as três curvas ao lado da principal, representam justamente as curvas de 
corpo negro associadas ao excesso de infravermelho detectado. A posição exata da 
curva no gráfico irá depender dos pontos coletados observacionalmente, mas é a partir 
dela que será possível definir as características físicas do corpo. 

Figura 11 - Distribuição espectral de energia da estrela HD 33636. 

Observando a curva da estrela acima, podemos notar que existe uma segunda curva 
centrada no intervalo do far infrared, isso indica a existência de um objeto cuja 
temperatura está abaixo de 140 (K). 

3.Dados Observacionais 

Para a realização desse trabalho, foram selecionadas as 

estrelas KIC 8120608, KIC 7430034 e KIC 6607644. Tal 

escolha se deve ao fato dessas três estrelas possuírem 

planetas confirmados, no caso a partir de observações 

realizadas pelo satélite Kepler, e observações no infravermelho 

realizadas pelo satélite WISE. 

3.1A Missão Kepler 

A missão Kepler foi lançada ao espaço em maio de 2009 e esteve em serviço até maio 
de 2013, catalogando mais de 206 mil estrelas da nossa galáxia. Considerada uma das 
missões de maior sucesso da astronomia, seu objetivo principal era a busca por 
planetas do tamanho da Terra que se encontrassem na zona habitável em relação a sua 
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estrela. O método do trânsito fotométrico foi utilizado para obter o período orbital e o 
tamanho dos planetas em relação à estrela hospedeira. Quando esses dados são 
combinados com os parâmetros estelares e a velocidade radial da estrela, é possível 
obter a massa, o raio e a densidade do planeta. 

3.2A Missão WISE 

O telescópio espacial da NASA, (do inglês) Wide Infrared Survey Explorer ou WISE, 
operou de 2009 até 2011 mapeando duas vezes o céu nos comprimentos de onda 3,4, 
4,6, 12 e 22 (μm). As duas últimas bandas de observação são mais relevantes ao 
presente estudo, pois é nesse intervalo em que podemos encontrar objetos cuja 
temperaturas se assemelham às da Terra e à temperatura do cinturão de asteroides do 
nosso sistema solar, em torno de 300 (K) e 150- 250 (K) respectivamente. 

3.3O Catálogo 2MASS 

Dois telescópios de 1,3 (m) de diâmetro localizados, um no Observatório Internacional 
de Cerro Tololo, no Chile, e o outro no Observatório Fred Lawrence Whipple, nos 
Estados Unidos, foram os responsáveis por cobrir 99,998% do céu observado nas suas 
duas instalações, do hemisfério norte e sul, no catálogo 2MASS ou (do inglês)Two 
Micron All-Sky Survey. 

O catálogo foi baseado num levantamento do céu em três bandas do infravermelho 
próximo, com comprimento de próximo à 2 micrômetros. 

Os objetivos do 2MASS incluíam a detecção de anãs marrons e de estrelas de baixa 
massa, o que faz sentido considerando o intervalo de baixo comprimento de onda no 
qual foram feitas as observações, além da catalogação de todas as estrelas e galáxias 
observadas. 

 
Conclusão 

 
O presente projeto teve como objetivo central uma introdução a conceitos físicos 
fundamentais aplicados à astronomia observacional e um estudo observacional na 
busca por cinturões de asteroides em torno de três estrelas com planetas detectados. 
Nesse contexto, identificamos excesso no infravermelho na SED’s das estrelas KIC 
6607644, KIC 7430034 e KIC 8120608, indicativo da presença de detritos em torno 
dessas estrelas, com temperaturas entre 103 e 282K. As temperaturas encontradas 
correspondem àqueles associados a discos de detritos do Sistema Solar. Na realidade, 
tais valores são comparáveis às temperaturas do cinturão de asteroides e da nuvem 
zodiacal do nosso sistema planetário. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Relação matemática da lei de Wien, que relaciona o comprimento de onda 
emitido (λ) com a temperatura do corpo (T), onde B uma constante que vale 2,898•10-3 
m•K . 
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Figura 2 - Crescimento exagerado da curva que relaciona a quantidade de energia 
emitida por um corpo negro com seu comprimento de onda. Fonte: 
pt.wikipedia.org/Corpo_negro. 

 

 

Figura 3 - Relação matemática fundamental que associa o comprimento de uma onda 
eletromagnética com sua frequência e a lei de Planck. 
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Figura 4 – Radiação espectral em função da onda eletromagnética e da temperatura 
emitida por um corpo negro ( I(υ,T) ). Lei de Planck em termos da energia espectral e 
em função do comprimento de onda. Fonte: pt.wikipedia.org/Lei_de_Planck. 
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Figura 5 - Lei de Planck. Corpos com diferentes temperaturas. Picos de intensidade em 
comprimentos de onda menores. Fonte: Astronomia e astrofísica. S.O.Kepler. 
Departamento de Astronomia. Instituto de Astronomia do Rio Grande do 
Sul.2014.Pg.210Fig.20.10. 
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Figura 6 - Lei de Planck para dois corpos com temperaturas diferentes. Fonte: 
Astronomia e astrofísica. S.O.Kepler. Departamento de Astronomia. Instituto de 
Astronomia do Rio Grande do Sul.2014.Pg.212 Fig.20.11. 
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Figura 7 - Lei de Stefan-Boltzmann, onde T/ π indica a a temperatura efetiva da estrela 
(Tef). Fonte: Astronomia e astrofísica. S.O.Kepler. Departamento de Astronomia. 
Instituto de Astronomia do Rio Grande do Sul.2014.Pg.213 Fig.20.25. 

 

 

Figura 8 – Obtendo a luminosidade da estrela. Fonte: Astronomia e astrofísica. S. O. 
Kepler. Departamento de Astronomia. Instituto de Astronomia do Rio Grande do Sul. 
2014. Pg.213 Fig.20.26. 

 

 

Figura 9 - Observação da “Nebulosa Cabeça de Cavalo” em três bandas diferentes; no 
visível (à esquerda); no infravermelho próximo (ao centro); e no infravermelho distante 
(à direita). Fonte: NASA.gov. 
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Figura 10 - Ilustração dos cinturões de poeira de acordo com suas temperaturas para 
os excessos de infravermelho identificados a partir do comprimento de onda detectado. 
Fonte: Adaptada de Kral et al. (2017). 
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Figura 11 - Distribuição espectral de energia da estrela DH 33636. Note excesso de 
infravermelho que indica a existência de poeira fria próxima à estrela. Fonte: Adaptada 
de Dodson-Robinson et al. (2016). 
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Figura 12 – Modelo teórico da curva de corpo negro para a estrela KIC6607644 com 
excesso de infravermelho. 

 

 

Figura 13 - Modelo teórico da curva de corpo negro para a estrela KIC7430034 com 
excesso de infravermelho. 

 

 

Figura 14 - Modelo teórico da curva de corpo negro para a estrela KIC8120608 com 
excesso de infravermelho. 
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TÍTULO: Em busca de ExoLuas, traços de atividade, rotação: Preparando a Missão 

espacial PLATO 2027 

Resumo 

Não há dúvidas que encontrar um lugar habitável fora do nosso planeta é um sonho da 
humanidade, nesse viés, nas últimas décadas os estudos sobre exoplanetas avançaram 
muito e vêm mostrando resultados bastante importantes principalmente para planetas 
grandes e próximos da estrela (Júpiters quentes). Com isso, para atingir uma precisão 
mais condizente com a necessária para detectar planetas do tipo Terra, telescópios 
cada vez mais precisos vem sendo desenvolvidos e lançados,como o CoRoT, passando 
para o Kepler e hoje já temos a missão TESS. Aproveitando os dados cada vez mais 
afiados, abre-se a possibilidade de pensar não só em detectar possíveis Exoluas como 
também estudar as possibilidades enquanto a habitabilidade dos satélites naturais 
dentro e fora do sistema solar. Neste estudo, buscamos compreender como uma lua 
pode ser habitável partindo de exemplos no próprio sistema solar. Além disso, 
abordamos o problema referente a como tratar os dados provenientes de observações 
de modo a torná-los mais apropriados para detecção de luas ou planetas menos 
massivos, mais especificamente parâmetros que envolvem a física estelar como o 
escurecimento de limbo. 
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TITLE: In Search for ExoMoons, Activity Traces, Rotation: Preparing to PLATO 2027 

Space Mission 

Abstract 

Undoubtedly, finding a habitable place outside our planet is a dream of humanity, in this 
bias, in recent decades studies on exoplanets have advanced a lot and have shown very 
important results especially for large and near-star planets (hot Jupiters). Thus, to 
achieve an accuracy more consistent with that needed to detect Earth-type planets, 
increasingly accurate telescopes are being developed and launched, such as CoRoT, 
then Kepler and today we have the TESS mission. Taking advantage of the increasingly 
sharp data, it opens up the possibility of thinking not only about detecting possible 
Exomoons but also studying the possibilities as the habitability of natural satellites inside 
and outside the solar system. In this study, we seek to understand how a moon can be 
habitable from examples in the solar system itself. In addition, we address the problem 
of how to treat data from observations to make them more suitable for detecting less 
massive planets or moons, more specifically parameters involving stellar physics such 
as limb darkening. 
 
Keywords: Astrophysics, Exomoons, Rotation 
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Introdução 

A presença de um satélite natural chega a ser comum no sistema solar, não só a terra, 
mas outros planetas possuem satélites naturais, no caso de Júpiter temos um número 
muito expressivo de 79 satélites confirmados enquanto o outro gigante gasoso do 
sistema solar, Saturno, apresenta 62 luas. Muitas dessas luas apresentam 
características únicas e fertilizam a recente teoria que a vida pode não ser um fenômeno 
somente de planetas mas também de luas. Sob essa análise, alguns dos principais 
argumentos que fortalecem essa perspectiva envolvem o fato de no sistema solar 
existirem mais de 150 luas enquanto apenas oito planetas. Ademais, temos exemplos 
bastante interessantes para a astronomia, como da lua jupiteriana Europa, que além de 
ser a sexta maior lua do sistema solar, é um satélite de Galileu (esse nome é dado as 4 
maiores luas de Júpiter, uma vez que foram observadas pela primeira vez por Galileu 
Galilei). As 3 luas de Galileu mais próximas de Júpiter estão em ressonância orbital 
entre si na proporção de 4:2:1, com isso e também devido à enorme massa de planeta 
hospedeiro, as luas de Galileu apresentam um enorme aquecimento de maré, fator que 
impulsiona as chances de habitabilidade considerando que Júpiter está muito distante 
do sol, em uma latitude muito fria. Além disso, Europa apresenta uma superfície de Gelo, 
e devido ao gelo ser um isolante térmico e também no aquecimento de maré, acredita-
se na possibilidade de haver água líquida sob essa camada de gelo. Se esse for o caso, 
teríamos um ambiente muito próximo com o existente na terra, quando um lago congela, 
ainda existe água líquida por baixo da superfície de gelo onde, inclusive, habitam uma 
diversidade de seres vivos incluindo animais. Outrossim, além de luas poderem ser 
habitáveis como mostrado anteriormente, existe outro fator que fomenta a busca por 
exoluas. Como já foi mostrado por Laskar et. al. 1993, sabe-se que a lua teve e tem um 
papel determinante na habitabilidade terrestre, pela conservação de momento angular, 
caso lua não existisse, muito provavelmente a vida como nós conhecemos hoje também 
não existiria, pois a terra teria uma variação muito maior na sua obliquidade e 
apresentaria uma zona caótica de 0° até 85°, influenciando de maneira brutal no clima 
de nosso planeta, a consequências diretas dessa variação de obliquidade seria uma 
imprevisibilidade nas correntes de ar, juntamente com um número nunca visto de 
fenômenos meteorológicos (Tornados, Furacões, entre outros) e, principalmente uma 
constante variação de temperatura. Logo, muitos consideram que a lua age como um 
regulador no clima terrestre. Dessa forma, assim como a lua viabiliza a habitabilidade 
na terra, pode-se esperar que o mesmo aconteça em sistemas fora do sistema solar, 
nas buscas por planetas semelhantes à terra. Fora isso, como mostrado por Kipping 
2010, o estudo de exoluas pode impulsionar a precisão nas medidas hoje conhecidas, 
a partir de observações de trânsitos de um sistema composto de (no mínimo) estrela, 
planeta e lua. Por aplicação direta da terceira lei de Kepler no sistema Estrela-Planeta, 
pode-se determinar a densidade da estrela, de maneira completamente análoga pode-
se determinar a densidade do planeta quando a terceira lei de Kepler é aplicado ao 
sistema Planeta-Lua , portanto temos a razão de densidades da estrela e planeta. 
Combinando essa razão com a razão dos raios (observável fotometricamente) e com as 
medidas de velocidade radial do sistema é possível inferir as dimensões absolutas de 
estrela e planeta. Diante disso, concluímos que sistemas que possuem luas podem 
servir como calibradores para os métodos e para a evolução estelar. 
 
Metodologia 

 
Com relação a metodologia, para detectar uma exolua podem ser empregados muitos 
métodos diferentes, porém mediante as dificuldades sistemáticas de detectar um 
sistema Estrela-planeta-lua que decorrem principalmente das dimensões 
astronomicamente pequenas do satélite natural, tanto em questão de raio quanto 
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massa. Diante disso, como mostrado em Kipping et al. 2009, o método fotométrico é 
pensado como o método mais provável para detectação de uma exolua, seja pela 
detecção direta de um trânsito (Sartoretti & Schneider 1999) , pela detecção de vários 
trânsitos médios (Simon et al. 2012; Heller 2014; Teachey et al. 2017) ou pela inferindo 
a existência da lua por variações do tempo de trânsito (TTV - Transit Timing Variation) 
ou por variações na duração do trânsito (TDV - Transit Duration Variation) (Sartoretti & 
Schneider 1999; Kipping 2009a,b, 2011; Heller et al. 2016). Tanto o TTV quanto o TDV 
ocorrem pois o centro de massa entre o planeta e a lua não é exatamente no centro de 
gravidade do planeta. Com isso, os dois corpos orbitam esse centro de massa que 
devido ao planeta ter uma massa muito maior comumente é “dentro” no planeta, fazendo 
com que na prática essa órbita do planeta seja apenas um “balanço”, ou oscilação 
também chamado no inglês de wobble, resultando em um atrazo ou antecipação na 
periodicidade de trânsito do planeta, tanto como numa duração maior no trânsito. Fora 
isso, ainda deve-se levar em conta a possibilidade do sistema apresentar inclinação e 
excentricidade que foi levantada na literatura por Martin et al. 2019 que deve ser levado 
em conta na observação de um trânsito pois como mostrado no artigo, caso o sistema 
apresente uma inclinação deve ser levada em conta um cálculo estatístico para a 
detecção da lua , por exemplo para o sistema de Kepler-1625b (Esse sistema é uma 
das esperanças de sistemas com exoluas detectáveis que será abordado novamente 
nos próximos parágrafos), seriam necessárias 6 trânsitos sem a detecção da lua para 
afirmar com 95% de confiança que não há lua no sistema. Diante do que foi exposto, 
um sistema chama a atenção dos astrônomos envolvidos na busca por exoluas. A 
estrela kepler 1625 é uma estrela de classificação espectral G com cerca de 1.7 raio 
solar, que tem um planeta confirmado, Kepler-1625-b com um raio muito próximo ao 
raio de júpiter a uma distância de cerca de 80% da distância entre a terra e o sol (0.8 
AU). Nesse sistema, há uma discussão no meio científico sobre a existência ou não de 
uma exolua, alguns autores acreditam que pela presença do que era considerado um 
ruído excessivo , esse ruído pode ser na verdade a inferência fotométrica de uma lua 
na curva de luz, essa hipótese foi impulsionada principalmente quando foi detectado 
também um atraso no trânsito do planeta em observações pelo satélite Hubble, o que 
poderia ser causado também pela lua em um efeito de TTV, como foi abordado em 
Teachey et al 2018. No entanto, como contra-argumento muito se fala sobre a precisão 
dos principais resultados que apontam para a presença de uma lua, Kreidberg et al 2019 
e Teachey et al 2019. Nesse contexto, sabe-se que o método mais provável para a 
detecção de exoluas ainda é o método de trânsito, e sabe-se também que devido a uma 
fração de raios muito pequena (Raio da lua/ Raio da estrela), a lua tem uma influência 
muito baixa na curva de luz , e pode ser muito facilmente ser confundida com o ruído 
instrumental, oriundo do telescópio, e também com qualquer traço de atividade estelar, 
flares, manchas, escurecimento de limbo, brightspots entre outros. Outro fator que 
dificulta a detecção pelo método de trânsito, é a possível supressão dos dados 
provenientes da luas na análise de dados. Diante disso, é notório que precisamos 
avançar nas questões relacionadas ao tratamento de dados e na compreensão da física 
estelar para superar as atuais barreira. 
 
Resultados e Discussões 

 
Sumarizando, neste período seguimos o plano inala de trabalho e conclusivos as 
seguintes etapas: 

- Aprendizado da linguagem de computação python; 

- Execução de rotinas para análise de curvas de luz; 
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- Leitura da bibliografia especializada; 

- Construção de uma algoritmo capaz de resolver as equações de trânsito e busca de 
exoluas; 

- Entendimento da Física do escurecimento do limbo; 

- Preparação da participação com poster da reunião anual da Sociedade Astronômica 
Brasileira (SAB); 

Ao consultar a literatura, percebemos que um dos parâmetros que é muito influente nas 
curvas de luz e, ao mesmo tempo, é muito pouco conhecido pela física estelar vigente 
é o escurecimento de limbo (Limb darkening em inglês ou apenas LD) Espinoza & 
Andrés 2016. O escurecimento de limbo é um efeito óptico presente em todas as 
estrelas inclusive no sol, e assim como o nome diz, esse efeito faz com que as 
extremidades da estrela pareçam mais escuras que a parte mais central da estrela, a 
consequência mais direta na detecção de luas e planetas é a diferença existente na 
curva de luz dependendo da latitude que o planeta/lua faz o trânsito, se o trânsito for 
muito próximo da “borda” da estrela, a descida na intensidade de fluxo observada terá 
cada vez mais um formato de “U” (muito comumente chamado no inglês de “U-shape”). 
A física do escurecimento de limbo ainda não é perfeitamente conhecida, como já citado, 
mas sabemos que a natureza desse efeito tem um viès geométrico, que pode ser 
entendido trivialmente, uma vez que aproximando uma estrela por uma esfera, a parte 
da “borda” está mais distante do observador em relação a parte central e , portanto 
quanto maior o raio da estrela maior a influência deste viès no efeito. Outro fator que 
tem impacto direto nos coeficientes de escurecimento de limbo é a configuração da 
“atmosfera” estelar. Estrelas mais frias no espectro estelar possuem a última camada 
da atmosfera mais grossa e com isso o efeito de escurecimento de limbo é mais 
acentuado. A profundidade do trânsito na curva de luz é, primariamente, determinada 
pela razão entre o raio do segundo corpo e o raio da estrela porém, através da 
modelização cuidadosa do trânsito planetário, podemos recuperar informações dos 
coeficientes do escurecimento do limbo e entender melhor o perfil de brilho da estrela. 
O efeito geral do escurecimento do limbo é a alteração da profundidade da curva de luz 
em função do parâmetro de impacto e também a mudança na profundidade do trânsito. 
Desta forma, fica claro que um estudo profundo deste efeito é importante para muitos 
problema Atualmente, com telescópios cada vez mais precisos com resolução alta e 
cadência alta também o efeito de escurecimento do limbo é um dos temas que têm mais 
relevância no meio da astrofísica estelar. 

Nesse viés, existem várias leis de limb darkening propostas a modelar esse efeito na 
curva de luz, dentre elas, as que mais se destacam são os métodos: não-linear, 
quadráticos, 4-termos e linear. Mesmo assim, não existe um consenso no meio científico 
sobre qual é a modelagem mais apropriada, até porque nenhuma retrata perfeitamente 
o escurecimento de limbo, mas dependendo da situação uma lei pode ser mais 
vantajosa em relação às outras. Nessa perspectiva, durante o processo de estudo e 
caracterização de sistemas exoplanetários, os coeficientes de limbo são parâmetros 
definidos a priori (Ou seja, fixados) na busca pelas definições do sistema 
fotometricamente, ou seja os valores dos coeficientes para cada estela são tabelados 
de acordo com a metalicidade, temperatura efetiva, tipo espectral e Raio. E manter 
esses coeficientes tabelados podem influenciar em até 3% no fluxo total, porcentagem 
muito expressiva quando tentando detectar planetas e principalmente luas. 
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Em nosso estudo, simulamos o trânsito de um planeta, obtendo a curva de luz e, a partir 
única e exclusivamente dessa curva de luz gerada, procedemos para tentar determinar 
os parâmetros do sistema como fração dos raios (Raio da Planeta / Raio do Estrela), 
período orbital do planeta, período de rotação da estrela, excentricidade, inclinação e 
semi-eixo maior além dos coeficientes de escurecimento de limbo. Para tanto, optamos 
por usar o método da simulação de Monte Carlo Markov Chein que consiste em construir 
uma cadeia de markov da qual seja fácil gerar uma amostra e que haja uma distribuição 
de equilíbrio de nosso interesse (muito comumente chamado apenas de MCMC). 

Para tanto, desenvolvemos um código em Python para atingir nossos objetivos, em 
nosso código, usamos da biblioteca ”PyLightCruve” (Morello et al. 2017) que já 
implementa em C algumas funções que vamos utilizar, deixando o código todo mais 
rápido. Em suma, o código recebe os dados do fluxo observados, o erro e o tempo 
associado a esse fluxo, plotando o fluxo em função do tempo temos o gráfico chamado 
de curva de luz, e a partir disso, aplicamos técnicas analíticas e numéricas buscando 
recuperar as características do sistema proposto inicialmente. Inicialmente tentamos 
aplicar transformadas discretas e rápidas de fourier para determinar os parâmetros 
iniciais de rotação da estrela e período do planeta, mas foi notado que apesar de chegar 
em um período relativamente dentro da barra de erro,o método do Lomb Scargle se 
mostrou uma alternativa mais precisa além de mais barato computacionalmente para 
determinar o período da estrela e do planeta simulados, e usar os período provenientes 
do Lomb scargle com tentativa inicial na simulação de Monte Carlo Markov Chein. O 
uso dessa biblioteca é especialmente adequado, uma vez que ela foi desenvolvida 
pensando em curvas de luz com alta precisão e também para trabalhar em cima dos 
coeficientes de escurecimento de limbo. Em nosso caso , optamos por usar a lei de limb 
darkening quadrática, pois é a mais adequada para trabalhos que envolvam modelagem 
de manchas, algo que não implementamos ainda mais está em nossas pretensões para 
o futuro. No final o algoritmo foi capaz de determinar bem as barras de erro a posteriori 
como esperado, além de determinar os coeficientes de escurecimento de limbo. Diante 
disso, temos uma ferramenta que pode ser muito útil em estudos futuros inclusive sobre 
a parametrização dos coeficientes de Limb Darkening, está em nosso planos fazer um 
estudo comparativo entre os valores dos coeficientes determinados pelo algoritmo e os 
valores tabelados na literatura. 

 
Conclusão 

 
Nesse estudo, tentamos sumarizar boa parte das pesquisas que envolvem os quesitos 
que podem caracterizar uma lua como habitável, além de abordarmos os aspectos da 
detecção desde os métodos mais potentes quanto no tratamento de dados proveniente 
de observações de missões espaciais. Expandindo nosso estudo para a física estelar 
mais especificamente os efeitos do escurecimento de limbo, estudando influência desse 
efeito na curva de luz e como abordar de maneira mais inteligente no tratamento de 
dados. Resultando em um algoritmo que tem a capacidade de analisar curvas de luz e 
fazer tratamento dos dados. Como perspectiva para continuidade deste estudo 
podemos pensar em fazer uma análise comparativa entre os resultados encontrados 
pelo algoritmo para os coeficientes de escurecimento de limbo e os valores tabelados 
na literatura. 
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Data Inicial 

 

 

Rotação da Estrela extraída 
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Lomb Scargle (Planeta e Estrela) 

 

 

Transfromada Rápida de Fourier 
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Impacto do Escurecimento de limbo 

 

 

Simulação de MCMC 
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DO (NH4)2S2O8 NA SÍNTESE DE 

POLIACRILAMIDA 

Resumo 

 

Polímeros hidrossolúveis possuem inúmeras aplicações na ciência, como os géis de 
poliacrilamida que são utilizados como floculadores no tratamento de efluentes ou como 
intensificadores de viscosidade para recuperação de óleos. Diversos pesquisadores 
vêm estudando maneiras de caracterização para entender os fatores que influência na 
sua síntese. Nesse contexto, esse trabalho tem como objetivo estudar a influência da 
concentração do iniciador na polimerização da poliacrilamida. A partir de análises 
viscosimétricas foi possível obter a viscosidade intrínseca e o peso molecular médio dos 
polímeros que reduzem com o aumento da concentração do iniciador e através da 
técnica de espalhamento dinâmico da luz (DLS) analisamos o movimento Browniano 
coloidal, além dos parâmetros de relaxação que traduzem as interações entre polímero-
polímero e polímero-solvente, confirmando assim sua viscosidade. 

 
 
Palavras-chave: Polímero. Acrilamida. Hidrogel. Persulfato. Viscosidade. DLS. 

TITLE: INFLUENCE OF (NH4)2S2O8 CONCENTRATION ON POLYACRYLAMIDE 

SYNTHESIS 

Abstract 

Water-soluble polymers have numerous applications in science and technology, such as 
polyacrylamide gels that are used as flocculants in wastewater treatment or as viscosity 
enhancers for oil recovery. Several researchers have been studying ways of 
characterization to understand the factors that influence your synthesis. In this context, 
the present work aims to study the influence of initiator concentration on polymerization 
of polyacrylamide. The viscosimetric analyses were used to investigate the intrinsic 
viscosity and the average molecular weight of the polymers that reduce with increasing 
concentration of initiator. The dynamic light scattering technique (DLS) was used to 
analyze the colloidal Brownian motion, as well as the relaxation parameters that reflect 
the interactions between polymer-polymer and polymer-solvent, thus confirming their 
viscosity. 
 
Keywords: Polymer. Acrylamide. Hydrogel. Persulphate. Viscosity. DLS. 

Introdução 
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É notável, na contemporaneidade, a preocupação da comunidade científica com 
questões industriais e ecológicas, fazendo-os voltar a atenção a aplicação de polímeros 
hidrossolúveis (Lin, 2001). Suas aplicações contemplam a melhoria do solo até o 
tratamento de efluentes, como também, as indústrias petrolíferas e têxtil. 

 

A poliacrilamida é um polímero hidrossolúvel sintético que é utilizada para diversas 
aplicações tecnológicas e científicas. Sendo suas propriedades hidrofílicas objeto de 
estudo ao longo das últimas décadas (Klein and Conrad, 1980). É sabido que, a 
obtenção se dá pela polimerização do monômero acrilamida – produto da hidrólise da 
acrilonitrila (Figura 1) e esta síntese pode ocorrer por diferentes métodos: utilizando 
iniciadores de radicais livres, radiação, sistema redox, iniciação eletroquímica, entre 
outros (Siyam, 2001). 

 

No presente trabalho, a técnica de síntese escolhida foi a polimerização em solução 
(sistema monômero, iniciador e solvente) com uso de um iniciador inorgânico contendo 
persulfato em sua composição. Nessas condições a polimerização é chamada radicalar 
aniônica, advinda da formação de radicais livres por meios térmicos que dão início a 
polimerização, propagando-se com o crescimento da cadeia pela reação com as 
moléculas monoméricas, e a terminação se dá pela combinação de espécies radicalares 
e, consequentemente, a ausência de um centro reativo. 

 

A poliacrilamida sintetizada possui características de hidrogéis, o efeito gel se deve a 
uma maior quantidade de radicais livres na reação, ocasionando uma elevada taxa de 
conversão, aumentando sua massa molar, que é mensurada por técnicas 
viscosimétricas (Franco et al., 2007; Machado, Lima and Pinto, 2007). Ademais, o 
polímero possui carga neutra e é um hidrogel do tipo físico amorfo onde, seu 
enovelamento advém de interações físicas como pontes de hidrogênio e forças de Van 
Der Waals (Aouada, 2009). 

 

Tomando conhecimento dos fatores que influenciam no resultado de uma 
polimerização, este trabalho verificou o efeito da concentração do iniciador no efeito 
hidrogel das amostras. Além do mais, foi estudado as interações polímero-polímero e 
polímero-solvente em diferentes temperaturas e concentrações através das técnicas de 
espalhamento dinâmico da luz e viscosimétricas. 

 
Metodologia 

 

MATERIAIS 
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A Acrilamida (ACM) foi comprada da Sigma-Aldrich LTD (Brasil) e tanto o iniciador 
persulfato de amônio (APS) quanto o Cloreto de Sódio foram adquiridos da Synth Ltda 
(Brasil). Água bidestilada utilizada em todos os experimentos tinha condutividade de 2 
µS, os experimentos foram realizados em triplicata (n= 3). 

 

TÉCNICAS E MÉTODOS 

 

- Polimerização 

A síntese da poliacrilamida consistiu na preparação de uma solução de 200 mL de 
acrilamida (ACM) 1,05 mol.L-1, essa foi dividida em quatro tubos Falcon com 40 mL da 
solução e foram deixados em banho-maria sob agitação à 55°C durante 15 minutos para 
estabilização. Ao término dos 15 minutos foi adicionado o iniciador persulfato de amônio 
(APS) em quatro concentrações diferentes (2, 4, 6 e 8%) – relativos à massa de ACM 
presente em 40ml – dissolvendo em 1ml e adicionando ao tubo Falcon correspondente. 
A reação transcorreu por 1 hora. 

 

- Análise Viscosimétrica 

Utilizou-se o viscosímetro capilar do tipo Ubbelohde nº 1 em um sistema a 25ºC ± 0,5°C 
e NaCl 0,5M como solvente. As soluções de poliacrilamida com concentração fixada em 
0,3 g.L-1 para todas as amostras com percentuais de iniciador diferente foram deixadas 
um dia em agitação para completa dissolução. A medida iniciou-se com 10mL da 
solução no viscosímetro e a cada seis tempos cronometrados adicionava-se 1mL do 
solvente até 14mL totais contidos no viscosímetro. 

 

- Técnica de Espalhamento Dinâmico da Luz (DLS) 

As análises de DLS foram realizadas usando o equipamento 90 Plus Particle Analyzer 
(Brookhaven Instruments Corp., USA). Para avaliar a dependência da temperatura, 
ajustamos os parâmetros, sendo eles: tempo de análise de 300s, comprimento de onda 
de 656 nm, ângulo de espalhamento θ = 90° e variação de temperatura de 15°C a 65ºC. 
Foram analisadas as amostras concentradas (2,4,6 e 8%), realizando a varredura a 
cada 5 ºC com 1 minuto de estabilização. 

 
Resultados e Discussões 

 

A técnica viscosimétrica é utilizada para se obter informações sobre a massa molar do 
polímero, e as diluições realizadas durante o experimento permite, também, observar 
as interações polímero- solvente. Tendo calculado o tempo médio de escoamento do 
solvente e da amostra, obteve a viscosidade relativa, específica e reduzida (equações 
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1, 2 e 3, respectivamente). A partir da equação da reta do gráfico da viscosidade 
reduzida em função da concentração (Figura 2), podemos retirar a viscosidade 
intrínseca média representada pelo coeficiente linear. 

 

η(viscosidade relativa) = t(solução)/T(solvente) (Equação 1) 

η(viscosidade específica) = η(viscosidade relativa) – 1 (Equação 2) 

η(viscosidade reduzida) = η(viscosidade específica) / C(solução) (Equação 3) 

 

Com os dados obtidos, é possível descobrir o peso molar viscosimétrico médio (Mw) 
pela equação de Mark-Kuhn-Houwink-Sakurada - equação 4 - que, para um sistema à 
25ºC com poliacrilamida solubilizada em NaCl 0,5M o parâmetro K vale 7,19x10^-3 e o 
a vale 0,77 - equação 4.1- (Klein and Conrad, 1980). 

 

[η] = KMw^ a, onde [η] é a viscosidade intrínseca. (Equação 4) 

[η] = 7,19x10^-3 Mw^0,77 (Equação 4.1) 

 

As amostras com 2% de iniciador apresentaram uma viscosidade intrínseca de 
4,48685x10^2 ± 0,02883 cm³.g-1 e um peso molecular médio igual a 1,69x10^6 g.mol-
1, as com 4% tiveram uma viscosidade intrínseca igual a 3,47801x10^2 ± 0,01703 cm³.g-
1 e um peso molecular médio de 1,21x10^6 g.mol-1. Poliacrilamidas com 6% e 8% de 
iniciador resultaram com viscosidade intrínseca igual a 2,76256x10^2 ±0,02316 cm³.g-
1 e 1,94168x10^2 ± 0,02743 cm³.g-1, nessa ordem, e peso molecular calculado igual a 
8,97x10^5 g.mol-1 e 5,68x10^5 g.mol-1, respectivamente. 

 

Observando a Figura 3, observamos graficamente uma diminuição no valor da 
viscosidade intrínseca em função da concentração do iniciador, constatando a influência 
do persulfato de amônio, que no momento da polimerização, contribuiu com maior ou 
menor quantidade de espécies radicalares reativas influenciando no grau de conversão 
do monômero e no valor da sua massa molar. 

 

Ainda, é válido ressaltar a influência do solvente NaCl no valor da viscosidade intrínseca, 
já que na equação 4 e 4.1 os valores de K e a são específicos para pares soluto-solvente 
em particular. Uma interação mais forte entre o polímero e solvente ocasionará um maior 
enovelamento polimérico, dificultando o escoamento pelo capilar, e, consequentemente, 
aumento o tempo e alterando os valores das viscosidades. 
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As flutuações da intensidade da luz espalhada em um determinado ângulo são 
analisadas pela técnica de espalhamento dinâmico da luz (DLS), utilizada para 
determinação de movimentos dos sistemas coloidais. A equação de KWW duplo 
(Kohlrausch-Williams-Watts) foi ajustada para as funções de correlação de intensidade 
obtidas pelo DLS. 

 

Ao plotar a função de correlação de segunda ordem g(2) em função do tempo de 
relaxação tD da amostra 4%a 45ºC obtemos o gráfico da Figura 4, g(2) representa a 
intensidade da luz dispersa que varia com o tempo devido as variações no índice de 
refração por causa da mudança de densidade devido a influência térmica. O tipo de 
decaimento apresentado, na forma de uma exponencial “comprimida”, é interpretado 
como resultado do relaxamento de tensões internas dentro de estruturas na forma de 
géis. 

 

A dependência da temperatura é descrita no processo de relaxação como a energia de 
ativação, e os parâmetros são funções entre as cadeias do polímero (entalpia de 
ativação) e a rigidez das conformações (Fator pré-exponencial) que estão 
correlacionadas na equação 5 (Química and Oliveira, 2012). 

 

Analisando a Figura 5 é perceptível uma diminuição nos valores da entalpia de ativação, 
conforme a porcentagem de iniciador é aumentada, este fato é atribuído ao aumento na 
importância de processos de relaxamento mais rápidos que resulta em uma diminuição 
no valor de ∆H, uma vez que as interações entre as cadeias poliméricas são menores 
com o decréscimo da viscosidade. 

 

O comportamento da frequência de relaxação média (ΓM), presente na equação 5, pode 
ser observado no gráfico da Figura 6 em função do inverso da temperatura, utilizado 
como uma espécie de índice de heterogeneidade, o perfil do gráfico indica um processo 
de relaxamento homogêneo, que decai com o aumento da temperatura (Morais, 2011). 

 

Na Figura 7, o valor do fator pré-exponencial (Ao), calculado pela equação 6, diminuiu 
com o aumento da porcentagem de iniciador indicando a rigidez do enovelamento 
polimérico pela maior interação intra-intermolecular, se tornando macromoléculas mais 
flexíveis ao aumentar a quantidade de iniciador. 

 

(Equação 5) lnΓM = lnAo –(∆H/RT), onde R é a constante dos gases e T a temperatura 
absoluta. 
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(Equação 6) Ao = A1 e^∆SA/R, ∆S é a entropia de ativação e A1 é uma constante. 

 
Conclusão 

 
Nesse estudo, avaliamos e comprovamos a influência da concentração do iniciador, 
persulfato de amônio, na polimerização em solução radicalar catiônica da acrilamida. 
Obtivemos resultados satisfatórios na análise viscosimétrica, com a redução da 
viscosidade aumentando-se a quantidade de persulfato representando, assim, uma 
diminuição do peso molecular polimérico. Assim como, no espalhamento dinâmico da 
luz, foram caracterizados os movimentos coloidais do hidrogel e as interações entre as 
cadeias poliméricas, apresentando maior fluidez, confirmando-se a viscosidade, quando 
a concentração de iniciador é aumentada. A importância desse estudo se dá as 
escassas informações em torno da caracterização da poliacrilamida, sendo possível 
aumentar seu ramo de aplicações. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - (a) Hidrólise da acetonitrila em acrilamida e (b) Polimerização da acrilamida 
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Figura 2 - Viscosidade reduzida (η) em função da concentração da solução em g/dL. 
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Figura 3 - Viscosidade intrínseca [η] em dL/g em função da concentração do iniciador 
persulfato de amônio. 
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Figura 4 - função de correlação de segunda ordem g(2) em função do tempo de 
relaxação tD da amostra com 4% de iniciador a 45ºC. 
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Figura 5 - Entalpia de ativação em função da porcentagem (%) de iniciador. 
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Figura 6 – logaritmo natural da frequência de relaxação média em função do inverso da 
temperatura em diferentes concentrações do iniciador sendo: (a)2%; (b)4%; (c)6% e 
(d)8%. 
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Figura 7 - Logaritmo natural do fator pré-exponencial de Arrhenius em função da 
porcentagem de iniciador. 
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TÍTULO: Adsorção competitiva de corantes em fármacos 

Resumo 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a adsorção de dois corantes para futuro 
teste de competitividade de adsorção em fármacos. Os corantes utilizados foram o ácido 
azul 260 e o alaranjado de metila. Os experimentos foram realizados em temperatura 
controlada de 25 ± 2 ºC. Foi executado a análise no Uv-Vis (Genesys 10 UV-Vis, Thermo 
Electron Corporation, USA) dos corantes ácido azul 260 (λ_Máx=608 nm) e alaranjado 
de metila (λ_Máx=464 nm). Para plotagem da curva de calibração dos corantes, foi 
efetuado testes em triplicata com diferentes concentrações a partir de fatores de diluição 
da solução mãe para o ácido azul 260 e o alaranjado de metila com concentrações de 
223 mg.L^(-1) e 380 mg.L^(-1), respectivamente. 
 
Palavras-chave: ácido azul 260, alaranjado de metila, corante, adsorção competitiva 

TITLE: Competitive adsorption of dye in dugs 

Abstract 

The present study aims to evaluate the presence of two dyes for the future drug 
adsorption competitiveness test. The dyes were acid blue 260 (AB 260) and methyl 
orange. The results were achieved at a controlled temperature of 25 ± 2ºC. The analysis 
was performed on UV-Vis (Genesys 10 UV-Vis, Thermo Electron Corporation, USA) with 
dye AB 260 (λ_Máx=608 nm)and methyl (λ_Máx=464 nm). In order to plot the calibration 
limes of the testis, a triplicate test was performed with the same dilution decay variables 
of the mother solution for Acid blue 260 and methyl orange with 223 mg.L^(-1) and 380 
mg.L^(-1), respectively. 
 
Keywords: Acid blue 260, methyl orange, dye, competitive adsorption 

Introdução 

A utilização de corantes vem crescendo a cada ano no setor industrial principalmente 
nas indústrias têxteis, cosméticos, papel, alimentos, tintas, impressão e farmacêutica. 
Estima-se que cerca de 50.000 toneladas por ano de efluente são descartadas por este 
ramo no meio ambiente (HERNÁNDEZ-MONTOYA et al., 2013). O despejo de corantes 
sintéticos no meio aquático é considerado uma fonte de poluição estética e de 
eutrofização em que, em meio aquoso, podem gerar subprodutos através das reações 
de oxidação e hidrólise (SHEN et al., 2008). A presença de corantes na água diminui a 
incisão dos raios solares no meio aquoso, resultando na diminuição da fotossíntese 
pelas algas, causando problemas para a vida aquática (GHOLIVAND et al., 2015). 
 
Os corantes sintéticos podem ser classificados de acordo com sua estrutura química em 
seis diferentes classes: azo, antraquinonas, sulforosos, índigoides, trifenilmetanos e 
triftalocianinas (ALHASSANI; RAUF; ASHRAF, 2007). Os corantes ácidos de coloração 
azul são representados pelo grupo da estrutura antraquinona. Dentre eles estão: C.I. 
Acid Blue 43, C.I. Acid Blue 45, C.I. Acid Blue 127, C.I. Acid Blue 260 e C.I. Acid Red 80 
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(FILHO, 2018). O alaranjado de metila se enquadra na classificação azo, onde são 
caracterizados por possuir um grupo funcional R-N=N-R’. Esta classe representa cerca 
de 70% dos corantes produzidos no mundo(GARCIA-SEGURA et al., 2013). Corantes 
pertencentes a classe antraquinona e azo são as mais utilizadas na indústria têxtil 
devido a suas propriedades de aderência e fixação em fibras. Eles possuem resistência 
a degradação por luz, água, suor, entre outros produtos químicos (FILHO, 2018). 
 
Uma das técnicas mais utilizadas no tratamento de águas residuais é a adsorção devido 
a seu baixo custo e resultados efetivos (REGTI et al., 2017). A adsorção é um processo 
físico-químico na qual envolve transferência de massa de um ou mais componentes 
sólidos em meio líquido para uma dada superfície ou interior de outro sólido (VIEIRA, 
2008). Os compostos na qual se fixam à superfície são denominados adsorvatos, 
enquanto que a superfície que retém a fase sólida é designado adsorvente. Devido às 
aplicações em diversas áreas da ciência e sua importância na ciência, a adsorção torna-
se uma alternativa eficiente para a remoção de corantes e tratamento de efluentes 
industriais (PIMENTEL et al., 2015).  
 
O processo de adsorção competitiva é utilizado para descrever a quantidade de 
substâncias adsorvidas isoladamente, sendo possível a caracterização do material 
predominantemente adsorvido. Para descrever o comportamento dos componentes, 
diversos modelos os de equilíbrio, principalmente para processos com 
multicomponentes, tem sido desenvolvido ao longo dos anos (VIEIRA, 2008). 
 
Metodologia 

 
O trabalho foi realizado utilizando a diluição de dois corantes: o corante comercial ácido 
azul 260 (AB260) (C. I. Acid Blue 260, CAS: 62168-86-9) e o corante comercial 
alaranjado de metila indicador (C.I. 13025, CAS 547-58-0). O primeiro corante possui 
massa molar de 563,99 𝑔. 𝑚𝑜𝑙^(−1) (estrutura química ilustrada na Figura 1) e foi 
adquirido da empresa Shaoxing Biying Textile Technology CO., LTD (China). O segundo 
corante possui massa molar de 327,34 𝑔.𝑚𝑜𝑙^(−1) (estrutura química ilustrada na Figura 
2), foi obtido pela empresa Vetec Química Fina Ltda (Brasil). Foi utilizado em todos os 
experimentos água bidestilada com condutividade de 2,0 𝜇𝑆/𝑐𝑚 (± 0,2). Para a curva de 
calibração externa do ácido azul 260 e alaranjado de metila foi utilizado diferentes 
concentrações em triplicata. A absorbância dos corantes foi medida no λMáx=608 nm 
para o AB-260 e λMáx=464 nm para o alaranjado de metila utilizando uma cubeta de 
quartzo em um espectrofotômetro UV-Vis (Genesys 10 UV-Vis, Thermo Electron 
Corporation, USA). O preparo da solução mãe foi realizado com o auxílio de uma 
balança analítica, balão volumétrico de 250 mL, béquer de 25 mL, banho ultrassom (por 
10 min) para ajudar na solubilidade do corante em água bidestilada e uma pipeta de 
Pasteur para a aferição do balão. Na Tabela 1 é possível observar as concentrações 
que compõem as curvas analíticas, onde é resultado de diluições da concentração inicial 
223 mg.L^(-1) do AB 260 e 380 mg.L^(-1) para o alaranjado de metila em soluções 
distintas. As diluições foram efetuadas com o auxílio de pipetas volumétricas (Classe A) 
e balões volumétricos (Classe A) de 25 mL. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram feitas 15 leituras para cada corante, onde foi possível obter a absorbância 
máxima do ácido azul 260 na região de (λ_Máx=608 nm) como é visto na Figura 3, e do 
alaranjado de metila na região de (λ_Máx=464 nm) como mostrado na Figura 4. Para 
quantificar a quantidade de corante adsorvido por algum fármaco é necessário a 
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construção da sua curva de calibração utilizando sua absorbância máxima, tendo a água 
bidestilada como solvente, assim como o branco. A curva de calibração foi construída 
com 15 concentrações diferentes, resultando num coeficiente de correlação, R² = 0,998, 
com equação da reta: Abs = 8,83254 [AB260] + 0,03806, para o ácido azul 260 (Figura 
5) e R² = 0,999, com equação da reta Abs =55,74533 [Alaranj + [M] 0,00543 para o 
alaranjado de metila (Figura 6). Os resultados corroboram com lei de Lambert-Beer (1), 
A= ε.b.c (equação 1) onde, 𝐴 é a absorbância, 𝜀 é a absortividade molar, 𝑏 é o caminho 

óptico da cubeta e 𝑐 é a concentração da solução analisada. 
 
Conclusão 

 
Neste trabalho foi possível obter a curva de calibração para os corantes estudados. O 
objetivo do trabalho é fazer testes de adsorção competitiva em fármacos, visando obter 
resultados que mostrem qual corante é mais adsorvido. Tais testes serão feitos e 
analisados futuramente usando o programa R para verificar qual ponto máximo de 
adsorção. 
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diagnostic techniques and electrical circuit in azo dye degradation by high voltage 
electrical discharge. Energy Conversion and Management, v. 49, n. 8, p. 2254–2263, 
ago. 2008. Disponível em: 
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0196890408000496>. VIEIRA, RODRIGO 
SILVEIRA. ’. p. 162, 2008. Disponível em: 
<http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/266204/1/Vieira_RodrigoSilveira_D.
pdf>. 
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Figura 1- Estrutura química do ácido azul 260 

 

 

Figura 2 - Estrutura química do alaranjado de metila. 
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Figura 3 - Absorbância do ácido azul 260. 
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Figura 4 - Absorbância do alaranjado de metila. 
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Figura 5- Curva de calibração do ácido azul 260. 
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Figura 6- Curva de calibração do alaranjado de metila. 
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Tabela 1 
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TÍTULO: RECONHECIMENTO HIDROACÚSTICO DA MARGEM EQUATORIAL 

BRASILEIRA: ÁREA DELTA DO RIO PARNAÍBA (PI-MA). 

Resumo 

O presente trabalho foi realizado na área da margem equatorial brasileira: Delta do rio 
Parnaíba (PI-MA), entre os municípios de Tutóia e Luís Correia e teve como objetivo 
principal o reconhecimento hidroacústico desta região através do uso do sonar de 
varredura lateral e da sísmica rasa (chirp). Foram adquiridos um total de 49 linhas 
sonográficas e 87 linhas sísmicas, abrangendo uma área total de 24 km², utilizando 
embarcação de pequeno porte. O sonar de varredura lateral, assim como a sísmica rasa 
são métodos geofísicos acústicos que possibilitam a investigação do fundo marinho. Em 
laboratório, o processamento do dado sonográfico incluiu a utilização de filtros para a 
eliminação dos ruídos, que influenciaram diretamente para a baixa resolução e baixa 
qualidade dos dados. O processamento da sísmica rasa foi realizado seguindo um 
fluxograma instituído para o dado em questão, a partir da literatura, e incluiu a leitura do 
dado, a realização das correções geométricas, análise espectral, a aplicação de ganhos 
e filtros, deconvolução e pôr fim a interpretação dos dados sísmicos. Os resultados 
obtidos a partir do processamento e integração dos dados hidroacústicos permitiram a 
identificação e dimensionamento de diferentes feições presentes no fundo marinho, tais 
como dunas submersas (larguras de até 15 m e alturas de até 1.2 m), canais (larguras 
de até 78 m e altura de até 3.6m), marcas de ondas, afloramentos rochosos e cortinas 
de gás. 
 
Palavras-chave: sonografia, sísmica rasa, processamento, interpretação 

TITLE: HYDROACOUSTIC RECOGNITION OF THE BRAZILIAN EQUATORIAL 

MARGIN: DELTA AREA OF THE PARNAÍBA RIVER (PI-MA). 

Abstract 

This work was conducted in the brazilian equatorial margin: Parnaíba River Delta(PI-
MA), between the Tutóia and Luís Correia cities. The main objective was the 
hydroacoustic recognition of this region using side scan sonar and shallow seismic 
(chirp). Were acquired 49 sonographic lines and 87 seismic lines, covering a total area 
of 24 km ², using small fisher boat. In the laboratory, the sonographic data processing 
included the use of filters in order to remove noises, that influenced directly in the low 
resolution and quality of the data. Shallow seismic processing was carried out following 
a flowchart formulated for the data under analysis, based on the information contained 
in the bibliography, and included the data, implementation of geometric corrections, 
spectral analysis, application of gains and filters, deconvolution and interpretation of 
seismic data. The results obtained from the processing and integration of acoustic data 
allowed the identification and sizing of different features present in the seabed, such as 
underwater dunes (width ranging from 7 to 15 m wide and heights between 0.10 to 1.2 
m), channels (widths varying between 64 to 77 m), waves, rocky outcrops and gas 
curtains. 
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Keywords: Ultrasound, Shallow, Seismic processing, Interpretation. 

Introdução 

      As propriedades físicas do planeta terra utilizadas pela geofísica são usadas para 
investigar o interior do planeta, tanto nas camadas mais rasas onde se encontram os 
recursos minerais (petróleo, minérios, água), quanto nas partes mais profundas de 
nosso planeta, que são conhecidas unicamente por informações provenientes dos 
métodos geofísicos (AYRES NETO, 2001, p.2). Quando tratamos do estudo dos 
oceanos a partir da utilização de métodos geofísicos, são utilizados métodos nos quais 
se baseiam na emissão de ondas acústicas, visto que na parte submersa do planeta, 
não se propagam ondas de rádio ou ondas de radar. Exemplos de métodos 
hidroacústicos que podem ser utilizados são: Sísmica rasa ou de alta resolução, 
batimetria (mono- e multifeixe) e sonografia. Estes métodos operam seguindo o mesmo 
preceito: a emissão, a transmissão e a reflexão de ondas geradas de forma natural ou 
artificialmente que se propagam nas diferentes camadas do fundo oceânico nas quais 
apresentam propriedades elásticas distintas. 

      O método da sonografia (Figura 1), utilizando o equipamento Sonar de varredura 
lateral, fornece informações sobre as características morfológicas e sedimentológicas 
do fundo do oceano. Ela mostra feições expressivas do relevo e a variação da 
distribuição superficial dos sedimentos (AYRES NETO, 2001, p.2). Após o 
processamento dos dados sonográficos, ou até mesmo antes do processamento 
quando o dado não apresenta ruídos é possível a visualização de qualquer objeto que 
se encontra sobre o fundo do mar, tais como navios naufragados e estruturas de 
produção offshore. 

      O método sísmico (Figura 2) fornece dados sobre a disposição estrutural das 
camadas sedimentares abaixo do fundo marinho. Através de um registro sísmico é 
possível avaliar parâmetros como espessura de camadas, mergulho, presença de 
falhamentos, ocorrências de acumulações rasas de gás biogênico e deslizamentos 
submarinos (AYRES NETO, 2001, p.2). São utilizadas várias fontes para gerar uma 
onda acústica e, dependendo da fonte escolhida, pode-se ter informações mais 
detalhadas da subsuperfície oceânica. 

      Neste trabalho será destacada a utilização da sonografia e da sísmica de alta 
resolução na caracterização das estruturas sedimentares abaixo do fundo marinho, mas 
especificamente na margem equatorial brasileira: Delta do rio Parnaíba (PI-MA). 

1.1 Área de estudos 

      O rio Parnaíba está localizado entre os estados do Maranhão, Piauí e Ceará entre 
as coordenadas 02° 21’ S e 11° 06’ S de latitude e 47° 21’ W e 39° 44’ W de longitude. 
O rio Parnaíba ocupa uma área total de 331.441 Km², sendo 249.497 Km² no Piauí, 
65.492 Km² no Maranhão, 13.690 Km² no Ceará e 2.762 Km² de área em litígio entre 
Piauí e Ceará. O rio Parnaíba é classificado como um rio do tipo perene, onde há sempre 
água fluindo em seu leito. 

      A Região do rio Parnaíba encontra-se fixada em duas grandes unidades estruturais: 
o escudo cristalino (15% da área) e a Bacia sedimentar do Parnaíba (85%). Caracteriza-
se, principalmente, por sedimentos de cobertura Cenozóico (areias e argilas), Rochas 
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Sedimentares do Mesozóico e Paleozóico (arenitos e argilitos) e Rochas Pré-
Cambrianas (gnaises, granitos e migmatitos). 

      A área em que os levantamentos sísmicos e sonográfico foram realizados está 
localizada no estado do Piauí, entre os municípios de Tutóia e Luiz Correía (Figura 3). 
O trajeto seguido pelo perfilador de subfundo e o side scan sonar estão representados 
pelas linhas vermelhas na figura 3 e totalizaram 24 km² de linhas adquiridas. Foram 
adquiridos com o sonar de varredura lateral o total de 49 linhas nos meses de fevereiro 
dos anos de 2009 e 2010, já com o perfilador de subfundo foram adquiridas 87 linhas 
sísmicas no mês de outubro de 2017. 

 
Metodologia 

 

2.1 A propagação das ondas e geração do pulso sísmico 

      Existem vários tipos de ondas que se propagam em um meio, porém quando falamos 
da propagação de ondas na água, nos restringimos apenas a ondas do tipo P, ou seja, 
ondas primárias com movimento compressivo (Figura 4). Estas ondas se propagam 
tanto em meio sólido, quanto em meio líquido, sua velocidade quando na água doce é 
de aproximadamente 1.5 km/s. 

      As ondas propagam apenas o seu movimento e não as partículas do meio em que 
está, estas apenas oscilam próximas às suas posições de repouso. Uma das 
propriedades interessantes de uma onda é que estas transportam energia ou 
informação de um lugar a outro do meio, sem que o meio seja transportado (Figura 5). 

      Quando um distúrbio é gerado em algum ponto do meio, as partes que se 
movimentam atuam sobre as partes vizinhas, transmitindo parte desse movimento e 
fazendo com que essas partes se afastem temporariamente de sua posição de 
equilíbrio. Dessa maneira, o distúrbio é transmitido para novas porções do meio, 
gerando uma propagação do movimento. 

      Um pulso sísmico marítimo pode ser gerado através de fontes colocadas na água 
que vibram ou geram impulsos que são transmitidos ao meio em forma de onda. Após 
a emissão do pulso sísmico na água, a onda percorre trajetos que apresentam 
contrastes de impedância distintos entre si, ao encontrar contrastes de impedância 
diferentes uma parte da energia da onda reflete, a outra parte refrata e a outra parte é 
perdido devido à atenuação do sinal. 

3. APLICAÇÃO DO METODO SONOGRÁFICO 

     Após os dados serem adquiridos, muitas vezes faz-se necessário a aplicação de um 
processamento, tanto para os dados sísmicos, como para os dados sonográficos. 

     A qualidade dos dados sonográficos depende entre muitos fatores do local aonde o 
levantamento é realizado, assim como das condições atuantes no momento da 
aquisição e da qualidade do equipamento. Levando em consideração os requisitos 
citados acima os dados podem apresentar excelente resolução, dispensando a 
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utilização de um fluxo de processamento, porém na maioria das vezes, isto não ocorre, 
fazendo com que o dado necessite passar por um processamento. 

     Parte dos dados aqui utilizados (dados sonograficos) foram processados e 
interpretados no ano anterior (2018) e utilizados para confecção do relatório eCICT 
2018, mas serviram de base para a realização deste trabalho, já que os dados 
sonográficos foram utilizados para definição do plano de aquisição dos dados sísmicos, 
objeto de estudo de agosto 2018 a julho 2019, e foram a este integrados. 

3.1 Aquisição 

      O Sonar de varredura lateral (side scan sonar), equipamento apresentado na figura 
6, por trabalhar com pulsos, pode-se configurar a frequência a ser utilizado conforme a 
necessidade e tipo do local a ser mapeado (MAYRINK, 2004). Altas frequências tais 
como 500kHz a 1MHz, provém excelente definição de imagem, mas atingem uma 
distância do barco até o fundo, muito inferior que as frequências mais baixas como 
50kHz ou 100kHz, que dão uma definição inferior, mas atingem grandes distâncias 
(VITAL, 2005). Foram adquiridas o total de 49 linhas entre os dias 31 de janeiro de 2009, 
01 de fevereiro de 2009, 04 de fevereiro de 2009, 05 de fevereiro de 2009 e 06 de 
fevereiro de 2009. 

4. APLICAÇÃO DO MÉTODO SÍSMICO 

     Os dados sísmicos marinhos apresentam alta resolução, porém muitas vezes estes 
dados apresentam muitos ruídos, que dificultam e atrapalham no momento da 
interpretação. Nestes casos um fluxo de processamento é aplicado para melhorar a 
razão sinal/ruído do mesmo e permitir a identificação de estruturas geologicas em 
subsuperficie. 

4.1 Aquisição 

     Os dados sísmicos utilizados neste trabalho foram adquiridos com um perfilador de 
subfundo 3200-XS, composto por uma plataforma integrada de computador/amplificador 
e um veículo hidrodinâmico de sensores (peixe) do tipo chirp de modelo SB0512i (Figura 
12), operante com frequências de 0.5-12 kHz, fabricado pela EdgeTech. 

 

 
Resultados e Discussões 

 

Metodo Sonografico 

3.2 Processamento 

     Os dados foram processados no software SonarWiz 6 de visualização de imagens 
que acompanha o equipamento e permite o processamento da imagem bruta com a 
aplicação de diversos filtros, a fim de acentuar os diferentes aspectos da imagem 
(PEREIRA, 2016). De um modo geral, uma imagem “boa” é aquela que nos permite ver 
aquilo que realmente queremos ver. 
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     Neste trabalho foram utilizados três tipos de filtros diferentes, foram eles: O Time 
Varying Gain (TVG) que separa o dado em duas faixas paralelas, permitindo ao dado 
uma elevação maior em nível de contraste. O TVG (Figura 7) é um ganho típico baseado 
no tempo, que amplifica a energia dos sinais acústicos e fornece uma melhor qualidade 
aos dados, já que os pulsos acústicos emitidos se propagam para longe dos sensores, 
tornando-se cada vez mais espalhados, atenuados e absorvidos pelo meio. 

     Outro filtro utilizado foi o Enable Nadir filter (Figura 8) no qual ajuda a suavizar o 
impacto visual da região do nadir (região central dos dados). Em alguns casos esse filtro 
pode não ajudar a suavizar a região central, pois esta é uma questão fundamental de 
geometria. 

     O último ganho aplicado aos dados, foi o Enable AGC (Figura 9) que ajusta o nível 
do sinal (resolução e intensidade da imagem) conforme o sinal passa sobre o fundo. 

3.3 Interpretação 

      Na figura 10, podemos observar os três ganhos citados na etapa de processamento 
para sonografia aplicados na imagem. A parte 1 da figura mostra a aplicação do filtro 
AGC onde podemos ver de maneira evidente a suavização da imagem onde a 
intensidade e resolução da mesma, foram mudadas. Foi aplicado para a resolução valor 
15 e para a intensidade foi aplicado valor 6, resultando em bons resultados, pois a maior 
parte dos ruídos encontrados foram retirados e preservou-se a qualidade da imagem. 
Os valores aplicados para resolução e intensidade foram obtidos pelo modo tentativa e 
erro. 

      A segunda parte da figura 10 mostra a aplicação do filtro nadir; pode-se ver uma 
suavização na área central do dado, porém não é tão evidente. Foi utilizado o valor 31 
por se adequar de maneira satisfatória ao dado, os demais valores apresentaram-se 
inadequados, pois um valor menor que 31 não provocava mudanças e um valor maior 
que 31 mascarava demais a região, fazendo assim com que feições importantes 
desaparecessem. 

      A terceira e última parte da figura 10, mostra a aplicação do filtro TVG. O filtro em 
questão destacou feições que se encontravam nas bordas da linha e que antes da 
aplicação, eram quase imperceptíveis e eliminou ruídos encontrados no dado. Neste 
caso foram utilizados valores para as faixas Port e Stbd valores de -4/ -0.10/ 16, para 
outras linhas, outros valores foram utilizados, pois a resposta do tipo de fundo mostrava-
se diferente da anterior. 

      As figuras 11A, 11C e 11E apresentam as linhas brutas, sem processamento 
(aplicação de filtros e remoção da bootton track) e sem interpretação, já as figuras 11B, 
11D e 11F mostram as linhas processadas e interpretadas. Pode-se perceber 
claramente a diferença entre as linhas não processadas e as linhas processadas. 

      Na figura 11A, não é posível identificar feições, apenas pequenas marcas que não 
podem ser interpretadas. Já na figura 11B, com a aplicação dos filtros TVG, nadir e 
AGC, podemos ver marcas bem definidas das feições presentes, tais marcas são 
características de ripple marks, ou seja, são marcas de ondas simétricas, que são 
formadas pela oscilação do movimento de ondas em ambiente sub-aquático. Na figura 
11B as marcas classificadas como ripple marks estão circuladas em vermelho. 
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      Na figura 11C, assim como na 11A, não podemos identificar de forma clara nenhuma 
feição. Já na figura 11D, após a aplicação dos filtros: TVG, nadir e AGC podemos ver 
de forma clara, feições não identificadas sem processamento. Acredita-se que tais 
feições são correspondentes a afloramentos rochosos presentes em subsuperfície na 
região de estudo e que estão realçadas por um círculo vermelho na imagem. 

      Na figura 11E, não se pode ver nenhum tipo de feição, apenas marcas claras que 
não podem ser identificadas. Já na figura 11F após a aplicação dos filtros TVG, nadir e 
AGC foi possível ver de maneira clara marcas de bordas de canal, indicadas por setas 
vermelhas na figura. 

      As interpretações realizadas para as imagens apresentadas neste estudo foram 
realizadas a partir de comparações com exemplos da literatura, já que não foram 
realizados coletas de amostras. As imagens sonograficas foram analisadas em relação 
às tonalidades que apresentaram após a aplicação dos filtros, pois as tonalidades são 
correlacionáveis aos diferentes tipos de sedimentos e estruturas presentes no fundo 
marinho. Antes do processamento ser realizado não foi possível a identificação de 
feições nas linhas brutas devido à atenuação do sinal e dos ruídos que as linhas 
apresentavam. 

Metodo Sísmico 

4.2 Processamento 

     Os dados foram processados utilizando o software ReflexWin 6.0, no modo de 
processamento 2D- Data Analysis, seguindo a proposta de aplicação de fluxo de 
processamento (Figura 13) especifico para dados sísmicos de alta resolução (GOMES; 
VITAL; MACEDO, 2010), no qual tem por etapas: a leitura do dado, a realização da 
geometria, a análise espectral, a aplicação de ganhos e filtros, a realização da 
deconvolução e por fim a interpretação da seção sísmica. 

4.3 Leitura do dado 

     Segundo Moreira (2017), nesta etapa é realizada a reformatação do dado para o 
formato interno do programa REFLEX. O dado foi importado para o software Reflex e 
convertido do seu original formato no qual foi adquirido (.jsf), para o formato interno do 
software (.DAT). 

     Na figura 14, o retângulo amarelo mostra o local onde as coordenadas da linha que 
será importada serão inseridas, no retângulo roxo é colocado o formato no qual a linha 
sairá e a quantidades de bits que o software irá armazenar para ela. No retângulo azul 
será inserido o nome da linha e no retângulo laranja é o local onde o software converterá 
a linha com as especificações colocadas anteriormente para dentro do software Reflex. 

4.4 Geometria 

     Nesta etapa são inseridas as informações a respeito da localização de cada traço 
sísmico através das coordenadas X e Y do dado, tais informações podem ser 
adicionadas ao traço na hora da importação na janela Import (seção 4.2.1) ou podem 
ser adicionados ao traço após sua importação, seguindo o caminho: 
File>EditFileHeader>Save. 
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     Nesta etapa também foi realizada a remoção da lamina d’água no dado, tal remoção 
é realizada com o intuito de otimizar o tempo, melhorar a precisão do processamento e 
minimizar a saturação visual do dado (GOMES, 2009) e pode ser realizada seguindo os 
seguintes passos: Processing>StaticCorretion/muting>Muting. Ao clicar na aba pick no 
software é possível marcar a área no qual ocorrerá a remoção da lamina d’água na linha 
sísmica como mostra figura 15. 

4.5 Análise espectral 

     A analise espectral é utilizada para corrigir as amplitudes do dado sísmico. De acordo 
com Gomes.M.B (2009, p.63, apud Robinson e Treitel, 1980) ‘Durante o processo de 
aquisição uma quantidade de sinais é captada com valores incoerentes que resultam 
principalmente em falhas de aquisição e estruturas fantasmas”. Devido a emissão do 
sinal com uma dada frequência o sinal que retorna é um dado duplicado e este gera 
estruturas duplicadas e que não são reais. 

4.6 Ganhos e Filtros 

      Com a propagação das ondas sonoras em subsuperfície ocorrem fenômenos 
associados à perda de amplitude dessa onda com o passar do tempo, o que ocasiona 
a perda do sinal e dificulta o reconhecimento dos refletores. 

      Esta etapa de aplicação de ganhos e filtros tem por finalidade corrigir a atenuação 
do sinal e eliminar alguns ruídos presentes no dado. Os filtros que operam em faixas de 
frequências são utilizados para remover fontes especificas de ruídos dado a frequência 
deste, sendo assim possível separar sinal de ruído (GOMES, 2009). 

      Foi utilizado o filtro de frequência passa banda que remove frequências indesejadas 
do dado, eliminando ruídos e deixando passar apenas frequências dentro da banda 
especificada. Pode-se aplicar este filtro seguindo os seguintes passos: Processing>1D-
Filter>bandpassfrequency (Figura 17). 

      Foi aplicado ao dado o ganho AGC (Figura 18) que faz uma distribuição equalizada 
das amplitudes (eixo y) dentro de uma janela de tempo já pré-definida. Esta distribuição 
é feita através de cálculos em torno da média das amplitudes que o dado apresenta 
(GOMES, 2009). 

4.7 Deconvolução 

      A deconvolução foi aplicada aos traços (Figura 19) com o intuito de aumentar o 
espectro de frequência, atenuando as múltiplas e melhorando a resolução do dado para 
que não ocorram equívocos no momento da interpretação. 

      No parâmetro de início (Autocorr.start) deve ser adicionado o valor correspondente 
ao início do registro. Já o parâmetro de fim (Autocorr.end) da autocorrelação, deve 
corresponder ao valor do tempo final do registro. O comprimento do operador do filtro 
(Filter length) deve ser um valor no qual abranja a primeira múltipla que aparece no 
dado, porém este não deve ser um valor inferior ao do intervalo da autocorrelação. O 
último parâmetro (lag) refere-se ao tempo de predição da múltipla. 

 
Conclusão 
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     O levantamento sonográfico e o levantamento sísmico permitiu a visualização das 
feições de fundo presentes na região do delta do Rio Parnaíba (PI/MA). Foram 
identificados com o uso da sonografia (Sonar de varredura lateral) possíveis 
afloramentos rochosos em subsuperfície, canais com larguras variando entre 64 a 77 
m, marcas de ondas presentes no fundo marinho, dunas com larguras variando entre 7 
a 15 m e alturas entre 0.10 a 1.2 m e alguns alvos isolados do local. O processamento 
da sísmica rasa se provou eficiente no aprimoramento das imagens brutas obtidas no 
local, tornando assim possível uma futura interpretação das linhas sísmicas 
processadas. 

     As atividades desta pesquisa terão continuidade neste segundo semestre de 2019, 
com a etapa de interpretação dos dados sísmicos. A integração destes com aqueles 
obtidos a partir da sonografia, permitirá uma visualização das feições geomorfológicas 
e do substrato marinho do delta do Parnaíba e culminará com a defesa do Relatório de 
Graduação em Geofísica da bolsista responsável pela pesquisa. 

 
Referências 

 

AYRES NETO, Arthur. Uso da sísmica de reflexão de alta resolução e da sonografia na 
exploração mineral submarina. Brazilian Journal Of Geophysics. Niterói, Rj, p. 1-16. 
maio 2001. 

GOMES, Moab Praxedes. AQUISIÇÃO, PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 
DE SÍSMICA DE ALTA RESOLUÇÃO NA PLATAFORMA CONTINENTAL NORTE DO 
RIO GRANDE DO NORTE: VALE INCISO DO RIO AÇU. 2009. 72 v. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Programa de Pós-graduação em Geodinâmica e Geofísica, 
Ciência Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2009. 
Cap. 5. 

GOMES, Moab Praxedes; VITAL, Helenice; MACEDO, José Wilson de Paiva. FLUXO 
DE PROCESSAMENTO APLICADO A DADOS DE SÍSMICA DE ALTA RESOLUÇÃO 
EM AMBIENTE DE PLATAFORMA CONTINENTAL. Exemplo: Macau-RN. Revista 
Brasileira de Geofísica, v. 29(1): p.173-186, dez. 2010. 

MOREIRA, Myrli Andrade. MAPEAMENTO DE FEIÇÕES DEPOSICIONAIS E 
EROSIVAS NO ESTUÁRIO DO RIO AÇU/RN (NE DO BRASIL) UTILIZANDO O 
MÉTODO HIDROACÚSTICO DE ALTA RESOLUÇÃO E SONDAGEM GEOLÓGICA. 
2016. 90 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-graduação em 
Geodinâmica e Geofísica, Ciência Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, 2017. Cap. 2. 

PEREIRA,T.R.B.Aplicação De Métodos Hidroacústicos NaClassificação Textural Do 
Fundo Marinho. Dissertação (Mestrado em Geodinâmica e Geofísica) – Programa de 
Pós Graduação em Geodinâmica e Geofísica, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, 66p, 2016. 

VITAL, Helenice et al. Oceanografia geológica e geofísica da plataforma continental 
brasileira. In: SOUZA, Celia Regina de Gouveia et al. Quaternário do Brasil. São Paulo: 
Holos, 2005. p. 153-173. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 558 

 

MAYRINK, Clecio. Side Scan Sonar - Seu funcionamento. 2004. Disponível em: 
<http://www.brasilmergulho.com/side-scan-sonar-seu-funcionamento/>. Acesso em: 31 
maio 2019 

 
Anexos 

 

 

Figura 1: Esquema de aquisição sonográfica utilizando o sonar de varredura lateral. 
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Figura 2: Esquema sísmico de aquisição. 
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Figura 3: Levantamento regional realizado entre os municípios de Tutóia e Luís Correia 
no rio Parnaíba. As linhas vermelhas na figura indicam o trajeto do barco no qual 
rebocou os equipamentos. 

 

 

Figura 4 : Representação esquemática da movimentação da onda P em um meio. 

 

 

Figura 5: Representação do movimento de uma massa d’água transportando apenas 
energia. 
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Figura 6: Equipamento utilizado na aquisição do rio Parnaíba: Side scan sonar modelo 
272-TD da Edge-Tech. 

 

 

Figura 7: Filtro TVG aplicado a linha sonográfica, seguindo o caminho 
Settings>EnableTVG. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 562 

 

 

Figura 8: Filtro Nadir aplicado a linha sonográfica, seguindo o caminho 
Settings>EnableNadirFilter. 

 

 

Figura 9: Ganho AGC aplicado a linha sonográfica, seguindo o caminho 
Settings>EnableAGC. 
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Figura 10: Aplicação dos filtros AGC, Nadir e TVG em uma área de borda de canal. 

 

 

Figura 11: Imagens A, C e E correspondem a linhas brutas (não processadas) onde não 
houve a aplicação de filtros. Imagens B, D e F correspondem respectivamente as 
mesmas linhas A, C e E, porem processadas e com a aplicação de filtros. 
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Figura 12: Equipamento utilizado na aquisição sísmica do rio Parnaíba: chirp de modelo 
SB0512i. 

 

 

Figura 13: Representação de um modelo de fluxo de processamento para sísmica de 
alta resolução. 
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Figura 14: Importação do dado para o programa Reflex no modo 2D- DataAnalysis. 
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Figura 15: Remoção da lamina d’água no dado. 
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Figura 16: Análise espectral realizada no dado. 

 

 

Figura 17: Aplicação do filtro de frequências no dado. A parte ‘A’ da figura mostra aonde 
o filtro foi aplicado, atenuando algumas das frequências indesejadas do dado. 
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Figura 18: Ganho AGC aplicado ao dado. A parte ‘B’ da figura mostra o dado com o 
ganho aplicado e os refletores que não eram possíveis de se visualizar na parte ‘A’ da 
figura sendo vistos. 

 

 

Figura 19: Aplicação da deconvolução para atenuação de múltiplas. A) presença de 
múltipla marcada por um quadrado vermelho. B) atenuação da múltipla observa em A) 
após aplicação da deconvolução. 
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TÍTULO: Análise da climatologia e eventos extremos de chuva e temperatura no 

Nordeste do Brasil: análise observacional e simulações com modelo dinâmico regional 

Resumo 

A ocorrência de eventos extremos podem acarretar em danos de ordem econômica e 
social. A intenção do presente trabalho fora tratar-se de estabelecer uma relação 
(correlação) entre o comportamento médio da temperatura do ar e o regime pluvial sobre 
a região do nordeste brasileiro, em anos normais e atípicos. O período de estudo tratou-
se de uma climatologia de 1981 a 2010, onde nesses anos houveram cinco anos 
normais, oito anos desfavoráveis e nove anos favoráveis a ocorrência de eventos 
extremos. Para simular o conduta das variáveis para o período, empregou-se a 
modelagem dinâmica regional, por intermédio do modelo regional ReGCM4. Utilizou-se 
a parametrizações de cumulus de Kain-Fritsch (1990) e de Arakawa e Schubert (1974), 
para descrever a chuva. O modelo conseguiu apresentar de forma satisfatória a relação 
entre o comportamento da temperatura do ar e a precipitação. 
 
Palavras-chave: Eventos extremos, modelagem regional, NEB 

TITLE: Climatology analysis and extreme events of rain and temperature in northeastern 

Brazil: observational analysis and simulations with regional dynamic model 

Abstract 

Extreme events can result in economic and social damage. The aim of the present work 
was to establish a relationship (correlation) between the average behavior of air 
temperature and the rainfall regime in the northeast region of Brazil, in normal and 
atypical years. The study period was a climatology from 1981 to 2010, where in these 
years there were five normal years, eight unfavorable years and nine years favorable to 
the occurrence of extreme events. To simulate the conduct of the variables for the period, 
the regional dynamic modeling was used through the regional model ReGCM4. Cumulus 
parameterizations by Kain-Fritsch (1990) and Arakawa and Schubert (1974) were used 
to describe rain. The model was able to satisfactorily present the relationship between 
air temperature behavior and precipitation. 
 
Keywords: Extreme events, regional modeling, NEB 

Introdução 

Eventos extremos causam danos de ordem econômica e social. Evidências 
observacionais mostram o aumento da precipitação em todo o globo (Alexander el at., 
2006). Com relação ao Nordeste do Brasil (NEB) as chuvas intensas, juntamente com 
eventos de secas severas, são os principais tipos de fenômenos naturais adversos. 
Alguns estudos recentes com informações de dados “in situ” no NEB mostraram um 
aumento gradativo no total de precipitação em várias localidades dessa região brasileira, 
como é o caso do Estado do Ceará (Santos el al.,2011), no entanto, em outras regiões, 
esse aumento não seja observado, tal como o semiárido nordestino (Oliveira et al., 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 570 

 

2013). Há ainda pesquisas que mostram o aumento da intensidade da chuva extrema 
na região do NEB, mas o percentual dos eventos de chuva extrema não está 
aumentando (p.e., Oliveira et al.,2014; Oliveira et al., 2017). Sabe-se que o NEB, sofre 
influência de diversos sistemas precipitantes (p.ex. Coutinho et al., 2010; Torres e 
Ferreira, 2011), tanto no verão quanto no inverno austral, sendo o mais significativo 
atuante sobre a porção mais norte da região, a Zona de Convergência Intertropical 
(ZCIT) (Molion eBernardo, 2002). Diante disso, o presente trabalho tem o intuito de 
simular e compreender o comportamento dinâmico da atmosfera no NEB, ele visa 
avaliar o comportamento da precipitação e a temperatura do ar em anos normais e 
atípicos. 
 
Metodologia 

 
O presente trabalho teve como região de estudo o NEB, o qual possui uma área de 
aproximadamente 1.554.291 km², e população de 56.560.081 habitantes, de acordo 
com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2015). O estudo em questão 
utilizou dados “in situ”, onde temos informações da precipitação pluvial, adquiridas 
através da Agência Nacional de Águas (ANA), para o período de 1981 a 2010, que são 
acumulados diários, entretanto os resultados propostos possuem foco nas simulações. 
Além, de dados de temperatura do ar a 2 metros, nas estações meteorológicas de 
superfície, do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). E ainda, informações de ar 
superior obtido via radiossondagens pelo Centro de Lançamento da Barreira do Inferno 
(CLBI) e do Instituto de Pesquisas Espaciais – Centro Região do Nordeste (INPE – 
CRN). A realização das métricas da simulação será realizado na sequência da pesquisa. 
Ressalta-se que o projeto foi renovado e terá mais um ano de execução. Devido a falta 
de alguns de dados observados, uma alternativa que mais se assemelha a realidade é 
o uso de reanálises, por isso as informações de temperatura empregadas são oriundas 
de dados da reanálise ERA-INTERIM, sendo essa gerada através do modelo de 
circulação global da atmosfera, desenvolvido pelo European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts (ECMWF), fornecendo as informações meteorológicas com 
distribuição homogênea dos pontos de grades, sendo 1,5º x 1,5º de longitude e latitude 
com diferentes níveis de altura, partindo da superfície até aproximadamente a 
estratosfera (1hPa). As simulações foram obtidas a partir do modelo de mesoescala, o 
ReGCMg 4.0 (Giorgi et al.,2012), no qual foi realizado as duas parametrizações para 
representação do comportamento da precipitação, sendo elas: a de Grell com 
fechamento de Kain-Fritsch e a parametrização de Grell com fechamento Arakawa e 
Schubert (1974), ambas com um espaçamento de grade de 25 km. As variáveis 
meteorológicas em estudo:a precipitação acumulada, temperatura média a 2 metros e 
o vapor d’ água à superfície. Para o processamento dos dados e geração das 
informações foi utilizado o sistema de computação de alto desempenho “clima01”, o qual 
pertence ao departamento de Ciências Atmosféricas e Climáticas (DCAC) e ao 
Programa de Pós Graduação em Ciências Climáticas (PPGCC), por os dados serem 
pesados, eles necessitam de uma grande capacidade computacional. Os softwares em 
uso foram o GrADS (Grid Analysis and Display System), para geração de imagens e o 
CDO (Climate Data Operators), onde esse foi empregado para a interpolação das 
informações. Onde o CDO é uma ferramenta de comandos estatísticos e aritméticos 
que são úteis para processar dados meteorológicos em formato GRIB e NetCDF. Já o 
GrADS é uma ferramenta de área de trabalho interativa, que auxilia na manipulação e 
geração de figuras. 
 
Resultados e Discussões 
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Para melhor compreender o comportamento da precipitação nos anos atípicos e 
normais, foi realizada correlação entre a temperatura do ar e a precipitação acumulada, 
simulada pelo modelo. Sabendo da limitação que há na modelagem regional, e que ela 
pode possuir erros sistemáticos em diferentes regiões, principalmente na faixa tropical 
do globo, devido principalmente a presença de um sistema precipitante semi-
permanente a ZCIT, que se caracteriza pela presença de cinturão de nebulosidade 
convectiva em toda faixa tropical. Alterações no padrão da circulação atmosférica zonal 
(leste-oeste) e meridional (norte-sul), que correspondem respetivamente a Célula de 
Walker e a Célula de Hadley, configuram possíveis mudanças na distribuição da chuva 
sobre o NEB, o período chuvoso da região (De Souza e Ambrizzi, 2002). Foram 
identificados os anos que sofreram e não sofreram variações na distribuição do regime 
precipitante durante o período de 1981 a 2010, e esses anos foram nomeados como: 1) 
Neutros: Para os anos, os quais se mantiveram dentro da média climatológica. Anos em 
questão: 1990, 1991, 1993, 1994 e 2002; 2) Desfavoráveis: Como sendo aqueles anos, 
onde a chuva foi abaixo do que a média climatológica. Anos em questão: 1983, 1987, 
1992, 1998, 2004, 2005, 2007 e 2010; 3) Favoráveis: Sendo os anos que ficaram acima 
da média climatológica. Anos em questão: 1984, 1985, 1986, 1989, 1999, 2000, 2001, 
2008 e 2009. Unindo os anos de acordo com seu comportamento, e realizando um 
média deles, é possível notar diferenças no regime pluvial para cada um dos casos. 
Partindo do entendimento da conduta normal da Célula de Walker (Figura 2), onde ela 
contém regiões de ascendência (baixa pressão a superfície) de massas de ar, 
principalmente sobre os continentes, na qual favorece a formação de nuvens, e 
subsidência (altas pressões a superfície), que dificulta a formação de nuvens, 
principalmente em áreas oceânicas. Em anos neutros (Figuras 3 e 4) é perceptível que 
no extremo norte do NEB, mais precisamente ao norte do Maranhão, foi onde ocorreu 
os maiores indices de chuva (acima de 180 mm), já com relação ao sul do nordeste, na 
região central da Bahia e no oeste do Rio Grande do Norte, foram as áreas onde a 
precipitação ficou abaixo de 10 mm. A temperatura reflete o ocorrido com relação a 
chuva, pois onde é possível notar os menores valores temperatura, que são abaixo de 
23 ºC, são os mesmos onde a chuva foi mais significativa e vice-versa. Em anos 
desfavoráveis (anos de El Niño, figura 5), quando há desconfiguração da Célula de 
Walker no oceano Pacífico Sul, que é ocasionada por a elevação da temperatura na 
costa oeste da América do Sul, o ramo ascendente é deslocado, alterando o local normal 
da convecção na região, criando assim, subsidência de massa de ar, consequentemente 
dificultando a formação de nuvens nas norte e nordeste do Brasil. Esse comportamento 
é reproduzido em partes pelo modelo, no qual foi possível verificar em anos 
desfavoráveis conforme apresentado na figura 6. A região que apresentou chuvas 
significativas fora o sudoeste da Bahia com aproximadamente 180 mm. Com relação ao 
comportamento térmico (figura 7), nota-se que em anos de El niño as temperaturas são 
mais elevadas que o normal na região. Segundo o modelo as localidades onde a chuva 
não ocorreu, ou houve pouca precipitação, foram similares com os locais onde houve 
temperaturas mais elevadasos. Com relação aos anos favoráveis (anos de La Niña, 
figura 8), sobre o oceano Pacífico Sul há a presença de águas mais frias do que a média 
dificultando a convecção sobre o oceano. Um dos ramos ascendentes da célula fica sob 
a região norte do Brasil, intensificando as correntes ascendentes devido a grande 
capacidade de evapotranspiração da região. Logo, o percentual total da chuva são bem 
maiores do que em anos neutros ou desfavoráveis, principalmente na região do 
Maranhão (acumulado de 160 mm), norte do Ceará (acumulado de 140 mm) e também 
na maior parte do Semiárido nordestino (acumulado de 40 mm), que foi mais chuvoso 
do que o normal (figura 9). Ao mesmo tempo, houve um impacto nos valores de 
temperatura, com valores mais baixos nessas regiões chuvosas.aiores valores da 
temperatura no NEB, assim como os locais onde foi localizada a chuva, as temperaturas 
foram mais amena, com valores em torno de 25 ºC (Figura 10). 
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Conclusão 

 
Diante do que fora exposto, nota-se que o modelo regional consegue captar bem a 
correlação entre a temperatura do ar e a precipitação, que são variáveis inversamente 
proporcionais, ou seja, valores baixos ou altos de temperatura do ar refletem em 
percentuais significativos ou não de chuva no NEB. Logo, verifica-se ReGCM4 
representou de forma relevante a relação de interação entre as variáveis temperatura e 
precipitação, pois quando houve anos onde as temperaturas foram mais elevadas, ou 
mais amenas, foi possível verificar a diminuição, ou aumento, dos valores de chuvas no 
NEB. A modelagem ainda foi capaz de captar a variabilidade interanual, quando 
analisamos anos contrastantes (Neutros, El Niño e La Niña). Os resultados 
apresentados são preliminares e uma análise mais consiste da simulação de 30 anos 
(já realizada), juntamente com a realização das métricas, em conjunto com dados 
observados será apresentada posteriormente e no relatório final, visto que o projeto foi 
renovado. 
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TEMPERATURA DOS OCEANOS TROPICAIS, v. 26, p. 157 - 165, 2011.  SOUZA, E.; 
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WALKER Circulation: o amigo da atmosfera do ENSO. Disponível em: 
<https://www.climate.gov/news-features/blogs/enso/walker-circulation-ensos-
atmospheric-buddy>. Acesso em: 02 ago. 2018. 
 
Anexos 

 

 

Figura 1- A região de estudo, Nordeste Brasileiro 

 

 

Figura 2 – Circulação de Walker em condições normais. 
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Figura 3 – Comportamento da precipitação em anos neutros. 
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Figura 4 – Comportamento da temperatura em anos neutros. 

 

 

Figura 5 – Circulação de Walker em condições desfavoráveis. Partes em azul águas 
mais frias que o normal, parte em laranja águas mais quentes que o normal. 
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Figura 6 – Comportamento da precipitação, em anos desfavoráveis. 
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Figura 7 – Comportamento da temperatura, em anos desfavoráveis. 

 

 

Figura 8 – Circulação de Walker em anos favoráveis. Parte em azul são as águas mais 
frias que o normal, já as parte em laranja são águas mais quentes que o normal. 
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Figura 9 – Comportamento da precipitação, em anos favoráveis. 
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Figura 10 – Comportamento da temperatura, em anos favoráveis. 
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TÍTULO: Integração de Dados de monitoramento de canais de maré em sistemas ilha-

barreira da margem Equatorial 

Resumo 

Localizado entre os estados do Piauí e Maranhão, o Delta do Rio Parnaíba corresponde 
a um dos segmentos da margem equatorial brasileira que por apresentar suas 
características morfológicas próximas de sua formação original é um importante objeto 
de estudo para compreender melhor os sistemas deltaicos, possibilitando o 
desenvolvimento de pesquisas na área de Geologia e Geofísica Marinha. Dessa forma, 
esse trabalho tem como objetivo fazer uma caracterização estratigráfica e sedimentar 
dos depósitos de um canal de maré do Delta do Rio Parnaíba, além de examinar 
possíveis mudanças no ambiente deposicional e nas condições de sedimentação 
durante a evolução geológica do delta. A metodologia utilizada consistiu na coleta, 
análise e interpretação de testemunhos coletados pelo método de vibração (Vibracore). 
Diferentes estudos foram realizados nos testemunhos: análise espectral de raios gama, 
descrição estratigráfica e registro fotográfico, análise dos sedimentos quanto a 
granulometria, morfoscopia, mineralogia, porosidade, quantificação dos teores de 
carbonato de cálcio e matéria orgânica. A integração, análise e interpretação desse 
conjunto de dados, associado a resultados obtidos em estudos anteriores, permitiu a 
constatação de que a mineralogia encontrada na base dos testemunhos analisados 
neste estudo é semelhante àquela presente em testemunhos localizados mais a oeste, 
o que permite inferir que houve mudança no fluxo do canal principal do Rio Parnaíba. 
 
Palavras-chave: Delta do Rio Parnaíba. Testemunhos. Análise Sedimentar. 

TITLE: Data integration of tidal channels monitoring in equatorial margin barrier islands 

systems 

Abstract 

Located between the states of Piauí and Maranhão, the Parnaíba River Delta 
corresponds to one of the segments of the Brazilian equatorial margin that, due to its 
morphological characteristics close to its original formation, is an important object of 
study to better understand deltaic systems, enabling the development of research in the 
area of Geology and Marine Geophysics. Thus, this work aims to make a stratigraphic 
and sedimentary characterization of the deposits of a tidal channel west of the Parnaíba 
Delta, besides examining possible changes in the depositional environment and 
sedimentation conditions during the geological evolution of the delta. The methodology 
used consisted of the collection, analysis and interpretation of cores collected by the 
vibration method (Vibracore). Different studies were carried out in the cores: gamma ray 
analysis, stratigraphic description and photographic record, sediment analysis for 
particle size, morphoscopy, mineralogy, porosity, quantification of calcium carbonate and 
organic matter contents. Integration, analyses and interpretation of this dataset, 
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associated with results obtained in previous studies, indicated that the mineralogy found 
at the base of the cores is similar to that present in cores located further west, leading to 
infer that there was a change in the flow of the main channel of the Parnaíba River.  
 
Keywords: Parnaiba River Delta. Cores. Sedimentary Analysis. 

Introdução 

O presente trabalho de pesquisa intitulado “Integração de dados de monitoramento de 
canais de maré em sistemas ilha-barreira da margem equatorial” tem como foco de 
estudo a região do Delta do Rio Parnaíba. Ele foi desenvolvido com o intuito de 
investigar o registro sedimentar, a estratigrafia e os processos envolvidos na deposição 
em canais de maré para investigar as variações nos processos sedimentares e a 
influência da tectônica e do nível do mar na construção do registro estratigráfico. 

Dessa forma, o objetivo principal foi a caracterização da cobertura sedimentar 
(composição, textura e propriedades físicas) da porção oeste do Delta do Rio Parnaíba 
através da descrição de testemunhos por vibração (Vibracore), dados de raio gama e 
análise de granulometria, mineralogia, textura, conteúdo de carbonato de cálcio e 
matéria orgânica dos sedimentos. Essa caracterização propiciou inferir as condições de 
deposição, como variações na energia hidrodinâmica no decorrer do tempo geológico, 
além de propor o sistema deposicional ao qual os testemunhos estão relacionados. 
Esses dados integrados contribuem no entendimento da evolução do Delta do Rio 
Parnaíba. 

Os deltas são sistemas transicionais formados na desembocadura de um rio em um 
corpo d’água (oceano, mar, laguna ou lagoa), gerando acumulação subaérea composta 
pela Planície Deltaica e subaquosa composta por Frente Deltaica e Prodelta (Castro e 
Castro, 2008) dos sedimentos transportados pelo rio. Os deltas são importantes 
economicamente por serem potenciais geradores de rochas com grande capacidade de 
armazenamento de fluido (água ou hidrocarbonetos), além da potencial geração de 
rochas com função de trapa para acumulação de óleo e gás (Pedreira da Silva, A. J. C. 
L.; Aragão, M. A. N. F & Magalhães, A. J. C. 2008). 

A deposição da carga sedimentar trazida pelo rio pode ser redistribuída por processos 
como ondas, correntes e marés. A influência mais notável de processo fluvial ou marinho 
na construção do delta é o critério para a classificação de Galloway (1975), que é a 
referência mais utilizada internacionalmente. Essa classificação utiliza um diagrama 
triangular onde cada vértice corresponde a um dos tipos de delta: dominados por rios, 
dominados por ondas e dominados por marés (Figura 1). Há também tipos 
intermediários que são resultado da combinação de rios e onda, ondas e marés, e rios 
e marés. 

O Delta do Rio Parnaíba, está localizado na margem equatorial brasileira, mais 
precisamente entre os estados do Piauí e Maranhão, na foz do segundo maior rio da 
região nordeste em termos de extensão, descarga e bacia hidrográfica (Aquino da Silva 
et al., 2015) (Figura 2). É um delta dominado por ondas e influenciado por marés (Wright 
et al.,1973; Orton and Reading, 1993; Reading and Collinson, 1996; Bhattacharya and 
Giosan, 2003; Szczygielski et al., 2015; Aquino da Silva et al., 2015). A leste do Rio 
Parnaíba, corre o afluente desse rio denominado Rio Iguaraçu. A oeste do delta, ocorre 
um sistema de canais de marés conectados ao Rio Parnaíba por um canal artificial 
(Aquino da Silva et al., 2015). 
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Atualmente ações antrópicas como desvios de curso dos rios, construção de barragens, 
extração de água e atividade agrícola afetam os grandes deltas intensificando a 
ocorrência de inundações marinha, erosão costeira e subsidência, modificando a 
morfologia e dinâmica natural dos mesmos. Segundo Szczygielski et al., 2015, o Rio 
Parnaíba mesmo com construção de uma barragem em curso manteve suas 
características naturais entre o barramento e sua foz. A pouca ocupação humana da 
região também é um fator que contribui para que as características morfológicas do 
delta sejam preservadas, sendo um exemplo de sistema deposicional próximo ao estado 
natural. Isso o torna um alvo interessante para o desenvolvimento de pesquisas de 
geologia e geofísica marinha e evolução da costa. 

Os testemunhos coletados e analisados estão situados em um canal de maré a oeste 
do Rio Parnaíba como ilustra a Figura 3. 

 
Metodologia 

 

A metodologia utilizada contou com duas etapas, uma primeira consistiu nas atividades 
de campo, onde testemunhos foram coletados pelo Grupo de Pesquisa em Geologia e 
Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental (GGEMMA) da UFRN, ao longo de toda 
extensão do Delta do Rio Parnaíba. A segunda etapa envolveu atividades em 
laboratório, onde os testemunhos coletados na etapa anterior foram descritos, 
fotografados e analisados quanto ao perfil de raios gama, morfoscopia, granulometria, 
composição mineralógica, porosidade, quantificação dos teores de carbonato de cálcio 
e matéria orgânica. 

O método utilizado para a obtenção dos testemunhos foi a sondagem por vibração 
(vibracore), que obtém amostras não perturbadas de sedimentos moles e 
frequentemente saturados em água. Esse método utiliza um vibrador de imersão, motor, 
tubos de testemunhagem, tripé e talha. No início da operação o vibrador de imersão é 
vinculado ao tubo de testemunhagem, o motor é acionado e o tubo penetra na cobertura 
sedimentar por vibração (Figura 4). Após a penetração o tubo é tampado e recuperado 
através de uma talha manual que é fixada ao tripé. Ao fim da coleta os tubos foram 
secionados de metro em metro, para facilitar o transporte, tendo o cuidado de identificar 
corretamente topo e base, para a descrição e análises feitas posteriormente. 

A etapa das atividades em laboratório foi iniciada com a análise de perfis de raios gama, 
realizada no laboratório de sedimentologia da Petrobras (UO-RNCE). O equipamento 
utilizado para obter os perfis de Raio Gama foi o coregama; nele o testemunho, com 
cerca de 1m, é inserido e passado, a uma velocidade constante, por um cintilômetro, 
que emite fótons quando atingido pela radiação gama emitida pelos sedimentos. Os 
fótons são detectados por um fotomultiplicador acoplado ao cristal, produzindo um pulso 
elétrico que é transformado em uma unidade física mensurável, tendo como resultado 
a curva do perfil de Raios Gama, medido a cada 2 cm do testemunho (Praxedes Silva, 
2018). 

No Laboratório de Geologia e Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental 
(GGEMMA), localizado no Departamento de Geologia da UFRN, foi realizada a 
descrição dos testemunhos. Para isso os mesmos foram colocados sobre uma bancada, 
divididos em duas partes com cerca de 100cm cada. A descrição foi feita com o auxílio 
de uma régua de 100cm para marcar os intervalos em que o sedimento apresentava 
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características semelhantes. As características observadas na descrição foram a cor, 
textura, presença de matéria orgânica, conteúdo fossilífero e ocorrência de estruturas 
sedimentares. 

Para determinação da cor de cada intervalo descrito foi utilizada a cartela de cores “Rock 
Color Chart” de Munsell (2009). Para a textura ao tato o sedimento foi classificado como 
areia fina, média, grossa ou lama (silte/argila). 

Ao fim de cada descrição os testemunhos foram fotografados com o auxílio de um tripé 
e câmera fotográfica, usando uma régua como escala. Um mosaico das fotos foi feito 
com o software Adobe Illustrator CC 2018. 

Dando prosseguimento às análises, foi feita a determinação da porosidade do material. 
A amostragem dos testemunhos foi realizada utilizando seringas para retirar sedimento 
a cada 4cm. A seringa foi pesada previamente e em seguida anotado o volume de 
material marcado na parte externa da seringa. As amostras então foram levadas para a 
estufa do Laboratório de Sedimentologia do Departamento de Geologia (LabSed), onde 
secaram por 24 horas a 50ºC para retirar toda a água presente. Posteriormente, as 
amostras foram pesadas e para obter a massa do sedimento foi subtraído a massa da 
seringa vazia da massa da seringa com sedimento. Tendo então a massa e o volume, 
foi calculada a densidade do sedimento e de maneira indireta sua porosidade. 

A análise morfoscópica foi feita usando uma Lupa Zeiss Stereo Discovery V8 com uma 
câmera acoplada, disponível no GGEMMA. Ao longo de todo o testemunho foram 
coletadas amostras a cada 4cm, essas amostras foram levadas para secagem na estufa 
durante 24h a 50ºC. Quando secas as amostras foram levadas a lupa e foi descrito o 
arredondamento dos grãos, esfericidade, presença de matéria orgânica, bioclastos, 
mineralogia e fração granulométrica (Figura 5). O livro “Minerais em grãos: técnicas de 
coleta, preparação e identificação” de autoria de PEREIRA, ÁVILLA E LIMA (2005) foi a 
bibliografia que auxiliou na descrição mineralógica e na esfericidade e arredondamento 
dos grãos. 

A atividade subsequente foi a quantificação do teor de matéria orgânica, que foi 
determinado pelo método “Loss-on-ignition” (DAVIES, 1974). Novamente foram feitas 
amostragens a cada 4cm do testemunho e levadas à estufa para secagem a 50ºC. Em 
seguida as amostras foram colocadas em cadinhos (que foi pesado antes e depois de 
acondicionar o sedimento) e os mesmos foram levados à mufla e submetidos a uma 
temperatura de 600ºC durante 5 horas, para ser feita a queima da matéria orgânica 
(Figura 6). Quando frios, os cadinhos foram pesados novamente para quantificar a 
massa de material que foi perdida, e desta forma determinar o teor de matéria orgânica. 

Por fim foi feita a quantificação de carbonato no Laboratório de Geoquímica da UFRN. 
Após ser feita a amostragem a cada 4 cm e secagem a 50ºC na estufa as amostras 
foram colocadas em béqueres (tarados na balança) e anotadas as massas. Foi então 
adicionado ácido clorídrico (HCl) a 10% às amostras e 12h depois foi realizada a 
lavagem do sedimento para a retirada do ácido (Figura 7). Para a lavagem foram 
utilizados filtros de papel (pesados previamente), funis e recipientes para receber a 
mistura água + ácido. O sedimento com o ácido foi despejado no funil com o filtro e 
lavado com cerca de 2 litros de água. Terminada a lavagem os filtros foram levados à 
estufa e quando secos foram pesados filtro + sedimento para se obter a massa após o 
ataque ácido e quantificar o teor de carbonato. 
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Resultados e Discussões 

 

Neste segmento serão abordados os resultados obtidos na descrição de testemunhos 
coletados na poção oeste do Delta do Rio Parnaíba, assim como os dados de raio gama, 
granulometria, mineralogia, porosidade e teores de carbonato de cálcio e matéria 
orgânica obtidos para cada intervalo que foi individualizado. 

Dois testemunhos (VC17031301 e VC17031303) foram descritos observando suas 
características: cor, textura, presença de matéria orgânica, conteúdo fossilífero e 
ocorrência de estruturas sedimentares. Em outros dois testemunhos (VC-03 e VC-10) 
além da descrição citada acima foram obtidos dados de raio gama, granulometria, 
mineralogia, porosidade e teores de carbonato de cálcio e matéria orgânica. 

O testemunho VC17031301 em sua totalidade é composto por sedimento de 
granulometria silte-argila, apresentando espaços vazios em algumas partes, isso ocorre 
devido à perda de água que estava acumulada nos poros do material, fazendo com que 
haja uma contração do material. O testemunho originalmente recuperado tinha 131cm, 
porém com a desidratação foi preservado apenas 117,5 cm. 

Na profundidade de 117,5cm até 71,5cm o material apresentou coloração Dusky brown 
(5YR 2/2) e algumas partes cor Moderate brown (5YR 3/4). Não foi observada presença 
de matéria orgânica. Entre 71,5cm e 46,5cm o material é siltico-argiloso, apresenta um 
pedaço de galho de planta e algumas raízes, além disso encontra-se um nódulo de cor 
Moderate brown (5YR 3/4). No intervalo de 46,5cm a 22cm a coloração também é Dusky 
brown (5YR 2/2) e há presença de raízes de planta. Na porção entre 22cm a 8cm foi 
identificada uma coloração Dusky yellowish brown (10YR 2/2) e algumas partes 
circulares de cor Very pale orange (10YR 8/2) de pequeno diâmetro (quanto, insira o 
valor em cm). Por fim, no intervalo de 8cm ao topo do testemunho foi encontrado 
material desagregado compacto, de coloração Dusky yellowish brown (10YR 2/2), com 
algumas porções exibindo uma coloração Dark reddish brown (10R 3/4) devido oxidação 
do material. Em todo o testemunho notou-se a presença de um material de cor Very pale 
orange (10YR 8/2) com 5mm de espessura nos lados esquerdo e direito. 

O testemunho VC17031303 iniciando na profundidade 214cm até 196cm apresenta 
material silte/argiloso de cor Grayish brown (5YR 3/2) sem estruturas sedimentares. De 
196cm a 184cm há alternância de material siltoso Grayish brown (5YR 3/2) com areia 
muito fina Dark yellowish orange (10YR 6/6), com espessura das lâminas mostrando 
variação de 2 a 5 mm. Entre 184cm e 134cm foi observada a presença de pedaço de 
madeira e raízes finas dentro do material siltoso de cor Dusky brown (5YR 2/2), algumas 
partes apresentaram uma cor Moderate brown (5YR 3/4). No intervalo de 134cm a 
116cm predominou um material silte/argiloso Moderate brown (5YR 3/4) maciço com 
presença de raízes. Entre 116cm a 113cm houve predominância da areia muito fina de 
cor Dark yellowish orange (10YR 6/6). De 113cm a 105cm foi identificada a presença de 
material silte-argiloso maciço de coloração Moderate brown (5YR 3/4) e presença de 
raízes. Entre 105cm e 82cm o material siltoso apresentou raízes de planta bem finas. 
Na profundidade de 82cm a 74cm no início e final do intervalo há uma lâmina areia muito 
fina de coloração Dark yellowish orange (10YR 6/6), na parte central há silte/argila com 
coloração Moderate brown (5YR 3/4) com algumas raízes. No intervalo de 74cm a 59cm 
houve variação apenas na coloração do material, algumas partes apresentaram cor 
Grayish brown (5YR 3/2), porém também foram observadas porções maciças de 
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material com coloração Moderate reddish brown (10R 4/6) com raízes. De 59cm a 34cm 
a granulometria permaneceu a mesma, a presença de raiz de plantas ainda foi 
registrada, a coloração do material é Grayish brown (5YR 3/2). Para o intervalo de 34cm 
a 2cm a granulometria do material é a mesma (silte/argila) de cor marrom escuro Dusky 
brown (5YR 2/2), entretanto apresentou uma maior quantidade de raízes, bem como 
pedaços de madeira e folha. Nos 2cm finais do testemunho houve perda de material. 

No testemunho VC-03, iniciando da base (200cm) até a profundidade de 173cm a 
granulometria predominante foi o silte grosso. A esfericidade dos grãos foi considerada 
média a baixa e quanto a angulosidade sub-angulosos a sub-arredondados. Os minerais 
acessórios encontrados foram: Ilmenita, biotita, magnetita e muscovita. Com relação ao 
perfil de raios gama o valor máximo da contagem total de radiação gama medido foi de 
19,57 API enquanto o valor mínimo foi de 7,69 API. A porosidade medida variou de 
51,26% a 48,83%. O teor de matéria orgânica foi entre 13,07% e 3,6%. E o teor de 
carbonato teve valor máximo de 22,06% e mínimo de 5,14%. 

Para o intervalo de 173cm a 141,5cm a granulometria predominante foi areia (muito fina 
a média) com intercalações de silte grosso. Os grãos apresentaram esfericidade média 
a baixa, e arredondamento sub-anguloso a arredondado. Os minerais acessórios 
observados foram ilmenita, epídoto, estaurolita, monazita e muscovita. O perfil de raio 
gama nesse intervalo mostrou valores entre 8,38 e 7,94 API. A porosidade variou entre 
51,26% e 48,8%. O teor de matéria orgânica máximo foi de 6,95% e o mínimo de 5,17%. 
O teor de carbonato quantificado teve seu maior valor em 164cm (19,56%), o restante 
do testemunho registrou valores entre 11,79% e 8,86%. 

O intervalo de 141,5cm a 55cm apresentou laminações plano paralelas, a granulometria 
predominante foi a areia fina a média. Seus grãos apresentaram esfericidade média e 
arredondamento anguloso a sub-arredondado. Minerais acessório identificados foram 
ilmenita, epídoto, estaurolita, magnetita, monazita e muscovita. O perfil de raios gama 
apresentou valor entre 8,38 API e 0,32 API. A porosidade variou de 60,43% a 52,67%. 
O teor de matéria orgânica teve seus valores entre 6,95% e 1,04%. A quantificação de 
carbonato resultou em valores entre 11,79% e 3,82%. 

Da profundidade de 55cm até o topo do testemunho (0cm) a granulometria 
predominante foi areia muito fina a média contendo algumas porções lamosas 
constituídas por silte grosso. A esfericidade dos grãos foi considerada média a baixa e 
quanto a angulosidade angulosos a sub-arredondados. Os minerais acessórios 
encontrados foram: ilmenita, biotita, epídoto, magnetita, monazita e muscovita. Com 
relação ao perfil de raios gama o valor máximo medido foi de 11,17 API enquanto o valor 
mínimo foi de 0,32 API. A porosidade medida variou de 62,22% a 55,22%. O teor de 
matéria orgânica foi entre 2,48% e 1,85%. E o teor de carbonato teve valor máximo de 
6,37% e mínimo de 1,55%. 

O testemunho VC-10 apresentou 194,5cm de recuperação. Da sua base até a 
profundidade de 159cm a granulometria identificada foi areia fina a média. Os grãos 
apresentaram esfericidade média a baixa, e arredondamento sub-arredondado a 
anguloso. Os minerais acessórios identificados foram ilmenita, apatita, epídoto, 
magnetita, muscovita, sillimanita e turmalina. O perfil de raio gama nessa porção 
mostrou valores entre 3,9 e 0,35 API. A porosidade mostrou valores entre 46,60% e 
33,66%. O teor de matéria orgânica máximo foi de 2,26% e o mínimo de 0,95%. O teor 
de carbonato quantificado teve seu maior valor em 164cm (19,56%), nas demais partes 
ficou entre 2,9% e 1,3%. 
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Da profundidade de 159cm até 150cm a granulometria predominante foi areia muito fina 
a fina contendo algumas porções lamosas constituídas por silte grosso. A esfericidade 
dos grãos foi considerada média a baixa e quanto a angulosidade eram angulosos a 
sub-arredondados. Os minerais acessórios encontrados foram: Ilmenita e magnetita. 
Com relação ao perfil de raios gama o valor máximo medido foi de 0,43 API enquanto o 
valor mínimo foi de 0,35 API. A porosidade medida variou de 46,6% a 36,6%. O teor de 
matéria orgânica foi entre 24,15% e 2,75%. E o teor de carbonato teve valor máximo de 
9,45% e mínimo de 4,80%. 

No intervalo de 150cm a 52cm a granulometria predominante foi a areia média. Seus 
grãos apresentaram esfericidade média e arredondamento sub-anguloso a sub-
arredondado. Minerais como ilmenita, apatita, granada, magnetita, muscovita, sillimanita 
e turmalina foram encontrados de maneira acessória. O perfil de raios gama teve um 
valor máximo de 0,43 API e mínimo de 0,29 API. A porosidade variou de 31,4% a 29,7%. 
O teor de matéria orgânica teve seus valores entre 0,63% e 0,23%. A quantificação de 
carbonato resultou em valores entre 1,94% e 0,33%. 

Para o intervalo de 52cm a 40cm a granulometria apresentou predomínio de areia (fina 
a média) com porções lamosas. Os grãos apresentaram esfericidade média e 
arredondamento sub-anguloso a sub-arredondado. Os minerais acessórios identificados 
foram ilmenita, apatita, hornblenda, magnetita e sillimanita. O perfil de raio gama nessa 
porção mostrou valores de 0,30 API. A porosidade teve resultado entre 46,37% e 
30,72%. O teor de matéria orgânica máximo foi de 4,97% e o mínimo de 0,97% e o teor 
de carbonato quantificado entre 11,03% e 5,90%. 

A última seção, que corresponde a profundidade de 40cm ao topo era constituído por 
um material de granulometria silte grosso. A esfericidade dos grãos foi considerada 
média a alta e quanto a angulosidade eram sub-angulosos a sub-arredondados. Os 
minerais acessórios encontrados foram: Ilmenita e apatita. Com relação ao perfil de 
raios gama o valor máximo medido foi de 8,84 API enquanto o valor mínimo foi de 0,30 
API. A porosidade medida variou de 61,62% a 50,94%. O teor de matéria orgânica foi 
entre 15,79% e 13,64%. E o teor de carbonato teve valor máximo de 17,71% e mínimo 
de 12,77%. 

Em nenhum dos intervalos dos testemunhos VC-03 e VC-10 foi observado 
macroscopicamente a presença de matéria orgânica e conteúdo fossilífero. 

A relação entre a granulometria, o perfil de Raios Gama, porosidade e teores de matéria 
orgânica e carbonato podem ser visualizados nas Figuras 8 e 9. A partir desses dados 
observa-se que o perfil de raios gama mostra os maiores valores de API nos intervalos 
que apresentam predominantemente material lamoso (de menor granulometria) uma 
vez que filossilicatos e feldspato potássico são os principais constituintes desse material, 
e esses minerais tem em sua composição elementos que emitem radiação (K, U, Th). 
Para as porções arenosas, de granulometria mais grossa, os valores de API são 
menores pois a areia é formada essencialmente por quartzo, mineral que não emite 
radiação. 

Assim como os valores de API, os teores de matéria orgânica e carbonato variam 
conforme o tamanho do grão. No sedimento de granulometria fina (silte-argiloso), os 
valores geralmente são maiores do que sedimentos de granulometria mais grossa 
(areias). 
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Com relação a porosidade, no testemunho VC-03 foram observados valores constantes; 
isso permite deduzir que o material do testemunho é um sedimento recente, pois o 
tempo de deposição não foi suficiente para que houvesse o processo de compactação, 
uma vez que em sedimentos já compactados a porosidade do material silte-argiloso é 
maior que da areia. No testemunho VC-10 a porosidade difere quanto a granulometria. 
Tem-se uma menor porosidade média nas porções de granulometria areia, podendo 
inferir que esse testemunho sofreu uma maior compactação devido ao maior tempo de 
soterramento dos grãos. 

A partir dos dados obtidos os testemunhos descritos foram correlacionados com 
trabalhados realizados por Smith (2017) e Nóbrega (2018) recentemente na mesma 
área (Figura 10). O testemunho VC-03 apresenta em sua base uma mineralogia 
semelhante a encontrada no topo de dois testemunhos descritos por Smith (2017) e no 
seu topo minerais que se assemelham com a porção intermediária dos testemunhos de 
Smith. Dessa forma, é possível inferir que havia uma conexão direta entre a porção 
oeste do delta e o canal principal do Rio Parnaíba. Os sedimentos oriundos do Rio 
Parnaíba eram depositados na porção oeste do delta, onde hoje estão os canais de 
maré e com o fim dessa conexão direta os sedimentos passaram a vir de outra fonte, 
como pequenos rios efêmeros segundo Smith (2017). 

 
Conclusão 

 

Com os resultados adquiridos pode-se observar que o perfil de Raios Gama possibilitou 
inferir sobre a granulometria, baseado na presença de elementos radioativos ou não. A 
partir do perfil de porosidade, foi possível obter informações a respeito do tempo de 
soterramento de cada testemunho, tendo em vista que, ela pode variar de acordo com 
a granulometria, porém, ao apresenta-se constante em um testemunho indicou que o 
sedimento sofreu pouco tempo de compactação. Desta forma, pode-se dizer que o 
sedimento contido em um testemunho é mais jovem que o outro. Os perfis de matéria 
orgânica e carbonato mostraram variações de acordo com a granulometria, tendendo a 
ter maiores valores em materiais mais finos. 

A partir da integração os todos os dados, incluindo a análise dos testemunhos de outros 
trabalhos recentemente realizados na área d estudo, percebeu-se que a mineralogia 
acessória observada nas bases dos testemunhos coincide com a encontrada em outros 
testemunhos a oeste, e seus topos estão relacionados com testemunhos analisados a 
leste. Mostrando assim que o Rio Parnaíba foi submetido a uma mudança no fluxo do 
canal principal, migrando de oeste para leste ao longo do tempo, alterando assim, a 
fonte sedimentar da porção oeste do delta. 

Pode-se concluir que as varáveis analisadas nesse trabalho (Raios Gama, 
granulometria, porosidade, conteúdo de matéria orgânica e carbonato de cálcio) se 
mostraram de grande utilidade na interpretação sedimentológica dos testemunhos. E a 
comparação com dados pré-existentes possibilitou inferir sobre a evolução do delta. 

Os estudos ainda estão em andamento, e dando continuidade ao trabalho, com nova 
quota de bolsa IC estão sendo feitas análises granulométricas, quantificação dos teores 
de carbonato de cálcio e matéria orgânica e análises morfoscópicas de outros 
testemunhos de maneira a obter uma maior gama de informações que contribuam para 
um melhor entendimento sobre a evolução do Delta do Rio Parnaíba. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Modelo triangular de classificação de Deltas. Fonte: Modificado de Galloway 
(1975). 
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Figura 2 - Representação do Delta do Parnaíba com suas feições características, a 
oeste tem-se os canais de maré e a leste o Rio Iguaraçu. Fonte: Modificado de Silva 
(2015). 
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Figura 3 - Mapa de localização dos testemunhos analisados. 

 

 

Figura 4 - A) tripé utilizado para a coleta do testemunho. B) Operação sendo realizada. 
Fonte: Helenice Vital. 
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Figura 5 - Amostra sendo descrita na Lupa Zeiss Discovery V8. 
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Figura 6- Amostras nos cadinhos dentro da mufla em que foram submetidas à queima 
da matéria orgânica. 
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Figura 7 - Amostras no processo de lavagem em primeiro plano e amostras nos 
béqueres com solução de HCl ao fundo. 
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Figura 8 - Perfis integrados do testemunho VC-03. 

 

 

Figura 9 - Perfis integrados do testemunho VC-10. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 596 

 

 

Figura 10 - Mapa de localização dos testemunhos comparados. 
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TÍTULO: Fenômenos não lineares em condensados de Bose-Einstein com acoplamento 

spin-órbita 

Resumo 

Nós simulamos a dinâmica para um sistema de partículas ultrafrias a partir de um estado 
genérico de não equilíbrio e o deixamos termalizar até a distribuição de Maxwell-
Boltzmann. Então implementamos um conjunto de testes de qualidade para verificar o 
funcionamento do código. Pretendemos aplicar o código para a descrição de modos 
coletivos em um potencial harmônico, como o sloshing e o breathing. Depois 
generalizaremos o método para a descrição de férmions e bósons com interações de 
longo alcance. 
 
Palavras-chave: Gases ultrafrios, Dinâmica de partículas, equação de Boltzmann 

TITLE: Simulation of the dynamics of ultracold gases via the Boltzmann Equation 

Abstract 

We simulate the dynamics for a system of ultra cold particles from a generic non-
equilibrium state and let it thermalize to the Maxwell-Boltzman distribution. We then 
perform a set of reliability tests to check the code. We intend to apply it to the description 
of the collective modes in a harmonic potential, such as the sloshing and breathing 
modes. Than we will generalize the method to the description of fermions and bosons 
with long-range interaction. 
 
Keywords: Ultracold gases, Particle dynamics, Boltzmann equation 

Introdução 

A simulação da dinâmica de partículas é uma tarefa que demanda bastante tempo de 
processamento do computador. Pois estamos lidando com um número da ordem de 
milhares de partículas. Para cada uma delas, devemos evoluir a sua trajetória em um 
curtíssimo intervalo de tempo e para cada par de partículas, buscar por suas colisões. 
Por isso, nosso objetivo aqui é desenvolver um código que irá nos possibilitar estudar a 
dinâmica de gases ultrafrios em tempo hábil e de forma suficientemente precisa. 
Devemos ser capazes de verificar a manifestação de fenômenos de grupo como a 
termalização do gás fora de equilíbrio. Para isso, implementamos uma série de testes 
para verificar se o código funciona corretamente. 
 
Metodologia 

 
Nós simulamos um sistema de milhares de partículas com interação de curto alcance 
em uma caixa sem potencial. Evoluímos a trajetória das partículas utilizando o método 
de Verlet para resolução da lei de Newton. Geramos o estado inicial do gás fora de 
equilíbrio e o deixamos evoluir até termalizar. Nós geramos a amostra de partículas com 
a posição distribuída de forma homogênea na caixa e com o módulo de sua velocidade 
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fixo, mas com direção distribuído de forma também homogênea sobre o ângulo sólido 
de 4pi. Para a evolução da trajetória, utilizamos o método de Verlet devido à simetria 
das equações de Newton para dinâmica de partículas clássicas. Obtendo, assim, uma 
precisão de quarta ordem. O método consiste, basicamente, em evoluir o momento e a 
posição das partículas com uma diferença de meio intervalo de tempo. Com relação às 
condições de contorno da caixa, implementamos paredes sólidas nos limites da caixa. 
De forma que quando a partícula os atravessa, sua posição é refletida em relação à 
parede em questão e a componente de seu momento nessa direção é invertido. A 
interação entre as partículas é curto alcance, ou seja, elas irão colidir de forma 
totalmente elástica se estiverem a uma distância menor que um limite fixo. Para buscar 
a colisão entre pares de partículas, dividimos a caixa em celas menores, de forma que 
a partícula que reside em certa cela no passo de tempo em questão somente poderá 
interagir com outras partículas da mesma cela ou de celas vizinhas. Assim, reduzimos 
de forma significante o tempo de processamento, dado que em caso contrário, teríamos 
que buscar por colisões entre todas as partículas, mesmo entre as mais distantes. 
 
Resultados e Discussões 

 
Em nosso estudo, geramos uma amostra de partículas fora de equilíbrio térmico. Então, 
a deixamos evoluir até a termalização. Pretendemos observar que a distribuição de 
energia das partículas obedeça à distribuição de Maxwell-Boltzmann. Conforme 
podemos observar nas Figuras 1 e 2, após 200 passos de tempo, o nosso sistema de 
5000 partículas se adequa à distribuição de Maxwell-Boltzmann de suficientemente 
precisa, como esperado. Sua distribuição de energia é compatível com o que a teoria 
prediz. 
 
Conclusão 

 
Como queríamos, construímos um código capaz de simular a dinâmica de um sistema 
de muitas partículas de forma precisa em tempo hábil. A partir de um estado fora de 
equilíbrio, nosso sistema de partículas foi capaz de evoluir até a distribuição de Maxwell-
Boltzmann. Estamos confiantes que podemos aplicar esse código para um potencial 
harmônico e observar os modos coletivos de sloshing e breating. Também poderemos 
aplicar o método para simular a dinâmica de férmions e bósons com interação de longo 
alcance. 
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Figura 1: Distribuição de energia. 
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Figura 2: Distribuição de energia linearizada. 
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TÍTULO: Caracterização geológica de gabro-noritos da região Seridó / RN 

Resumo 

 

       A área de estudo está localizada a leste do município de São José do Campestre-
RN, nordeste do Brasil, inserida no contexto geológico do Maciço São José do 
Campestre (MSJC), na Província Borborema. O MSJC é composto por um núcleo 
central de idade arqueana, envolto por rochas metaplutônicas de idade 
paleoproterozóica. Os gabros-noritos, foco desse trabalho, ocorrem intrusivos em 
ortognaisses paleoproterozóicos e associados a granitoides porfiríticos. Este trabalho 
objetiva, portanto, a caracterização geológica dessas rochas, inicialmente classificadas 
na literatura como dioritos porfiríticos. Durante o desenvolvimento da pesquisa, foi 
realizado mapeamento geológico em escala de semi-detalhe, descrições petrográficas 
de lâminas delgadas e análises de dados de química mineral, estes últimos a partir de 
amostras coletadas em campo. A análise dos dados petrográficos e geoquímicos 
possibilitou classificar os corpos como olivina gabro-noritos e biotita gabro-noritos, com 
mineralogia composta essencialmente por forsterita (Fo61Fa38), hiperstênio 
(Wo1,3En61,5Fs37,1), diopsídio (Wo47,8En39,5Fs12,7), augita 
(Wo35,5En41,6Fs22,9), Mg-hornblenda, labradorita (An56,69Ab42,8Or0,6) e Mg-biotita 
(rica em Ti). 

 
 
Palavras-chave: Gabro-norito, Maciço São José do Campestre, Província Borborema 

TITLE: Geological characterization of gabbro-norites from the Seridó / RN region 

Abstract 

 

        The study area is located east of the São José do Campestre-RN city, northeastern 
Brazil, in the geological context of the São José do Campestre Massif (MSJC), 
Borborema Province. The MSJC is composed of a central archean age nucleus, 
surrounded by paleoproterozoic metaplutonic rocks. Gabbro-norites, the focus of this 
work, occur intruding in paleoproterozoic orthognaisses and associated with porphyritic 
granitoids. This work aims, therefore, the geological characterization of these rocks, 
initially classified in the literature as porphyritic diorites. During the development of the 
research, semi-detailed scale geological mapping, thin section petrographic descriptions 
and analysis of mineral chemistry data were performed from field samples. The 
petrographic analysis and geochemical data made it possible to classify the bodies as 
gabbro-norite olivine and gabbro-norite biotite, with mineralogy composed essentially of 
forsterite (Fo61Fa38), hypersthene (Wo1,3En61,5Fs37,1), diopside 
(Wo47,8En39,5Fs12,7), augite (Wo35.5En41.6Fs22.9), Mg-hornblende, labradorite 
(An56.69Ab42.8Or0.6) and Mg-biotite (rich in Ti). 
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Keywords: Gabbro-norite, São José do Campestre Massif, Borborema Province 

Introdução 

     A região estudada localiza-se a leste do município de São José do Campestre, 
mesorregião agreste do estado do Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil (figura 1). 
Tem seu acesso principal por meio das rodovias federais BR-101 ou BR-226, a partir da 
capital Natal. Está inserida no contexto geológico do Maciço São José do Campestre 
(MSJC), na Província Borborema. 

 

        Denominada por Almeida et al. (1981), a Província Borborema representa 
segmentos crustais caracterizados por rochas gnáissicas migmatizadas cujas idades 
variam de arqueanas a paleoproterozoícas, correspondendo ao substrato geológico 
regional. Ocorrem, ainda, grandes faixas de rochas supracrustais paleoproterozoícas a 
neoproterozóicas, separadas por blocos desse embasamento. A Província é limitada a 
sul pelo Cráton São Francisco, a oeste é recoberta por sedimentos fanerozóicos da 
Bacia do Parnaíba, a norte e a leste pela Margem Continental Atlântica. Vale destacar 
características importantes dessa província como um expressivo magmatismo 
ediacarano (Nascimento et al., 2015) e um sistema de zonas de cisalhamento de 
cinemática predominantemente dextrógira, caracterizando o último evento de 
deformação dúctil regional (Orogênese Brasiliana-Pan africana) que afetou a região 
entre 700 a 450 Ma (Almeida et al. 1977). 

 

    Dentre os blocos crustais em que a Borborema é dividida, destaca-se o Maciço São 
José do Campestre (MSJC), onde está posicionado mais especificamente o objeto de 
estudo. O qual é limitado a sul pela zona de cisalhamento Remígio-Pocinhos, a oeste 
pela zona de cisalhamento Picuí-João Câmara, a norte e leste pelas rochas 
sedimentares da Bacia Potiguar e da dinâmica costeira (Brito Neves, 1983). Este bloco 
tem sua porção central composta por um núcleo de idade arqueana, constituído de 
ortognaisses, diversos tipos de migmatitos, granulitos e uma sequência de rochas 
básicas (Dantas et al. 1997, 1998). Essa litologia mais antiga é envolvida por rochas 
metaplutônicas paleoproterozóicas migmatizadas, de composição diorítica a 
granodiorítica, correspondentes ao Complexo Caicó, além de augen gnaisses e 
leucogranitos (Souza et al. 2016). 

 

    Apesar do MSJC apresentar um volumoso plutonismo, há dificuldades para a efetiva 
caracterização das suítes alcalinas shoshoníticas devido a raridade de tipos menos 
diferenciados ainda com mineralogia primária preservada. Tendo em vista essa 
problemática e que corpos plutônicos ediacaranos máficos a intermediários com 
química de shoshonitos têm sido descritos na literatura (Nascimento et al., 2008), o 
presente trabalho tem como objetivo a descrição petrográfica e textural, incluindo 
química mineral e o contexto geológico de rochas da série shoshonítica (Morrison, 
1980), mais especificamente gabro-noritos encontrados no leste do Rio Grande do 
Norte. Essa Suíte compreende as rochas do termo gabro-dioríticos a dioritos/quartzo 
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dioritos e quartzo monzodioritos, ocorrendo como pequenos plútons isolados ou 
associados a corpos da suíte porfirítica. 

 
Metodologia 

 

     O trabalho foi desenvolvido a partir de três etapas: revisão bibliográfica, 
caracterização de campo e interpretação de dados. O objetivo dessa metodologia foi 
estudar e descrever detalhadamente a geologia dos corpos de interesse e das litologias 
secundarias, além de produzir um mapa geológico final que caracteriza essa área. 

 

     Revisão bibliográfica – Realizou-se pesquisa na bibliografia sobre suítes alcalinas 
shoshoníticas e sobre o Maciço São Jose do Campestre, além da integração de mapas 
geológicos disponíveis na literatura. Por fim, ainda nessa etapa, foi confeccionado um 
mapa geológico pré-campo baseado nas informações contidas no material citado acima 
e em imagens de satélite (Satélite Sentinel-2), de modelos digitais de terreno (SRTM) e 
de levantamentos geofísicos (gamaespectometria de contagem total – CPRM). 

 

     Caracterização de campo – Compreendeu a excursão de campo para caracterização 
geológica das ocorrências de rochas gabro-noríticas, granitos porfiríticos e ortognaisses 
arqueanos e paleoproterozóicos. Foram coletadas amostras das rochas para a 
confecção de lâminas delgadas e análises de química mineral através microssonda 
eletrônica. 

 

       Interpretação de dados – Correspondeu a descrição detalhada das lâminas 
delgadas a partir de microscópio de luz transmitida, analisando a mineralogia e relações 
texturais. Também foi realizada a interpretação dos dados de química mineral para 
classificação dos principais minerais. 

 
Resultados e Discussões 

 

    O mapeamento geológico na área de estudo foi realizado em escala de semi-detalhe, 
possibilitando a caracterização dos corpos intrusivos nos ortognaisses do Complexo 
Caicó ou associados a corpos intrusivos da suíte porfirítica. As principais litologias 
encontradas são descritas a seguir, de acordo com as feições observadas em campo. 

 

      Ortognaisses de idade arqueana – Localizados na porção NW do mapa, apresentam 
contato com os ortognaisses paleoproterozóicos marcado por uma expressiva zona de 
cisalhamento. Representam as rochas mais antigas da área, de composição granítica a 
diorítica, de coloração cinza, branca e rósea e textura equigranular media. 
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Mineralogicamente são compostos de minerais félsicos predominantes como 
plagioclásio, feldspato potássico e quartzo. Biotita e anfibólio são os minerais máficos 
presentes. Bandamentos e regiões migmatizadas foram observadas nessas rochas. 

 

        Ortognaisses paleoproterozóicos – Afloram com frequência em toda a área e suas 
rochas predominam na região mapeada. São de composição granítica a tonalítica, de 
coloração cinza escura a esbranquiçada. Apresentam um típico bandamento 
centimétrico metamórfico, com faixas claras compostas pelos minerais félsicos, como 
plagioclásio, quartzo e feldspato potássico e bandas escuras compostas por biotita e 
anfibólio. Sua textura é media a grossa e inequigranular porfirítica, com fenocristais 
(augen) de feldspato potássico. 

 

        Granitoides porfiríticos – Caracterizados por três corpos localizados na porção 
central da área: o Batólito Monte das Gameleiras (a SW) e dois menores, todos 
intrusivos nos ortognaisses paleoproterozóicos. Apresentam coloração rosa, devido a 
presença de fenocristais de feldspato potássico; sendo também responsáveis pela 
textura porfirítica da rocha. Além desse mineral, os granitoides são compostos de 
quartzo, plagioclásio, biotita e anfibólio. É comum encontrar, nesse litotipo, atólitos de 
diorito e diques de microgranito. 

 

        Rochas dioríticas e gabroicas – Ocorrem associadas aos granitoides ou intrusivas 
nos Ortognaisses paleoproterozóicos. São de coloração escura, pela grande quantidade 
de minerais máficos (figura 2). Sua textura varia de media a grossa, com megacristais 
de plagioclásio. Além desse mineral, estão presentes olivina, biotita, anfibólio e 
piroxênio. 

 

        Após a coleta de amostras em campo e confecção de lâminas delgadas, as rochas 
estudadas foram descritas microscopicamente. Foram classificadas como olivina gabro-
noritos (figuras 3-B, 3-B, 4-A e 4-B) e biotita gabro-noritos(figuras 3-C, 3-D e 4-C) 
(Streckeisen 1976), sendo compostas essencialmente por olivina, clinopiroxênio, 
ortopiroxênio, anfibólio e plagioclásio. Os minerais opacos e a biotita são os minerais 
acessórios. São mesocráticas, de textura inequigranular, com fenocristais de olivina, 
piroxênio e plagioclásio. Dados de química mineral feitos em duas amostras (LG-206A 
e FZ1) em biotita, anfibólio, clinopiroxênio, ortopiroxênio, olivina e plagioclásio foram 
utilizados para classificar quimicamente esses minerais. 

 

A olivina (38%) é rica na molécula forsterita (Fo61Fa38), ocorre incolor e com ângulo 
ótico próximo de 90º. O tamanho dos cristais varia de 1,40 mm a 2,50 mm e seus 
contornos são arredondados e sinuosos. Frequentemente, apresenta inclusões e 
bordas de piroxênio, indicando reação com o liquido magmático. 
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O piroxênio (30%) apresenta coloração incolor, verde claro e marrom pálido, geralmente 
subédrico, com tamanho de 1,20 mm a 1,40 mm. Suas bordas são preenchidas por 
anfibólio, devido ao processo de uralitização. Ocorrem de dois tipos: ortopiroxênio, com 
ângulo de extinção reta e; clinopiroxênio, com ângulo de extinção de 35 º a 40º. O 
ortopiroxênio foi classificado como hiperstênio (Wo1,3En61,5Fs37,1; razão 
Mg/Fe=0,62), com ligeiro excesso de silício no sítio tetraédrico. Já o clinopiroxênio varia 
de diopsídio (Wo47,8En39,5Fs12,7; Mg#=0,76) a augita (Wo35,5En41,6Fs22,9; 
Mg#=0,65), com TiO2 e Na2O <0,4% e Al2O3<2,8%. 

 

O anfibólio (15%) é do tipo cálcico, variando de pargasita a Mg-hornblenda, com 
Mg#=0,63, Na2O<2,4%, TiO2<3,7% e K2O<1,36%. Observações petrográficas 
permitiram identificar dois tipos, sendo o mais frequente de cor marrom escura e de 
textura poiquilítica (inclusões de olivina, piroxênio, plagioclásio). O outro, mais raro, 
verde moderado, formando bordas em piroxênio. Seu tamanho varia de 1,50 mm a 2,80 
mm e seu ângulo de extinção é aproximadamente de 25º. 

 

O plagioclásio (15%) ocorre como cristais subédricos de formato tabular, com tamanho 
variando de 0,2mm a 2,0 mm. Apresenta geminação polissintética, com teor de anortita 
estimado em 60% de acordo com o método Michel-Lévy. Análises de química mineral 
corroboraram os dados petrográficos, sendo o plagioclásio labradorita 
(An56,69Ab42,8Or0,6) nessas rochas. 

 

Os cristais de biotita (2%) são do tipo Mg-biotita, da série alcalina rica em titânio 
(TiO2=4,89 % peso). Aparecem subédricos, lamelares e intersticiais, com tamanho entre 
0,7 mm e 1,50 mm. Apresentam cor marrom escura e extinção reta. Frequentemente 
exibem textura poiquilítica, com inclusões de piroxênio, anfibólio, olivina e minerais 
opacos. 

 
Conclusão 

 

    De acordo com os resultados obtidos e as discussões realizadas a partir dos dados 
petrográficos e geoquímicos, os corpos que são o enfoque desse trabalho são 
mineralogicamente compostos por forsterita (Fo61Fa38), hiperstênio 
(Wo1,3En61,5Fs37,1), diopsídio (Wo47,8En39,5Fs12,7), augita 
(Wo35,5En41,6Fs22,9), Mg-hornblenda, labradorita (An56,69Ab42,8Or0,6) e Mg-biotita 
(rica em Ti). 

 

      Além disso, embora Dias (2006) defina essas rochas como dioritos porfiríticos, a 
presente pesquisa propõe sua classificação como olivina gabros-noritos e biotita 
gabros-noritos, sugerindo uma atualização bibliográfica (figura 5). Sugere-se também, 
o aprofundamento dos dados químicos para investigar as condições de temperatura e 
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pressão de colocação dos corpos, além do detalhamento das descrições de outras 
ocorrências dioríticas localizadas na área. 
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Anexos 

 

 

Figura 1- Mapa de localização com área de estudo destacada em vermelho. 
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Figura 2 - Bloco rolado de gabro-norito em campo. 
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Figura 3 - Feições microscópicas dos gabro-noritos. (A) e (B) Cristais de plagioclásio, 
hornblenda poiquilítica e olivina (amostra FZ1); (C) e (D) Agregados de plagioclásio, 
clinopiroxenio, hornblenda e biotita (amostra LG206A). 

 

 

Figura 4 - (A) Cristais poiquilíticos, intersticiais, de biotita e hornblenda, ambas marrons 
– (amostra FZ1); (B) Borda de diopsídio em torno de fenocristal de olivina (amostra 
LG130); (C) Agregados de orto e clinopiroxênio, com biotita intersticial (amos 

 

 

Figura 5 - Mapa geológico da área estudada. 
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TÍTULO: Sílicas mesoporosas híbridas aplicadas à adsorção de corantes: otimização 

via planejamento fatorial 

Resumo 

Neste trabalho, foi realizada a síntese da sílica SBA-15 através da hidrólise ácida do 
agente precursor de silício tetraetilortossilicato (TEOS) utilizando um agente 
direcionador de poros o copolímero plurônico P123. A matriz mesoporosa foi modificada 
com um organosilano aminopropiltrimetoxisilano. O sólido funcionalizado foi 
caracterizado através de técnicas de difratometria de raios-x a baixo ângulo, sendo 
possível investigar a formação da estrutura de sílica mesoporosa do tipo SBA-15. A 
espectroscopia na região do infravermelho permitiu verificar as bandas referentes aos 
grupos siloxano Si-O-Si, em torno de 1000-1100 cm-1, que localizam-se na parte interna 
do óxido, além das vibrações referentes aos grupos OH- entre 1400-1600 cm-1 e as 
vibrações dos grupos silanóis em 800-1000 cm-1 que são provenientes da superfície e 
dos grupos terminais do material. Por fim a matriz SBA-15 funcionalizada foi aplicada 
na adsorção do corante aniônico azul de remazol. Inicialmente o planejamento fatorial 
foi proposto para avaliar a influência dos fatores tempo de contato e tempo de agitação, 
contudo houve um atraso na parte experimental e essa etapa está sendo executada 
neste momento. Os resultados de adsorção mostram que o material funcionalizado foi 
um adsorvente eficiente para a remoção de corantes do tipo reativos em solução 
aquosa. O planejamento fatorial ainda será útil para estabelecer as condições 
experimentais otimizadas do processo de adsorção. 
 
Palavras-chave: Adsorção, organofuncionalização, SBA-15, silica mesoporosa, corante. 

TITLE: Hybrid mesoporous silicas applied to dye adsorption: optimization via factorial 

design 

Abstract 

Neste trabalho, foi realizada a síntese da sílica SBA-15 através da hidrólise ácida do 
agente precursor de silício tetraetilortossilicato (TEOS) utilizando um agente 
direcionador de poros o copolímero plurônico P123. A matriz mesoporosa foi modificada 
com um organosilano aminopropiltrimetoxisilano. O sólido funcionalizado foi 
caracterizado através de técnicas de difratometria de raios-x a baixo ângulo, sendo 
possível investigar a formação da estrutura de sílica mesoporosa do tipo SBA-15. A 
espectroscopia na região do infravermelho permitiu verificar as bandas referentes aos 
grupos siloxano Si-O-Si, em torno de 1000-1100 cm-1, que localizam-se na parte interna 
do óxido, além das vibrações referentes aos grupos OH- entre 1400-1600 cm-1 e as 
vibrações dos grupos silanóis em 800-1000 cm-1 que são provenientes da superfície e 
dos grupos terminais do material. Por fim a matriz SBA-15 funcionalizada foi aplicada 
na adsorção do corante aniônico azul de remazol. Inicialmente o planejamento fatorial 
foi proposto para avaliar a influência dos fatores tempo de contato e tempo de agitação, 
contudo houve um atraso na parte experimental e essa etapa está sendo executada 
neste momento. Os resultados de adsorção mostram que o material funcionalizado foi 
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um adsorvente eficiente para a remoção de corantes do tipo reativos em solução 
aquosa. O planejamento fatorial ainda será útil para estabelecer as condições 
experimentais otimizadas do processo de adsorção. 
 
Keywords: Adsorção, organofuncionalização, SBA-15, silica mesoporosa, corante. 

Introdução 

O descarte inadequado dos corantes têxteis é um indubitável problema que afeta os 
recursos hídricos e a fauna aquática, pois, durante o tempo que o corante está em meio 
aquático, ocorre o processo de degradação de fibras celulósicas proveniente de folhas 
e materiais orgânicos, que reagem com o corante desativando sua parte reativa. Esta 
reação indesejável tem como resultado o corante hidrolisado não fixado na água, o que 
gera níveis inaceitáveis de cor nos efluentes. (Ahmed et al., 2016) A utilização de 
materiais mesoporosos para diversas finalidades tem demonstrado avanços 
significativos, devido à versatilidade e características que podem ser agregadas pela 
reatividade dos grupos pendentes de superfície, que vão desde adsorção de espécies 
químicas poluentes, como corantes têxteis, até a liberação controlada de fármacos.A 
amostra mesoporosa utilizada neste estudo foi do tipo SBA-15, derivada a partir da 
família M41S, desenvolvida pelo grupo de pesquisa da empresa Mobil©, que 
desenvolveram materiais na escala de mesoporosa que, de acordo com a IUPAC, têm 
diâmetros entre 2-50 nm. A família SBA, tem esse nome como sigla para Santa Barbara 
Amorphous, e possui a característica de ter o diâmetro de poros maiores do que os da 
família M41S, além do aumento da espessura das paredes dos poros, que confere maior 
rigidez e estabilidade a rede inorgânica (Oliveira, 2009). A SBA-15 foi utilizada devido 
às propriedades como alta organização de poros, elevada área superficial além de 
características intrínsecas à sílica como estabilidade química, mecânica e térmica. O 
aspecto que torna o material importante é a espessura das paredes dos poros e a 
interconectividade entre os poros, que proporciona uma maior estabilidade térmica, 
Essa característica é proveniente do tipo de template empregado na síntese da SBA-
15. A capacidade da modificação dos grupos silanóis (Si-OH) presentes na superfície 
do material atribui um aspecto de seletividade quando se refere à adsorção. A 
modificação superficial ocorre através da inserção de um silano comercial, de modo que 
proponha uma maior interatividade com o adsorvato em questão, e por consequência a 
sua imobilização na superfície. Por fim, a amostra híbrida é aplicada à adsorção de um 
corante têxtil, sendo de interesse a utilização do design de experimentos para otimizar 
o processo. 
 
Metodologia 

 
Síntese da SBA-15 A partir de uma fonte de silício, o tetraetilortossilicato (TEOS), a 
matriz SBA-15 foi obtida pela mistura de 8,25 g deste reagente com uma solução 
contendo 4,0 g do agente direcionador de estrutura de poros, copolímero tribloco P123 
(PEO20-PPO70-PEO20) dissolvido em meio ácido, utilizando 120 g de HCl 2,0 mol L-1, 
em 30 g de água. A solução foi mantida a 40 ˚C, sob agitação magnética até que o 
polímero fosse totalmente dissolvido. Após cerca de 1 h, a solução, que apresentou um 
aspecto de turbidez, foi transferida para uma autoclave e levada à estufa, onde 
permaneceu à temperatura de 100˚C durante 24 h. Ao final, foi obtido um sólido branco 
que posteriormente foi lavado com etanol e água destilada, filtrado e seco à vácuo. 
Nesse estágio do processo a remoção do agente direcionador dos poroso foi realizada 
pela calcinação do material a 550°C, durante 5 h, com rampa de aquecimento de 1˚C 
min (Oliveira, 2009). Funcionalização da SBA-15 De acordo com o método post-grafting, 
ou pós-funcionalização, grupos funcionais foram inseridos na rede porosa da 1S (SBA-
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15). Na reação entre o sólido e organosilano aminopropiltrietoxisilano (grupo funcional 
NH2) foram usados cerca de 1,50 g de 1S, e a quantidade do organosilano foi 
adicionada baseada na quantidade de grupos silanóis presente na superfície da sílica, 
5,0 mmol g-1, logo, foi adicionada uma quantidade cerca de três vezes maior em relação 
em relação a quantidade de grupos OH livres (Oliveira, 2009). O processo de 
funcionalização ocorreu sob suspensão em tolueno, que atua como solvente apolar, 
para evitar a umidade que pode hidrolisar os grupos alcóxido do organosilano e 
comprometer a reação de funcionalização. O sistema utilizado consistiu em um balão 
de três bocas, onde foi utilizado agitação magnética mantida por 4 h e atmosfera inerte 
garantida por fluxo de N2. O sólido funcionalizado foi filtrado e lavado com porções de 
etanol. Foi realizada então a caracterização da amostra, através de técnicas como 
difratometria de raios X e espectroscopia na região do infravermelho. Processo de 
adsorção por batelada O ensaio para averiguar a adsorção do corante Azul de Remazol, 
um corante aniônico, foi executado deixando-o em contato com o material 
funcionalizado por um período de 48h. Uma solução de concentração de 200 ppm do 
corante foi colocada em contato com uma massa de 9,0 mg de 1SN (SBA-15 
funcionalizada), após o término da adsorção, alíquotas do sobrenadante foram 
coletadas e analisadas através da espectroscopia na região do UV-visível (ultravioleta 
visível). Através da curva de calibração feita, foi possível estimar, a quantidade de 
corante adsorvido pela amostra em cada ponto. Caracterização Difratometria de raios X 
A identificação da periodicidade do arranjo hexagonal de poros e a formação de rede 
porosa da 1S foi observada através da difração de raios X a baixo ângulo em um 
difratômetro Bruker D2 Phaser equipado com um detector Lynxeye utilizando a radiação 
de Cobre com um filtro de Níquel, corrente de 10 mA e voltagem de 30 kV, utilizando 
um detector Lynxeye, ao passo de 0,05°/min e um valor de 2Ɵ com alcance de 0,05°até 
5°. Espectroscopia na região do infravermelho Os espectros na região do infravermelho 
foram obtidos através do espectrofotômetro Shimadzu, modelo IRAffinity-1, com 
transformada de Fourier, na região de 4000 a 400 cm-1, com resolução de 4 cm-1. 
 
Resultados e Discussões 

 
O trabalho se baseou na síntese da 1S partir da reação do polímero P123 em solução 
ácida, tendo como reagente precursor de silício o TEOS. A estrutura do material pode 
ser confirmada a partir de análise de DRX a baixo ângulo, através da presença dos três 
conjuntos de planos típicos da mesofase da SBA-15, sendo atribuídos aos planos 100, 
110, 200 (Li, Wang, Sun, Xu, & Han, 2017). A matriz foi modificada organicamente pelo 
silano comercial aminopropiltrietoxissilano em reação posterior à síntese e um indício 
da confirmação da funcionalização foi obtido através da análise dos espectros no 
infravermelho. -Difratometria de raios X A técnica de difração de raios X a baixo ângulo 
foi utilizada para investigar a formação da estrutura da sílica mesoporosa SBA-15. As 
reflexões observadas no espectro da figura 1, são atribuídas à disposição periódica dos 
canais dos poros, dessa forma, reflexões em ângulos de espelhamento maiores não 
podem ser observadas devido ao material não possuir propriedades cristalinas. Figura 
1- Espectro da análise antes e após calcinação O perfil de difração mostrada no 
espectro mostrado na figura 1, é característico da estrutura de poros bem ordenados 
pode ser identificado pelo pico principal em baixo ângulo em torno de 2θ= 0,60° (-), onde 
podemos identificar um deslocamento causado pela contração dos poros da 1S após a 
remoção do direcionador, os três picos foram indexados aos planos (100), (110) e (200), 
estes sendo sinais característicos da rede hexagonal bem ordenada do material. (Li et 
al., 2017). Espectroscopia na região do infravermelho O espectro de infravermelho 
obtido no primeiro momento logo após a síntese presente na figura 2, mostrou as 
vibrações referentes às ligações Si-O-Si em torno de 802-1050 cm-1, que são 
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provenientes da composição intrínseca da sílica. Em seguida as vibrações referentes 
aos grupos silanóis, grupos terminais de superfície que se localizam em torno de 3440 
cm-1, a banda que se encontra na faixa de 1629 cm-1 também são referentes a grupos 
hidroxila, porém estes grupos estão relacionados à presença de umidade no material, 
que é bastante higroscópico. Figura 2- Espectro referente ao espectro de infravermelho 
da matriz mesoporosa 1S não funcionalizada. No espectro da figura 3, referente a matriz 
1SN , conseguimos comprovar o sucesso da funcionalização através das bandas 3145 
cm-1, 1519 cm-1 e 2879 cm-1. O sinal na região de 2879 cm-1 é associado às vibrações 
dos grupos –CH2 que são provenientes da cadeia carbônica que constitui o 
organosilano, além destes grupos, a banda na região de 3145 cm-1, é referente à 
vibrações do grupo –NH2 indicando a presença do grupo amino, característico do 
organosilano, mostrando a eficácia da funcionalização da 1S (Li et al., 2017). Figura 3- 
Espectro referente a análise de infravermelho da 1SN. -Análise de ultravioleta visível 
Logo em seguida ao processo de adsorção que ocorreu apenas deixando a solução do 
corante em repouso com o material 1SN, completado em 48 h, foram coletados 
amostras do sobrenadante da solução para fazer a leitura do espectro de UV-Vis, antes 
do processo de adsorção, foi feita a leitura da solução de concentração conhecida de 
200 ppm, onde a faixa de concentração trabalhada foi de 500-120 ppm encontrada na 
literatura, logo após a leitura dos sobrenadantes coletados, obtivemos uma redução 
significativa de aproximadamente 70,8% na banda principal referente ao corante após 
a adsorção localizada em 707 a 503 nm . Figura 4- Espectro referente a análise de UV-
VIS das soluções do corante Azul de remazol RN a 200 ppm antes e após adsorção. 
Através da leitura dos sobrenadantes por UV-VIS, foi determinada a quantidade de 
corante adsorvida pelo material 1SN, foi feita uma curva de calibração, com pontos que 
se mantiveram dentro da faixa de concentração utilizada. Da reta obtida é foi extraída a 
equação e foi possível calcular a quantidade de corante restante em solução que foi de 
54,3 ppm. Fazendo a relação com a porcentagem de diferença dos picos antes e após 
adsorção, que foi de 70%, que equivale a aproximadamente a 141,6 ppm. A 
concentração restante que obtivemos pela diferença da intensidade do pico que 
caracteriza a presença do corante é de 58,4 ppm. Pode-se então admitir que a 
concentração restante do corante na solução se encontra entre 54,3-58,4 ppm, 
mostrando a eficiência da adsorção da 1SN a altas concentrações. 
 
Conclusão 

 
A análise de difratometria de raios X pode comprovar a formação ordenada da rede 
porosa da SBA-15 através dos picos referentes aos planos (100), (110) e (200), que são 
picos típicos característicos do arranjo de poros hexagonais bem ordenados. A análise 
de espectroscopia na região do infravermelho indicou o sucesso da modificação da 
superfície dos poros sem o comprometimento da matriz da 1S, assim como do silano 
comercial. Nas análises de UV-VIS das alíquotas do sobrenadante da solução após o 
contato do corante com a 1SN, mostraram o sucesso da adsorção de 70% do corante 
em solução, que foi calculada através de uma curva de calibração feita com pontos que 
se encontraram dentro da faixa de concentração trabalhada, onde foi possível identificar 
a quantidade adsorvida do corante na1SN. 
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Figura 2 
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Figura 3 

 

 

Figura 4 
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TÍTULO: Dissolução ao longo fraturas em rochas carbonáticas 

Resumo 

A Bacia de Irecê, localizada na porção norte do estado da Bahia apresenta um típico 
estudo de caso de análogos de reservatórios petrolíferos nas rochas da Formação 
Salitre, pertencente ao Grupo Una, Supergrupo São Francisco. A área de trabalho está 
localizada dois afloramentos, o primeiro na fazenda Mamonas (Morro do Chapéu, Ba) e 
o segundo na fazenda Melancia (Cafarnaum, Ba). O objetivo do relatório consiste na 
descrição petrográfica e geoquímica dos carbonatos e dos veios tectônicos associados 
para uma melhor compreensão dos processos diagenéticos e tectônicos envolvidos. 
Primeiro, foi realizado levantamento bibliográfico, seguido de campanha de campo e 
fotointerpretação, para que então fossem descritas as amostras por meio de seções 
delgadas e métodos analíticos. As amostras foram classificadas como calcilutitos 
laminados dolomitizados e como Crush e Mosaic Breccia na classificação para brechas 
de falha com veios compostos por quartzo e galena, associados ao processo de 
silicificação tardia. 
 
Palavras-chave: Formação Salitre, Carbonatos, Brechas 

TITLE: Dissolution along fractures in carbonate rocks 

Abstract 

The Irecê Basin, located in the northern portion of the state of Bahia, presents a typical 
case study of oil reservoir analogs in the rocks of the Salitre Formation, belonging to the 
Una Group, São Francisco Supergroup. The work area is located two outcrops, the first 
on Mamonas farm (Morro do Chapéu, Ba) and the second on Melancia farm 
(Capernaum, Ba). The objective of this report is the petrographic and geochemical 
description of carbonates and associated tectonic veins for a better understanding of the 
diagenetic and tectonic processes involved. First, a bibliographic survey, followed by 
field campaign and photointerpretation, so the samples were described through thin 
sections and analytical methods. The samples were classified as dolomitized laminated 
calcilutites and as Crush and Mosaic Breccia in the classification for fault breccia, with 
quartz and galena veins associated to late silicification process. 
 
Keywords: Salitre Formation, Carbonates, Breccias 

Introdução 

O estudo de reservatórios carbonáticos teve sua ampliação a partir da descoberta das 
reservas do Pré-Sal, em carbonatos fraturados e carstificados, ricos em 
hidrocarbonetos. Para tal feito, são realizados estudos acerca da porosidade desses 
tipos de litologia, analisando sua origem e geometria, concomitante a análise da 
natureza petrográfica, geoquímica e evolução diagenética das rochas sedimentares 
presentes em um reservatório. Uma importante ferramenta para que as pesquisas 
científicas possam evoluir na compreensão desses sistemas petrolíferos é a descrição 
de análogos, que apresentam características semelhantes aos reservatórios já 
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conhecidos, com a vantagem do uso de diversas escalas de trabalho. O trabalho em 
questão busca fazer as descrições petrográficas e geoquímicas em amostras da 
Formação Salitre (Ba), que contém diversos elementos supracitados que o condicionam 
a ser um estudo de caso (Cazarin et al., 2019; Enes-Silva et al., 2016; Klimchouk et al., 
2016). O objetivo do estudo detém de caracterizar brechas localizadas na Fazenda 
Mamonas, localizada na porção norte do município de Morro do Chapéu, e Fazenda 
Melancias, localizada a nordeste do município de Cafarnaum, ambas na Formação 
Salitre, inseridas no Grupo Una do Supergrupo São Francisco - Bacia de Irecê, BA, 
datadas do Proterozoico Superior. As amostras correspondem respectivamente a 
calcilutitos laminados (Unidade Nova América), de matriz micrítica e cimento espático, 
característicos de ambiente de planície de maré e a calcilutitos, calcissiltitos e 
calcarenitos associados a laminitos algais, também de ambiente de planície de maré 
(Bonfim et al., 1985), litologias essas que foram afetadas por transcorrência sinistral com 
componente de cavalgamento datado no Brasiliano gerando as brechas de falha. 
Outrossim, busca-se estabelecer relações entre circulação de fluidos durante a 
diagênese, identificar e descrever feições características de hidrotermalismo com 
modificação na quantidade de poros, circulação de fluidos e a sua associação a 
presença de veios mineralizados nas amostras. 
 
Metodologia 

 
A metodologia é composta por levantamento bibliográfico geológico e estrutural, análise 
de imagens aéreas para determinação de áreas de afloramento, campo para coleta de 
amostras, classificação das brechas por descrição de amostra de mão, descrição 
mineralógica por meio de sessões delgadas. Outrossim, fora realizada caracterização 
composicional por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia por 
Energia Dispersiva (EDS), Espectrômetro de Fluorescência de Raios X (FRX), 
Difratometria de Raios X (DRX) e Quantitative Evaluation of Minerals by Scanning 
Electron Microscopy (QEMSCAN). 
 
Resultados e Discussões 

 
A fotointerpretação registrou padrão de venulações em escala de afloramento com 
direção preferencial nordeste, além das descrições que apontaram litologias 
correspondentes e laminitos algais recristalizados e dolomitizados, compostos 
essencialmente por dolomita, calcita e ankerita, matriz de óxido de ferro e/ou magnésio. 
A classificação do ponto de vista do tipo de brecha de falha segundo Woodcock, N.H., 
Mort, K. (2008) e Sibson (1977) determina que as amostras são do tipo Mosaic Breccia 
e Crush Breccia, respectivamente. Além da presença de argilas como esmectita e 
clorita, cimento dolomítico ou de calcita com a presença estilólitos paralelos ao 
acamamento e fraturas preenchidas primordialmente por quartzo e galena, com 
aparições de pirita. As técnicas supracitadas apontam respectivamente porosidade 
secundária do tipo fratura, vugular e estilolítica, faturamento decorrente do processo de 
formação das brechas e ocorrência de elementos como bário, prata e zinco de acordo 
com a literatura (Souza et al., 1993). Destaca-se a mineralização de galena em 
depósitos do tipo disseminado, decorrente de processo hidrotermal, associado à 
silicificação tardia, cujo fluidos enriquecidos em sílica preencheram poros dos 
carbonatos pertencentes a Formação Salitre, substituindo parte da cimentação 
anteriormente composta por calcita que já havia sofrido dolomitização decorrente dos 
processos diagenéticos. 
 
Conclusão 
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O trabalho apresentou dados mineralógicos e geoquímicos dos carbonatos 
correspondentes a Formação Salitre, localizada na Bacia de Irecê (Ba), através das 
suas relações estratigráficas, juntamente aos respectivos veios tectônicos associados, 
apresentando sua possível origem e a importância do estudo de rochas de falha para 
compreensão de reservatórios análogos. Deve-se continuar analisando os resultados 
obtidos, associando com outras metodologias de análise petrográfica (X) e dados 
geocronológicos com o intuito de ampliar os conhecimentos acerca de reservatórios 
carbonáticos. 
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TÍTULO: Ligas metálicas de Mn e Bi para ímas permanentes 

Resumo 

A criação da liga BiMn é de grande significado, uma vez que servem para a utilização 
em imãs permanentes e não possuem metais pesados em sua composição, permitindo 
assim a utilização em vários meios e áreas de estudo. Trabalhados 4 métodos de 
síntese para a criação do óxido de BiMnO3, tendo como objetivo final realizar a redução 
do óxido para a formação da liga metálica BiMn, a aprimoração do método foi 
necessária, tendo em vista que o bismuto na presença de Mn se torna bastante instável 
e ao atingir temperaturas maiores que 260 graus celsius o metal se torna líquido, e não 
permite a criação da liga, por isso foi necessário um rígido controle na temperatura. 
 
Palavras-chave: Mn, Bi, imãs permanentes, BiMn, BiMnO3 

TITLE: Mn and Bi alloys for permanent magnets 

Abstract 

The creation of the BiMn alloy is of great significance as it is intended for use on 
permanent magnets and has no heavy metals in its composition, thus allowing use in 
various media and areas of study. After working 4 synthesis methods for the creation of 
BiMnO3 oxide, with the ultimate objective of reducing the oxide for the formation of BiMn 
alloy, the method improvement was necessary, considering that bismuth in the presence 
of Mn becomes very unstable. and when it reaches temperatures higher than 260 
degrees celsius the metal becomes liquid and does not allow the alloy to be created, so 
strict temperature control was required. 
 
Keywords: Mn, Bi, permanent magnets, BiMn, BiMnO3 

Introdução 

Materiais magnéticos que apresentam elevado valor de anisotropia magnetocristalina 
(K) e temperatura de Curie (Tc) são muito importantes para a produção de ímãs 
permanentes [1,2]. Nesse sentido, um material magnético promisor é a liga MnxB(1-x), 
esta apresenta uma anisotropia magnetocristalina de K =16 x10^6 erg/ cm3 em 
temperatura ambiente e em 490 K o valor de K aumenta para o máximo de 22 x106 
erg/cm3 [3]. O valor K para a liga MnxB(1-x) é maior que o encontrado para o ímã 
permanente de Nd2Fe14B, sendo que o valor do produto de energia (BH) do Nd2Fe14B 
é o maior entre todos os ímãs permanentes [2]. Embora o valor da anisotropia 
magnetocristalina da liga MnxB(1-x) é bastante promissor, o valor máximo do produto 
de energia em temperatura ambiente (de 7,1 x 106 GOe ) é pequeno quando comparado 
com o do ímã de Nd2Fe14B. Isto ocorre devido ao menor valor da magnetização de 
saturação da liga quando comparado com outros ímãs permanentes [4]. Nesse sentido 
resulta interessante estudar a formação e as propriedades magnéticas tipo molas de 
spin de estruturas tipo nucleo/caroço de MnxB(1-x) /FeCo. Recentemente, temos 
publicado vários trabalhos em sistemas que apresentam efeito de mola de spin [5]. 
Esses sistemas consistem de um núcleo de CoFe2O4 e uma casca formada pela liga 
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de FeCo, onde a espessura critica da casca para o acoplamento total entre o núcleo e 
a casca foi de 8 nm. Para esse valor de espessura o acomplamento magnético fornece 
o maior valor o produto de energia (BH) devido ao elevado valor de coercividade da fase 
dura e o elevado valor da magnetização de saturação da fase mole. A de liga Mn(x)Bi(1-
x) tem apresentado instabilidades químicas, entre elas destacam-se a sua elevada 
reatividade com o oxigênio e a difussão dos átomos de Mn para os intersticios da rede 
cristalina, isso conduz à formação de fases secundarias de óxidos de Mn e Bi, e um 
valor menor da magnetização da saturação do material [3]. Há relatos que a resistência 
à oxidação pode ser alcançada de duas maneiras [3]: funcionalizando as nps com 
surfactantes catiônicos ou aniônicos como acido oleico e oleilamina, e dopando a liga 
com concentrações pequenas de um terceiro elemento tais como Sm e Fe [6]. Numa 
segunda etapa deste projeto propomos sintetizar nps núcleo/casca de MnxB(1-x)/FeCo 
com o objetivo de formar um sistema de mola de spin, para tanto trabalharemos com 
várias espessuras da camada da liga de FeCo afim de determinar a espessura crítica 
para a obtenção do maior valor de (BH) 
 
Metodologia 

 
Neste capítulo serão descritos os procedimentos experimentais empregados nas 
sínteses, assim como as técnicas utilizadas para caracterização estrutural, térmica e 
magnética das amostras. Inicialmente, será apresentado os processos de síntese para 
a preparação do BiMnO3, ao qual posteriormente será feita a redução química a fim de 
se obter a liga metálica de BiMn, que é o objetivo principal do trabalho.A síntese de 
BiMnO3 foi realizada de 4 maneiras diferentes, método poliol, pelo método de 
coprecipitação, sol-gel e método da combustão. Posteriormente, será exposta a técnica 
para caracterização estrutural, utilizando um difratômetro de raios X. Preparo da 
amostra Método poliol Para a síntese do óxido BiMnO3, misturou-se em uma solução 
aquosa de Ácido cítrico, em seguida uma quantidade estequiométrica dos sais de 
nitratos de Bi e Mn, foi misturado na solução ácida, a fim de quebrar as ligações e liberar 
os nitratos, essa mistura foi deixada em agitação por cerca de 20 minutos, após feita a 
homogeneização, foi adicionado o Etileno - Glicol e a amostra voltou a agitação por mais 
20 minutos, após isso a amostra teve seu pH aumentado até aproximadamente 13, com 
a adição de uma solução de NaOH e deixou-se sob agitação, ocorrida a precipitação, 
se fez uma lavagem em ácido clorídrico diluido, a fim de diminuir o pH da amostra, após 
a separação da amostra com a utilização da centrífuga. Aquecemos a amostra até 80°C 
por 2 horas, para secar, 3 amostras foram feitas por esse método. Nomes: BiMnO3 (1), 
BiMnO3 (2) e BiMnO3 (3) Método de síntese por coprecipitação Nesse método de 
síntese, utilizamos uma solução de quitosana com Ácido cítrico onde foram disolvidos 
os sais de Bi e Mn, em aquecimento constante de cerca de 40°C, permaneceram em 
agitação por 24h, após decorrido esse tempo, solução em quitosana foi gotejada 
lentamente em uma mistura de Glutaraldeído com NaOH sob agitação lenta, em 300 K, 
onde ocorreu a formação de pequenas esferas, após serem retiradas do líquido, as 
esferas foram levadas para secagem na estufa onde ficou por cerca de 3 horas em uma 
temperatura de 75°C. Por este método foram preparadas 4 amostras com variações de 
temperatura diferentes, os nomes das amostras foram de BiMnO3(4) (aqueceu-se até 
500°C com uma taxa de 10°C/Min e resfriou dentro da mufla lentamente), BiMnO3(5) 
(foi colocado já na temperatura de 800°C e resfriou dentro da mufla lentamente), 
BiMnO3(6) (aqueceu de temperatura ambiente até 800°C, na taxa de 10°C/Min, e 
resfriamos rapídamante fora da mufla), BiMnO3(7) ( aqueceu até 400°C com taxa de 
10°C e resfriamos aceleradamente fora da mufla). Método da combustão O método da 
combustão consiste em sintetizar o BiMnO3 como resultado de um combustão na 
presença de ureia, a uma temperatura de 400°C. Misturando uma quantidade 
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estequiométrica dos sais de Bi e Mn, sem a adição de água, apenas com o líquido 
inerente dos sais hidratados junto a ureia, a mistura ficou sob agitação e aquecimento 
constante por cerca de 1 hora, até formar uma pasta branca, após isso, aquecemos a 
pasta até 400°C, onde houve uma reação de combustão, liberando uma grande 
quantidade de gás. Nomes das amostras: BiMnO3(8) e BiMnO3(9) Método Sol-Gel Para 
o método de síntese em sol-gel, os sais de Bi e Mn foram misturado à uma solução de 
gelatina de proporção igual a massa final desejada de BiMnO3, essa solução 
permaneceu por agitação constante e aquecimento de 60°C , por cerca de 4 horas, até 
a redução de quase toda a água da solução e a formação de uma pasta, a pasta foi 
dividida em duas partes diferentes, uma ficou sobre aquecimento de 250°C por 2 horas 
a uma taxa de 3°C/min, nome da amostra: BiMnO3(10) e a outra em 200°C por 4 horas 
na mesma taxa de aquecimento, nome da amostra: BiMnO3(11) 
 
Resultados e Discussões 

 
Nas amostras BiMnO3(7) e BiMn(9), a fase da liga BiMn foi obtida em pequena 
concentração, porém todas as amostras apresentaram uma grande quantidade de fases 
secundárias, principalmente a formação de óxidos de Bi. Além disso, apresentam 
também a formação de Bismuto metálico quando submetidos a altas temperaturas. 
Quando tratada em temperaturas menores, ou com taxas de aquecimento acelerado, a 
presença de óxidos de Mn se mostrou mais evidente. 
 
Conclusão 

 
O óxido de BiMnO3 não se formou por nenhum dos métodos utilizados, a liga metálica 
em uma percentagem pequena foi obtida a partir dos métodos de combustão e de 
coprecipitação. Estamos ainda trabalhando no aprimoramento dos métodos afim de 
possibilitar a formação das fases metálicas. 
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TÍTULO: UMA ANÁLISE DE SOBREVIDA E DE TENDÊNCIA DA INCIDÊNCIA DO 

CÂNCER DE COLO DO ÚTERO, EM PACIENTES ATENDIDAS PELA LIGA 

NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER, NO PERÍODO DE 2007 A 2013 

Resumo 

Introdução: O câncer do colo do útero é uma doença que acomete mulheres no mundo 
inteiro, com taxas de incidência e mortalidade variando de acordo com o grau de 
desenvolvimento da região. Objetivo: Descrever as taxas de incidência, bruta e 
padronizada pela idade, analisar suas tendências, bem como estimar curvas de 
sobrevida e ajustar o modelo de Cox, para os casos de câncer de colo de útero 
atendidos pela Liga Norteriograndense Contra o Câncer, no período de 2007 a 2013. 
Métodos: Os cálculos dos coeficientes de incidência padronizados foram realizados pelo 
método direto, utilizando como padrão a população mundial de Segi de 1960. Na análise 
de tendência das séries dos coeficientes de incidência ajustou-se o modelo de 
regressão linear simples. As curvas de sobrevida foram estimadas através do estimador 
de Kaplan-Meyer e o teste logrank foi utilizado na avaliação de possíveis diferenças 
entre essas curvas. O modelo de Cox é ajustado para estimar a razão de risco nos casos 
univariado e múltiplo. Resultados: O coeficiente de incidência padronizado pela idade 
obtido foi de 13,26 por 100 mil mulheres. A série dos coeficientes de incidência não 
padronizados, para mulheres com idade abaixo de 40 anos, foi classificada como tendo 
tendência de crescimento, enquanto que, para as mulheres com 60 anos ou mais, essa 
série foi classificada como decrescente. Conclusão: As covariáveis faixa etária e 
escolaridade foram identificadas como fatores de prognóstico independentes. 

 
Palavras-chave: Regressão linear; Coeficiente de incidência; Estimador de Kaplan-

Meyer 

TITLE: Survival and trend analysis of the incidence of cervical cancer in patients treated 

by the Northwest Cancer League from 2007 to 2013 

Abstract 

Introduction: Cervical cancer is a disease that affects women worldwide, with incidence 
and mortality rates varying according to the degree of development of the region. 
Objective: To describe the incidence rates, gross and age-standardized, analyze their 
trends, as well as estimate survival curves and adjust the Cox model for cervical cancer 
cases treated by the Norteriograndense Cancer League during the period. from 2007 to 
2013. Methods: The standardized incidence coefficients were calculated by the direct 
method, using the world population of Segi from 1960 as standard. In the trend analysis 
of the incidence coefficient series, the simple linear regression model was adjusted. 
Survival curves were estimated using the Kaplan-Meyer estimator and the logrank test 
was used to evaluate possible differences between these curves. The Cox model is 
adjusted to estimate the risk ratio in univariate and multiple cases. Results: The age-
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standardized incidence coefficient obtained was 13.26 per 100,000 women. The series 
of non-standard incidence coefficients for women under 40 years was classified as 
having a growing trend, while for women aged 60 and over, this series was classified as 
decreasing. Conclusion: The covariates age and educational level were identified as 
independent prognostic factors. 
 
Keywords: Linear regression; Coefficient of incidence; Kaplan-Meier Estimator 

Introdução 

O câncer de colo uterino (CCU) é um tumor que tem origem a partir de células 
que revestem o epitélio da cérvice uterina e afeta mulheres de todo o mundo (TORRE 
et 
al., 2015). Uma estimativa global realizada por Ordikhani et al. (2016) em 2012, mostra 
que naquele ano foram notificados 528.000 novos casos da doença, com registro de 
266.000 
mortes, tornando-se o quarto mais comum tipo de câncer que afeta as mulheres no 
mundo, 
estando depois apenas dos cânceres de mama, colo-retal e de pulmão. Nos países 
menos 
desenvolvidos é o segundo tipo de câncer mais comum, e a terceira causa de morte por 
câncer em mulheres, com taxas de incidência e de mortalidade maiores principalmente 
na 
África subsaariana, Melanésia, América Latina e Caribe (ORDIKHANI et al., 2016). 
  
No Brasil, segundo estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA), excluindo- 
se os tumores de pele não melanoma, o CCU destaca-se como o terceiro câncer mais 
frequente entre as mulheres, depois dos cânceres de mama e colo-retal. A incidência é 
heterogênea, variando nas diferentes regiões do país, sendo mais incidente na região 
Norte, 
com taxa bruta de 23,97 por 100 mil mulheres, seguido pelas regiões Centro-oeste, com 
20,72, Nordeste com 19,49, Sul com 15,17 e Sudeste com 11,30. Para o estado do Rio 
Grande do Norte a taxa bruta estimada foi de 17,25, situando-se um pouco abaixo da 
média estimada para a região Nordeste (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ 
ALENCAR GOMES DA SILVA, 2016). 
  
As taxas de sobrevida do câncer do colo do útero após cinco anos do diagnós- 
tico variam, estando fortememente relacionadas com o grau de desenvolvimento do 
país, 
observando-se taxas mais elevadas nas regiões mais desenvolvidas. Entre os países 
desen- 
volvidos, Estados Unidos da América (EUA), Alemanha e Espanha têm uma taxa de 
sobrevida após cinco anos em torno de 60%. Na Inglaterra e no País de Gales a taxa 
de 
sobrevida acima de cinco anos é de 67,4%. Em países em desenvolvimento como China 
e 
Tailândia foram relatadas taxas de sobrevida após cinco anos superiores a 50%. Por 
outro 
lado, países como Gâmbia e Uganda têm taxa de sobrevida após cinco anos de menos 
de 
25% (MUHAMAD et al., 2015). No Brasil, para o período de 2005 a 2009, a sobrevida 
após cinco anos ficou em torno de 61% (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ 
ALENCAR GOMES DA SILVA, 2016). 
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Os dados deste trabalho foram obtidos na Liga Norte Riograndense Contra o 
Câncer, no período de 2007 a 2013. O hospital está situada na cidade de Natal, e os 
dados 
são referentes aos casos de câncer de colo do útero de todo o estado do Rio Grande 
do 
Norte. 
  
O presente estudo tem como objetivos calcular os coeficientes de incidência, pa- 
dronizados e não padronizados, analisar as tendências desses coeficientes, ao longo 
do 
tempo, estimar a probabilidade acumulada de sobrevida após 5 anos e ajustar o modelo 
de regressão de Cox, para os casos de câncer de colo do útero em pacientes atendidas 
no 
Hospital Dr. Luiz Antonio, Natal/RN, entre 2007 e 2013. 
 
O conhecimento da incidência e da sobrevida de pacientes com câncer de colo do 
útero certamente favorecerá o planejamento de ações preventivas visando o diagnóstico 
precoce, avaliação e acompanhamento de atividades e de tratamento visando melhorar 
a sobrevida de pacientes dessa doença. Ou seja, este trabalho ajudará, na medida em 
que produzirá indicadores sobre incidência e prognóstico dos referidos casos de câncer 
atendidos no hospital Dr. Luiz Antonio, Natal/RN. 
 
Metodologia 

 
Neste capítulo são apresentados os métodos utilizados neste trabalhos. 
 
Análise de Regressão 
Análise de Regressão é um método estatístico que utiliza a relação entre duas ou 
mais variáveis, de modo que a variável resposta (variável dependente) possa ser 
prevista a 
partir de uma ou mais variáveis explicativas (variável independente ou explicativa). 
Uma relação funcional entre duas variáveis é dada por Y = f (X), onde X é a 
variável independente , Y a variável dependente e f indica a relação entre elas. Esse 
trata-se de um modelo matemático, ou seja, todos os pontos estão sobre a curva. Em 
uma relação estatística, diferente da relação funcional, os pontos não estão 
perfeitamente 
localizados na curva de relação. 
O modelo de regressão é uma relação estatística que é caracterizada por duas 
propriedades, 
quais sejam: na população de onde se retiram os dados, tem-se uma distribuição 
de probabilidade de Y , para cada nível de X; e as médias dessas distribuições variam 
de 
forma sistemática com X. 
 
Coeficientes de Incidência 
O cálculo da taxa de incidência de câncer é de extrema importância para estudar 
o risco de câncer em pessoas na área de registro em comparação com outros lugares, 
ou 
para comparar diferentes subgrupos na mesma área de estudo. 
O número de casos de uma doença não é suficiente para termos ideia do risco 
dessa doença em um local, sem levar em consideração o tamanho da população desse 
local. 
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Para representar o risco de ocorrência de uma determinada doença, é utilizado muitas 
vezes a taxa de incidência bruta(C). Convencionalmente, as taxas de incidência de 
câncer 
são expressas como casos por 100000 pessoas, pois isso evita o uso de números 
bastante 
pequenos. 
 
Taxa de Incidência Padronizada Pela Idade 
Um dos problemas mais frequentes em estudos epidemiológicos sobre câncer envolve 
a comparação das taxas de incidência de um câncer em particular entre duas 
populações 
diferentes, ou para a mesma população ao longo do tempo. A comparação da taxa bruta 
pode dar um ideia falsa devido as diferenças entre as distribuições de idade nas duas 
populações. Por exemplo, se uma população é, em média, mais jovem do que outra, 
então 
mais casos de câncer tendem a aparecer na população mais velha. 
Assim, ao comparar os níveis incidência de câncer entre duas áreas, ou ao investigar o 
padrão de câncer ao longo do tempo para a mesma área, é importante levar em 
consideração 
a diferença na estrutura etária. Isso é realizado pela padronização da incidência pela 
idade. 
 
Análise de Sobrevivência 
A análise de sobrevivência é uma das áreas da estatística que mais cresceu nos 
últimos anos, principalmente na área médica. Na análise de sobrevivência a variável 
resposta é o tempo até a ocorrenência de um evento de interesse, sendo esse 
denominado 
de tempo de falha. Esse pode ser o tempo até a morte do paciente, tempo até a cura ou 
tempo até a recidiva de uma doença, por exemplo. Em estudos de câncer é usual esse 
tempo ser da data do diagnóstico até a cura, ou até a morte do paciente. Neste trabalho 
o 
tempo de falha é do diagnóstico até a morte. O estimador não paramétrico Kaplan-Meier 
é 
bastante utilizado na literatura para estimar a curva de sobrevida e a partir dele 
quantidades 
como mediana e média podem ser obtidos. 
 
Teste de logrank 
A estatística mais comumente usada como generalizações para dados censurados 
em análise de sobrevivência é o teste de logrank(MANTEL, 1966), que se trata de um 
teste não paramétrico que é utilizado para avaliar se existe diferença significativa entre 
duas ou mais curvas de sobrevivências. 
 
Modelo de Regressão de Cox 
O modelo de Cox(COX, 1972) é um dos mais utilizados em estudos clínicos devido 
a sua versatilidade. O modelo de Cox é utilizado para analisar dados de estudos de 
tempo 
de vida em que a resposta é o tempo até a ocorrência de um evento de interesse, sendo 
dependente de covariáveis. 
 
Fonte dos dados e Métodos Utilizados 
Os dados foram obtidos através do Registro de Câncer do hospital Dr. Luiz Antônio 
(Liga Norte Riograndense Contra o Câncer). Neste estudo foram analisadas a incidência 
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e a sobrevida global total, até cinco anos de acompanhamento, dos casos registrados 
de 
2007 a 2013. O coeficiente de incidência padronizado foi obtido através do método 
direto, utilizando 
como padrão a população mundial de Segi et al.(1960). Na análise de tendência das 
séries dos coeficientes de incidência ajustou-se o modelo de regressão linear simples. 
Neste 
modelo, a variável resposta é o coeficiente de incidência e a variável explicativa é o 
tempo 
(anos). A avaliação da existência de tendência na série baseou-se no teste cujas 
hipóteses 
nula e alternativa são, respectivamente, de que o coeficiente da variável explicativa é 
zero e diferente de zero. Ou seja, a série é considerada estável quando a hipótese nula 
não é rejeitada (p-valor do teste é maior que 0,05). Se a hipótese nula é rejeitada, a 
série é classificada como tendo tendência crescente ou decrescente, conforme seja o 
sinal 
positivo ou negativo, respectivamente, da estimativa obtida para o coeficiente da 
variável 
explicativa. Em cada ajuste realizado foi feita análise de resíduos, sendo avaliadas as 
hipóteses de normalidade, de variância constante e de não correlação entre os erros. 
Na análise de sobrevida tomou-se como evento de interesse o óbito da paciente e 
foram considerados dados censurados as mulheres que não foram a óbito até o término 
do estudo ou que não possuíam acompanhamento atualizado. Foi considerada como 
data 
limite do acompanhamento 31/12/2013. Foi obtida a curva da função de probabilidade 
acumulada de sobrevida para cada uma das categorias das variáveis: faixa etária, 
escolaridade, raça/cor, classificação 
histológica e procedência. As diferenças entre as curvas de sobrevida foram analisadas 
pelo teste logrank, considerando-se como tendo diferenças estatisticamente 
significativas os 
casos em que o p-valor é menor que 0,05. O modelo de riscos proporcionais de Cox foi 
utilizado para estimativas das razões de riscos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Entre 2007 e 2013 foram registrados 1.649 novos casos de câncer do colo do útero 
atendidos pela Liga Norte Riograndense Contra o Câncer. A taxa de incidência 
padronizada 
pela idade obtida foi de 13,26 por 100 mil mulheres. As taxas de incidência não 
padronizadas 
para as faixas etárias consideradas variaram de 6,76 a 35,96 por 100 mil mulheres. 
Estes 
resultados estão resumidos na Tabela 3.1 em anexo. 
  
A série das taxas de incidência dos casos com idade de 60 anos ou mais está com 
a tendência classificada como decrescente, ao longo do tempo, visto que o p-valor do 
respectivo teste sobre o coeficiente da variável explicativa (tempo) é menor que 0,05 e 
a estimativa desse coeficiente é negativa. Por outro lado, a série das taxas de incidência 
dos casos com 39 anos ou menos está com tendência de crescimento, pois o p-valor do 
respectivo teste sobre o coeficiente da variável tempo é menor que 0,05 e sua estimativa 
é 
positiva. As demais séries são classificadas como estáveis. Estes resultados estão na 
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Tabela 
3.2 em anexo. A Figura 3.1 ilustra estes resultados da Tabela 3.2. 
  
Na Figura 3.2 estão ilustrados os resíduos dos ajustes das séries das incidências 
padronizadas e brutas (não padronizadas). 
  
Através dos gráficos da Figura 3.2, verifica-se que não há indícios de não adequação 
dos 
ajustes realizados dos modelos de regressão. 
Na Tabela 3.3 a seguir tem-se a distribuição dos casos segundo a faixa etária, 
escolaridade, raça/cor, classificação histológica e procedência. 
  
A Tabela 3.4 apresenta o tempo mediano e as probabilidades acumuladas de sobre- 
vida segundo faixa etária, escolaridade, raça/cor, classificação histológica e 
procedência. O 
tempo mediano de sobrevida obtido para todos os casos foi de 17,13 meses, com 
probabili- 
dade acumulada após 5 anos de 76,6%. As probabilidades acumuladas de sobrevida 
não 
tiveram diferença estatisticamente significativa nas comparações entre as categorias 
das 
variáveis raça/cor e procedência, com p = 0,480 e p = 0,254, respectivamente. Por outro 
lado, foram obtidas diferenças estatisticamente significativas nas comparações das 
curvas 
de sobrevida das faixas etárias, da escolaridade e da classificação histológica, com p = 
0,000, 
p = 0,021 e p = 0,011, respectivamente. Assim, com relação as faixas etárias, a menor 
das 
probabilidades acumuladas de sobrevida é das pacientes acima de 60 anos; com 
respeito 
a escolaridade, as pacientes com ensino superior apresentam as menores 
probabilidades 
acumuladas de sobrevida e, com relação a classificação histológica, o adenocarcinoma 
tem 
a curva de sobrevida inferior a do carcinoma epidermoide de células escamosas. 
  
Através da Figura 3.3 é possível observar o comportamento das curvas 
de sobrevidas estimadas para cada covariável. Observa-se que as curvas para 
Raça/Cor e 
Procedência se entrelaçam ao longo do tempo, diferentemente das curvas das 
covariáveis 
Faixa etária, Escolaridade e Histologia, estas últimas indicando proporcionalidade entre 
suas funções de risco, ou seja, para estas últimas covariáveis há evidências de 
paralelismo 
entre suas curvas de sobrevida. 
  
Através do modelo de regressão de Cox foram feitas estimativas a fim de verificar 
os riscos associados as variáveis faixa etária, escolaridade e classificação histológica, 
de 
acordo com os resultados da Tabela 3.5. 
  
Para as análises da Tabela 3.5 não foram considerados os casos em que não havia a 
informação 
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sobre a escolaridade da paciente, o que corresponde a 520 casos, conforme os 
resultados 
da Tabela 3.3. Na regressão univariada foram obtidas como significativas as variáveis 
faixa 
etária e escolaridade. A variável classificação histológica não é significativa ao nível de 
5% 
(p-valor = 0,052), porém, seria significativa caso fosse considerado um nível de 
significância 
de 6%, por exemplo. A faixa etária aparece como de valor prognóstico (ou variável 
preditora 
independente de sobrevida), por ser significativa nas regressões univariada e múltipla. 
Ou 
seja, através da análise múltipla verifica-se, com relação a idade, que as pacientes com 
60 
anos ou mais têm 1,797 vezes mais risco de morrer do que aquelas com 39 anos ou 
menos. 
Observa-se que a variável escolaridade também é preditora independente de sobrevida. 
Isto 
é, através da análise múltipla verifica-se que as pacientes com ensino superior completo 
têm 2,352 vezes mais risco de morte do que aquelas com ensino médio. Por outro lado, 
a variável classificação histológica não é significativa ao nível de 5%, porém, caso fosse 
considerado um nível de significância de 10%, esta também seria considerada como 
variável 
de valor prognóstico. 
 
Conclusão 

 
De acordo com o modelo de Cox, ao nível de significância de 5%, as variáveis 
faixa etária e escolaridade foram consideradas como variáveis preditoras independentes 
de 
sobrevida. As pacientes com 60 anos ou mais tem cerca de 2 vezes mais risco de morrer 
do 
que as pacientes com 39 anos ou menos. Quanto a variável escolaridade, estima-se 
que as 
mulheres com ensino superior tem mais de duas vezes risco de morte do que as 
mulheres 
com ensino médio. 
A série da taxa de incidência para mulheres com 39 anos ou menos apresentou 
tendência crescente, enquanto a taxa para as mulheres com 60 anos ou mais mostrou 
tendência decrescente. A série geral das incidências padronizadas e a série das 
incidências 
brutas para a faixa etária entre 40 e 59 anos apresentaram estabilidade. 
Nossos resultados sugerem a necessidade de implementação de ações preventivas 
tais como melhorias no programa de rastreio para o diagnóstico e tratamento precoce 
das lesões precursoras do câncer do colo do útero, visando reduzir a sua incidência. 
Além 
disso, são necessárias políticas públicas que melhore o acesso das mulheres ao 
tratamento 
adequado e o acompanhamento após o tratamento. Tais medidas são necessárias para 
aumentar a sobrevida e tornar decrescentes as séries que apresentaram estabilidade 
ou 
tendência crescente das taxas de incidência. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 637 

 

 
Referências 

 
COX, D. R. Regression models and life-tables. Journal of the Royal Statistical Society: 
Series B (Methodological), Wiley Online Library, v. 34, n. 2, p. 187–202, 1972. 
  
COX, D. R. Partial likelihood. Biometrika, Oxford University Press, v. 62, n. 2, p. 
269–276, 1975. 
  
COX, D. R.; HINKLEY, D. V. Theoretical statistics. 1974. New York: Chap- 
man&Hall/CRC. 
  
DOLL, R.; HILL, A. B. Mortality of british doctors in relation to smoking: observations 
on coronary thrombosis. National cancer institute monograph, v. 19, p. 205–268, 1966. 
  
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. 
Estimativa 2016: Incidência de câncer no Brasil. 2016. Disponível em: <http: 
//www.inca.gov.br/wcm/dncc/2015/index.asp>. Acesso em: 27 nov. 2018. 
  
KAPLAN, E. L.; MEIER, P. Nonparametric estimation from incomplete observations. 
Journal of the American statistical association, Taylor & Francis, v. 53, n. 282, p. 457–
481, 
1958. 
  
MANTEL, N. Evaluation of survival data and two new rank order statistics arising in its 
consideration. Cancer Chemother Rep, v. 50, p. 163–170, 1966. 
  
Microsoft Excel. [S.l.], 2016. 
  
MUHAMAD, N. A. et al. Survival rates of cervical cancer patients in malaysia. Asian 
Pacific journal of cancer prevention: APJCP, v. 16, n. 7, p. 3067–72, 2015. 
  
ORDIKHANI, F. et al. Drug delivery approaches for the treatment of cervical cancer. 
Pharmaceutics, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, v. 8, n. 3, p. 23, 2016. 
  
R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, 
Austria, 2018. Disponível em: <https://www.R-project.org/>. 
  
SEGI, M. et al. The age-adjusted death rates for malignant neoplasms in some selected 
sites in 23 countries in 1954-1955 and their geographical correlation. The Tohoku journal 
of experimental medicine, Tohoku University Medical Press, v. 72, n. 1, p. 91–103, 1960. 
  
TORRE, L. A. et al. Global cancer statistics, 2012. CA: a cancer journal for clinicians, 
Wiley Online Library, v. 65, n. 2, p. 87–108, 2015. 
 
Anexos 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 638 

 

 

Tabela 3.1 

 

 

Tabela 3.2 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 639 

 

 

Tabela 3.3 
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Tabela 3.5 

 

 

Figura 3.1 
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Figura 3.2 
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Figura 3.3 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 643 

 

CÓDIGO: ET0866 

AUTOR: GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS 

COAUTOR: ARIADNE DE SOUZA SILVA 

COAUTOR: CLEBER DA SILVA LOURENÇO 

ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES 

 

 

TÍTULO: Estudo de Compósito Metal Duro (WC-Fe-C) com adição de WC 

Nanoestruturado e o Fe como ligante Sinterizado à Vácuo 

Resumo 

Os compósitos de metal duro WC-Co são amplamente utilizados como ferramentas de 
usinagem, corte, perfuração, e conformação, como também, em peças resistentes ao 
desgaste; devido as suas excelentes propriedades (dureza, resistência ao desgaste e 
tenacidade). As suas propriedades dependem principalmente do conteúdo do ligante 
(Co) e do tamanho de grão do WC. Atualmente, pós de WC nanoestruturados são 
usados para produzir microestruturas mais refinadas do metal duro, representando uma 
das áreas mais ativas de pesquisa, na indústria, como também o uso de outros ligantes, 
a fim de obter compósitos com propriedades otimizadas. Desta forma, o trabalho 
consistiu na produção de um compósito de metal duro – (WC-Fe-C), através da rota de 
metalurgia do pó, cujas etapas realizadas, particularmente, foram: caracterização dos 
pós de partida, moagem de alta energia, compactação e sinterização; como também, 
as caracterizações dos pós moídos e das amostras sinterizadas. As porcentagens de 
material utilizadas foram 89%p. de WC, 10%p. de Fe, e 1%p. de grafite. Por fim, foram 
analisados os resultados obtidos nos ensaios de dilatometria, microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) e difração de raios x (DRX) dos pós moídos e compactados. As 
caracterizações revelaram que os pós moídos por 10 horas apresentaram os melhores 
resultados durante a sinterização dos compactos verdes. 

 
Palavras-chave: Palavras-chave: Metal Duro.Metalurgia.Sinterização.Dilatometria.DRX 

TITLE: Study of the Hard Metal Composite (WC-Fe-C) with addition of Nanostructured 

WC and Fe as Vacuum Sintered Binder 

Abstract 

WC-Co carbide composites are widely used as machining, cutting, drilling, and forming 
tools as well as wear resistant parts; due to its excellent properties (hardness, wear 
resistance and toughness). Its properties depend mainly on the binder content (Co) and 
the grain size of tungsten carbide (WC). Nanostructured WC powders are currently used 
to produce more refined carbide microstructures, representing one of the most active 
areas of research in the industry, as well as the use of other binders to obtain composites 
with optimized properties. Thus, the work consisted in the production of a carbide 
composite - (WC-Fe-C), through the powder metallurgy route, whose steps performed, 
in particular, were: characterization of the starting powders, high energy ball milling, 
compaction, sintering and characterization of milled and sintered powders. The 
percentages of material were the same, 10wt% Fe, and graphite representing only 1wt% 
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of the composition mass. Finally, the results obtained by dilatometry, scanning electron 
microscopy (SEM) and x-ray diffraction (XRD) of the milled powders and compacted 
powders were analyzed. The characterizations revealed that the milled powders for 10 
hours, the user results during a sintering of green compacts. 
 
Keywords: Keywords: Hard Metal.Powder Metallurgy.Sintering.Dilatometry.XRD. 

Introdução 

 
O metal duro pertence ao grupo de materiais compósitos. Os compósitos representam 
uma classe de materiais compostos por uma fase contínua (matriz) e uma fase dispersa 
(ligante), contínua ou não, cujas propriedades são obtidas a partir da combinação das 
propriedades dos materiais constituintes individuais. Geralmente, este material consiste 
de uma fase cerâmica, e um ligante metálico, para se obter uma melhor tenacidade. 
Tipicamente, estes materiais apresentam propriedade mecânicas superiores, como 
dureza e uma resistência bastante elevada ao desgaste. Entre os metais, o Fe e o Ni 
são considerados uma substituição ideal para o Co, por seu baixo preço, baixo nível de 
poluição (GAO et al., 2017). 

Com a ascensão e o impacto da sustentabilidade ao redor do mundo, o desenvolvimento 
de carbeto cementado WC - (Fe, Ni ou Co), ambientalmente correto, tornou-se um senso 
comum mundialmente. Recentemente, os carbetos cementados WC - (Fe, Ni e/ou Co) 
têm sido amplamente estudados devido às suas excelentes propriedades. O metal duro 
é amplamente utilizado como ferramenta de corte, para usinagem, sobretudo nas 
operações que requerem alta remoção de material; e altas rotações, como brocas, bits, 
inserts; e para suportes, e em outros casos; além de sua aplicação na produção de 
materiais superduros, na indústria de petróleo e mineração. A liga comercial é 
comumente composta por carbeto de tungstênio e cobalto (WC-Co). 

O Co é amplamente utilizado como ligante metálico, devido a sua alta molhabilidade e 
boa solubilidade com WC, e boas propriedades mecânicas (Gomes, 1995). Justifica-se 
à substituição parcial do Co pelo Fe devido o Co encontrar-se em pequenas quantidades 
no meio ambiente, com custo elevado, e do seu preço oscilar muito; além disso, 
apresenta baixa resistência à corrosão, e alta toxidade, gerando preocupações com o 
meio ambiente (Hanyaloglu, 2001). 

Neste trabalho, o compósito de metal duro (WC-Fe-C), com adição de WC 
nanoestruturado e o Fe como ligante, foi processado através de uma rota convencional 
de metalurgia do pó, particularmente com moagem de alta energia e sinterização em 
forno resistivo (Ar). O efeito do tempo de moagem sobre as estruturas, microestruturas 
e estudo dilatométrico foi estudado para os pós moídos e compactados. 

  

 
Metodologia 

 
Inicialmente, foram feitas as caracterizações e moagem de alta energia dos pós de 
partida de WC, Fe e C; nos tempos de 2, 5 e 10 horas. A moagem foi realizada em um 
moinho planetário pulverissete 6, com uma velocidade 400 rpm e em meio úmido com 
álcool isopropílico. Foram utilizados na moagem cadinho e bolas de metal duro, com 
uma razão pó/bola 1:4. Os pós foram moídos com uma composição de 89%p. de WC, 
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10%p. de Fe, e 1%p. de grafite. Os pós foram compactados em uma matriz de 8 mm, 
com uma carga de 600 Mpa. 

As caracterizações foram feitas pelos seguintes equipamentos referidas condições: 

- Difratometria de Raios-X: difratômetro Rigaku Miniflex II, com medições do ângulo 
inicial de 10,0° e ângulo final de 100,0°, com passo de 0,01°, à velocidade de 5,0°/min; 

- Microscopia Eletrônica de Varredura: microscópio eletrônico de bancada Hitachi 
TM3000, análise realizada com o vácuo sendo o meio; 

- Dilatometria dos compactos verdes: realizada no dilatometro NETZSCH, DIL 402 PC 
com uma atmosfera de argônio, em uma temperatura de 1450° C, com uma taxa de 10° 
C por minuto e isoterma de 1 hora. 

 
Resultados e Discussões 

 
Influência da moagem de alta energia na dispersão das fases e estrutura cristalina dos 
pós moídos. 

A Figura 1 mostra as imagens de microscopia eletrônica de varredura dos pós de WC-
10%p. Fe processados através do moinho de alta energia. Pode-se observar que devido 
aos choques entre as bolas e os pós de WC-10%p. Fe, ocorre simultaneamente o 
processo de deformação plástica, microsoldagem e fragmentação dos pós. Assim, como 
os pós de Fe são mais dúcteis ocorre a predominância do processo de deformação 
plástica o que provoca um maior achatamento das partículas, enquanto, o WC, por ser 
frágil, predomina o fenômeno de fragmentação das partículas. Na figua 1(a), são 
apresentadas as micrografias dos pós moídos durante 2 horas, onde é observada a 
fragmentação do WC e deformação das partículas de Fe, e, também, o começo da 
dispersão das partículas de WC na fase de Fe. Com a evolução do tempo de moagem 
para 5 horas, (Figura 1(b)), se intensifica o processo de dispersão e homogeneização 
entre as fases, formando partículas aglomeradas de WC-10%p.Fe, e, com o aumento 
do tempo de moagem para 10 horas (Figura 2(c)), é observado que ocorre um maior 
refinamento das partículas compósitas de WC-Fe. Segundo a literatura (SONI, 1996; 
EL-ESKANDARANY, 2001; SURYANARAYANA; AL-AQEELI, 2012), a obtenção de pós 
compósitos homogêneos e refinados elevam a sinterabilidade do material facilitando a 
consolidação do sistema com elevadas propriedades mecânicas. 

Através do difratogramas de Raios X, (Figura 2(a)), podem-se observar as fases 
cristalinas presentes durante o processo de moagem dos pós compósitos de WC-
10%p.Fe. Em todos os tempos de moagem, é observada a presença de picos bem 
intensos de WC, enquanto o Fe apresenta apenas um pico de baixa intensidade em 
aproximadamente 48,8°,e ,também, é vista a presença de um pico de carbono em 26° 
devido a 1% em peso de carbono; acrescentado na composição desse compósito para 
evitar a formação da fase ƞ responsável por deteriorar as propriedades deste material 
quando consolidado. Ou seja, o aumento do tempo de moagem para 10 horas não 
provocou a amorfização da fase de WC, Figura 2 (a); entretanto, observa-se a redução 
da intensidade e o alargamento do pico mais intenso de WC, com a evolução da 
moagem de 2 para 5 e 10 horas, indicando uma redução no tamanho do cristalito da 
fase dura de WC e um aumento de tensão em sua rede cristalina. Porém, o aumento do 
tempo de moagem de 5 para 10 horas não provocou mudanças significativas na rede 
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cristalina do WC. Esse mesmo comportamento é observado para a fase de Fe, pois já 
com 2 horas de moagem ocorreu uma alta desorganização em sua estrutura cristalina, 
e com o aumento do tempo de moagem para 5 e 10 horas não ocorrem mudanças 
significativas no Fe (Figura 2 (c)). Além disso, os resultados do difratograma de raios X 
não indicaram uma possível formação de solução sólida, pois, não foi observado 
nenhum deslocamento dos picos. 

Comportamento dilatométrico dos compactos verdes obtidos a partir dos pós moídos 

A Figura 3 mostra a curva de dilatação e contração durante a sinterização obtida a partir 
dos compactos verdes dos pós moídos com 2, 5 e 10 horas. Durante 1 hora, no 
momento em que se atinge a temperatura de 1450 °C (isoterma), é observado que a 
maior contração linear registrada durante a dilatometria foi para os compactos verdes 
obtidos a partir dos pós moídos com 10 horas de moagem, fazendo com que o 
compósito de metal duro consolidado nessa temperatura apresente uma maior 
densificação e densidade relativa, o que resulta em melhores propriedades mecânicas. 
Segundo a literatura (SONI, 1996; EL-ESKANDARANY, 2001; SURYANARAYANA; AL-
AQEELI, 2012), este comportamento observado ocorre, pois, conforme discutido 
anteriormente, os pós com este tempo de moagem apresentaram um maior refinamento, 
indicativo de redução do tamanho do cristalito, o que elevou a sua sinterabilidade. A 
curva de dilatometria também mostra que a menor contração linear durante o processo 
de sinterização para este material é obtida para os compactos verdes sinterizados dos 
pós com 5 horas de moagem, resultando em uma menor densificação para esses corpos 
sinterizados. Acredita-se que o processo de moagem com 5 horas induz uma 
transformação de fase a 1250 °C, responsável pelo aumento de volume no metal duro, 
o que reduz a sua densificação. Ou seja, os melhores tempos de moagem para a 
consolidação do sistema observado a partir deste trabalho foram com 2 e 10 horas de 
moagem. 

A Figura 4 mostra a densidade relativa à teórica e a densificação dos corpos sinterizados 
no dilatômetro (forno ressistivo), afirmando os resultados registrados através das curvas 
de dilatação e contração do material durante o processo de sinterização. Segundo a 
literatura (GOMES, 1993), o processo de sinterização é acompanhado pela contração 
volumétrica do material devido ao preenchimento dos espaços vazios pelo processo de 
difusão, que é ativado termicamente, gerando um aumento da densificação do sistema. 
Logo, como pode ser observado na Figura 4, a maior densificação de 53,68% é 
alcançada para os compactos verdes dos pós moídos com 10 horas, como 
consequência da maior contração linear que esse material sofre durante a sinterização. 
Os compactos verdes dos pós moídos com 2 horas apresentaram uma maior 
densificação do que os moídos por 5 horas, entretanto, uma menor densidade relativa. 
Os compactos dos pós moídos por 5 horas tiveram uma maior densidade relativa que 
os pós com 2 horas de moagem, pois a densidade verde destes compactos foi superior 
aos compactos dos pós moídos por 2 e 10 horas (Figura 5). Esse fenômeno ocorreu, 
pois, a maior formação de partículas aglomeradas não uniformes facilitou o rearranjo 
dos pós durante a compactação, o que gerou um aumento na densidade relativa à 
teórica. A alta densidade destes compactos verdes dos pós moídos por 5 horas também 
pode ter contribuído para a menor densificação do compósito obtido, pois o aumento da 
força de contato entre as partículas, provavelmente dificultou a difusão dos átomos 
durante o processo de sinterização. 
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Conclusão 

 

Através desse trabalho podemos obter as seguintes conclusões: 

• O processo de moagem de alta energia é uma rota eficiente para promover a 
homogeneização, dispersão e refinamento das partículas. 

• Em relação a estrutura cristalina do compósito de WC-10%p. Fe, o processo de 
moagem com 2 horas já provoca uma grande deformação na rede cristalina do 
ferro, enquanto, o WC sofreu poucas alterações em sua estrutura cristalina para 
o tempo de 5 e 10 horas. 

• O melhor tempo de moagem para obtenção de uma maior densificação foi de 
10h. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Microscopia eletrônica de varredura dos pós moídos de WC-10%p.Fe com (a) 
2h, (b) 5h e (c) 10h. 
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Figura 2: (a) Difratograma de Raios X dos pós moídos, (b) ampliação do pico mais 
intenso de WC, e (c) ampliação do pico mais intenso de Ferro. 
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Figura 3: Comportamento dilatométrico dos pós moídos de WC-10%p. Fe 

 

 

Figura 4: Densidade relativa e densificação em função do tempo de moagem. 
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Figura 5: Densidade verde dos compactos a partir dos pós moídos com 2, 5 e 10 horas 
de moagem. 
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TÍTULO: Novos Cristais Líquidos Termotrópicos Derivados do Heterociclo Quinoxalina: 

Organização Supramolecular Induzida Por Ligações de Hidrogênio 

Resumo 

Os Cristais Líquidos compreendem uma classe de materiais moleculares avançados 
com propriedades bastante interessantes e de alto impacto na sociedade. Estes 
materiais são caracterizados por apresentarem um mesófase, sendo está um estado 
intermediário entre o sólido cristalino e o líquido isotrópico. O trabalho tem por objetivo 
principal a síntese de derivados quinoxalínicos potencialmente aplicáveis como cristais 
líquidos. Mais especificamente, almeja-se a obtenção do composto 3-(3,4-
bis(dodeciloxi)fenil)-1,2-diidroquinoxalina. A metodologia se baseia, principalmente, em 
procedimentos relatados na literatura e/ou adaptação dos mesmos. É pretendido obter 
o composto em quatro etapas, sendo que, até o momento, duas foram executadas, 
sendo os produtos obtidos com bons rendimentos e adequadamente caracterizados por 
IV e RMN.  
 
Palavras-chave: Síntese orgânica; cristais líquidos; quinoxalina. 

TITLE: New Thermotropic Liquids Crystals Derived from the Quinoxaline Heterocycle: 

Supramolecular Organization Induced by Hydrogen Bonding 

Abstract 

 

Liquid crystals are relevant advanced molecular materials, since their properties allow 
them to be applied in several fields. These type of materials are characterized by the 
presence of mesophase, an intermediate state between crystalline solid and isotropic 
liquid. This work aims the obtainment of quinoxaline derivatives, more specifically, the 
target compound 3-(3,4-bis(dodecyloxy)phenyl)-1,2-diidroquinoxaline, potentially 
applied as liquid crystal. The synthetic protocol is based in reported methods and/or their 
adaptation. The target compound is proposed to be synthesized after four steps. At the 
moment, two synthetic intermediate were obtained in good yields and properly 
characterized by IR and NMR spectroscopies. 

 
 
Keywords: Organic synthesis; liquid crystals; quinoxaline. 

Introdução 

1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de materiais orgânicos avançados compreende uma importante 
área de pesquisa, especialmente por conta de suas propriedades óptico-eletrônicas, e 
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consequente aplicação em diferentes áreas. Neste contexto, moléculas contendo 
núcleos rígidos e cadeias alquílicas alongadas tem sido amplamente exploradas com 
cristais líquidos, especialmente pela capacidade de geração de sistemas auto-
organizados.[1,2] A combinação das propriedades de mobilidade molecular e 
anisotropia ótica, elétrica e magnética propicia aos cristais líquidos diversas aplicações, 
incluindo mostradores eletrônicos (displays), além de telas de dispositivos eletrônicos, 
tais como tablets, celulares, televisores e notebooks [1, 3]. 

Estruturalmente, os Cristais Líquidos são compostos por um ou mais núcleos rígidos, 
que dá a molécula a propriedade de ordenação orientacional, em alguns casos, 
capacidade de transporte de carga.[1] Por outro lado, a parte da estrutura flexível 
oferece a desordenação posicional, que é fundamental para obtenção de filmes finos de 
alinhamento uniforme, além de atuarem como camadas isolantes em torno do centro 
rígido [4]. Como consequência dos aspectos estruturais, os cristais líquidos apresentam 
a chamada mesofase, as quais podem ser dependentes da temperatura, e 
caracterizando a classe dos cristais líquidos temotrópicos.[4] Em geral, estas mesofases 
são divididas em três tipos principais, dependendo do nível organização supramolecular: 
nemática, esmética e colunar.[5,6] 

Compostos heterocíclicos, tais como derivados de 1H-benzimidazol e quinoxalina, 
popularmente conhecidos por suas atividades biológicas para variados fins [7], também 
são importantes centros rígidos para cristais líquidos. Recentemente, nosso grupo de 
pesquisa relatou a síntese e propriedades líquido cristalina do composto 2-(4-
(dodeciloxi)fenil)-1H-benzoimidazol.[8] Neste estudo, foi evidenciado por técnicas 
experimentais e computacionais, que os sistema se auto-organiza por meio de ligações 
de hidrogênio intermoleculares.[8] Ainda, foi verificado que o composto 1-
dodecilquinoxalina-2,3(1H,4H)-diona, mesmo não apresentando mesófase, mostrou 
organização molecular colunar interessante com base na dimerização via grupos amida, 
e sugerindo ser um sistema promissor para obtenção de novos materiais funcionais da 
classe dos cristais líquidos. Como continuidade de nossos estudos envolvendo cristais 
líquidos, o presente trabalho visa a obtenção de derivados de 3-arilquinoxalin-2(1H)-
onas. Após sintetizados, estes compostos serão estudados em função de suas 
propriedades térmicas e ópticas, especialmente por conta das possíveis propriedades 
líquido cristalinas que estes possam vir a apresentar. 

 
Metodologia 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 MATERIAIS E REAGENTES 

Os reagentes: catecol, 1-bromo-octano, 1-bromo-decano, 1-bromo-dodecano, 
carbonato de potássio, iodeto de potássio, cloreto de acila e cloreto de alumínio foram 
obtidos de fontes comerciais e utilizados sem purificação prévia. Os solventes de uso 
habitual: acetona, acetato de etila e diclorometano também foram adquiridos de fontes 
comerciais e utilizados sem purificação prévia. As placas de CCD são da Silicycle 
(Ultrapure SILICA GELS, 250). 
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2.2 DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE SÍNTESE 

A metodologia de síntese do presente trabalho, se baseia em reações sequenciais de: 
i) alquilação do catecol (1) para obtenção de derivados 1,2-alcoxibenzeno (2), que serão 
acilados na posição de 4 de modo a gerar o composto 3. A metodologia pretende ser 
concluída pela halogenação do carbono α das referidas acetofenonas de forma a gerar 
compostos do tipo 4, que então deverão reagir com 1,2-diaminobenzeno para gerar os 
produtos finais 3-arilquinoxalin-2(1H)-onas (5). 

 

2.2.1 Síntese de 1,2-dodeciloxibenzeno (2) 

Para a obtenção do composto (2), reagimos o catecol (1) com os respectivos brometos 
de alquila com 8, 10 e 12 carbonos, carbonato de potássio como base para 
desprotonação das hidroxilas presentes no composto, iodeto de potássio como 
catalizador, utilizando acetona como solvente, a reação foi mantida em refluxo por 48h. 
O meio reacional foi vertido em metanol para ressuspensão formando aglomerados 
esbranquiçados, em seguida foi filtrado a vácuo e lavado em etanol. 

 

2.2.2 Síntese de 1-(3,4-bis(dodeciloxi)fenil)etanona (3) 

Para a obtenção do composto (3), reagimos o composto (2) com cloreto de acila e 
cloreto de alumínio, numa acilação de Friedel-Crafts em diclorometano, numa 
temperatura controlada a -5º C para a adição do cloreto de acila, sucessivamente 
refluxada por 2h. Após esse período, foi vertida em água e foi adicionado ao meio ácido 
clorídrico concentrado. O solvente orgânico foi evaporado, obtendo o material filtrado 
com 80% de rendimento. 

 

2.2.2 Propostas de síntese para obtenção de 3-(3,4-bis(dodeciloxi)fenil)-1,2-
diidroquinoxalina (5) 

As sínteses para obtenção do composto (5) correspondem a mono-halogenação (4) do 
composto (3) e subsequentemente reagirá com o-fenilenodiamina e formará o núcleo 
quinoxalínico chegando à molécula alvo. Essa etapa está em fase de pesquisa da 
melhor alternativa para a obtenção do produto final. 

 

2.2.3 Caracterização 

Todas moléculas almejadas e intermediários sintéticos deste presente trabalho serão 
caracterizados estruturalmente por espectroscopia de infravermelho, espectroscopia de 
ressonância magnética nuclear e espectrometria de massas. Análises das propriedades 
ópticas serão realizadas com base nos dados obtidos a partir das espectroscopias de 
UV-vis e de fluorescência. O comportamento térmico, incluindo possível propriedade de 
cristal líquido será investigado por microscopia óptica de luz polarizada, calorimetria 
diferencial de varredura e difratometria de raios-x. 
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Resultados e Discussões 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O esquema 1 apresenta a proposta de síntese para o presente trabalho. 

A metodologia tem início pela alquilação de catecol (1) por bromododecano, em 
Acetona, K2CO3, e quantidades catalíticas de KI, para formação do composto 2. Este, 
por sua vez, foi acilado através do tratamento com cloreto de acetila em presença de 
AlCl3, para forma o composto 3 com 80% de rendimento. 

Pela inspeção do espectro de infravermelho do composto 3 (Figura 1), pode-se notar 
duas bandas bem intensas, em 2915 e 2920 cm-1,referentes à deformação angular das 
ligações C-H das cadeias alquílicas. Uma banda característica de carbonila de cetonas 
pe verificada em 1660 cm-1, confirmando assim o sucesso da reação de acilação. A 
banda em em 1270 cm-1 oriunda de deformação angular do éter aromático. 

A inspeção do espectro de RMN 1H do composto 3 (Figura 2) mostra os hidrogênios 
aromáticos verificados como um dubleto em δ 6,9 ppm e um multipleto 7,53 ppm, com 
integrações para um e dois hidrogênios, respectivamente. O singleto em δ 2,25 ppm 
com integral para três hidrgênios, referente à metila ligado ao carbono carbonílico. Em 
aproximadamente δ 4,06 ppm pode-se ver um tripleto com integral para dois hidrogênios 
e que são referentes aos hidrogênios metilênicos adjacentes ao átomo de oxigênio do 
grupo alcóxi. Os demais sinais de hidrogênio dos grupos metilênicos são associados ao 
multipleto em 1,28 ppm, enquanto a metila terminal da cadeia alquílica é observada em 
e δ 0,9 ppm, cujo sinal se traduz em um tripleto com integração para três hidrogênios). 

 

 

 
Conclusão 

 

4. CONCLUSÃO 

Até o momento, foi obtido um importante intermediário sintético, a cetona 3, através de 
um protocolo em duas etapas. Todos os compostos foram obtidos com rendimentos 
superiores a 80%. O composto 3, como esperado, apresentou ponto de fusão inferior 
ao composto de partida. Ainda, através das técnicas de espectroscopia de infravermelho 
e RMN, pode-se confirmar sucesso nas transformações almejadas. Como perspectivas 
futuras o composto final 5 deverá ser obtido e avaliado quanto ao seu possível 
comportamento líquido-cristalino. 
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Esquema 1: Rota reacional para obtenção do derivados 1-(3,4-bis(octiloxi)fenil)etanona 
(3) 

 

 

Figura 1. Espectro de IV-ATR do derivado 1-(3,4-bis(dodeciloxi)fenil)etanona (3) 
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Figura 2. Espectro do derivado 1-(3,4-bis(dodeciloxi)fenil)etanona (3) 
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TÍTULO: Hibridização de Algoritmos para o Problema Quadrático de Alocação 

Resumo 

 

Este trabalho investigou técnicas de hibridização de meta-heurísticas na Arquitetura 
Multiagentes baseada em Nuvem de Partículas para Hibridização de Metaheurísticas. 
A arquitetura é baseada no comportamento das partículas da meta-heurística Nuvem 
de Partículas. O foco principal foi a hibridização de métodos de busca local e algoritmos 
evolucionários para o Problema Quadrático de Alocação. Este problema é uma base 
importante de testes para ideias algorítmicas e modela um extenso número de 
problemas reais em diversas áreas. 

 
 
Palavras-chave: Hibridização de meta-heurísticas. Problema quadrático de alocação. 

TITLE: Algorithms Hybridization for the Quadratic Assignment Problem 

Abstract 

 

This work investigated metaheuristic hybridization techniques in the Multi-agent 
Architecture which is based on Particle Swarm. The architecture is based on the particle 
behavior of the Particle Swarm meta-heuristic. The focus was the hybridization of local 
search methods and evolutionary algorithms for the Quadratic Assignment Problem. This 
problem is an important testing ground for algorithmic ideas and models a large number 
of real problems in several areas. 

 
 
Keywords: Metaheuristic hybridization. Quadratic assignment problem. 

Introdução 

O Problema Quadrático de Alocação (PQA) foi introduzido no trabalho de Koopmans e 
Beckmann (1957) em um contexto de alocação de recursos indivisíveis. O problema 
modela situações onde o benefício da localização de facilidades de uma atividade 
econômica depende de custos oriundos da interação entre pares de facilidades, além 
da alocação de cada facilidade a uma localidade distinta. Sahni e Gonzalez (1976) 
demonstraram que o PQA é fortemente NP-difícil, o que significa dizer que não é 
possível exibir um algoritmo polinomial aproximativo por um valor constante para este 
problema, a menos que P = NP. Além disso, na prática, casos teste com poucas 
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dezenas de variáveis ainda são considerados desafiadores do ponto de vista da solução 
exata. 

Devido a sua complexidade, o PQA tem sido considerado uma base importante de 
testes para ideias algorítmicas. O PQA modela um extenso número de problemas reais 
em áreas tais como Engenharia, Computação, Química, Estatística e Esportes, dentre 
outras. Além disso, muitos problemas de Otimização Combinatória, como o Problema 
do Caixeiro Viajante e o Problema de Partição de Grafos, podem ser formulados como 
PQAs especiais. A solução por métodos exatos de instâncias do PQA com dimensão 
maior que 20 requer um tempo computacional elevado. Uma vez que este problema 
modela aplicações reais importantes com dimensões significativamente maiores que 
esta, a utilização de métodos heurísticos tem sido a opção mais usual de lidar com o 
problema. Heurísticas das mais diversas classes já foram propostas para o PQA, dentre 
elas: construtivas, de enumeração limitada, busca local e meta-heurísticas. Algumas 
revisões do problema são apresentadas nos trabalhos de Loiola et al. (2007), Burkard 
(2013) e Goldbarg et al. (2016). 

Dentre as meta-heurísticas, os algoritmos mais eficientes para o problema foram obtidos 
de hibridizações. A combinação de algoritmos de colônias de formigas, algoritmos 
genéticos e busca local foram investigados por Tseng e Liang (2006). Um algoritmo 
genético híbrido com busca tabu foi apresentado por Drezner e Misevičius (2013). Uma 
implementação paralela de um algoritmo genético com colônia de formigas e busca tabu 
foi apresentado por Tosun (2015). Lalla-Ruiz et al. (2016) apresentaram um genético 
híbrido para o problema. 

A hibridização das meta-heurísticas pode ser feita através de arquiteturas de 
hibridização. A Arquitetura Multiagentes baseada em Nuvem de Partículas para 
Hibridização de Metaheurísticas (AMAHM) foi desenvolvida nos trabalhos de Souza et 
al. (2011) e Souza (2013). O comportamento dos agentes da plataforma é baseado no 
das partículas da meta-heurística Nuvem de Partículas (Kennedy, 2011). Uma primeira 
versão da plataforma foi aplicada ao Problema do Caixeiro Viajante (Souza et al., 2011) 
e ao Problema Quadrático de Alocação (Souza, 2013). Os resultados da abordagem 
foram comparados aos apresentados nos trabalhos de Tseng e Liang (2006), Gunawan 
et al. (2011) e Drezner e Misevičius (2013). 

A primeira implementação da arquitetura não contemplou a hibridização de métodos 
evolucionários. Portanto, este trabalho investigou a hibridização de métodos 
evolucionários na AMAHM com aplicação no PQA. 

 
Metodologia 

 

A metodologia de execução deste plano de trabalho seguiu o formato padrão para 
projetos da área sendo: revisão bibliográfica, implementação de algoritmos e testes. 

Foi realizada uma revisão dos algoritmos meta-heurísticos propostos para o PQA, 
dentre eles especial ênfase foi dada aos algoritmos evolucionários. Foi estudada a 
plataforma AMAHM. Também, foram investigadas, técnicas clássicas de hibridização de 
métodos baseados em busca local com algoritmos evolucionários. Foram investigadas 
técnicas de hibridizações de tais métodos na plataforma. 
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Os algoritmos foram implementados em uma mesma linguagem de programação, 
executados no mesmo ambiente computacional e testados nos mesmos conjuntos de 
instâncias. As instâncias de teste foram as clássicas do problema que estão disponíveis 
no QAPLIB (http://anjos.mgi.polymtl.ca/qaplib/inst.html). 

Na aplicação da AMHM ao PQA, a posição de uma partícula foi definida sob a forma de 
um vetor de permutação. A posição inicial de uma partícula foi gerada usando uma 
associação aleatória das facilidades às localidades. 

Foi desenvolvida uma versão com busca local e algoritmos genéticos, onde a 
movimentação da partícula foi feita através do operador path-relinking. 

 
Resultados e Discussões 

 

Resultados preliminares mostraram que a AMHM-PQA consegue melhorar os 
resultados com relação às execuções individuais de cada algoritmo e da hibridização 
clássica. 

 
Conclusão 

 

Foi feita uma primeira investigação da hibridização de algoritmos evolucionários na 
arquitetura para hibridização meta-heurísticas baseada na Otimização por Nuvem de 
Partículas. Na abordagem, cada partícula é vista como um agente inteligente que tem 
memória e pode tomar decisões. 

Testes preliminares foram executados no Problema Quadrático de Alocação, um 
problema NP-difícil. Os resultados dos experimentos computacionais foram comparados 
com os de outras abordagens de hibridização de meta-heurísticas. Os resultados dos 
experimentos foram promissores, embora não completamente explorados. 
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TÍTULO: Utilização do Self-Training para aprendizado de máquina 

semissupervisionado: um estudo de casos 

Resumo 

 

Tarefas de classificação são um problema tradicional da área de Aprendizado de 
Máquina. A forma tradicional de classificação obedece ao paradigma supervisionado, 
mas há outras, como o paradigma semissupervisionado. Este trabalho propõe um 
estudo de caso sobre modelos semissupervisionado, especialmente o Self Training, 
com foco no entendimento e modificação de aspectos utilizados neste tipo de algoritmo 
para que seja possível mitigar problemas que normalmente são relatados para este tipo 
de abordagem e, possivelmente, culminar no melhoramento do resultado de 
classificação para este tipo de algoritmo. 

 
 
Palavras-chave: self-training, aprendizado de máquina, base de dados 

TITLE: Using Self-Training for Semi-Supervised Machine Learning: A Study Case 

Abstract 

 

Classification tasks are a traditional problem of Machine Learning. The traditional form 
of classification obeys the supervised paradigm, but there are others, such as the semi-
supervised paradigm. This paper proposes a case study on semi-supervised models, 
especially Self Training, focusing on understanding and modifying aspects used in this 
type of algorithm so that it is possible to mitigate problems that are normally reported for 
this type of approach and possibly culminate in the study. improvement of the 
classification result for this type of algorithm. 

 
 
Keywords: self-training, machine learning, dataset 

Introdução 

O aprendizado de máquina (AM) tem se popularizado nos últimos tempos com soluções 
eficientes para a abordagem de problemas, sendo cada vez mais aprimorado. Dentro 
da área de aprendizado de máquina, existem duas classes principais, aprendizado 
supervisionado e não supervisionado. No aprendizado supervisionado são utilizados 
algumas instâncias cujos rótulos são previamente conhecidos, enquanto no 
aprendizado não supervisionado as classes não são conhecidas. Assim, treinar 
instâncias de classificação conhecidas é uma tarefa de aprendizado supervisionado, 
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enquanto que a indicação de como um agente inteligente pode obter conhecimento útil 
na falta de uma classificação correta dos dados que são treinados, é uma tarefa de 
aprendizado semissupervisionado. [12]. 

Em trabalhos de classificação, é comum encontrar conjuntos de dados onde apenas 
uma parte dos dados está rotulada, enquanto o restante não possui rótulos. Segundo 
[4], uma das várias vantagens do aprendizado semissupervisionado é a capacidade de 
diminuir a necessidade dessa vasta quantidade de dados rotulados, em domínios onde 
somente uma pequena parte de padrões rotulados está disponível. Os algoritmos de 
aprendizagem semissupervisionada (SSL) usam instâncias não rotuladas e combinam 
as informações destes exemplos com informações de classificação de dados rotulados 
para melhorar o desempenho da classificação [15]. Dentre os algoritmos de SSL na 
literatura, este trabalho visa o estudo ao self-training. 

O self-training é uma técnica utilizada para rotular bases de dados onde apenas uma 
parte dos rótulos é conhecida. Para a solução de problemas como estes, surgiu o 
aprendizado semissupervisionado. 
No algoritmo self-training, um único classificador é treinado com um conjunto de dados 
rotulados, começando a partir de um pequeno conjunto de exemplos que já estão 
rotulados. Os exemplos não rotulados cuja taxa de confiança na predição for maior ou 
igual ao valor mínimo exigido são adicionados ao conjunto de treinamento [2]. 

Porém, o algoritmo self-training utiliza um valor fixo para a taxa de confiança mínima, o 
que gera um problema, pois pode ocorrer de não explorar toda a capacidade da técnica 
semissupervisionada. Portanto, com o intuito de resolver este problema do algoritmo 
self-training, surgiu a necessidade de promover uma maior flexibilização no valor da taxa 
de confiança para inclusão de novos exemplos no conjunto de dados rotulados. Para 
isso, este trabalho se propõe a definir uma taxa de confiança variável e a utilização de 
diferentes técnicas para determinar o rótulo de cada instância no conjunto de dados 
rotulados. 

  

 
Metodologia 

 
O objetivo deste trabalho é promover uma maior flexibilização no valor da taxa de 
confiança para inclusão de novos exemplos no conjunto de dados rotulados, desta forma 
permite-se que a rotulação seja realizada de acordo com o cenário real de cada base 
de dados. 

Existem algumas diferenças entre o algoritmo do self-training com a proposta do projeto, 
por exemplo, enquanto o self-training não altera a taxa de confiança para inclusão de 
novos exemplos, como já explicado, a proposta deste trabalho viabiliza a mudança da 
taxa a cada iteração. 
Ademais, no self-training o rótulo dado pelo classificador é atribuído a cada instância no 
momento em que ela é incluída no conjunto de dados rotulados, enquanto a proposta 
dada é utilizar diversas estratégias, como comitês de classificadores, para após a 
segunda iteração, definir o rótulo de cada instância, 

Para cumprir os objetivos definidos para o projeto, foram definidos objetivos específicos, 
que são eles: 
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• Levantamento bibliográfico para a identificação do estado atual nas seguintes 
áreas: comitês de classificadores, aprendizado semissupervisionado, 
classificação hierárquica multirrótulo, técnicas de otimização e redução de 
dimensionalidade. 

• Aplicação das abordagens identificadas em diferentes domínios, para que 
possam ser identificadas as principais vantagens, características e deficiências 
dos métodos e das técnicas. 

• Proposta e implementação de novos métodos para calcular o valor da taxa de 
confiança para inclusão de novos exemplos a cada iteração. 

• Aplicação dos modelos propostos em diferentes domínios para que seja feita 
uma investigação comparativa dos resultados experimentais alcançados pelos 
modelos já existentes com os propostos. 

• E por fim, avaliação dos resultados para a identificação das vantagens e 
deficiências da proposta, para que seja analisado uma diminuição das 
deficiências que hoje existem. 

  

 
Resultados e Discussões 

 

No estágio atual de desenvolvimento do projeto, ainda não foram executados testes de 
maneira a conseguir resultados relevantes para nossos objetivos. Atualmente está 
sendo feita as comparações do algoritmo self-training com a proposta oferecida. 

 
Conclusão 

 

O algoritmo self-training possui um único classificador que é treinado iterativamente com 
um conjunto crescente de dados rotulados. Dessa forma, as instâncias não rotuladas 
cuja taxa de confiança na predição for maior ou igual ao valor mínimo exigido, 
juntamente com seus rótulos preditos, são adicionados ao conjunto de treinamento, para 
serem treinados a posteriori. 

Dados os problemas encontrados que dificultam o uso do self-training em alguns casos, 
considera-se relevante o uso da proposta oferecida, que se encontra em andamento, 
para tais trabalhos de classificação, visto que há uma maior flexibilidade sobre a taxa 
de confiança mínima, de modo a aproveitar toda a capacidade da técnica 
semissupervisionada. 

Com os resultados obtidos atualmente, pode-se enxergar maneiras de aperfeiçoar o 
algoritmo, de modo a alcançar os objetivos propostos no trabalho da pesquisa, maneiras 
essas que estão sendo avaliadas pelos autores e orientadores para uma obtenção 
positiva e ampliada do estudo de casos. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO IN SILICO DO EFEITO DE PONTES SALINAS EM UMA 

QUIMERA XILANASE-XBP 

Resumo 

As Xilanases (E.C. 3.2.1.8) são enzimas produzidas por vários tipos de microrganismos, 
desde fungos a leveduras e bactérias. Essas macromoléculas vem ganhado o foco nos 
processos industriais biotecnológicos, mais recentemente, na produção de combustíveis 
a partir da biomassa (etanol de 2° geração). Neste contexto, um conjunto de enzimas 
deve ser aplicado durante todo o processo (rota enzimática), e as xilanases compõem 
o grupo das enzimas utilizadas. As xilanases são chamadas de enzimas acessório, pois 
hidrolisam a xilana possibilitando o acesso à celulose, que por outras vias enzimáticas, 
produzirá o etanol. Foram realizadas mutações em uma xilanase da família GH11 e em 
uma quimera, constituída de uma xilanase inserida na posição 271 de uma proteína 
ligadora de xilose (XBP). As estruturas resultantes foram avaliadas a partir de análises 
das simulações de dinâmica molecular (DM). Os resultados apresentam baixos valores 
de RMSD indicando a estabilidade das estruturas e, os dados de RMSF corroboram 
com trabalhos anteriores quando apresenta que a flexibilidade na região do polegar da 
xilanase reduz significativamente quando inserida à XBP. 
 
Palavras-chave: Xilanases, Quimeras, dinâmica molecular, mutações, pontes 

TITLE: IN SILICO EVALUATION OF THE EFFECT OF SALINE BRIDGES ON A 

XYLANASE-XBP CHIMERA 

Abstract 

Xylanases (E.C. 3.2.1.8) are enzymes produced by various types of microorganisms, 
from fungi to yeast and bacteria. These macromolecules have gained focus on industrial 
biotechnological processes, more recently, on the production of biofuels (2nd generation 
ethanol). In this context, a set of enzymes is applied throughout the process (enzymatic 
route), and xylanases constitute the group of enzymes employed. Xylanases are called 
accessory enzymes because they hydrolyse xylan, allowing an easy access to cellulose, 
which through other enzymatic routes, will produce ethanol. Mutations were performed 
on GH11 xylanase and quimera formed by Gh11 xylanase inserted at 271 position in a 
xylose binding protein (XBP). Resultant structures were evaluated by molecular 
dynamics (DM). Structures generated presented low RMSD values indicating structural 
stability and, RMSF corroborate previus works in the matter the thumb region of the 
xylanase domain exhibits lower flexibility when in quimeric form. 
 
Keywords: Xylanases; Chimeras; molecular dynamics; mutations; salt bridges. 

Introdução 

A fabricação desses biocombustíveis pode ser realizada a partir da fermentação da 
glicose, sendo esta o produto final da hidrólise de biomassa celulósica, constituída por 
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celulose, hemicelulose e lignina. Esse processo dá origem ao denominado etanol de 2° 
geração. A hidrólise desse material lignocelulósico pode ser realizada com suporte de 
agentes inorgânicos fortes, porém, o método apresenta rendimento baixo e gera 
produtos indesejáveis nessa etapa. Diante disso, o uso dessa rota para produzir 
biocombustíveis não é viável para a economia e nem sequer para o meio ambiente. 

Para contornar esse problema, tem se discutindo a produção de combustíveis da 
biomassa por rotas enzimáticas, nas quais um “coquetel” de enzimas deve ser 
empregado no processo de obtenção do etanol. Nesse contexto, as técnicas e 
metodologias teóricas têm recebido grande atenção devido ao alcance do ponto de vista 
atômico dificilmente obtido por técnicas experimentais, desse modo as metodologias 
teóricas conseguem avaliar eficientemente as interações inter e intramoleculares, efeito 
do solvente e efeito de concentrações iônicas na estrutura molecular. Portanto, aspectos 
da estabilidade enzimática, catálise enzimática, inibição e desenho racional de fármacos 
são tratados com sucesso pelas metodologias teóricas, atuando como um conjunto 
poderoso de ferramentas disponíveis para complementar as pesquisas em 
biotecnologia. 

No processo de produção do etanol de 2ª geração por rotas enzimáticas, as xilanases, 
glicosil hidrolases da família 11 (GH11) (EC 3.2.1.8), são enzimas chave para a 
sacarificação da biomassa devido à capacidade de hidrolisar as ligações beta-1,4 da 
xilana (PAES, G.; BERRIN, JG.; BEAUGRAND, J., 2012), liberando xilose como produto 
final da hidrólise. A Xilanase é a primeira enzima a ser adicionada no processo de 
conversão de biomassa em etanol. Ela tem a função de facilitar o acesso da enzima 
celulase até a celulose. Nesse contexto, ela é definida como uma enzima acessória. 

Em um trabalho recente Ribeiro e colaboradores (RIBEIRO et al., 2015, 2016) 
apresentaram versões híbridas/quimeras, da enzima Xilanase, que obtiveram atividade 
catalítica melhorada, mesmo na presença de moléculas responsáveis pela sua inibição 
(xilose). O processo consistiu em uma estratégia semi-racional de fusão de proteínas, 
através da inserção de uma Xilanase GH11 da bactéria Bacillus subtilis a uma proteína 
ligadora de Xilose (XBP, do inglês, xylose binding protein). As inserções nas posições 
209, 262 e 271 da XBP produziram quimeras com diferentes propriedades catalíticas 
por exemplo, a xilanase-XBP(271) apresentou um maior poder catalítico do que as 
demais quimeras e também uma maior ativação por xilose (melhor eficiência catalítica 
na presença de xilose) (RIBEIRO et al., 2016). A quimera 271 apresenta fatores 
estruturais adicionais que podem estar ligados à melhor estabilização interfacial 
Xilanase|XBP e, consequentemente, a maior atividade xilanolítica. Esses fatores são 
pontes salinas detectadas por simulação por DM na tese de doutorado de Sérgio Ruschi 
B. da Silva (SILVA, S.R.B., 2018). 

O presente plano de trabalho visa avaliar, por mutação in silico e simulação por DM, o 
efeito da deleção de pontes salinas na estabilidade das interfaces protéica da quimera 
271. Sabe-se que pontes salinas são importantes fatores que causam estabilidade às 
estruturas terciárias de proteínas via interação eletrostática, conferindo rigidez local e 
tornando as mesmas mais resistentes à desnaturação (KESSEL, A.; BEN-TAL, N., 
2011). As quimeras mutantes obtidas, se apresentarem resultados satisfatórios pela DM 
(energia de interface melhorada), serão propostas aos parceiros experimentais como 
mutantes otimizados para futuros estudos e aplicações. Os mutantes estudados serão: 
R344A e D267A. Com esses mutantes propõe-se a deleção das pontes salinas pela 
mutação dos resíduos de arginina e ácido aspártico, respectivamente, no domínio 
xilanase e XBP. 
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Metodologia 

 
A Xilanases GH11 contém 185 aminoácidos em sua sequência primária e sua estrutura 
lembra o formato de uma mão direita com palma, polegar e quatro dedos como 
exemplificado na figura X. A inserção dessa proteína na XBP gera uma quimera com 
478 aminoácidos. Com isso, duas mutações foram realizadas para avaliar o efeito da 
deleção das pontes salinas em regiões intra e inter domínio da xilanase por meio da 
substituição das cadeias laterais dos aminoácidos de interesse. A Arginina na posição 
73 foi modificada por uma Alanina. Esta posição é referente a xilanase isolada, mas na 
forma de quimera (Xilanase + XPB) o mesmo aminoácido se encontra na posição 344. 
Portanto, para me referir à mutação da proteína isolada usarei o código R433A_WT e 
para a mesma mutação na quimera usarei o código R344A_SX. O ácido aspártico na 
posição 267 da quimera foi substituído por uma Alanina (D267A_SX). 
  
As mutações na estrutura tridimensional da proteína isolada e da quimera 271 foram 
realizadas pelo programa PyMOL a partir das estruturas obtidas de simulações de 100ns 
(SILVA, S.R.B., 2018). 

As estruturas resultantes foram submetidas às simulações de DM por 10ns, usando o 
programa GROMACS 2019 (M.J. ABRAHAM et al., 2019), nas mesmas condições das 
realizadas nos trabalhos de Ribeiro et al (2015 e 2016). A dinâmica da xilanase foi 
investigada por RMSD (root mean square deviation), RMSF (root mean square 
fluctuation) e pelas distâncias entre grupamentos atômicos para avaliar a abertura do 
cleft catalítico da xilanase e como parâmetro para avaliar se o alosterismo foi afetado 
pela deleção das pontes salinas. Os parâmetros, algorítmos e referências das demais 
metodologias usadas serão as mesmas dos trabalhos (RIBEIRO et al., 2015, 2016). 

 
Resultados e Discussões 

 
A estabilidade das estruturas geradas via simulações de DM foram determinadas 
através da análise da raiz do desvio quadrático médio (RMSD) tomando como referência 
para o seu cálculo os carbonos alfa. Os valores de RMSD para R344A_WT, R344A_SX 
e D267A_SX são, respectivamente, 0,19 ± 0,025, 0,21 ± 0,025 e 0,20 ± 0,027. 
  
Sabe-se que as pontes salinas são fatores que contribuem para uma maior rigidez na 
estrutura protéica, portanto, portanto podem contribuir para que a xilanase exponha sua 
região catalítica por um tempo maior. É esperado, então, que a deleção das referidas 
pontes proporcionem um aumento na flexibilidade na região do sítio catalítico da 
xilanase. 

Para poder estimar a flexibilidade de determinados grupos, resíduos de aminoácidos, 
em uma simulação de DM são utilizados os dados de RMSF. Um alto valor de RMSF 
indica que houve grande oscilação na estrutura desses átomos, logo, pode-se afirmar 
que aquele grupo apresenta alta flexibilidade. 

O RMSF calculado (Fig. 3) revela diferenças na flexibilidade nas posições dos átomos 
de Cαquando comparado à R344_WT e às quimeras R344_SX e D267_SX. Variações 
significativas são observadas na região do polegar da xilanase (resíduos 380 a 395) em 
todas as estruturas, sendo mais elevada na R344_WT, e de menor valor nas quimeras. 
Esses resultados corroboram os resultados anteriores que a fusão da XBP à xilanase 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 671 

 

reduz significativamente a flexibilidade na região do polegar. Os dados quando 
comparados com aqueles obtidos da tese de doutorado de Sérgio Ruschi B. da Silva 
(SILVA, S.R.B., 2018) apresentam um valor quase duas vezes menor para a proteína 
isolada, enquanto, para as quimeras os valores se mantêm próximos. Diante disso, não 
foi possível detectar o comportamento esperado pela deleção das pontes salinas. 

A disponibilidade do sítio ativo das xilanases às moléculas do substrato pode ser 
avaliada através da distância abre-fecha do polegar à região dos dedos. A figura 4 traz 
esse resultado para a R344A_WT, R344A_SX e D267_SX, onde as médias das 
distâncias para os respectivos sistemas foram 2,05 ± 0,30, 1,65 ± 0,16 e 1,41 ± 0,17. 
Esses valores quando comparados aqueles obtidos de simulações dos mesmos 
sistemas, mas sem mutações, não apresentam diferenças significativas. 

Outra maneira de investigar a disponibilidade do sítio catalítico da xilanase é a análise 
da área superficial acessível ao solvente (ASAS). Ela tem a função de calcular a 
exposição de biomoléculas, ou sub regiões dela, às moléculas do solvente que as 
circundam. Neste trabalho, um subprograma presente no GROMACS foi utilizado para 
o cálculo das ASAS por resíduo durante o tempo simulado. O método implementado no 
programa foi desenvolvido por Eisenhaber e colaboradores (EISENHABER et al., 1995). 
Uma esfera é utilizada, em geral tem o raio parecido com uma molécula de água ou do 
solvente desejado, para preencher regiões da espécie analisada, então, espaços 
ocupados com essa esfera também estarão disponíveis para o solvente durante uma 
simulação. Por exemplo, é comum que cadeias laterais de proteínas sejam mais 
expostas e tenham elevados valores de ASAS enquanto que os átomos internos 
apresentam valores praticamente nulos. 

Mesmo diante de um tempo de simulação curto, os resultados estão de acordo com 
trabalhos anteriores para sistemas parecidos, como a maior flexibilidade da proteína 
isolada e uma menor movimentação do dedão quando essa é inserida na XPB. Mas, 
esse tempo curto, também, é um fator para não se conseguir determinar diferenças 
significativas a partir das mutações realizadas. Portanto, são desejáveis simulações 
com tempos maiores bem como a utilização de outros parâmetros para a análise dos 
sistemas. Um exemplo, é a quantificação do volume do sítio ativo da xilanase que pode 
ser calculado usando a ferramenta EPOSPB (EYRISCH; HELMS, 2007). 

 
Conclusão 

 
O trabalho apresenta metodologias computacionais de simulações de Dinâmica 
Molecular para avaliar a deleção de pontes salinas em uma proteína Xilanase GH11 na 
sua forma isolada e na forma quimérica. A análise dos resultados indica que as 
simulações geraram estruturas estáveis e que os resíduos de aminoácidos que 
compõem a região do polegar da xilanase isolada é cerca de duas vezes maior que nas 
quimeras. Pode-se dizer que a região do polegar região tem uma movimentação mais 
intensa na xilanase nativa isolada. Mesmo com tempo de simulação curto foi possível 
avaliar a exposição da região catalítica da xilanase a partir da distância abre-fecha dos 
polegares e dedos e da área superficial acessível ao solvente. O prolongamento do 
tempo de simulação bem como o uso de outros parâmetros para a análise, como 
exemplo, o cálculo do volume do sítio ativo por ferramentas como o EPOSPB, são 
necessários para a conclusão do trabalho. 
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Figura 1 - Estrutura representativa de uma xilanase GH 11 (MURAKAMI et al., 2005). 
Evidenciando regiões importantes e os resíduos catalíticos (vermelho). Fonte: (SILVA, 
S.R.B., 2018). 

 

 

Figura 2 – RMSD, em função do tempo, calculado usando como referência os átomos 
Cα para as estruturas R344A_WT (Preto), R344A_SX (Vermelho) e D267A_SX (Verde). 
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Figura 3 - Raiz da flutuação quadrática média (RMSF) por resíduo dos sistemas 
mutados: R344A_WT (Preto), R344A_SX (Vermelho) e D267A_SX (Verde). 
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Figura 4 - Distância Abre-Fecha em longo de 10 ns para as estruturas mutadas da 
xilanase isolada R344A_WT (preto) e as quimeras R433A_SX (vermelho) e D267A_SX 
(verde). 
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Figura 5 - Área superficial acessível ao solvente (ASAS) para os aminoácidos presentes 
nas estruturas mutadas da xilanase isolada R344A_WT (preto) e as quimeras 
R433A_SX (vermelho) e D267A_SX (verde). 
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TÍTULO: Estudo da Adição do WC Nanoestruturado na Matriz de Aço MA957 

Resumo 

O Aço MA957 é um aço inoxidável com bom desempenho em suas aplicações, porém 
exibe uma deficiência na dureza quando comparado com aços de aplicações 
semelhantes. Isso pode ser resolvido através da adição de materiais de reforço, 
formando assim um material compósito. Desse modo, neste trabalho estudou-se o 
comportamento do Aço MA957 reforçado com WC nanoestruturado. Iniciando pela 
síntese do WC nanoestruturado e pela moagem do cavaco de Aço MA957. Em seguida 
estes pós foram misturados através da moagem de alta energia nas proporções de 5% 
e 10% em peso do reforço, sendo estes caracterizados por FRX, DRX e MEV. A análise 
de FRX, revelou que as amostra não foram contaminadas pelo processo de moagem. 
As análises de DRX, mostraram que o WC foi obtido como tamanho de cristalito 
nanométrico e sem a presença de fases indesejadas. No MEV observa-se que houve 
uma boa dispersão e redução do tamanho médio das partículas do Aço MA957-WC. 
Após a compactação das amostras e sinterização em temperatura de 1450ºC, os 
corpos-de-prova foram caracterizados através dos ensaios de MO, MEV, densidade 
Arquimedes e microdureza Vickers. Apresentando uma boa densidade, porém a 
amostra reforçada com 5% de WC apresentou menor densidade (87%) e menor 
porosidade que a amostra reforçada com 10% de WC (93%). As análises MO e MEV 
confirmaram a presença dos poros na estrutura do sinterizado. A microdureza para a 
amostra com 10% de WC (153,56 Hv) foi maior que a microdureza para a amostra com 
5%. (144,44 Hv). 
 
Palavras-chave: Aço MA957. WC nanoestruturado. Síntese. Compósitos de Matriz 

Metálica. 

TITLE: Study of Addition of Nanostructured WC in Steel Matrix MA957 

Abstract 

MA957 Steel is a stainless steel that performs well in its applications but exhibits a 
hardness deficiency when compared to steels of similar applications. This can be solved 
by adding reinforcement materials, thus forming a composite material. Thus, in this work 
we studied the behavior of MA957 Steel reinforced with nanostructured WC. Starting 
with the synthesis of nanostructured WC and grinding of the MA957 Steel chip. Then 
these powders were mixed by high energy milling in the proportions of 5% and 10% by 
weight of the reinforcement, characterized by FRX, DRX and SEM. FRX analysis 
revealed that the samples were not contaminated by the milling process. The XRD 
analyzes showed that the WC was obtained as nanometer crystallite size and without 
the presence of unwanted phases. In SEM it is observed that there was a good 
dispersion and reduction of the average particle size of MA957-WC Steel. After sample 
compaction and sintering at a temperature of 1450ºC, the specimens were characterized 
by MO, SEM, Archimedes density and Vickers microhardness tests. Showing a good 
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density, but the 5% WC reinforced sample had lower density (87%) and lower porosity 
than the 10% WC reinforced sample (93%). The MO and SEM analysis confirmed the 
presence of pores in the sintered structure. The microhardness for the 10% WC sample 
(153.56 Hv) was higher than the microhardness for the 5% sample. (144.44 Hv). 
 
Keywords: Steel MA957. WC nanostructuring. Synthesis. Metal Matrix Composites. 

Introdução 

Estudos já realizados mostram que os aços podem ter suas propriedades melhoradas 
com a adição de partículas de óxidos ou carbetos dispersos na matriz metálica, pois 
este reforço atua como um mecanismo que impede o movimento das discordâncias que, 
por consequência, evita a propagação de trincas e melhora a resistência à fluência e à 
fadiga [1]. Os reforços particulados apresentam vantagens em comparação com as 
fibras contínuas, pois possuem menor custo de manufatura e possibilitam a utilização 
nos processos metalúrgicos convencionais como fundição e metalurgia do pó, seguidos 
pelos processos de pós-processamento como laminação, forjamento e extrusão [1,2]. 
Além disso, as propriedades do aço podem ser melhoradas de acordo com o tamanho 
de partículas, distribuição entre as fases, composição do material e microestrutura [3]. 
Desse modo, os carbetos de metais refratário como o WC, NbC, TaC nanoestruturados, 
podem ser utilizados como reforço para os Aços, buscando assim melhorias de sua 
propriedades. pois grãos muito pequenos provocam uma melhoria significativa nas 
propriedades mecânicas [1], podendo garantir ao aço uma maior dureza e tenacidade . 
O WC pertence ao grupo de materiais cerâmicos avançados, tem como propriedades 
alta temperatura de fusão, alto módulo de elasticidade, baixo coeficiente de expansão 
térmica e elevada dureza, resistência ao desgaste, ao choque térmico e à corrosão, 
sendo portanto de grande importância industrial [4]. A liga MA957 foi desenvolvida no 
fim dos anos 70 [5-7], é um aço ferrítico fortalecido por Dispersão de Óxidos (ODS) [5] 
e tem como composição nominal de Fe, 14% em peso de Cr, 0,9% de Ti, 0,3% de Mo e 
0,25% Y2O3 [7,8]. A liga MA957 é composta principalmente por nanopartículas 
coerentes finamente dispersas na matriz. As partículas com diâmetro superior a 5 nm 
são principalmente identificadas como partículas do tipo pirocloro(Y2Ti2O7) [5,6], é 
também composta de grãos de ferrita em escala fina alongados na direção da extrusão, 
exibindo uma microestrutura uniforme de grãos alongados e algumas cavidades [8]. 
Dessa forma, sabendo que o aço MA957 é conhecido como um dos inoxidáveis de bom 
desempenho em suas aplicações, com exceção da dureza, que é menor quando 
comparada a dos outros aços de aplicações semelhantes, como o Eurofer 97, por 
exemplo [5,6], decidiu-se reforça-lo com o WC nanoestruturado, tornando-o, com isso, 
atrativo para aplicações como por exemplo, ferramentas de corte, brocas e micro brocas 
[9,10]. Portanto, o objetivo deste estudo é obter o CMM (Aço MA957-WC), utilizando 
como pós de partida o Aço (MA957) e WC nanoestruturado obtidos através de reação 
gás sólido, misturados através da Moagem de Alta Energia (MAE) na proporção de 5% 
e 10% em peso de WC (nano) e caracterizados através das seguintes análises: 
Difratometria de Raio-X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e 
Fluorescência de Raio-X (FRX). Em seguida os corpos-de-prova sinterizados foram 
caracterizados através dos ensaios de DRX, Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV), Microscopia Ótica (MO), densidade Arquimedes e microdureza Vickers. 
 
Metodologia 

 
O fluxograma da Figura 1, mostra as etapas realizadas durante a realização de toda a 
pesquisa. Figura 1. fluxograma das etapas desenvolvidas na pesquisa A primeira etapa 
de desenvolvimento deste trabalho foi o processamento dos pós iniciais (aço MA957 e 
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WC nanoestruturado), no qual o cavaco de aço MA957, foi moído em um moinho SPEX 
(Mixer/Mill 8000) em agitação constante, com duração de 16 minutos, usando jarra de 
carbeto de tungstênio, com carga (relação massa-bola) utilizada para moagem de 1:10, 
a seco. Após a moagem os pós foram peneirados para separação das menores 
partículas do pó em uma peneira de 60 mesh (0,250 mm) de abertura. O carbeto de 
tungstênio nanoestruturado foi produzido em baixa temperatura (850°C) a partir da 
carborredução do precursor paratugstato de amônio hidratado, o qual foi macerado em 
almofariz com auxílio de um pistilo. Os gases Hidrogênio (H2) e metano (CH4) de alta 
pureza foram utilizados como gases redutores e fonte de carbono respectivamente. As 
reações entre o precursor e a mistura de metano e hidrogênio foram efetuadas em um 
forno tubular de leito fixo, da marca FORTELAB e modelo FT 1300 CLP, composto de 
um reator de leito fixo de alumina. Para cada síntese, utilizou-se as quantidades de 1 e 
2 g do precursor, resultando respectivamente em 0,859 g e 1,5075 g de WC 
nanoestruturado, essas quantidades foram depositadas em uma barquinha de alumina 
e introduzidas no tubo de alumina até a parte central do forno. Após o fechamento do 
tubo, o mesmo foi lavado por alguns minutos com argônio a fim de eliminar todo o 
oxigênio presente. Em seguida, foram ajustados os fluxos dos gases reagentes (metano 
e hidrogênio) e a mistura gasosa foi circulada através do reator. As reações de 
decomposição-redução-carbonetação foram feitas na temperatura de 850 ºC, com uma 
pressão equivalente a 200 MPa, taxa de aquecimento de 10°C/min e no tempo de 
isoterma de 120 minutos. Foi utilizada uma vazão de fluxo de 1L/h de metano referente 
a 5% e 19 L/h de hidrogênio, referente a 95% da mistura do fluxo gasoso. Ao final da 
reação de decomposição-redução-carbonetação, o fluxo de gases reagentes foi trocado 
por um fluxo de argônio (10 L/h) e este fluxo foi mantido até a temperatura ambiente. 
Finalizada a preparação dos pós do aço MA957 e do WC nanoestruturado, fez-se as 
mistura desses nas proporções de 5 e 10% em peso de WC no aço, através do moinho 
de alta energia FRITSCH modelo PULVERISETTE 7 utilizando cadinho e esferas de 
metal duro, na moagem as partículas foram submetidas a uma rotação de 400 rpm 
durante 10 horas com uma proporção de massa de pó para massa de esferas de 1:20, 
em ambiente úmido com acetona. Com o propósito de analisar a influência e importância 
da etapa de moagem para este compósito, realizou-se uma mistura de forma manual 
em um almofariz de alumina com pistilo para a composição de 10% em peso de WC 
nanoestruturado. Entretanto, desta não foi necessário efetuar a compactação nem a 
sinterização. Os pós de partida, assim como os pós já misturados foram caracterizados 
por Difratometria de Raio-X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), e 
Fluorescência de Raio-X (FRX). Foi utilizada 1 grama dos pós moídos, para cada 
amostra compactada, nas proporção de 5% WC e 10% WC em peso. As amostras foram 
compactadas utilizando uma matriz de 8 mm sob prensagem uniaxial a 400 MPa. Após 
isso, foi realizado as medições dos corpos-de-prova compactados, apresentados na 
Tabela 1, a fim de se calcular as suas respectivas densidades. Os corpos de prova foram 
sinterizados em forno acoplado ao dilatômetro (Netzsch DIL 402 C) a uma temperatura 
de 1450ºC, em seguida, esses também foram medidos (Tabela 1) e então 
caracterizados através dos ensaios de MEV, Microscopia Óptica (MO), densidade 
Arquimedes e microdureza Vickers. Tabela 1. Dimensões dos corpos de prova antes e 
após a sinterização. As caracterizações de MO e de MEV foram realizadas no no 
Laboratório de Caracterização Estrutural dos Materiais (LCEM), a partir da utilização do 
Microscópio Óptico (Nikon/Eclipse MA2000), e do Microscópio Eletrônico de Varredura 
(HITACHI/TM3000), obtendo-se micrografias da superfície do corpos de prova e dos 
pós em várias ampliações, para ilustrar e analisar a morfologia obtida. A densidade 
Arquimedes foi calculada com o auxílio de uma balança de precisão 
(Shimadzu/AUW220D) com um suporte acoplado em sua base e submerso em um 
béquer contendo água destilada. A amostra então foi pesada nas seguintes condições: 
submersa, úmida e a seco. Sendo seus resultados apresentados na Tabela 2. Tabela 
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2. Valores dos pesos das amostras em diferentes condições. O equipamento utilizado 
para o ensaio de microdureza Vickers foi o Microhardness Tester de modelo FM-810, e 
como padronizado, o penetrador foi uma pirâmide de diamante de base quadrada com 
136° entre as faces opostas e o corpo de prova. A partir disso, aplicou-se sobre a 
amostra uma carga de 100g por 15 segundos em 5 pontos distintos, sendo esses no 
centro e nas 4 bordas, com distância de 2 milimetros do centro. 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1. Caracterização do WC A caracterização por FRX indicou que a síntese resultou em 
um Carbeto de Tungstênio puro e sem indícios de contaminação, apresentando 100% 
de W. Os resultados obtidos por difração de raios X, após o processo de carborredução, 
indicaram a formação do carbeto de tungstênio puro. Na Fig. 2 são apresentados os 
padrões experimentais de DRX do carbetos, identificando-se apenas os picos 
característicos de WC. Isso mostra que o processo de síntese via gás-sólido adotado 
neste trabalho é eficaz. Além disso, observa-se também que apresentam picos 
alargados e com baixa intensidade. Fato que caracteriza a formação do carbeto de 
tungstênio nanoestruturado. A identificação da fase WC foi realizada utilizando o 
software X-Pert HighSocre Plus e também através da identificação dos picos foi possível 
realizar o cálculo de tamanho de cristalito, utilizando a equação de Scherrer, disponível 
no software. Para o cálculo do tamanho de cristalito foram utilizados os dados dos picos 
mais intensos (100), (101) e (110) da amostra no difratograma. Diante dos dados obtidos 
através da análise realizada pelo software X-Pert HighSocre Plus pode-se encontrar 
uma carta padrão de DRX para o WC, a qual é codificada com a seguinte referência na 
base de dados cristalográfico (NR:00-051-0939). Através da análise, foi possível 
confirmar a formação do carbeto de tungstênio de estrutura hexagonal, com parâmetro 
de rede P-6m2m e com os seguintes parâmetros cristalográficos: a (Å)= 2.90963 b (Å)= 
2.90963, c (Å)= 2.8375, Alpha (°): 90,0000, Beta (°)=90,0000, Gama (°)=120,0000, 
tamanho médio de cristalito igual 15 nm. Figura 2. Difratograma de Raios-X do WC 
nanométrico Através das micrografias do carbeto de tungstênio obtidas pelo MEV-FEG, 
Fig. 3 (a) e (b), pode-se observar que o produto resultante da carborredução apresenta 
uma morfologia na sua maioria uniforme formada de pequenas e finas partículas, 
algumas interligadas e outras não. Partículas finas, normalmente na escala 
nanométrica, possuem grandes áreas superficiais e frequentemente, na tentativa de 
minimizar a superfície total ou a energia de interface do sistema, aglomeram-se 
formando partículas secundárias [11], fato este observado na Fig. 3 (b), na qual observa-
se que as partículas são pequenas em escala nanométrica, formadas de aglomerados. 
Figura 3. Micrografias eletrônicas de varredura de carbetos de tungstênio sintetizados 
(a) Aumento de 8.000 X (b) Aumento de 40.000 x Através da isoterma de adsorção de 
N2, foi determinada o valor da área superficial específica do WC de 26.8 m²/g (BET) e 
o volume de poros (BJH) de 0.04 cm³/g e um tamanho de poro de 57.2010 Å. Desta 
forma, o WC apresenta uma boa área superficial específica quando comparado com o 
WC comercial ((AEG, NBS, SYL e PWA)) que apresentam área superficial específica de 
6,3, 0,8 3,3 e 5,5 m2/g respectivamente [10]. Devido à presença de poros, e uma boa 
área superficial específica, este carbeto pode ser usado também como catalisador em 
processos catalíticos. 3.2 Caracterização do Aço MA957 A caracterização por FRX do 
cavaco do aço indicou a seguinte composição: 84,031% Fe; 13,687% Cr; 0,995% Ti; 
0,701% Mo; 0,307% Al; 0,206% Si; e 0,074 %Ni. Sendo esta equivalente a composição 
característica do Aço MA957, sem indicação de contaminantes. O DRX do aço MA957 
(Fig. 4) e com auxílio do software X-Pert HighSocre Plus, foi possível identificar os picos 
característicos do Aço, os quais foram identificados pela carta padrão Fe-Cr (NR:00-
034-0396), apresentando uma estrutura cristalina cúbica. Figura 4. Difratograma de raio 
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X do Aço MA957 A caracterização por MEV (Fig. 5) revelou a morfologia das partículas 
com tamanhos e formas variadas, confirmando a necessidade de refinamento do pó, o 
qual foi feito por meio de moagem de alta energia. Figura 5. Micrografias Eletrônicas de 
Varredura do Aço MA957 (a) Aumento de 100 x (b) Aumento de 400 x 3.3 
Caracterização do CMM Aço MA957-WC 3.3.1 Aço MA957-10%WC misturado 
mecanicamente A análise, do Aço MA957-10%WC misturado mecanicamente, por MEV 
(Figura 6) revelou que não houve uma mudança significativa na morfologia, quando 
comparado com a do aço (Fig. 5). Na Fig. 6 (b), as partículas do WC apresentam-se de 
cor mais clara, estando estas sobre as superfícies das partículas do aço. Observou-se 
também, na Fig. 6 (b), que o WC apresenta partículas com tamanho bem inferior às do 
aço, tendo em vista que o WC é nanoestruturado. Figura 6. Micrografias Eletrônicas de 
Varredura do Aço MA957-10%WC sem moagem (a) Aumento de 100 x (b) Aumento de 
800 x 3.3.2 Aço MA957-5%WC com moagem A análise por MEV do Aço MA957-5%WC 
submetido a moagem de alta energia, (Figura 7), revelou que houve mudança na 
morfologia das partículas, as quais se apresentam em forma de placas, que é um 
indicativo de ocorrência de fragmentação das partículas do Aço durante o processo de 
moagem dos pós. A microscopia confirma que ocorreu um refinamento das partículas 
dos pós, associado a uma nítida redução do tamanho de seu tamanho. Nota-se também, 
na Fig. 7 (b), que ocorreu a impregnação do WC sobre a superfície do aço , onde as 
partículas mais claras são referentes a fase WC. Figura 7. Micrografias Eletrônicas de 
Varredura do Aço MA957-5%WC com moagem (a) Aumento de 400 x (b) Aumento de 
3000 x 3.3.3 Aço MA957-10%WC com moagem A análise de MEV para o Aço MA957-
10%WC também submetido à moagem de alta energia (Fig. 8), assim como a Fig. 7, 
apresenta as partículas em formas de placas, não havendo, portanto, diferença 
significativa entre a morfologia e tamanho das partículas ao serem comparadas. 
Entretanto, a Fig. 8 (b) revela uma maior quantidade de partículas de WC nas superfícies 
das do aço, além de uma maior aglomeração, já esperada, uma vez que há uma maior 
quantidade de WC, como também pelo fato das partículas nanométricas possuírem uma 
forte tendência de aglomeração, devida a elevada área superficial dos materiais 
nanométricos [12], com isso apresentam alta energia superficial. Figura 8. Micrografias 
Eletrônicas de Varredura do Aço MA957-10%WC com moagem (a) Aumento de 400 x 
(b) Aumento de 3000 x 3.4 Caracterização do CMM Aço MA957-WC 3.4.1 Fluorescência 
de Raio X Os resultados de FRX para as misturas nas proporções de 5% e 10% estão 
apresentados na Tabela 3, indicando que não houve contaminação durante a moagem, 
assim como a certificação das proporções (5% e 10% de WC). Além disso, é perceptível 
que com a adição do WC, houve uma diminuição considerada dos elementos Alumínio 
e Silício, pois estes apresentaram porcentagens pequenas o suficiente para não serem 
identificados na análise. Tabela 3. Resultados da Fluorescência de raio X para ambas 
as composições. 3.4.2 Difratograma de Raio X Através da análise de DRX para o Aço 
MA957-5%WC (Fig. 9) e com o auxílio software X-Pert HighSocre Plus, foi possível 
identificar os picos característicos das fases C, WC e do aço MA957, as quais foram 
identificadas pelas cartas padrão, sendo estas respectivamente NR:03-065-6212, 
NR:01-072-0097 e NR:03-065-7753. Apresentando estrutura cristalina Hexagonal (C e 
WC) e cúbica (aço MA957). Já para o Aço MA957-10%WC (Fig. 10), o difratograma 
apresenta apenas picos característicos das fases WC e aço MA957, identificadas pelas 
cartas padrão do WC (NR:01-073-0471) e do aço MA957 (NR:03-065-7753), 
apresentando estrutura cristalina hexagonal e cúbica, respectivamente. Nota-se 
também que os picos de WC na Fig.10 exibem uma maior intensidade quando 
comparado com o difratograma da Fig. 9, isso ocorre devido às quantidades distintas de 
WC nanoestruturado. Enquanto que os picos referentes ao Aço MA957 não apresentam 
uma diferença significativa na intensidade entre essas figuras, pois ambas foram 
submetidas ao mesmo tempo de moagem. Figura 9. Difratograma de raio X do Aço 
MA957-5%WC Figura 10. Difratograma de raio X do Aço MA957-10%WC 3.4.3 
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Microscopia Óptica (MO) As microscopias ópticas das amostras estão apresentadas na 
Fig. 11 com a ampliação de 20 vezes, do compósito Aço MA957-WC na proporção de 
5% (Fig. 11 a) e 10% em peso de WC (Fig. 11 b), deixando claro que há uma maior 
quantidade de poros no Aço MA957-10%WC ao comparar com a Fig. 11 (b), sendo esta, 
portanto, a composição mais porosa. Não sendo possível identificar mais detalhes da 
microestrutura, pois não houve ataque químico na etapa de metalografia. Figura 11. 
Microscopias Ópticas com aumento de 20x. (a) do Aço MA957-5%WC. (b) do Aço 
MA957-10%WC 3.4.4 Micrografia Eletrônica de Varredura (MEV) As Figuras 12 e 13 
representam as micrografias eletrônicas por varredura do Aço MA957-WC em ambas 
as proporções do reforço, nas quais é possível perceber uma considerável quantidade 
de poros em ambas. A Figura 13 (b), apresenta contornos de grãos do aço em uma 
tonalidade mais clara, o que, acredita-se ser a concentração do WC neste local, pois 
como não ocorreu o mesmo para a amostra com 5% de WC (Fig. 12), crê-se, portanto, 
que essa proporção não é suficiente para exibir o mesmo comportamento. Acredita-se 
que a fase mais escura também apresentada na Fig. 13 (b) refere-se a impregnação 
nos poros da solução de alumina, utilizada durante o processo de polimento da amostra. 
Entretanto, não se pode confirmar sem a realização da análise por MEV-EDS. Figura 
12. Micrografias Eletrônicas de Varredura do Aço MA957-5%WC. (a) Aumento de 400 x 
(b) Aumento de 3000 x Figura 13. Micrografias Eletrônicas de Varredura do Aço MA957-
10%WC. (a) Aumento de 400 x (b) Aumento de 4000 x 3.4.5 Densidade As densidade 
calculadas através do método de Arquimedes, tendo como base os valores da Tab. 2, 
são apresentados na Tabela 4, assim como a porosidade de cada amostra. Esses 
resultados indicam, então, que o Aço MA957-10%WC possui uma maior quantidade de 
poros que o Aço MA957-5%WC, isso se justifica pela quantidade de WC. Sabe-se que 
pós com tamanho de cristalitos nanométricos, tende a se aglomerar, esta aglomeração 
pode provocar a formação de poros em compactados. Também acredita-se que a 
formação de poros, possa ser consequência do método de sinterização utilizado (forno 
resistivo) que difere de outros métodos como SPS (Sinterização por Plasma Pulsado) 
que apresenta sinterizados com densidades próximas de 100% e alta redução dos 
poros. Ao mesmo tempo que exibe maior porcentagem de porosidade, a amostra com 
maior quantidade de WC também apresenta maior densidade, uma vez que o WC 
apresenta alta densidade teórica (15,63 g/cm³). As densidades relativas obtidas para o 
Aço MA957-5%WC e Aço MA95710%WC foram respectivamente, 87% e 93%. Sendo 
portanto, a amostra com maior porcentagem de WC mais densa. Tabela 4. Resultados 
das densidades das amostras. 3.4.6 Dureza A Tabela 5, apresenta os valores de 
microdureza para o aço MA957 sem reforço e de ambas as composições do CMM, 
sendo possível confirmar, por meio desta, que o valor da microdureza aumenta com a 
adição das partículas de WC, sendo portanto diretamente proporcional ao aumento da 
quantidade de WC, o mesmo é notado nos valores da densidade (Tab. 4). Tabela 5. 
Medidas de microdureza das amostras sinterizadas. 
 
Conclusão 

 
Neste trabalho foi possível estudar a influência da adição do WC nanoestruturado na 
matriz de aço MA957, podendo perceber que este reforço beneficia as propriedades 
mecânicas, mais precisamente a dureza, assim como também é válido ressaltar o 
aumento dos resultados dessa propriedade de maneira proporcional ao aumento do 
reforço. Permitindo concluir também, que o refinamento dos pós de partida e a 
sintetização de partículas em escala nanométrica é fundamental para se obter uma boa 
dispersão na matriz, assim como a mistura dos pós juntamente com a moagem de alta 
energia, uma vez que a mistura mecânica não apresentou bons resultados de dispersão 
e refinamento. A partir disso, garante-se uma maior uniformidade das propriedades da 
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peça, entretanto devido à alta energia superficial apresentada por partículas 
nanoestruturadas, essas possuem uma forte tendência à aglomeração, resultando em 
uma quantidade considerada de poros, o que pode ser resolvido alterando a técnica de 
sinterização, como por exemplo a SPS (por plasma pulsado), a qual irá resultar em uma 
maior densidade e menor porosidade dos corpos-de-prova sinterizados. 
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Figura 1. fluxograma das etapas desenvolvidas na pesquisa 

 

 

Tabela 1. Dimensões dos corpos de prova antes e após a sinterização. 
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Tabela 2. Valores dos pesos das amostras em diferentes condições. 

 

 

Figura 2. Difratograma de Raios-X do WC nanométrico 
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Figura 3. Micrografias eletrônicas de varredura de carbetos de tungstênio sintetizados 
(a) Aumento de 8.000 X (b) Aumento de 40.000 x 

 

 

Figura 4. Difratograma de raio X do Aço MA957 

 

 

Figura 5. Micrografias Eletrônicas de Varredura do Aço MA957 (a) Aumento de 100 x 
(b) Aumento de 400 x 
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Figura 6. Micrografias Eletrônicas de Varredura do Aço MA957-10%WC sem moagem 
(a) Aumento de 100 x (b) Aumento de 800 x 

 

 

Tabela 3. Resultados da Fluorescência de raio X para ambas as composições. 
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Figura 8. Micrografias Eletrônicas de Varredura do Aço MA957-10%WC com moagem 
(a) Aumento de 400 x (b) Aumento de 3000 x 

 

 

Figura 7. Micrografias Eletrônicas de Varredura do Aço MA957-5%WC com moagem (a) 
Aumento de 400 x (b) Aumento de 3000 xFigura 7. Micrografias Eletrônicas de 
Varredura do Aço MA957-5%WC com moagem (a) Aumento de 400 x (b) Aumento de 
3000 x 
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Figura 9. Difratograma de raio X do Aço MA957-5%WC 

 

 

Figura 10. Difratograma de raio X do Aço MA957-10%WC 
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Figura 11. Microscopias Ópticas com aumento de 20x. (a) do Aço MA957-5%WC. (b) do 
Aço MA957-10%WC 

 

 

Figura 12. Micrografias Eletrônicas de Varredura do Aço MA957-5%WC. (a) Aumento 
de 400 x (b) Aumento de 3000 x 
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Figura 13. Micrografias Eletrônicas de Varredura do Aço MA957-10%WC. (a) Aumento 
de 400 x (b) Aumento de 4000 x 

 

 

Tabela 4. Resultados das densidades das amostras. 

 

 

Tabela 5. Medidas de microdureza das amostras sinterizadas. 
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TÍTULO: Um estudo dos modelos da urna de Pólya e suas aplicações 

Resumo 

O Processo da urna de Pólya é um modelo que engloba algumas famílias de 
distribuições probabilísticas. Esse modelo é caracterizado por um processo que 
determina quais bolas são retiradas de uma urna que contém bolas de duas cores 
diferentes. Neste modelo é possível generalizar quantas bolas são retiradas ou 
colocadas na urna a cada extração. É definida uma variável aleatória que mede se saiu 
ou não uma bola de uma determinada cor. Uma sequência destas variáveis aleatórias 
foram o processo de Pólya. Outra variável aleatória estudada é o número de bolas de 
uma determinada cor em n ensaios. O objetivo deste estudo é entender o 
comportamento do processo, encontrar os valores da esperança, variância e 
covariância de cada processo em estudo e realizar um estudo de simulação. 
 
Palavras-chave: Urna de Pólya, Processos Estocásticos, Distribuições de 

Probabilidade. 

TITLE: A study of Pólya's Urn Models and it's applications. 

Abstract 

The Pólya Urn Process is a model that encompasses some families of probabilistic 
distributions. This model is characterized by a process that determines which balls are 
taken from a urn containing balls of two different colors. In this model it is possible to 
generalize how many balls are removed or placed in the urn at each extraction. A random 
variable is defined that measures whether or not a ball of a particular color was withdraw. 
A sequence of these random variables is the Pólya process. Another random variable 
studied is the number of balls of a given color in n trials. The aim of this study is to 
understand the process, find the mean, variance and covariance of each process and 
perform a simulation study. 
 
Keywords: Pólya's Urn, Stochastic Processes, Probability Distributions. 

Introdução 

O experimento que consiste em retirar bolas de uma urna é um problema clássico da 
teoria da probabilidade. Considere uma urna com “a” bolas brancas e “b” bolas pretas. 
De início, as urnas fornecem exemplos de como calcular probabilidades, por exemplo, 
a probabilidade de retirar uma bola branca é o número de bolas brancas dividido pelo 
número total de bolas, ou seja, a / (a + b). Se nós retirarmos mais de uma bola, digamos 
n bolas, de uma urna e contar o número de bolas brancas temos exemplos da 
distribuição Binomial e Hipergeometrica, dependendo se as retiradas foram com ou sem 
reposição. 
 
O desenvolvimento dos modelos de urnas iniciou-se no artigo do Eggenberg e Pólya 
(1923), juntamente com várias distribuições que conhecemos hoje em dia como 
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distribuições de Pólya. O modelo mais simples é se considerarmos uma urna com dois 
tipos de bolas, uma de cada cor, por exemplo, vermelhas e pretas. A cada instante é 
retirada uma bola dessa urna e em seguida essa bola é recolocada na urna, juntamente 
com outras c bolas da mesma cor. Markov (1906) considerou esse problema usando c 
= 1 e depois um caso geral em que c>0 em Markov (1917). Uma proposta similar foi 
usada em Brillouin (1927). 
 
Metodologia 

 
O modelo de urna de Pólya é um modelo de amostragem do tipo sucesso ou fracasso 
que generaliza o modelo hipergeométrico (amostragem sem reposição) e o modelo de 
Binomial (amostragem com reposição). O processo de urna de Pólya leva a um exemplo 
famoso de uma sequência de variáveis aleatórias que é permutável, mas não 
independente, e tem conexões profundas com o processo Beta-Bernoulli.  
 
Suponha que tenhamos uma urna com a bolas vermelhas e b bolas verdes, onde a e b 
são inteiros positivos. A cada experimento, selecionamos uma bola da urna e depois a 
devolvemos à urna junto com c novas bolas da mesma cor. Normalmente, o parâmetro 
é um inteiro não negativo. No entanto, o modelo realmente faz sentido se for um número 
inteiro negativo, se interpretarmos isso como significando que removemos as bolas em 
vez de adicioná-las, e assumindo que há bolas suficientes da cor adequada na urna 
para executar essa ação.  
 
Considere a variável aleatória Xn que assume o valor um, se a n-ésima bola selecionada 
da urna é vermelha e zero, se a n-ésima bola selecionada é verde. Em seguida, foi 
estudado o comportamento do processo (X1,...,Xn) e verificado que o processo de Pólya 
é permutável, consequentemente as variáveis aleatórias são identicamente distribuídas 
(SIEGRIST, 2019).  
 
Um caso geral do processo de Pólya é definir uma nova variável Yn que conta o número 
de bolas de uma certa cor selecionadas em "n" retiradas. A nova distribuição Yn é uma 
generalização da distribuição Binomial. Fixando c=0 (ou seja, retira-se uma bola da urna 
e devolve apenas a que foi retirada), notamos que esse experimento é com reposição, 
no caso em que c=-1, ou seja, retira-se uma bola da urna e não há reposição, o modelo 
de Pólya é identificado como uma distribuição Hipergeométrica. No caso em que a=b=c, 
a variável Yn segue a distribuição Uniforme Discreta.  
 
Por fim, é definida uma terceira variável aletória Vk que denota o instante em que a k-
ésima bola vermelha foi selecionada. A variável Vk é um caso geral da distribuição 
Binomial Negativa e quando c=0, a distribuição de Vk se torna a própria Binomial 
Negativa usual. 
 
Resultados e Discussões 

 
Um estudo de simulação foi realizado usando o software R para simular o 
comportamento da variável Yn variando os parâmetros, a,b (os números das bolas de 
cores diferentes) ,c (o número de bolas adicionadas) e n (número de ensaios). Esse 
estudo foi particularizado para o caso em que c é maior que zero. No código foi utilizado 
o pacote “tidyverse” para conseguir rodar alguns gráficos dos resultados. Um estudo em 
aberto é realizar simulações da variável Vk. 
 
Conclusão 
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Em algumas situações estamos interessados em estudar o comportamento da soma de 
variáveis aleatórias discretas que não são independentes, mas são identicamente 
distribuídas. No caso do processo de Pólya, que é um estudo do tipo sucesso ou 
fracasso, estudar o comportamento da variável Yn e Vk é interessante para generalizar 
experimentos para quaisquer tipo de retirada: com ou sem reposição e quantas bolas 
estão sendo retiradas ou colocadas, denotado pelo parâmetro c. No estudo de 
simulação, além de estudarmos o comportamento geral de Yn, notamos alguns 
resultados de convergência quando n é suficientemente grande.  
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TÍTULO: Desenvolvimento de ferramentas para a prevenção de arboviroses 

transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti 

Resumo 

O presente artigo expõe de forma sintética, como se efetivou a atividade de iniciação 
científica na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na área de Estatística e 
Meio Ambiente. Os estudos foram voltados para o entendimento dos riscos do binômio, 
saúde pública e água, localizados no município de Ceará-mirim/RN. A pesquisa 
oportunizou-nos estudar a inter-relação meio ambiente-água e população, além de 
trazer base para análises que ocorrem nessa linha de observação. O objetivo da 
pesquisa foi analisar o risco ambiental em escalas espaciais e temporais, na citada 
população, verificando o comportamento dos vetores, doenças endêmicas vinculadas 
aos recursos hídricos. Por se tratar de um estudo descritivo, exploratório, quantitativo e 
qualitativo nos possibilita conhecer um pouco mais sobre esse espaço que a partir do 
momento que é percebido e vivenciado por quem os frequentam, transformam-se em 
lugar dando-lhes significado. Como produto final, os dados coletados serão cruzados 
através do desenvolvimento de um site e aplicativo pelos autores, onde é possível a 
visualização dos locais onde ocorreram casos de doenças de veiculação hídrica, assim 
como os principais pontos críticos em cada região. Com isso, os órgão públicos têm a 
possibilidade de fiscalizar em tempo real os possíveis focos em cada bairro, e trabalhar 
com mais eficácia seus dados.  
 
Palavras-chave: Georreferenciamento. Saúde pública. Água. Doenças endêmicas. 

TITLE: Development of tools for the prevention of Aedes aegypti mosquito-borne 

arboviruses 

Abstract 

 

This article briefly describes how the scientific initiation activity was carried out at the 
Federal University of Rio Grande do Norte, in the area of Statistics and Environment. 
The studies were aimed at understanding the risks of binomial, public health and water, 
located in the city of Ceará-mirim / RN. The research allowed us to study the 
interrelationship between environment and water and population, as well as providing 
the basis for analyzes that occur in this line of observation. The objective of the research 
was to analyze the environmental risk in spatial and temporal scales, in this population, 
verifying the behavior of vectors, endemic diseases linked to water resources. Because 
it is a descriptive, exploratory, quantitative and qualitative study, it allows us to know a 
little more about this space than from the moment that is perceived and experienced by 
those who attend them, become a place giving them meaning. As a final product, the 
collected data will be crossed through the development of a website and application by 
the authors, where it is possible to visualize the places where waterborne diseases 
occurred, as well as the main critical points in each region. With this, public agencies 
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have the possibility to monitor in real time the possible outbreaks in each neighborhood, 
and work more effectively on their data. 

 
 
Keywords: Georeferencing. Public health. Water. Endemic diseases. 

Introdução 

Partindo-se do princípio que água é um bem usado pelo homem para satisfazer suas 
necessidades de sobrevivência e melhoria de suas condições econômicas, sociais e 
comunitárias, não se pode perder de vista o caráter estratégico dos recursos hídricos 
em nossa atualidade. As águas destinadas ao uso têm induzido, em todo o mundo, a 
uma série de medidas governamentais e sociais, objetivando viabilizar a continuidade 
das diversas atividades públicas e privadas que têm como foco as águas doces, em 
particular, aquelas que incidem diretamente sobre a qualidade de vida da população 
(MACHADO, 2001). 
 
A água encontrada sobre a superfície terrestre possui valor incalculável e mesmo sendo 
seu volume algo próximo de 1,4 bilhão de Km3, é necessário frisar que apenas 3% desta 
é doce e aproximadamente 80% encontra-se formando as calotas polares e os lençóis 
freáticos profundos, somente 1% deste volume está disponível para ser usada, sem que 
haja necessidade de canalizar grandes recursos econômicos para explorá-la 
(SHIKLOMANOV, 1998). 
 
Ao longo do Século XX, os sucessivos avanços tecnológicos têm gerado um maior grau 
de interferência sobre os sistemas naturais, inclusive exigindo um aumento do consumo 
de água, cuja demanda em termos mundiais oscilam entre 4 e 8% ao ano (AZEVEDO 
et al, 1998). Tal crescimento tem despertado a atenção de organismos internacionais e 
nacionais no sentido de implementar um conjunto de medidas que visam encontrar 
alternativas de gestão da água, seja através de canalização, barragens, açudagens ou 
construção de reservatórios nos leitos de rios (BRITO; CÂMARA, 1999, p.56). Cabe 
salientar que a luta pela qualidade da água perpassa pelo viés de um novo paradigma 
sobre gestão ambiental, cuja retórica resulta na cooperação solidária de todo o corpo 
social, a fim de não sobrecarregar o meio ambiente. 
 
Frente ao exposto, pode-se considerar que a crescente exploração da água numa 
sociedade em expansão demográfica tem degradado os recursos naturais, com 
diminuição da disponibilidade de recursos hídricos e a deterioração da qualidade da 
água, fato que tem conduzido a uma maior preocupação com os efeitos da exploração 
humana sobre os recursos hídricos. 
 
Diante disso, observa-se um crescente interesse em procurar caminhos da 
sustentabilidade, cujo resultado tem sido a produção de documentos bibliográficos de 
grande relevância para a construção de um desenvolvimento em condições renováveis. 
Além das funções múltiplas que a água exerce, ela ainda constitui um agente modelador 
do relevo terrestre, exercendo influência na formação e comportamento mecânico dos 
mantos de solos e rochas, tendo ainda papel relevante no transporte de sedimentos nas 
encostas e nos vales. Convém destacar, que alterações promovidas nos componentes 
bióticos e abióticos resultam em modificações significativas na dinâmica espaço-
temporal dos processos hidrológicos, intensificando a ação do trabalho geomorfológico. 
 
Há ainda uma questão genérica a afetar os ecossistemas ambientais, que reside na falta 
de implementação de fato do aparato de Leis criadas com o objetivo de garantir a 
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continuidade das reservas naturais. Não restam dúvidas que existe uma série de normas 
e regulamentos estabelecidos pelo Poder Público, no que se refere à ocupação de 
ambientes considerados necessários para a efetivação das atividades econômicas, que 
estejam em acordo com uma sadia qualidade de vida. Cabe ressaltar, que algumas 
limitações na efetivação das mesmas tem se constituído em verdadeiras alterações das 
paisagens, que não raras vezes compromete o funcionamento de sistemas 
extremamente importantes para sobrevivência de diversas espécies entre elas a 
espécie humana. 

 
Metodologia 

 
A metodologia utilizada foi orientada para que a utilização da mesma seja adequada 
para trabalhos relacionados com as seguintes atividades mestras: (i) Produção de bases 
cartográficas digitais atualizadas para utilização em sistemas de informação geográfica; 
(ii) Avaliação da qualidade da água na sub-bacia hidrográfica de Ceará-mirim e 
estabelecer as suas relações com as doenças transmitidas por veiculação hídrica; (iii) 
Elaboração de um sistema de informação (SIG) que permita a organização dos dados 
em um sistema único e integrado através do desenvolvimento de um aplicativo android 
e site para avaliação de risco atualizados em tempo real, (iv) Análises Estatísticas 
Espaciais visando identificação de área epidemiológicas e sua relações com a qualidade 
da água, (v) Estabelecer as bases de dados para o planejamento e gestão do uso da 
água e correção de problemas relacionados à saúde da população. 
  
2.1. Site e aplicativo Android 

Uma das principais dificuldades para realização do georreferenciamento é que por ser 
uma área singular, exige do profissional que nele irá trabalhar, um conhecimento 
específico na área. Isso pois os softwares para realização desse estudo são de difícil 
acesso e geralmente é necessário passar por um curso extenso antes de usar. 
Pensando nisso, foi desenvolvido um site e aplicativo android, de modo que fosse 
possível realizar um georreferenciamento de forma simples e com uma ferramenta que 
é muito acessível à população: Google Maps. Logo, o passo a passo de construção dos 
mesmos foram: 

1º Elaboração do mapa da região estudada 

Para isso, foi utilizado o recurso do My Maps, onde é possível criar camadas dentro do 
mapa. Uma camada foi destinada os endereços onde ocorreram casos de doenças de 
veiculação hídrica e a outra para os endereços dos principais focos por região. 

Ao vincular a planilha ao mapa, os dados atualizam em tempo real com o mapa, ou seja, 
adicionando um endereço na planilha, o mesmo será atualizado no mapa. 

2º Elaboração do site 

Para criação do site foi utilizada a plataforma do Google Sites onde foi montada a 
interface. 

3º Vinculação do mapa ao site 
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Dentro da plataforma do Google Sites há uma ferramenta que possibilita inserir um 
mapa Google Maps ou do My Maps na interface. Esse mapa do site fica vinculado ao 
mapa original do My Maps atualizando em tempo real. 

4º Criação do aplicativo Android 

Para criação do Aplicativo Android foi utilizada a plataforma do Android Studio. Foi 
utilizada a linguagem Java, onde foi possível criar um Web View do site originalmente 
criando, e o conteúdo do site é mostrado dentro do aplicativo atualizando em tempo real 
com o site sendo apenas necessário a conexão com a internet. 

2.2. Roteiro Metodologico 

Será aplicada através dos seguintes tópicos: 

1- Aquisição, tratamento e organização dos dados 

1.1- Recursos hidrogeológicos e hidrogeoquímicos já disponíveis: Levantamento do 
acervo bibliográfico, cartográfico e de dados existentes sobre o distrito municipal e seus 
sub-distritos, junto a Prefeitura, IDEMA/RN, SAAE, CAERN, IBGE e organização dos 
cadastros existentes. 

1.2 Levantamento e construção de indicadores das Condições de Saneamento do 
Ambiente. 

1.3 Construção do Site e Aplicativo Android 

Ou seja, consistirá basicamente em: 

a) Coleta de dados – levantamentos de dados pré-existentes junto à internet, em campo 
e em órgãos oficiais. Visita in loco as secretarias, órgãos públicos envolvidos, para 
podermos ter uma maior compreensão sobre os resultados dos riscos do binômio saúde 
pública x água. 

b) Trabalho de Gabinete – consistirá na montagem de um banco de dados analítico 
amostral, que dará subsídios para os critérios das referidas análises dos riscos que a 
população está submetida, através de uma análise estatística dos dados censitários, 
das secretarias: municipal de saúde e dos recursos hídricos (SEMARH). 

c) Análise dos recursos disponibilizados pela empresa de abastecimento de água da 
cidade (SAAE), sabendo assim, se os casos podem ter sido ocasionados pela água da 
companhia. 

d) Elaboração do site e Aplicativo para as análises da área de estudo. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os dados demográficos coletados no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), com a observação dos parâmetros de potabilidade estabelecidos pela 
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organização mundial de saúde (OMS) e coletados pela SAAE (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto), dispostos na (Tabela 02), contém informações de acordo com o Padrão 
da Potabilidade estabelecido e/ou recomendado pela Portaria nº 2914/2011 do M.S. 
para água potável sobre: Cloro Residual Livre, pH e Turbidez. Os dados de doenças de 
veiculação hídrica foram fornecidos pela secretaria municipal de saúde (SMS) de Ceará-
mirim/RN, onde foram coletados apenas os dados de Dengue até o momento para 
análise. 

Com a grande necessidade e dificuldade de realizar o georreferenciamento de dados, 
foi desenvolvido pelos autores uma ferramenta facilitadora cujo nome foi definido como 
GEOSTATICS LAB (Site e aplicativo Android). Onde será possível realizar uma análise 
mais clara e objetiva em tempo real. O site e aplicativo está pronto (Figura 01 e 02) 
havendo apenas a necessidade dos dados para atualização. 

Os pontos mostrados no mapa da Figura 03 e 04 são simulados apenas para análise do 
funcionamento do sistema. Os endereços foram marcados de azul, e os pontos críticos 
(focos) marcados em vermelho como representado na figura 03. Com isso, pode ser 
analisada a probabilidade daquela endemia está sendo causada pelo foco levantado. 
Essa probabilidade é mostrada no sistema, ao lado esquerdo do mapa, e os dados 
atualizam em tempo real de acordo com a tabela inserida, ou seja, alterando-se um dado 
na tabela, altera-se automaticamente no mapa, assim como a probabilidade. 

Com o sistema, é possível realizar uma análise por georreferenciamento, relacionando 
os casos de doenças de veiculação hídrica, com os principais focos por bairro. Além de 
que com ela, é possível clicar sobre o ponto crítico e traçar uma rota até o mesmo 
através do Google Maps. Analisando isso, a ferramenta se torna essencial para órgãos 
governamentais municipais, estaduais ou federais, da área de meio ambiente, saúde e 
endemias, onde o agente do próprio órgão, ao sair para realizar as verificações, poderá 
enfatizar os pontos críticos com maior probabilidade de risco. Desse modo é possível 
otimizar o processo para diminuição de casos de doenças de veiculação hídrica nas 
cidades. 

3.1. TRABALHOS FUTUROS 

Os procedimentos e análises adotadas irão se somar com os dados de endereços que 
estão em processo de levantamento, e com isso, permitirão representar no ambiente 
computacional um banco de dados georreferenciado em tempo real, mostrando os 
fenômenos presentes no meio em que vivemos, que resultarão na caracterização do 
meio hídrico e da saúde pública através de tabelas sob formas de mapas e seus 
respectivos atributos. 

Poderá também ser aplicado um modelo de integração de dados dos meios físicos e 
sociais, disponibilizados pelo banco de dados elaborado, por um conjunto de operações 
de análise ou inferência espacial disponíveis no sistema geoprocessado, verificando 
todas as transformações e combinações sobre tais dados podendo ser produzidas 
informação de grande impacto ambiental. De acordo com esses dados, é possível 
correlacionar os casos de doenças de veiculação hídrica à qualidade da água do referido 
município. 

 
Conclusão 
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A pesquisa oportunizou-nos estudar a inter-relação meio ambiente, água e saúde 
pública. Permitirá que se tomem precauções e se estabeleçam políticas de controle dos 
padrões da qualidade das águas e risco em saúde pública. Desta forma, a interpretação 
dos dados ofereceu condições de reunir integralmente em uma só plataforma, os 
principais problemas causadores de poluição hídrica, com enfoque aos problemas do 
binômio "água e saúde" através da elaboração do Aplicativo Android e Site. Assim 
também nos deu a possibilidade de pensar que em um futuro próximo, esse estudo 
poderá colaborar para a simulação visando identificar áreas de risco, gerar mapas 
temáticos identificadores de áreas problemáticas com focos epidemiológicos, indicando 
problemas relacionados à água. 

Como produto final de acordo com os dados já existentes, foi desenvolvido um sistema 
integrado – Aplicativo e site – onde trará um grande avanço para os órgão públicos da 
área de endemias, onde os mesmos poderão realizar não só um registro, mais um 
monitoramento de risco nas cidades, trazendo a possibilidade de, através de um 
trabalho mais eficaz e concentrado nas áreas de risco, trazer uma diminuição 
significativa nos casos de doenças de veiculação hídrica. 
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Anexos 

 

 

Tabela 01 – Distribuição da População Município de Ceará-mirim/RN (2009-2012) 

 

 

Tabela 02 – Casos notificados de Dengue por ano (2015-2018) 
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Tabela 03 – Parâmetro da água distribuída em Fevereiro/2019 

 

 

Figura 01 – Sistema de georreferenciamento criado pelos autores 
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Figura 02 – Aplicativo Android de georreferenciamento criado pelos autores 

 

 

Tabela 04 – Funcionalidades do aplicativo e site 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DE DADOS HIDROGEOLÓGICOS DOS AQUÍFEROS 

BARREIRAS E INFRABARREIRAS SITUADOS NA PORÇÃO ORIENTAL DO RN: UMA 

CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR 

Resumo 

Os reservatórios de águas subterrâneas do Rio Grande do Norte representam uma 
importante fonte de abastecimento auxiliando os mananciais superficiais para suprir as 
demandas de recursos hídricos do Estado. As unidades aquíferas da região costeira 
oriental do RN, especialmente entre os municípios de Touros (a norte) e Baía Formosa 
(a sul), abrangem o sistema aquífero Barreiras Tercio-Quaternário siliciclástico e o 
aquífero subjacente Infrabarreiras Cretáceo carbonático/siliciclástico, que juntos 
complementam o suprimento hídrico da região. A unidade Barreiras é notoriamente mais 
representativa na captação das águas devido, principalmente, ao maior conhecimento 
científico do sistema, por ser relativamente mais rasa e pela maior facilidade de 
perfuração na locação de poços. No entanto, os altos teores de nitrato encontrados nas 
águas desse reservatório, incentivaram a captação mista como alternativa para diluição 
da concentração de contaminantes. Em virtude disso, o projeto de pesquisa 
‘‘Levantamentos Hidrogeológicos Básicos’’, intitulado “Levantamento de dados do 
aquífero carbonático no litoral oriental do RN”, tem o intuito de conhecer e avaliar dados 
hidrogeológicos do Infrabarreiras, vislumbrando um maior conhecimento deste sistema. 
Foram obtidos dados de 54 poços tubulares espacialmente distribuídos na mesorregião 
do Leste Potiguar que obtivessem captação mista, explotando águas do Barreiras e 
Infrabarreiras, e única, apenas no reservatório subjacente. 
 
Palavras-chave: Infrabarreiras. Aquífero Carbonático/Siliciclástico. 

TITLE: EVALUATION OF HYDROGEOLOGICAL DATA OF BARREIRAS AND 

INFRABARREIRAS AQUIFERS IN THE EASTERN PART OF RN: A PRELIMINARY 

CHARACTERIZATION 

Abstract 

 

The groundwater reservoirs of Rio Grande do Norte represent an important source of 
supply, assisting the surface springs to supply the state water resources demands. The 
aquifer units of the eastern coastal region of RN (especially between the municipalities 
of Touros (to the north) and Baía Formosa (to the south), comprise the aquifer system 
Tercio-Quaternary Barriers siliciclastic and the underlying aquifer Infrabarreiras 
Cretaceous carbonate/siliciclastic, which together complement the region's water supply. 
The Barreiras unit is notoriously more representative in water abstraction, mainly due to 
the greater scientific knowledge of the system, as it is relatively shallower and it’s easiest 
drilling in the wells location. However, the high levels of nitrate found in the waters of this 
reservoir encouraged mixed catchment as an alternative for diluting contaminant 
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concentrations. Because of this, the research project ''Basic Hydrogeological Surveys'', 
entitled “Survey of carbonate aquifer data in the eastern coast of RN”, aims to know and 
evaluate hydrogeological data from Infrabarreiras, foreseeing a greater knowledge of this 
system. Data were obtained from 54 spatially distributed tubular wells in the East 
Potiguar mesoregion that obtained mixed abstraction, exploiting Barreiras and 
Infrabarreiras waters, and only in the underlying reservoir. 

 
 
Keywords: Infrabarreiras. Carbonatic/Siliciclastic Aquifer. 

Introdução 

As unidades aquíferas da região costeira oriental do Rio Grande do Norte, abrangem o 
sistema aquífero Barreiras Tercio-Quaternário siliciclástico (materiais siliciclásticos: 
arenito, siltitos e conglomerados) e o aquífero subjacente Infrabarreiras Cretáceo 
carbonático/siliciclástico (materiais carbonáticos: arenitos, calcários e arenitos calcíferos 
e materiais siliciclásticos: arenitos finos a grossos), que juntos complementam o 
suprimento hídrico da região. 

O sistema aquífero Barreiras é constituído de arenitos argilosos continentais fluviais e 
ocorre em uma faixa da ordem de aproximadamente 200 Km x 30 Km (5000 Km2), 
sendo o principal reservatório natural de águas subterrâneas doces e potáveis do 
estado. Existem muitos estudos acerca da formação geológica Barreiras, a qual abriga 
esse aquífero, devido a sua amplitude espacial, representada em quase todo o litoral 
brasileiro. No entanto, no que diz respeito a porção subjacente Infrabarreiras, os estudos 
são mais escassos. Segundo o IPT (1982) e COSTA (2000), as rochas carbonáticas e 
siliciclásticas do Infrabarreiras estão associadas à evolução das bacias mesozoicas 
costeiras do Brasil, em geral contemporâneas às rochas Cretáceas da Bacia Potiguar 
(calcários e arenitos das Formações Açu e Jandaíra), porém com aspectos 
deposionais/tectônicos relativamente distintos no tempo geológico. FEITOSA et al. 
(2002), sugerem que a sedimentação clástica carbonática é procedente da Bacia 
Costeira PE/PB devido a extravasamento da Formação Beberibe Superior 
(Campaniano), em direção ao norte até o alto de Touros, recobrindo os calcários da 
Formação Jandaíra (Turoniano-Mesocampaniano), conforme mostrado na figura 1. 

As unidades aquíferas presentes na Formação Barreiras são relativamente mais 
acessíveis e com menores profundidades que os demais reservatórios presentes na 
região. Frequentemente, as perfurações de poços tubulares são realizadas em 
profundidades que alcançam apenas o Barreiras, cessando ao atingir o topo das rochas 
carbonáticas do aquífero subjacente Infrabarreiras. Isso ocorre, principalmente, devido 
ao maior gral de dificuldade em perfurar tais litologias que são de consistência mais 
dura, exigindo equipamentos mais sofisticados. Em alguns setores da região costeira, 
onde se tem poços captando o aquífero Barreiras contaminado por nitrato, ocorrem 
também casos de construção de poços mistos, nos quais existem filtros instalados tanto 
nos intervalos de ocorrência do aquífero Barreiras (contaminado com nitrato), como na 
porção inferior em seções específicas do aquífero Infrabarreiras. Com isso, é feita a 
mistura/diluição de águas e consequente redução dos teores de contaminantes nas 
águas do Barreiras de modo que os parâmetros hidroquímicos estabelecidos para cada 
tipo de consumo (humano, doméstico, agrícola, industrial e criação de animais) sejam 
seguidos. COSTA (2000) sugeriu a explotação de águas subterrâneas do aquífero 
Infrabarreiras na faixa costeira oriental do RN, mais precisamente nos arredores da 
Lagoa do Bonfim, para uso agrícola, tendo em vista casos de limitações para outorga 
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de águas do aquífero Barreiras. Nesse trabalho, o autor salienta que a água do aquífero 
Beberibe (Infrabarreiras) se classifica iônicamente como bicarbonatada mista, enquanto 
as águas do Barreiras são do tipo cloretada sódica, o que mostra que os reservatórios 
não estão intercomunicados. Ademais, sugere que o aquífero subjacente 
carbonático/siliciclástico possui reais condições de explotação para uso múltiplo na 
região. 

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo geral efetuar uma investigação 
hidrogeológica regional e preliminar do aquífero Infrabarreiras, especialmente na região 
costeira Leste do RN (entre os municípios de Touros e Baía Formosa) identificando a 
influência da Bacia Sedimentar PE/PB. Com isso, estima-se conhecer esse aquífero 
para possíveis utilizações em complementação a certas demandas hídricas até então 
atribuídas somente o Barreiras. 

 
Metodologia 

 

O estudo envolveu pesquisa e levantamento de dados hidrogeológicos regionais a partir 
de investigação de poços tubulares construídos com captação exclusiva no aquífero 
carbonático/siliciclástico (Infrabarreiras) e/ou carbonático/cárstico-fissural (Jandaíra) ou 
com captação mista com filtros instalados nesses aquíferos carbonáticos e também no 
aquífero siliciclástico sobrejacente (Barreiras). 

Foi feito uma busca com intuito de avaliar de forma preliminar e regional a ocorrência e 
do aquífero Infrabarreiras, especialmente sob influência de rochas carbonáticas 
(calcários), já que essas últimas são litologias penetradas de forma predominante nos 
dados estudados, principalmente na região extremo norte nos municípios de Touros, 
São Miguel do Gostoso, Pureza e Pedra Grande. 

Os estudos foram desenvolvidos mediante as seguintes etapas: 

– Revisão e consulta de informações de caráter bibliográfico de natureza técnica e 
científica de estudos pré-existentes abordando aspectos do aquífero Infrabarreiras. 
Alguns estudos prévios envolveram pesquisas do IPT (1982), FEITOSA (1998), COSTA 
(2000) e FEITOSA et al. (2002); 

– Levantamentos de informações de poços tubulares localizados na área objeto do 
estudo na faixa litorânea leste do RN, que contemplasse especificamente os 25 
municípios da Mesorregião do Leste Potiguar. As pesquisas abrangem desde o extremo 
norte que inclui pequena parte de ocorrência da Bacia Potiguar e Bacia Hidrográfica de 
Escoamento Difuso Norte–15-4 (municípios de Pedra Grande, São Miguel do Gostoso, 
Touros e Pureza) até o extremo sul com as bacias hidrográficas dos vales úmidos 
representadas pelas Bacias Hidrográficas do Boqueirão, Maxaranguape, Ceará Mirim, 
Potengi, Trairí, Jacu, Curimataú, etc. (demais municípios da mesorregião espacialmente 
limitados por Baía Formosa no extremo sul), além das bacias de Escoamento Difuso 
Leste 16, no domínio da Bacia Costeira Sedimentar PE/PB/RN. 

– Etapa de visita e solicitação de autorização para liberação de dados para a pesquisa 
em empresas públicas e privadas. Foi solicitado dados das instituições Companhia de 
Águas e Esgotos do RN/CAERN; Proseng Projetos e Serviços de Engenharia Ltda; 
Propoço Ltda; Instituto de Gestão das Águas do RN/IGARN; Secretaria de Recursos 
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Hídricos do RN/SEMARH. As informações foram obtidas, em sua maioria, a partir de 
levantamento de dados em processos de outorga e licenciamento do uso da água 
disponibilizadas pela CAERN e pelo IGARN. Neste contexto foram obtidas informações 
que incluem aspectos referentes a geologia e hidrogeologia regional, perfis construtivos 
e litológicos de poços e dados de parâmetros hidrodinâmicos de poços; 

– Elaboração de mapa geológico simplificado da área, visando contextualizar as 
unidades litoestratigráficas e aquíferos, associados à distribuição dos poços 
cadastrados; 

– Elaboração e georreferenciamento de poços cadastrados levantados nas pesquisas 
em empresas e órgãos públicos; 

– Reavaliação e organização de dados hidrogeológicos de poços tubulares captando o 
aquífero Infrabarreiras em planilhas, tabelas, com informações sobre os poços; 

– Tratamento dos dados organizados em planilhas, cálculo de parâmetros estatísticos 
básicos (média, frequência de ocorrência, entre outros). Foram tratados dados de 
profundidade dos poços, espessuras do aquífero Barreiras, espessuras do aquífero 
Infrabarreiras, espessuras do aquífero Jandaíra e Açu, intervalos dos filtros, vazão dos 
poços e rebaixamentos dos poços; 

– Esboço de aspectos hidrogeológicos do aquífero Infrabarreiras Cretáceo como 
ocorrência, espessuras penetradas, confinamento e produtividade dos poços; 

– Análise, avaliação, integração e interpretação preliminar regional dos dados, e 
elaboração do relatório integrado sobre as águas subterrâneas do aquífero 
Infrabarreiras, especialmente na Bacia Costeira Sedimentar PE/PB/RN. 

 
Resultados e Discussões 

 
No presente estudo constatou-se preliminarmente algumas evidências da ocorrência de 
setores nos quais o aquífero Infrabarreiras se apresenta favorável à explotação mais 
intensa. Nessas regiões, existem poços com produtividade equivalente ao aquífero 
Barreiras, construídos tanto nos intervalos específicos de ocorrência do Infrabarreiras 
como também poços construídos de forma mista, com seções filtrantes nos dois 
sistemas. Foram detectadas profundidades entre 24 e 200 m, vazões entre 0,558 a 
55,39 m3/h, e vazões específicas entre 0,028 a 77,778 m3/h/m. No extremo norte da 
faixa costeira oriental, o estudo identifica a ocorrência do aquífero Cretáceo pertencente 
a Bacia Sedimentar Potiguar devido à disposição estratigráfica, tectônica e da história 
deposicional ser distinta dos aquíferos Cretáceos do restante da faixa costeira leste (a 
partir de Touros até Baía Formosa). Nessa porção, são encontrados os aquíferos 
Jandaíra (calcários) e Açu (arenitos), no domínio hidrológico da Bacia hidrográfica de 
Escoamento Difuso Norte. Neste caso também ocorre o aquífero Barreiras sobrejacente 
à Bacia Potiguar, e, consequentemente, se tem poços captando somente os aquíferos 
Cretáceos da Bacia Potiguar (Jandaíra e Açu), bem como poços mistos captando 
simultaneamente os dois reservatórios hídricos, com produtividade equivalente ao setor 
oriental mais ao sul (trecho Touros-Baia Formosa). 

Caracterização Hidrogeológica Regional dos aquíferos Cretáceos Jandaíra, Açu e 
Infrabarreiras na faixa costeira leste do RN 
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A Bacia Potiguar e a Bacia Costeira PE/PB/RN são bacias sedimentares 
contemporâneas, e apresentam história tectono-deposicional correlatas e associados 
aos processos de deriva continental e abertura do oceano Atlântico, que culminou com 
a formação das bacias costeiras de margem passiva da plataforma continental 
brasileira, nos últimos 100 milhões de anos. 

Contudo, FEITOSA et al. (2002) admite processos de sedimentação e arcabouço 
tectônico diferenciado entre essas bacias sedimentares. Diante disto, considerou as 
rochas sedimentares Cretáceas da Bacia Costeira PE/PB/RN como sendo unidade 
Infrabarreiras, tendo sido adotada a denominação de aquífero Infrabarreiras. 

De acordo com o autor supracitado, essas bacias sedimentares limitam-se pela 
ocorrência do Alto de Touros (figura 1) na porção norte/nordeste da faixa costeira 
oriental leste. Portanto, o Alto de Touros, em particular, impõe-se como um limite natural 
entre o franco domínio da Bacia Potiguar, para oeste/norte, e o domínio de rochas 
sedimentares de idade Cretácea menos espessas do litoral leste (incluídas na Bacia 
Costeira PE/PB/RN). 

Desta maneira, na caracterização hidrogeológica o presente estudo adotou a divisão em 
dois setores: um correspondente ao domínio da Bacia Potiguar no extremo norte da 
área; e outro compreendendo a maior faixa territorial, entre Touros e Baía Formosa, no 
extremo sul, correspondente à Bacia Costeira PE/PB/RN. 

Foram obtidas informações totais e parciais de 54 poços pesquisados, que estão 
distribuídos geograficamente dentro da área de estudo conforme ilustrado no mapa 
geológico simplificado da área (figura 2). 

Os poços localizados no extremo norte (municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, 
Pedra Grande e Pureza) foram enquadrados como sendo poços captando os aquíferos 
da Bacia Potiguar (aquíferos Açu e Jandaíra), na bacia hidrográfica norte de 
Escoamento Difuso 15-4 (Feitosa, 1998). Ocorrem também os poços mistos captando 
tanto os aquíferos da Bacia Potiguar, quanto o aquífero Barreiras Tércio-quaternário, 
pois apresentam seções filtrantes em ambos os sistemas. 

Os poços situados na extensa faixa litorânea leste restante, a partir do limite com a 
Bacia Potiguar para sul, foram enquadrados como sendo poços captando o “aquífero 
Infrabarreiras Cretáceo” (entre Touros e Baía Formosa). Esses poços estavam 
localizados nos municípios de Maxaranguape, Ceará Mirim, Extremoz, Natal, 
Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu, Goianinha, 
Canguaretama, Arês, Tibau do Sul e Baía Formosa que estão inseridos nas bacias 
hidrográficas dos vales úmidos e bacia Leste de Escoamento Difuso 16, segundo 
FEITOSA (1998). Da mesma forma, ocorrem nessa faixa poços mistos captando 
simultaneamente o aquífero Infrabarreiras e o aquífero Barreiras, apresentando assim 
seções filtrantes em ambos os sistemas. 

Os dados hidrogeológicos foram levantados e estudados a partir dos perfis dos poços 
captando os aquíferos Jandaíra/Açu (principalmente Jandaíra) e aquífero Infrabarreiras. 
Esses dados foram sumarizados nos Anexos 1. 

Ao longo do estudo, contudo, mediante o levantamento, tratamento e entendimento dos 
dados, o objetivo do plano de trabalho foi redirecionado a uma avaliação preliminar 
relativamente mais abrangente, além do aquífero Carbonático cretáceo, com inclusão e 
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uma contextualização de alguns aspectos hidrogeológicos básicos, regionais e 
preliminares, dos aquíferos cretáceos no litoral oriental, que compreenderam: 

- Aquíferos Cretáceos da Bacia Potiguar presentes na área estudada no extremo norte 
do litoral oriental (aquíferos Jandaíra/Calcários-Açu/Arenitos ou Açu/Arenitos, estando 
a maior parte dos poços captando o aquífero Jandaíra/Calcários, nos municípios de 
Touros, Pedra Grande, São Miguel do Gostoso e Pureza); 

- Aquíferos Cretáceos da Bacia Costeira PE/PB/RN presentes na área estudada do 
litoral oriental, entre Touros e Baía Formosa (aquíferos Cretáceos Infrabarreiras-
Calcários/Arenitos calcíferos e Arenitos finos a grossos basais). 

Os sistemas aquíferos foram caracterizados quanto aos aspectos litológicos, 
profundidade dos poços, espessura penetrada no aquífero, profundidade do nível 
estático (NE), natureza livre/confinada e vazão. Os dados obtidos são reunidos nos 
Anexos 1. 

- Litologias predominantes 

A área do estudo possui clima quente úmido com precipitação média anual acima de 
1000 mm. Tectonicamente essa área apresenta dois contextos, embora sendo 
contemporâneos no processo de deriva continental e abertura do Atlântico (ocorrido há 
100 milhões de anos). A saber: a Bacia Sedimentar Potiguar no extremo norte da faixa 
costeira leste e a Bacia Sedimentar PE/PB/RN, no restante da área, a partir de Touros 
até Baía Formosa, no extremo sul. 

Hidrograficamente inclui-se na área estudada uma porção da bacia hidrográfica norte 
de escoamento difuso 15-4, no extremo norte do litoral oriental (que engloba parte da 
Bacia Sedimentar Potiguar), e parte ou áreas totais de bacias hidrográficas que 
desaguam na região costeira leste que caracterizam os vales úmidos - MELO (1996) - 
(bacias dos rios Boqueirão, Maxaranguape, Ceará Mirim, Rio Doce, Potengi, Trairí, 
Curimataú, etc.), além de bacias hidrográficas Leste de Escoamento difuso 16 (Feitosa, 
1998), essas no domínio da Bacia Sedimentar PE/PB/RN. 

O esboço geológico da área revela então que existem aflorando predominantemente os 
materiais sedimentares e/ou colúvio-eluviais inconsolidados quaternários (solos, 
sedimentos de dunas, aluviões, etc.), e rochas sedimentares aflorantes Tércio-
Quaternários da Formação Barreiras (arenitos argilosos com intercalações de argilitos, 
siltitos e conglomerados), que constituem o aquífero Barreiras. 

Os materiais cretáceos da Bacia Sedimentar PE/PB/RN no litoral oriental a partir do 
limite com a Bacia Potiguar, entre Touros e Baía Formosa, são denominados de 
Sequência Infrabarreiras (FEITOSA et al., 2002), denominada de Aquífero 
Infrabarreiras, porém ocorrem predominantemente em subsuperfície soterrados pelas 
rochas da Formação Barreiras, ou aquífero Barreiras. Tendo em vista que praticamente 
não aflora o aquífero Infrabarreiras, este ocorre predominantemente formando a base 
do aquífero Barreiras nos setores mais orientais ao longo da linha de costa, e nos 
setores mais ocidentais o próprio embasamento cristalino pré-cambriano compõe essa 
base, em discordância litológica e erosional. 

No litoral oriental a partir de Touros, portanto, a porção basal abaixo do aquífero 
Barreiras constitui-se pelos materiais Cretáceos do aquífero Infrabarreiras 
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(calcários/arenitos calcíferos/arenitos finos a grossos basais), sendo estratigraficamente 
e tectonicamente correlatos aos depósitos sedimentares da Bacia Potiguar que afloram 
no extremo norte. 

Na área da Bacia Potiguar estudada, a avaliação dos perfis litológicos dos poços 
catalogados e estudados demonstraram que a maioria dos poços penetraram até os 
calcários da Formação Jandaíra, e somente pontualmente/localmente se tem poços 
penetrando abaixo do aquífero Jandaíra/calcários, atingindo os arenitos da Formação 
ou aquífero Açu (municípios de Pedra Grande, São Miguel do Gostoso, Touros e 
Pureza). As seguintes litologias foram registradas em perfis de poços, do topo para a 
base: 

Cobertura sedimentares siliciclásticas quaternárias colúvio-eluviais e Terciárias (dunas, 
solos, rochas da Formação Barreiras) sobre os carbonatos Cretáceos da Bacia Potiguar: 
Solos areno-argilosos marrom/vermelho; Formação Barreiras: Arenitos finos/fino a 
médio, cor laranja/vermelho/cinza - Argilitos pouco ou menos arenosos 
vermelhos/amarelos.Rochas da Bacia Potiguar – materiais carbonáticos (Formação ou 
aquífero Jandaíra): Arenitos calcíferos, calcários siltoso/argiloso/areno-argiloso, calcário 
compacto, de cores creme/cinza escuro/marrom/ branco, calcarenitos, intercalações de 
arenitos calcíferos fino a médio.Rochas da Bacia Potiguar - materiais siliciclásticos 
(Formação ou aquífero Açu): Argilitos pouco ou mais arenosos cinzas; folhelhos; 
arenitos finos/grossos/finos a grossos, cores cinza. 

Na área da Bacia Costeira PE/PB/RN estudada, os perfis litológicos dos poços 
demonstraram que a maioria penetrou a Formação/aquífero Barreiras (arenitos 
argilosos), e parcialmente penetraram materiais cretáceos carbonáticos (calcários, 
arenitos calcíferos) e siliciclásticos (arenitos finos a grossos) da Bacia PE/PB/RN, 
classificados como Sequencia ou aquífero cretáceo Infrabarreiras (municípios entre 
Touros e Baía Formosa). As seguintes litologias foram registradas em perfis de poços, 
do topo para a base: 

Cobertura sedimentares siliciclásticas colúvio-eluviais Quaternárias sobre os materiais 
da Formação Barreiras: Solo marrom; Areia fina homogênea argilosa, areia fina 
homogênea vermelha (dunas).Rochas da Formação ou aquífero Barreiras: Arenitos 
fino/fino a médio/médio/médio a grosso/grosso a conglomerático/fino a 
conglomerático/médio a conglomerático, arenito fino a médio caulínico, de cores 
vermelha/amarela/branco, intercalações de argilito, argilito arenoso, cores 
vermelho/amarelo/esverdeado, siltito vermelho.Rochas da sequência ou aquífero 
Infrabarreiras: Arenito calcífero fraturado, arenito calcífero compacto creme, arenito 
calcífero médio cor cinza, arenito calcífero fino a médio, arenito calcífero fino a grosso; 
argilito calcífero verde; calcarenito creme/cinza escuro, Calcários, calcário compacto, 
calcário compacto fraturado, calcário argiloso preto, calcário creme/cinza, intercalação 
de arenitos calcíferos; Arenitos finos a médios/médio/médio a grosso; intercalações de 
argilito verde. 

- Profundidade dos poços 

Os resultados das profundidades dos poços captando águas subterrâneas dos 
aquíferos Cretáceos Açu, Jandaíra, Infrabarreiras apresentam profundidade mínima de 
24 m e máxima de 200 m incluindo todos os valores (da Bacia Potiguar e da Bacia 
Costeira PE/PB/RN), tanto de captação única como poços mistos. E profundidade 
máxima de 200 m, também incluído todos os poços. A profundidade média é de 86,41 
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m. A média individual é 98,88 m na Bacia Potiguar em poços no Jandaíra/Açu, 77,5 m 
na Bacia Potiguar em poços mistos Barreiras/Jandaíra/Açu, 100,21 m na Bacia Costeira 
PE/PB/RN em poços só no Infrabarreiras e 69,05 m na Bacia Costeira PE/PB/RN em 
poços mistos Barreiras/Infrabarreiras. 

De uma forma geral, embora a profundidade máxima observada na área de estudo seja 
de 200 metros, a média geral é de 86,41 m, e os poços mistos são relativamente menos 
profundos (média de 73,3 m) comparados aos poços captando somente um dos 
sistemas aquíferos estudados (média de 99,55 m). 

- Natureza dos aquíferos Cretáceos Açu/Jandaíra/Infrabarreiras 

No Anexo 1 são apresentados os valores de profundidade do nível estático dos poços 
captando os aquíferos Jandaíra/Açu/Infrabarreiras (calcários/arenitos 
calcíferos/arenitos finos a grossos), com ou sem a presença do aquífero Barreiras 
superposto (com ou sem espessura saturada). Foi verificado casos em que o aquífero 
Jandaíra na Bacia Potiguar se comporta como aquífero Livre. Nestes casos o nível 
estático nos poços captando o aquífero Jandaíra se posiciona abaixo do próprio topo 
(ou, caso ocorra, abaixo da base do aquífero Barreiras). O aquífero Barreiras nesses 
casos não condiciona o confinamento ou semiconfinamento do aquífero Jandaíra. Foi 
verificado também que o aquífero Jandaíra também ocorre com caráter confinado/semi-
confinado pelo aquífero Barreiras superposto (poços IG- 21, IG-22, IG-25, IG-16, IG-17, 
IG-25, IG-26, IG-28, IG-29, CA-06), nos quais constatou-se que o nível estático desses 
poços captando o Jandaíra se posiciona acima do topo do próprio aquífero Jandaíra 
(ou, acima da base do aquífero Barreiras). Isto indica que o aquífero Barreiras 
condiciona pressão suficiente para confinamento ou semiconfinamento do aquífero 
Jandaíra. Esses poços situam-se nos municípios de São Miguel do Gostoso e Touros, 

No poço IG-01, captando o Jandaíra (em Pedra Grande), por exemplo, o nível estático 
do aquífero Jandaíra foi registrado a 8,5 m profundidade, e o topo do Jandaíra/base do 
Barreiras está a partir de 15 m de profundidade. Porém durante o bombeamento, o nível 
dinâmico rebaixou abaixo deste patamar de 15 m, caracterizando um aquífero livre. 

O poço IG-25 (coordenadas 207.358; 9.430.904 – São Miguel do Gostoso) penetrou 
desde o aquífero Barreiras na parte superior (32 m de espessura), ultrapassou o 
intervalo do aquífero Jandaíra (22 m de espessura), e penetrou no aquífero Açu (16 m 
de espessura). O topo do aquífero Açu está a 54 m de profundidade, e o nível estático 
no poço está a 4,5 m de profundidade, caracterizando um confinamento do aquífero 
Açu. 

Foi verificado que o aquífero Infrabarreiras na Bacia Costeira PE/PB/RN é 
predominantemente explotado nos calcários/arenitos calcíferos sem poços que 
penetram até estes, e não os arenitos subjacentes, e cujos níveis estáticos nos poços 
podem ocorrer acima do topo dos calcários, caracterizando-se como aquífero 
confinado/semi-confinado. Pode ocorrer como aquífero livre, como observado no poço 
IG-18 (aquífero Barreiras 0-63 m; aquífero Infrabarreiras/Calcários 63-112 m; nível 
estático a 72 m de profundidade; nível dinâmico a 82 m). Ou seja, nível estático abaixo 
do topo dos calcários, indicando que o aquífero Barreiras sobrejacente não imprime 
pressão confinante suficiente, e o aquífero Infrabarreiras é de natureza livre neste ponto. 

Localmente existem captações de arenitos fino/grossos cretáceos abaixo dos calcários 
(poço IG-12/São Gonçalo do Amarante) na Bacia Costeira PE/PB/RN, no qual o nível 
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estático ocorre a 74,0 m, o nível dinâmico está a 82,0 m de profundidade, e o topo dos 
arenitos fino/grossos está a 126,0 m, portanto, caracterizando o aquífero Infrabarreiras 
(neste casos arenitos finos a grossos) também confinado pelos calcários/arenitos 
calcíferos, neste ponto. 

- Vazão dos poços 

Os dados no Anexo 1 revelaram que, predominantemente, os poços captam o aquífero 
Jandaíra/Calcários, e mais de 50% deles (8 poços) registraram boas vazões acima de 
20 m3/h (entre 20 e 50 m3/h), o que corrobora com o valor médio obtido neste setor (de 
21, 34 m3/h). 

Foram considerados como de captação mista os poços que penetram e apresentam 
intervalos de seções filtrantes, simultaneamente, em mais de um dos seguintes 
aquíferos: filtros no aquífero Barreiras; filtros no aquífero Jandaíra; e filtros no aquífero 
Açu. 

Os poços mistos, contudo, só reuniram um total de 4 poços no âmbito estudado no setor 
da Bacia Potiguar. Os dados registrados indicam poços situados no município de São 
Miguel do Gostoso. Embora observado apenas em quatro pontos, os dados revelaram 
que as vazões dos poços mistos (captando os aquíferos Barreiras, e o aquífero 
Jandaíra) são relativamente maiores (média de 39,75 m3/h), se comparado aos poços 
captando unicamente o aquífero Jandaíra (média de 21, 34 m3/h). Certamente a 
contribuição conjunta dos dois sistemas aquíferos (Barreiras-Jandaíra/Açu) bombeados 
e explotados simultaneamente devem otimizar e melhorar a vazão final bombeada. 
Contudo, são necessários estudos específicos e detalhados sobre mistura de águas, 
para avaliar como e se as variações na potabilidade/qualidade podem comprometer os 
limites permitidos para os diversos usos da água (consumo humano, irrigação, animal, 
industrial), em decorrência da mistura. Isto porque cada sistema aquífero 
(Barreiras/Jandaíra/Açu) deve ter naturalmente uma assinatura geoquímica própria, que 
precisa ser conhecida e avaliada antes e depois da mistura pelo bombeamento dos 
poços mistos. 

As vazões dos poços estudados captando o aquífero Infrabarreiras no setor da Bacia 
Costeira PE/PB/RN apresentou valor máximo de 40 m, mínimo de 3,8 m e valor médio 
de 18 m. Nos poços captando somente os aquíferos Cretáceos Jandaíra/Açu e 
Infrabarreiras ao longo da área estudada, as vazões variam em média entre 18,23 e 
21,34 m3/h. 

De maneira análoga ao setor da Bacia Potiguar, na Bacia Costeira PE/PB/RN também 
ocorre o aquífero Barreiras sobrejacente ao aquífero Cretáceo, neste caso, 
Infrabarreiras, fato este que deve favorecer a recarga alongo prazo do aquífero 
Infrabarreiras por drenança vertical descendente a partir do aquífero Barreiras, 
otimizando a ocorrência de vazões relativamente favoráveis nos poços do Infrabarreiras 
(média de 18,23 m3/h), predominando vazões entre 20 e 40 m3/h. 

A vazão dos poços mistos da Bacia Costeira PE/PB/RN apresentou o valor máximo de 
55,39 m3/h, mínimo de 3,65 m3/h e média de 27,87 m3/h. 

Os dados revelaram que 71,4% das vazões nos poços Mistos captando 
simultaneamente os aquíferos “Barreiras/Infrabarreiras” variam de 15 m3/h a 55,39 m3/h 
(Tabela 1.13), sendo a maior parte (57,1%) entre 20 e 55,39 m3/h. Da mesma forma, a 
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maioria dos poços Mistos mostrou vazões acima de 10 m3/h, prevalecendo o intervalo 
entre 20 e 55,39 m3/h (71,4%). Os dados revelaram que as vazões dos poços Mistos 
são relativamente maiores (média de 27,87 m3/h – Tabela 1.13), se comparado aos 
poços captando unicamente o aquífero Infrabarreiras (média de 18,23 m3/h). 
Certamente a contribuição conjunta dos três segmentos dos sistemas aquíferos 
(Barreiras/calcários do Infrabarreiras/Arenitos do Infrabarreiras) bombeados/explotados 
simultaneamente, deve otimizar e melhorar/aumentar a vazão final bombeada. 

A vazão média dos poços captando unicamente o aquífero Infrabarreiras, de 18,23 
m3/h, é menor que nos poços de captação mista (27,87 m3/h), pode retratar a influência 
da contribuição conjunta dos sistemas aquíferos bombeados simultaneamente. 
Contudo, são necessários estudos específicos e detalhados sobre mistura de águas, 
para avaliar como e se as variações na potabilidade/qualidade podem comprometer os 
limites permitidos para os diversos usos da água (consumo humano, irrigação, animal, 
industrial), em decorrência da mistura. Isto porque cada sistema aquífero (Barreiras-
Infrabarreiras) deve ter naturalmente uma assinatura geoquímica própria, que precisa 
ser conhecida e avaliada antes e depois da mistura pelo bombeamento dos poços 
mistos. 

 
Conclusão 

 
Os resultados preliminares revelam uma baixa densidade de poços que estejam 
explotando os aquíferos Cretáceos estudados – aquíferos da Bacia Potiguar no extremo 
norte do litoral oriental do RN (aquíferos Jandaíra/Açu) e aquífero Infrabarreiras, no 
restante da faixa litorânea, até Baía Formosa. 
 
A área aproximada adotada para estudo é da ordem de 5000 Km2, tendo sido 
levantados e estudados, total ou parcialmente, informações de apenas 54 poços 
tubulares, revelando a pouca utilização dos aquíferos Cretáceos, especialmente o 
aquífero Infrabarreiras no setor litorâneo entre Touros e Baía Formosa, no qual o 
aquífero Barreiras tem se revelado como de grande potencial hidrogeológico, e vem 
sendo mais explotado nas últimas 5 décadas. 
 
Entretanto, constata-se que seja viável uma maior explotação do aquífero Infrabarreiras 
(calcários e arenitos calcíferos na porção superior; e arenitos finos a grossos na porção 
inferior), subjacentes ao Barreiras, até mesmo com captações mistas, em situações de 
necessidades de complementação de algumas demandas para consumo humano e 
outros usos. 
 
De um total de 54 poços, foram obtidos os seguintes valores médios para os aquíferos 
cretáceos na Bacia Potiguar (Jandaíra/Açu) e na Bacia Costeira PE/PB/RN (aquífero 
Infrabarreiras): 
 
- Profundidade dos poços nos aquíferos Cretáceos: Variam entre 24,0 e 200,0 m, sendo 
entre 37 e 196 m na Bacia Potiguar, e entre 24 e 200 m na Bacia Costeira PE/PB/RN, 
com média geral de 86,41 m, ou seja, valores coerentes em toda a região litorânea. 
Constatou-se também que os poços mistos são relativamente menos profundos (média 
de 73,3 m) comparados aos poços captando somente um dos sistemas aquíferos 
estudados (média de 99,55 m). 
 
- Espessuras penetradas nos aquíferos Cretáceos: Variam no geral entre 2,0 m e 181,0 
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m, sendo entre 3,0 e 181,0 m na Bacia Potiguar, e entre 2,0 e 161,0 m na Bacia 
PE/PB/RN, com espessura média geral penetrada de 46,41 m. Vale salientar que os 
poços penetraram apenas parcialmente nos aquíferos Cretáceos, pois não foi detectado 
nem penetrado o substrato do embasamento cristalino pré-Cambriano em nenhum 
poço, indicando que as espessuras a serem alcançadas podem ser maiores. De forma 
específica, nos poços mistos (aqueles com filtros também no aquífero Barreiras) as 
espessuras penetradas são relativamente menores (média de 22,63 m), comparados 
aos poços que não apresentam filtros no Barreiras (média de 69,88 m). 
 
- Vazão dos poços nos aquíferos Cretáceos: Variam no geral entre 0,558 m3/h e 55,39 
m3/h, sendo entre 0,558 e 50,0 m3/h na Bacia Potiguar, e entre 3,65 m3/h e 55,39 m3/h 
na Bacia PE/PB/RN, com vazão média de 26,799 m3/h. Temos contudo que a vazão 
média mais representativa dos aquíferos Cretáceos estudados, à luz dos dados 
existentes, corresponde ao valor obtido dos poços captando somente nos aquíferos 
cretáceos (Jandaíra/Açu ou Jandaíra – Bacia Potiguar; e Infrabarreiras – Bacia Costeira 
PE/PB/RN), desprezando os valores de poços mistos, que é de 19,79 m3/h. 
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Figura 1 - Perfil Geológico Touro/RN – Alhandra/PB extraído de FEITOSA et. al. (2002). 
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Figura 2 - Área de estudo no Litoral Oriental do RN e esboço geológico regional. Detalhe 
para distribuição dos poços estudados captando o aquífero da Bacia Potiguar no 
extremo norte (BP) e o aquífero Infrabarreiras (INFBAR). 
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Anexo 1 - Planilha Geral dos 54 Poços 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 720 

 

CÓDIGO: ET1053 

AUTOR: ARMANDO LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA 

COAUTOR: FREDERICO CASTRO JOBIM VILALVA 

COAUTOR: HEMERSON LUCAS DA COSTA SILVA 

ORIENTADOR: FREDERICO CASTRO JOBIM VILALVA 

 

 

TÍTULO: TEXTURA E QUIMISMO DE ZIRCONOSSILICATOS RAROS EM GRANITOS 

PERALCALINOS DO PLÚTON PAPANDUVA (PROVÍNCIA GRACIOSA, PR/SC) 

Resumo 

 

Em granitos peralcalinos do Plúton Papanduva (PR/SC; ca. 580 Ma) ocorrem minerais 
raros do grupo dos álcali-zirconossilicatos. Dentre esses predomina a elpidita 
(Na2ZrSi6O15.3H2O): mineral ortorrômbico (grupo espacial Pbcm) de estrutura 
composta por cadeias duplas de tetraedros de Si (sítio T) conectadas por octaedros de 
Zr (sítio B) e com espaços intersticiais saturados por Na (sítio A). Esse trabalho 
apresenta a caracterização textural e química da elpidita do Plúton Papanduva. A 
análise textural envolveu descrição petrográfica e interpretação de imagens de elétrons 
retro-espalhados (BSE). Dois grupos foram identificados: cristais isolados subédricos a 
euédricos, tardi-magmáticos; e agregados granulares ou venulados intersticiais, pós-
magmáticos. O quimismo de elementos maiores foi tratado a partir de 109 análises 
pontuais quantitativas (WDS) em cristais representativos, com cálculo das proporções 
moleculares feito na base de 15 O. Os dados revelam conteúdos de SiO2, Na2O, K2O 
e FeO relativamente homogêneos. A grande variação nos valores de ZrO2 permite 
separar a elpidita em dois tipos: elp1, com teores mais altos de Zr e menores de Fe e 
Si; e elp2, com teores mais baixos de Zr e quantidades notáveis de Y e Nb. Não foi 
estabelecida uma relação satisfatória entre a variação química e a textura da elpidita 
nas amostras estudadas, o que pode ser resultado de competição química com outras 
fases acessórias (eg. astrofilita), afetando a distribuição dos elementos. 

 
 
Palavras-chave: Álcali-zirconossilicatos. Granitos peralcalinos. Plúton Papanduva. 

TITLE: TEXTURE AND CHEMISTRY OF RARE ZIRCONOSILICATES IN 

PERALKALINE GRANITES FROM PAPANDUVA PLUTON (GRACIOSA PROVINCE, 

PR/SC) 

Abstract 

 

Rare minerals of the alkali-zirconosilicate (AZrS) group occur in peralkaline granites from 
the Papanduva Pluton (PR/SC; ca. 580 Ma). Elpidite (Na2ZrSi6O15.3H2O) is the main 
AZrS phase, exhibiting orthorhombic symmetry (Pbcm space group) and a crystalline 
structure composed of double chains of Si tetrahedra (T site) connected by Zr octahedra 
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(B site), with remaining interstices filled by Na (A site). This work presents a textural and 
chemical characterization of the elpidite from the Papanduva Pluton. Textural analysis 
was carried out by petrographic description and interpretation of backscattered electrons 
(BSE) images. Two groups were identified: isolated, subhedral to euhedral, late-
magmatic crystals; and interstitial, post-magmatic granular aggregates or venules. 
Major-element chemistry was based on 109 quantitative analysis (WDS) on elpidite 
crystals. Molecular proportions were calculated on a 15 O basis. Data reveal relatively 
invariant contents of SiO2, Na2O, K2O and FeO. A high variation on ZrO2 contents 
allowed to the recognition of two elpidite varieties: elp1, a group with higher Zr and 
relatively low Fe, Na and Si contents; and elp2, a group with low Zr and significant values 
of Y and Nb. A satisfactory relationship between the chemical variation and textures of 
the elpidite crystals is not straightforward, which suggests the influence of chemical 
competition between elpidite and other accessory phases (such as astrophyllite) on the 
distribution of the elements. 

 
 
Keywords: Alkali-zirconosilicates. Peralkaline granites. Papanduva Pluton. 

Introdução 

O zircão é um mineral acessório comum em boa parte das rochas magmáticas, sendo 
em geral sua principal fonte de Zr. Condições de alta alcalinidade, entretanto, inibem 
sua cristalização e favorecem silicatos complexos portadores de Zr: os álcali-
zirconossilicatos (AZrS). Trata-se de um variado grupo de minerais cuja ocorrência é em 
geral restrita a sienitos, granitos e pegmatitos peralcalinos (LINTHOUT, 1984; SALVI & 
WILLIAMS-JONES, 1995). Esses minerais, quando em concentrações significativas, 
podem constituir depósitos minerais de Zr. São exemplos os complexos ígneos de 
Strange Lake, Canada (BIRKETT et al., 1992), Illímaussaq, Groenlândia (BORST et al., 
2016) e Khan Bogdo, Mongólia (KYNICKY et al., 2011). No Brasil, o Plúton Papanduva 
(VILALVA, 2007; VILALVA & VLACH, 2014) representa a única ocorrência (até então) 
conhecida de AZrS, onde o mineral predominante é a elpidita. 
 
A elpidita (Na2ZrSi6O15.3H2O) é um mineral do sistema ortorrômbico, grupo espacial 
Pbcm. Sua estrutura (Figura 1) é composta por cadeias duplas de tetraedros de Si (sítio 
T) que se conectam com octaedros de Zr (sítio B), gerando espaços intesticiais 
saturados por Na (Sítio A) e moléculas de água (CANILLO et al., 1973). Essa estrutura, 
semelhante à das zeólitas, confere um aspecto microporoso ao mineral. Tal 
característica permite que a elpidita seja utilizada em uma série de processos químicos 
como catalisador, sorvente ou permutador iônico, dentre outras aplicações (CAMMETI 
et al., 2016).    
 
Tendo em vista a importância industrial e científica dos zirconossilicatos alcalinos, esse 
trabalho se propõe a caracterizar a elpidita do Plúton Papanduva quanto aos seus 
aspectos texturais e químicos.. Os resultados obtidos permitiram delinear o 
comportamento químico da elpidita do Plúton Papanduva e confirmar seu 
posicionamento na sequência de cristalização. 
 
GEOLOGIA REGIONAL 
    
A Província Graciosa reúne principalmente granitos e sienitos do tipo-A. Estende-se em 
orientação geral a NE-SW, por cerca de 200 Km, entre o leste de Santa Catarina e 
sudeste de São Paulo (GUALDA & VLACH, 2007). Vlach et al. (2011) apontam como 
confiável o intervalo entre 583 – 580 Ma para a gênese dessa Província (U-Pb em zircão 
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de gabro-diorito). Vilalva et al. (2019) corroboram este dado, fixando o pico do 
magmatismo em ~580 Ma e sugerindo que os processos ígneos tiveram uma duração 
máxima de 9 Ma. 
 
Na porção sul da Província Graciosa encontra-se o Complexo Morro Redondo, no limite 
entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Relaciona granitos tipo-A e vulcânicas 
básicas-intermediárias e félsicas (bimodais), contemporâneas (VILALVA & VLACH, 
2014). Os plútons Papanduva e Quiriri são os corpos graníticos mais representativos do 
Complexo, sendo o primeiro de afinidade alcalina e o segundo de caráter aluminoso. 
 
O Plúton Papanduva aflora em uma área de cerca de 100 Km², em formato sub-circular, 
e representa os tipos mais evoluídos da Província Graciosa (VILALVA, 2007; Figura 2). 
Vilalva & Vlach (2014) definem quatro fácies para esse corpo, aplicando critérios 
estruturais, texturais e mineralógicos. Todas se referem a álcali-feldspato granitos 
hipersolvus. As amostras ora trabalhadas são oriundas da fácies protomilonítica, que é 
marcada por uma foliação penetrativa, oriunda de deformação submagmática (cf. 
BLENKINSOP, 2000) durante estágios finais de sua colocação, contexto em que o 
transporte de fluidos possibilitou a cristalização de uma assembleia mineral exótica, 
tipicamente agpaítica (cf. MARKS et al., 2011 ; VILALVA & VLACH, 2010; VILALVA et 
al., 2013) contendo turkestanita, bastnäesita, silicatos de Ti (narsarsukita, neptunita) e 
ETR (britholita, nacareniobsita); bem como AZrS – elpidita, aqui abordada, e espécies 
ainda não identificadas.   
 

 
Metodologia 

 

A metodologia empregada nesse trabalho divide-se em três etapas: (i) revisão 
bibliográfica e compilação de dados, (ii) análise textural e (iii) tratamento e interpretação 
de dados químicos. Um sumário metodológico é representado no fluxograma da Figura 
3. Tendo em vista as similaridades óticas entre os zirconossilicatos do Plúton 
Papanduva, uma etapa prévia de identificação mineral por difratometria de raios-x (DRX) 
foi realizada (COSTA-SILVA et al., 2019, este simpósio). Os resultados confirmam que 
as amostras trabalhadas são de elpidita, em congruência com os dados químicos. 

A revisão bibliográfica consistiu em levantamento sobre a geologia regional do Plúton 
Papanduva e sobre os zirconossilicatos alcalinos (especialmente elpidita). Foram 
compilados dados de química mineral de AZrS de várias localidades, afim de 
estabelecer uma comparação entre estas e a ocorrência aqui discutida. 

A análise textural utilizou descrições de seções delgadas ao microscópio de luz 
transmitida e interpretação de imagens de elétrons retro-espalhados (BSE) obtidas em 
microscópio eletrônico de varredura (MEV). Os cristais retratados nas imagens BSE 
possuem análises químicas, também discutidas nesse trabalho, de forma a permitir o 
controle da posição de cada ponto examinado e a amarração entre textura e química. 

Por fim, o quimismo mineral foi abordado com base em 109 análises pontuais 
quantitativas de elementos maiores, obtidas via microssonda eletrônica do Instituto de 
Geociências da USP por espectroscopia de dispersão de comprimento de onda (WDS) 
em cristais de cinco amostras representativas da fácies protomilonítica do Plúton 
Papanduva. Os dados (% de peso em óxidos) foram tratados para cálculo da fórmula 
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estrutural, gerando valores em cátions por fórmula unitária (cpfu). Esse cálculo se deu 
na base de 15 O (CANILLO et al., 1973). Os dados tratados foram plotados em 
diagramas binários de variação elementar, como forma de verificar a existência de 
substituições nos sítios catiônicos; e em diagrama de classificação mineral. 

Também foi realizada análise de principais componentes (PCA) com o objetivo de 
separar grupos com química distinta. O procedimento estatístico se deu de maneira 
semiautomática através do software PAST 3.26. Os dados de entrada foram os valores 
de ZrO2, SiO2, Na2O, K2O e FeOt (% em peso), normalizados no programa, e os 
resultados gerados constituem uma tabela de coeficientes para cada principal 
componente (PC) e um gráfico PC1 versus PC2, além dos pesos (loadings) de cada 
variável no cálculo de cada PC. 

 
Resultados e Discussões 

 

A metodologia aplicada permitiu identificar as texturas compostas pelos cristais de 
elpidita e delimitar seu comportamento químico, de forma que a seção de resultados 
está dividida em duas partes: a primeira trata da análise textural, enquanto a segunda 
discute o quimismo da elpidita. 

ANÁLISE TEXTURAL 

Em seção delgada, a elpidita varia de incolor a levemente amarelada. Tem relevo 
moderado a alto em relação ao quartzo, birrefringência baixa (cores de primeira ordem) 
e caráter ótico biaxial positivo. Dois tipos texturais desse mineral são visualizados (cf. 
Figura 4): (i) cristais isolados, subédricos a euédricos, e (ii) agregados granulares 
microcristalinos, de aspecto intersticial. Essas texturas são ainda mais evidentes em 
imagens de BSE. 

Além de confirmar as observações ao microscópio de luz transmitida, essas imagens 
são importantes para verificar possíveis zonações ou anisotropias nos cristais. Em 
nenhuma das imagens interpretadas os cristais exibem zonação, geminação ou feições 
semelhantes. Nota-se, entretanto, que uma extensiva alteração (parcial a completa) 
afeta os dois grupos texturais de elpidita. O mineral secundário, ainda não identificado, 
tem aspecto venular e ocupa principalmente bordas e fraturas dos cristais hospedeiros. 

Considerando a assembleia mineralógica do plúton e discussões quanto à sequência 
de cristalização (cf. VILALVA, 2007; VILALVA et al., 2013), e tendo em vista a 
característica em geral tardia dos zirconossilicatos (cf. LINTHOUT, 1984; SALVI & 
WILLIAMS-JONES, 1995; dentre outros), compreende-se que a elpidita do grupo 
textural i é tardi-magmática; enquanto a elpidita do grupo ii aparenta ter origem pós-
magmática. Essa interpretação baseia-se no formato geral e no tamanho dos cristais, 
bem como nas relações de contato e inclusão entre este e outros minerais. 

QUIMISMO DA ELPIDITA 

Os dados de WDS revelam conteúdos de SiO2 (54,17 – 59,92% em peso), Na2O (8,77 
– 10,32%), K2O (até 0,33%) e FeO (até 0,5%) relativamente homogêneos para o 
conjunto de amostras analisado. A grande variação nos valores de ZrO2 (17,37 – 
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27,81%) permite separar a elpidita em dois tipos: elp1, com teores relativamente mais 
altos de Zr (média de 25,84%) e menores de Si (57,10%) e Fe (até 0,10%); e elp2, 
caracterizada porteores mais baixos de Zr (19,49%) e quantidades apreciáveis de Y e 
Nb (até 0,21% e 0,31%, respectivamente – ressalta-se que apenas as amostras de elp1 
possuem análises para esses elementos). 

Como forma de discriminar a diferença química entre os cristais de elpidita foi conduzida 
a análise de principais componentes. 70,6% dos dados analisados na PCA se 
enquadram nas componentes 1 e 2, de forma que um gráfico de variação entre essas 
duas PC fornece boa representatividade. No gráfico PC1 x PC2 (Figura 5) são distintos 
dois agrupamentos de amostra: o primeiro, que ocupa majoritariamente o quadrante 
SW, representa elp2; enquanto o segundo (principalmente quadrantes NE/SE) reúne 
amostras de elp1. A posição dos eixos das variáveis e os valores de loadings indicam o 
ZrO2 como variável de maior importância para PC1 e PC2, confirmando que a principal 
diferença entre os tipos de elpidita está no seu conteúdo de Zr. 

Os dados de peso em óxidos foram aplicados no cálculo da fórmula estrutural da elpidita 
aqui discutida, sob base de 15 oxigênios conforme a fórmula ideal do mineral. Com o 
resultado do cálculo, em proporções atômicas, descrevem-se as seguintes fórmulas 
estruturais médias para os grupos elp1 e elp2: 

elp1: (Na1,80K0,02)∑=1,82(ZrVI1,04Fe0,003)∑=1,04(Si5,78ZrIV0,22)∑=6,0O15.3H2O 

elp2: (Na1,93K0,01)∑=1,94(ZrVI0,96Fe0,01)∑=0,97(Si5,99ZrIV0,01)∑=6,0O15.3H2O 

A principal distinção entre esses grupos está nas proporções de Na no sítio A e de ZrIV 
no sítio T. Para o Zr, o que se nota é que sua ocorrência no sítio T está condicionada à 
quantidade de Si; de forma que o excesso de Zr nas amostras do grupo elp1 pode ser 
diretamente relacionado a uma deficiência em sílica. 

A correlação entre Si e Zr foi verificada em diagramas binários de variação simples, 
onde o coeficiente R² é alto (0,924). As amostras descrevem um tendência negativa, 
assim como ocorre nos gráficos de Si versus Na, Na+K e Na+Zr – nesses casos a 
correlação não é tão boa, mas ainda evidente. 

Em diagramas binários por amostra (sem valores globais), as variações para um mesmo 
conjunto de elementos pode ser dupla. Por exemplo: na amostra MR03-C1 os pontos 
de análise 1, 2 e 3 correlacionam-se negativamente no gráfico Si versus Zr, enquanto 
os pontos 4, 5 e 6 exibem correlação positiva. Essa distinção pode afetar o 
comportamento global das amostras nos diagramas, diminuindo seu coeficiente de 
correlação. É, possivelmente, efeito de zonações setoriais sutis nos cristais (não visível 
nas imagens BSE); ou de inomogeneidades inerentes à estrutura da elpidita. 

Em diagrama ternário que contempla as proporções catiônicas de Na, Ca e Zr/Zr+Si 
(como em SALVI & WILLIAMS-JONES, 1995) todas as amostras plotam próximo à 
composição ideal do membro-final elpidita, sem nenhuma tendência aparente em 
direção a composições cálcicas representadas pelos minerais armstrongita, 
CaZrSi6O15.3H2O, ou gittinsita, CaZrSi2O7 (Figura 6). Ainda assim, a substituição 
Na2Ca1 exibe ligeira correlação negativa para as amostras elp2, sugerindo um avanço 
incipiente em direção à armstrongita (as amostras elp1 não possuem análises para Ca). 
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Embora existam diferenças químicas e texturais entre os cristais de elpidita do Plúton 
Papanduva, não foi possível correlacionar os dois aspectos satisfatoriamente: os grupos 
químicos possuem representantes das duas classes texturais (cristais euédricos e 
agregados granulares). 

Em contraste aos dados de outras ocorrências mundiais de AZrS, compiladas nesse 
trabalho, nota-se que a elpidita do Papanduva possui menor quantidade de sílica que 
as de Strange Lake, Canadá (59,2 – 60,44% peso em óxidos, BIRKETT et al., 1992; 62 
– 63,5%, SALVI & WILLIAMS-JONES, 1995) e de Khan Bogdo, Mongólia (60,82 – 
62,14%; KYNICKY et al., 2011), em composição semelhante á ocorrência nos sienitos 
de Mt. Saint Hilaire (Canadá, cf. CAMETTI et al., 2016). As amostras de elp1, em 
especial, possuem teor de Zr acima de todos os dados compilados (que giram entre 18 
e 20% de ZrO2, próximo a elp1). 

Nas localidades citadas a elpidita ocorre, em geral, acompanhada de outros AZrS – 
como armstrongita e gittinsita em Strange Lake e Khan Bogdo; e eudialita e hilairita em 
Mt. Saint Hilaire. No Plúton Papanduva, entretanto, esse mineral permanece o único 
AZrS caracterizado textural e quimicamente e identificado com segurança. Contudo, 
algumas variedades de elpidita mais enriquecidas em K são também identificadas 
nessas rochas (e.g., VILALVA, 2007), as quais podem representar fases ainda não 
conhecidas. Desta forma, novos estudos mineralógicos de detalhe nesses granitos são 
necessários e podem revelar outras espécies incomuns. 

 
Conclusão 

 

A metodologia aplicada nesse trabalho permitiu descrever com detalhe a elpidita do 
Plúton Papanduva, no que diz respeito as suas texturas e composição química. 

A análise textural revelou dois tipos de cristais: subédricos a euédricos, isolados, de 
aspecto tardi-magmático; e agregados cristalinos, intersticiais, aparentemente pós-
magmáticos. Venulações de alteração ocorrem nos dois tipos, podendo conter minerais 
raros ainda não identificados. Essas texturas são evidentes tanto ao microscópio ótico 
quando em imagens de elétrons retro-espalhados. 

Quimicamente, as amostras analisadas se dividem em dois grupos: elp1 contém 
maiores quantidades de Zr e menor conteúdo de Si, Na e Fe; enquanto elp2 apresenta 
características inversas (menor Zr e maiores Si, Na e Fe). Valores consideráveis de Y e 
Nb foram verificados em elp2. A análise de principais componentes permite diferenciar 
graficamente as amostras de elp1 e elp2, e apontam o teor de ZrO2 como principal 
variável de controle na diferença entre os grupos. 

A fórmula estrutural média de cada grupo contém Na e K no sítio A, Fe como o principal 
substituinte ao ZrIV(no sítio B) e ZrVIocupando espaço no sítio tetraédrico, suprindo 
deficiência em sílica. O Si exibe correlação negativa com todos os demais elementos 
analisados, especialmente com o Zr– confirmando a diadoquia no sítio T. Em algumas 
amostras, a comparação entre análises de um mesmo cristal apresentam tendências de 
variação elementar distintas. Tal distinção pode ser resultado de zonação setorial nos 
cristais, embora não visível nas imagens BSE. 
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Embora fosse esperado que as variações químicas estivessem associadas à variedade 
textural, essa relação não pôde ser estabelecida com o conjunto de amostras 
trabalhados. Esse fato pode resultar em uma série de interpretações, as quais citam-se, 
como possibilidades: (i) os grupos texturais não representam, necessariamente, 
momentos distintos do magmatismo no Papanduva – sendo plausível que as grupos 
químicos é que registrem os estágios tardi- e pós-magmáticos; ou (ii) as diferenças 
químicas são resultado da competição química entre elpidita e outras fases minerais da 
paragênese (como astrofilita ou arfvedsonita). Até o momento, os dados disponíveis não 
são suficientes para favorecer uma ou outra hipótese. 

Um ponto de destaque deste trabalho é que, até aonde vai o conhecimento dos autores, 
a elpidita aqui estudada trata-se da única ocorrência descrita e caracterizada de 
zirconossilicatos alcalinos em granitos do Brasil. Essa elpidita reflete variações químicas 
e texturais não correlacionadas, e sua composição pode ser usada para modelar a 
química do fluido em equilíbrio no momento de sua cristalização. A caracterização 
profunda da elpidita, como seu quimismo de elementos menores e ETR, pode fornecer 
novas peças para compreender a formação da complexa assembleia mineral 
(“agpaítica”) dos estágios finais do magmatismo no Complexo Morro Redondo. 
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Figura 1 - Estrutura cristalina da elpidita. Tetraedros de sílica em azul, octaedros de Zr 
em verde e átomos de Na em tons de amarelo. Esferas vermelhas e cinzas representam 
as moléculas de água. Adaptado de Cammeti et al., 2016. 
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Figura 2 - Geologia do Complexo Morro Redondo. A) Localização do CMR e da 
Província Graciosa. B) Mapa geológico do CMR. 3 - Fácies protomilonítica do 
Papanduva (onde ocorrem AZrS). Adaptado de Vilalva & Vlach, 2014 (legenda completa 
na fonte). 
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Figura 3 – Fluxograma metodológico. 
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Figura 4 – Tipos texturais de elpidita em seções delgadas (A, B, polarizadores cruzados; 
adaptado de Vilalva, 2007) e imagens BSE (C, D). A e D representam agregados 
cristalinos, B e C são cristais subédricos. Elp = elpidita, Ab = albita. 
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Figura 5 – Gráfico de principais componentes (PC1 vs. PC2) para as amostras de 
elpidita do Plúton Papanduva. Elp1 – preto, Elp2 – vermelho. Diferentes símbolos 
representam amostras distintas. 
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Figura 6 – Diagrama ternário para AZrS, com membros-finais elpidita (Elp), armstrongita 
(Arm) e gittinsita (Git) (Adptado de Salvi & Williams-Jones, 1995). Valores em 
proporções moleculares.Todas as amostras (preto) plotam próximo à elpidita. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 734 

 

CÓDIGO: ET1061 

AUTOR: LUIS GUSTAVO SOARES ZACARIAS DA SILVA 

ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS 

 

 

TÍTULO: Avaliação de aglomerantes para produção de rochas sintéticas visando seu 

uso em ensaios de recuperação avançada de petróleo. 

Resumo 

As rochas naturais utilizadas na recuperação avançada de petróleo têm alto custo de 
obtenção e são anisotrópicas. Assim, este estudo constitui-se na obtenção de arenitos 
sintéticos, feitos a partir de areia da praia e da caulinita, que possam ter propriedades 
semelhantes as de rochas naturais. Para isso, variou-se a concentração de argila, 
pressão de compactação e a temperatura de sinterização. Além disso, foram realizadas 
análises petrofísicas, químicas e mineralógicas dos materiais. Os resultados mostraram 
que com o aumento da concentração de argila a porosidade e a permeabilidade da 
amostra diminuem, o mesmo ocorre com o aumento da pressão imposta na 
compactação. Além disso, notou-se que a temperatura tem pouca influência nas 
variáveis respostas. As amostras que mais se aproximaram de rochas naturais foram 
as amostras que possuíam 25% de composição de argila. 
 
Palavras-chave: Recuperação avançada de petróleo, arenito, argila. 

TITLE: Evaluation of binder for synthetic rock production aiming its use in advanced 

petroleum recovery tests 

Abstract 

The natural rocks used to study enhanced oil recovery (EOR) are expansive to acquire 
and anisotropic. Because of that, the current research aims to obtain synthetic 
sandstones composed of beach sand and kaolinite that have similar properties as the 
natural rocks. In order to do so, clay concentration, compaction pressure and 
synthetization temperature were varied. In addition to that, petrophysical, chemical and 
mineralogical analysis of the materials were performed. The results show that when clay 
concertation is risen, porosity and permeability of the sample decreases. The same 
happens when higher pressure is applied on compaction and it was evident that 
temperature has low influence on the response variables. The samples made 25% clay 
were the ones closer to natural rocks. 

 
Keywords: Enhanced oil recovery, sandstone, clay. 

Introdução 

Com a necessidade de aumentar a produtividade de um reservatório de petróleo, a 
recuperação avançada de petróleo (EOR) tem como objetivo readquirir uma parcela 
correspondente a 70% do volume de óleo original, ou seja, o volume percentual médio 
após uma recuperação convencional. (Rosa et al., 2006). 
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Os métodos EOR são classificados nas seguintes categorias: Métodos Térmicos, que 
se baseiam no fato de que o óleo aquecido tem a sua viscosidade substancialmente 
reduzida; Métodos Miscíveis, que visam a redução da tensão na interface entre os 
fluidos, aumentando a mobilidade do óleo no meio poroso; e os Métodos Químicos, que 
consistem em processos em que se pressupõe certa interação química entre o fluido 
injetado e o fluido do reservatório (Santanna et al., 2013). 

Geralmente, são utilizadas rochas naturais em ensaios EOR. No entanto, a dificuldade 
de seu acesso e o fato das mesmas serem anisotrópicas tem levado ao uso de amostras 
sintéticas análogas para testes experimentais em laboratórios (Costa, 2016). 

Este projeto propõe a produção de arenitos sintéticos homogêneos e de baixo custo 
para serem utilizados em testes laboratoriais. Para isso foram avaliadas as propriedades 
petrofísicas das rochas, porosidade e permeabilidade e propriedade mecânica, 
resistência a compressão. 

 
Metodologia 

 

Para esse trabalho, utilizou-se a areia da praia da Redinha (Natal-RN), que foi coletada 
e, em seguida, submetida a um processo de lavagem e secagem. Além disso, fez-se 
uso da argila caulinita, obtida no Núcleo de Ensino e Pesquisa em Petróleo e Gás 
(NUPEG) da UFRN. 

• Análise granulométrica da areia e argila 

As análises foram realizadas conforme a norma NBR NM-ISO 2395, a qual regulamenta 
as peneiras e ensaios de peneiramento. A areia foi peneirada em peneiras de +65-100 
Mesh e a argila em uma peneira de +150 Mesh. 

• Preparo da rocha sintética 

As rochas sintéticas foram obtidas através da mistura uniforme de 60g de areia e argila 
e, por fim foi adicionado água até a mistura ficar completamente molhada. Após isso, foi 
colocada em um molde e comprimida em pressões de 100,150 e 200kgf/cm² em uma 
prensa manual, por 3 minutos. Em seguida, a mistura foi retirada do molde e colocada 
na estufa para secar a temperatura de 110°C por 24h. Depois de seca foi realizada a 
sinterização em mufla nas temperaturas 850, 900 e 950ºC. 

Foram sintetizados 10 plugs cujas variáveis como composição, temperatura e pressão 
foram variadas. As amostras sempre continham o mesmo peso, e a porcentagem de 
aglomerante foi variada entre 20, 25 e 30%. Na tabela 1, segue o planejamento 
experimental do preparo das amostras (plugs). 

Tabela 1- Preparo dos plugs. (Em Anexo) 

• Análises das propriedades petrofísicas 

Após o preparo das amostras, foram realizados os testes de porosidade e 
permeabilidade do plug. O teste de porosidade foi realizado em um porosímetro (criado 
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pela equipe de técnicos do NUPEG) disponibilizado no NUPEG/UFRN e a 
permeabilidade foi encontrada através de um sistema de injeção de fluidos chamado 
permeabilímetro (sistema criado pela equipe de técnicos do NUPEG), 

• Análise de resistência à compressão uniaxial 

A fim de saber a resistência das amostras, foram colocadas em uma prensa (AG-I-
100kN, da marca Shimadzu), disponibilizada no Laboratório de Cimentos (LABCIM – 
UFRN), que levava o plug a ruptura e determinava a força e a tensão máximas 
suportadas. 

• Análises químicas e mineralógicas 

A fim de conhecer a composição das amostras sintéticas e dos materiais usados para 
obtê-las, em algumas amostras selecionadas, foi realizada uma análise de FRX. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os resultados obtidos através da realização dos experimentos se encontram nas tabelas 
2 a 4. 

Tabela 2 - Resultados dos ensaios de resistência a compressão, porosidade e 
permeabilidade dos plugs. (Em Anexo) 

A porosidade, a permeabilidade e a resistência à compressão sofrem uma maior 
influência da concentração de argila e da pressão de compactação, já a influência da 
temperatura nessas variáveis é pouco significativa. (Costa, 2016) 

Observando os dados da tabela 2 e comparando a amostra 1 com a 2, é visível que com 
o aumento da concentração de argila a resistência à compressão aumenta, a porosidade 
diminui e a permeabilidade cai consideravelmente. O mesmo ocorre quando se compara 
as amostras 1 e 5, onde é mudada apenas a pressão. Ainda sobre a tabela 2 e 
comparando as amostras 1 e 3, é perceptível que a temperatura pouco influência nas 
variáveis respostas. 

A tabela 3 mostra a composição das amostras 1, 3 e 10. As amostras 1 e 3 foram 
escolhidas porque a temperatura é pouco significativa nas variáveis respostas, então 
precisava-se verificar a influência dela na composição para que fosse possível analisar 
sua influência mais profundamente. Já a amostra 10, foi escolhida porque é o ponto 
central. 

Tabela 3 – Composição das amostras 1, 3,10 e da caulinita pura. (Em Anexo) 

Nota-se na tabela 3, os óxidos que estão mais presentes nas amostras são os óxidos 
SiO2 e o Al2O3, sendo assim, nota-se que não existe uma variação significativa dos 
fundentes e, portanto, não é observada uma influência da temperatura na composição 
do plug. 
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Observa-se ainda na tabela 3, que a quantidade de óxidos presentes na amostra 
influencia diretamente na sua resistência. Tal qual é confirmado quando se compara a 
tabela 3 com a tabela 2 e é constado que a amostra 10 é a de maior resistência. 

A amostra 10 possui maior quantidade de caulinita quando comparada às amostras 1 e 
3. Esta caulinita excedente proporciona uma maior quantidade de fundentes (Al2O3 e 
Fe2O3) e, portanto, uma maior resistência. 

A tabela 4 mostra alguns tipos de rochas que são atualmente usadas em ensaios 
laboratoriais. 

Tabela 4 – Dados de porosidade e permeabilidade de rochas usadas em laboratório. 
(Em Anexo) 

Para uma amostra ser utilizada na recuperação avançada necessita ter porosidade na 
faixa de 20 – 40% e permeabilidade igual ou maior que 70mD, além disso, devem ser 
resistentes a compressão. Com isso as melhores rochas adquiridas nesse estudo foram 
as amostras 5, 9 e 10. 

 
Conclusão 

 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o uso da caulinita para produção 
de rochas sintéticas visando seu uso em ensaios de recuperação avançada de petróleo. 

A partir dos resultados, foi concluído que, com o aumento da concentração de argila, a 
porosidade e permeabilidade da amostra diminuem. O mesmo ocorre com o aumento 
da pressão imposta na compactação, porém de maneira menos efetiva. Além disso 
pode-se concluir que a temperatura tem pouca influência nas variáveis respostas. 

Com relação a quantidade de fundentes foi concluído que ela tem atuação direta na 
resistência da amostra, atuando de forma que quanto maior sua quantidade mais 
resistente será a amostra final. 

Os resultados sugerem que as amostras de possuíam 25% de argila em sua 
composição foram as melhores para o uso na recuperação avançada, entretanto, e 
apesar da sua baixa resistência, nota-se que as amostras que possuem baixa 
quantidade de argila e uma elevada pressão podem ser utilizadas com demasiado 
cuidado e merecem um novo estudo a fim de aumentar sua resistência. 
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Tabela 2 - Resultados dos ensaios de resistência a compressão, porosidade e 
permeabilidade dos plugs. 

 

 

Tabela 3 – Composição das amostras 1, 3,10 e da caulinita pura. 
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Tabela 4 – Dados de porosidade e permeabilidade de rochas usadas em laboratório. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 741 

 

CÓDIGO: ET1081 

AUTOR: VICTORIA FERNANDES DO AMARAL 

ORIENTADOR: ADERSON FARIAS DO NASCIMENTO 

 

 

TÍTULO: O USO DO SOURCE SCANNING ALGORITHM (SSA) PARA A 

DETERMINAÇÃO HIPOCENTRAL 

Resumo 

 

Este estudo tem a finalidade de utilizar o Source Scanning Algorithm (SSA), um método 
de localização hipocentral, que não requer a identificação visual das fases sísmicas no 
sismograma, para identificar a origem de eventos reais. O SSA discretiza o tempo e a 
região de interesse em um vetor 4D realizando, para cada ponto do grid e um tempo de 
origem, o calculo da função brilho através do empilhamento dos sismogramas.O SSA 
foi utilizado em dados reais, para o caso do bairro Pinheiro em Maceió, Alagoas. Sendo 
os registros cedidos pelo LabSis - Laboratório Sismológico – UFRN. Um evento bem 
com chegadas bem definidas foi selecionado e utilizado para a localização epicentral, o 
valor máximo da função brilho se mostrou bom para um caso com baixa razão sinal-
ruído de aproximadamente 0.5372. O evento, de acordo com esse valor de brilho, tem 
hipocentro de coordenadas 195665.2 m E, latitude 8931067.85 m S e profundidade de 
0.850 km. Devido à possibilidade de existir falsos positivos e múltiplos eventos, o 
resultado encontrado não pode ser validado, necessitando um estudo mais aprofundado 
da análise dos valores da função brilho. 

 
 
Palavras-chave: Localização hipocentral. Source Scannig Algorithm. Dados reais. 

TITLE: THE USE OF SOURCE SCANNING ALGORITHM (SSA) FOR HYPOCENTRAL 

DETERMINATION 

Abstract 

 

The purpose of this study is to use Source Scanning Algorithm (SSA), a hypocentral 
localization method that does not require visual identification of seismic phases in the 
seismogram to identify the origin ofrealevents. The SSA discretizes the time and region 
of interest in a 4D vector by performing, for each grid point and a source time, the 
calculation of the brightness function by stacking the seismograms. The SSA was used 
in real data, for the case of Pinheiro neighborhood in Maceió, Alagoas. The records are 
provided by LabSis – Laboratório Sismológico da UFRN. A event with well-defined 
arrivals was selected and used for hypocentral location; the maximum value of the 
brightness function was good for a case with a low signal-to-noise ratio of approximately 
0.5372. The event, according to this brightness value, has coordinate hippocenter 
195665.2 m E, latitude 8931067.85 m S and depth of 0.850 km. Due to the possibility of 
false positives and multiple events, the result cannot be validated, requiring further study 
of the analysis of the brightness function values. 
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Keywords: Hypocentral location. Source Scannig Algorithm (SSA). Real data. 

Introdução 

Tradicionalmente, a localização da origem do evento sísmico, também chamado de 
hipocentro,é baseado no método de Geiger (1910), que consiste em inverter o tempo 
de chegada das fases sísmicas P e/ou S, de modo que a localização espaço-temporal 
do hipocentro torne mínima a diferença entre os tempos de chegada teóricos e 
observados. Sendo os dados teóricos calculados para um dado modelo de velocidades. 
Esse método apresenta efetividade para eventos individuais com chegadas bem 
definidas, um baixo nível de ruído, e um bom modelo de velocidade. Em várias 
situações, a leitura do tempo de chegada é dificultada (quando não impossibilitada) pela 
presença de ruído dos mais variados tipos (cultural, internos do equipamento, industrial, 
etc). 

Com base nos problemas citados, Kao & Shan (2004, 2007) desenvolveram o Source 
Scanning Algorithm (SSA). O algoritmo já foi utilizado em vários estudos (Kao & Shan, 
2004, 2007; Grigoli et al., 2013, 2016; Liao et al., 2012). Desta forma, o presente 
desenvolvimento do plano de trabalho utilizou o SSA para a localização hipocentral de 
dados reais com baixa razão sinal-ruído para o caso do bairro Pinheiro em Maceió, 
Alagoas. 

 
Metodologia 

 

Para realizar a localização hipocentral, foi utilizado dados reais, um pequeno catálogo 
sísmico foi realizado e 11 eventos com chegadas bem definidas nas seis estações da 
rede foram selecionadas. Nesta seção será falado do funcionamento do algoritmo e dos 
dados reais utilizados. 

Source Scannig Algorithm (SSA) 

Supondo que um evento sísmico é registrado por diversas estações (vide Figura 2a), 
torna-se possível calcular a função brilho (Figura 1) de um ponto em determinado tempo, 
depois de normalizado o sismograma (vide Figura 2b) (Kao & Shan, 2004). 

Sendo η o sismograma, n a estação, e t nm o tempo de percurso do ponto n até a 
estação m. 

A partir desta função é realizado o empilhamento dos sismogramas encontrados para 
todos os pontos no grid (vide Figura 2c), quando o tempo de origem e o hipocentro forem 
corretos o valor do brilho será máximo (vide Figura 2d). Contudo, os tempos de chegada 
obtidos podem apresentar variações devido a falta de acurácia dos modelos de 
velocidade. Desta forma, em vez de usar somente a amplitude da onda, que indica o 
tempo de chegada, é considerado uma janela de tempo ao seu redor para realizar as 
correções, como descrito em (Kao & Shan, 2004). 
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A partir dos valores de coerência encontrados, o algoritmo gera os mapas de brilho, 
onde os maiores valores de brilho (coerência) indicam prováveis localizações de 
terremotos. Como um indicador de qualidade dos resultados se faz necessário a 
utilização de um índice, o numgood, que sinaliza a quantidade de pontos do grid com 
brilho superior a 80% do valor máximo do brilho máximo. 

De acordo com (ZAHRADNÍK, J. et. al., 2014) além da amplitude, outro parâmetro 
relevante a ser adicionado é o tempo de origem. Assim a localização espacial será 
verificada para cada tempo de origem, fazendo com que seja possível notar a variação 
dos valores de coerência, observado nos mapas de brilho. 

Dados Reais 

Para os testes aqui discutidos foram utilizados dados reais. Os dados foram registrados 
pela rede de estações sismográficas mantidas pelo LabSis – Laboratório Sismológico 
UFRN no bairro do Pinheiro em Maceió, Alagoas. Devido a rede estar em perímetro 
urbano, os dados apresentam baixa razão sinal-ruído e um evento foi selecionado 
(Figura 3), por apresentar uma chegada bem definida nas seis estações. A rede 
sismográfica é composta por um acelerômetro e cinco sismógrafos, porém algumas 
componentes das estações apresentaram problemas. 

Como os eventos ocorrem próximos a rede sismográfica, o grid utilizado foi de 6km por 
6km, sendo o ponto no grid (-3,-3) com coordenadas UTM 195664 E e 8931064 S. O 
modelo crustal adotado foi uma média das velocidades encontradas pelo levantamento 
sísmico realizado no bairro, e somente três camadas foram usadas no modelo (vide 
Tabela 1). 

 
Resultados e Discussões 

 

Para o evento selecionado, se fez necessário a aplicação do filtro adaptativo de Wiener, 
para remover ruídos cíclicos, e o sismograma foi cortado para a duração de 60 
segundos, de forma a minimizar o esforço computacional. Para o evento o maior valor 
da função brilho encontrada foi de aproximadamente 0.5372, resultando os valores para 
longitude de 195665.2 m E, latitude 8931067.85 m S e profundidade de 0.850 km. 
Porém, deve ser considerado a possibilidade de falsos positivos, devido a baixa razão 
sinal ruído, e também de múltiplos eventos, o que precisa ser estudado com maior 
profundidade e validar o resultado encontrado. 

 
Conclusão 

 

A utilização do SSA para a localização espacial e temporal do evento através do teste 
realizado neste trabalho associando as várias amplitudes somadas aos tempos de 
chegadas foram efetivos para a descrição localização do evento. O algoritmo 
apresentou um valor máximo para a função brilho de aproximadamente 0.5372 um valor 
muito bom para casos como este. Logo, para casos com uma baixa razão sinal-ruído, e 
chegadas de fases não definidas, o método do source scanning algorithm seria ideal 
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para a localização hipocentral, mas o resultado não pode ser validado uma vez que 
existe a possibilidade de falsos positivos e múltiplos eventos. 

 
Referências 

 
GRIGOLI, Francesco et al. Automated Seismic Event Location by Travel-Time Stacking: 
An Application to Mining Induced Seismicity. Seismological Research Letters, [S.l.], v. 
84, n. 4, p. 666-677, ago. 2013. GRIGOLI, Francesco et al. Automated microseismic 
event location using Master-Event Waveform Stacking. Scientific Reports, [S.l.], v. 6, n. 
25744, p. 1-13, maio. 2016. KAO, Honn; SHAN, Shao-Ju. The Source-Scanning 
Algorithm: mapping the distribution of seismic sources in time and space. Geophysical 
Journal International, [S.l.], v. 157, n. 2, p. 589-594, jan. 2004. KAO, Honn; SHAN, Shao-
Ju. Rapid identification of earthquake rupture plane using Source-Scanning Algorithm. 
Geophys. J. Int., [S.l.], v. 168, n. 4, p. 1011-1020, mar. 2007. KEAREY, Philip; BROOKS, 
Michael; HILL, Ian. An Introduction to Geophysical Exploration. 3. ed. [S.l.]: Blackwell 
Science, 2002. 257 p. LIAO, Yen-Che Liao et al. Delineating complex spatiotemporal 
distribution of earthquake aftershocks: an improved Source-Scanning Algorithm. 
Geophys. J. Int., [S.l.], v. 189, p. 1753-1770, mar. 2012. ZAHRADNÍK, J.; JANSKÝ, J.; 
PLICKA, V. Analysis of the source scanning algorithm with a new P-wave picker. Journal 
of Seismology, [S.l.], v. 19, n. 2, p. 423-441, dez. 2014. 
 
Anexos 

 

 

Figura 1 - Função brilho utilizada para o cálculo do tempo de origem e localização 
hipocentral do evento. 

 

 

Figura 2 - Esquema de funcionamento do algoritmo. Fonte: adaptado de GRIGOLI et al., 
2016. 
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Figura 3 – Sismogramas do evento selecionado nas seis estações, em todas as 
componentes, com o filtro de frequência passa-banda de 1Hz a 5Hz. 

 

 

Tabela 1 – Valores para as ondas P e S para três camadas, utilizadas no algoritmo. 
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TÍTULO: Estudo da Síntese e escalonamento de carvões mesoporosos para a 

composição do Banco de Materiais do Labpemol 

Resumo 

Os materiais mesoporosos são materiais com elevada acessibilidade quando 
comparados com materiais microporosos, como as zeólitas. Esses materiais podem ser 
a base de sílica, como os da família M41S (MCM-41, MCM-48 e MCM-50) ou de carbono 
como CMK-3, CMK-8, CMK-1, entre outros. Estes materiais podem ser empregados 
industrialmente como catalisadores, adsorventes e em processos de separação. Apesar 
de serem conhecidas desde a década de 90, ainda existem algumas limitações para 
consolidar seu emprego em uso industrial. Na sua síntese, são empregadas grandes 
quantidades de surfactante ou de copolímeros que são posteriormente eliminados por 
calcinação. Sendo assim, é preciso desenvolver um procedimento de síntese em grande 
escala e economicamente viável, onde a solução seja minimizar o uso destes agentes 
orgânicos ou reutilizá-los em uma nova síntese. Em vista disso, é importante o estudo 
da síntese destes materiais visando seu escalonamento. Desta forma, o presente estudo 
procurou aumentar a escala de produção de materiais mesoporosos a base de carbono, 
saindo de escalas de miligramas mais comuns nos artigos, para a produção de até 10 
gramas em uma só síntese. 
 
Palavras-chave: Materiais mesoporosos,escalonamento, surfactantes, copolímeros 

TITLE: Synthesis and scaling study of mesoporous coals for the composition of the 

LABPEMOL material bank 

Abstract 

Mesoporous materials are materials with high accessibility compared to microporous 
materials such as zeolites. These materials can be silica based, such as those from the 
M41S family (MCM-41, MCM-48 and MCM-50) or carbon like CMK-3, CMK-8, CMK-1, 
among others. These materials can be used industrially as catalysts, adsorbents and in 
separation processes. Although they have been known since the 1990s, there are still 
some limitations to consolidate their employment in industrial use. In its synthesis, large 
amounts of surfactant or copolymers are employed which are further eliminated by 
calcination. Thus, it is necessary to develop a large-scale and economically viable 
synthesis procedure, where the solution is to minimize the use of these organic agents 
or reuse them in a new synthesis. In view of this, it is important to study the synthesis of 
these materials aiming at their scheduling. Thus, the present study sought to increase 
the production scale of carbon-based mesoporous materials, moving from the most 
common milligram scales in the articles, to the production of up to 10 grams in a single 
synthesis. 
 
Keywords: Mesoporous materials, scaling, surfactants, copolymers 

Introdução 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 747 

 

Os sólidos porosos são uma classe especial de materiais para a catálise heterogênea, 
dentre estes, as peneiras moleculares. A presença de poros bem definidos nesses 
materiais permite que a entrada seletiva de moléculas em seu interior de acordo com o 
tamanho cinético das mesmas. Os materiais mais representativos desta classe são as 
zeólitas (materiais microporosos) e as sílicas mesopororoas. 

Carbonos com porosidade controlada na região dos mesoporos tem apresentado 
grandes potencialidades permitindo sua aplicação em áreas emergentes, com 
armazenamento de energia, adsorção e catálise heterogênea, atuando como suporte 
para catalisadores. Os materiais de carbono mesoporosos podem ser classificados 
como não ordenados e ordenados. Os carbonos com mesoporosidade ordenada 
utilizam silicatos mesoporosos ordenados com template, logo, apresentação uma 
estrutura porosa sendo a réplica inversa daquela que lhe deu origem. 

 
Metodologia 

 

A síntese do material mesoporosos ordenado de sílica SBA-15 teve o intuito de sintetizar 
um material com tamanhos de partículas pequenos, gerando 10 g de produto final. Para 
isso, colocou-se 16,3 g de Pluronic P123 em uma solução contendo 519,2 g de água e 
96,7 g de HCl (37 wt%). Essa mistura manteve-se em agitação por 3 horas a 40 °C, para 
dissolução do copolímero. Passadas as 3 horas, adicionou-se 34,8 g de TEOS. Essa 
solução permaneceu em agitação por mais 20 horas e depois foi transferida para uma 
autoclave de teflon com capacidade 

para 1 L e colocada na estufa a 100 °C por 48 horas. O sólido resultante foi separado 
por filtração, seco e calcinado a 550 °C por 6 horas. 

As réplicas foram sintetizadas baseadas na metodologia de replication (RYOO et al., 
1999). A quantidade de cada reagente foi definida pelo volume total de poros do 
template de sílica. Para os cálculos dos reagentes utilizados, tomou-se como base o 
valor de 0,90 cm³/g de volume de poros do template utilizado por Ryoo e seus 
colaboradores. Todos os materiais foram sintetizados utilizando duas etapas de 
impregnação do precursor orgânico (sacarose). 

A Figura 1 representa esquematicamente a metodologia de síntese utilizada para as 
réplicas de carbono. Em todas as sínteses foram realizadas duas impregnações com o 
precursor orgânico (sacarose), seguidas de tratamento térmico a 100 e 160 °C. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os resultados da Figura 1 mostram o difratograma de raios X par o material de sílica 
(SB_LC), para o material de sílica com o composto orgânico carbonizado em seus poros 
(SB_LC/Carbon) e o material de carbono após a remoção do template de sílica 
(OMC_LC). Podemos observar que a réplica de carbono manteve a organização de 
poros do seu tamplate de sílica. O pequeno deslocamento da reflexão 100 para ângulos 
de 2 theta menores indicam que os mesoporos do material de carbono são levemente 
menores que o materiais de sílica, porém, há um acréscimo na quantidade de 
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microporos, como pode ser evidenciado na Figura 2, onde é demonstrado a análise de 
adsroção e dessorção de nitrogênio. 

  

A Figura 2 apresenta a isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio para as 
amostras de sílica e carbono mesoporos ordenado. Como afirmado no parágrafo 
anterior, podemos observar um acréscimo no volume de microporos no material de 
carbono, que pode ser visto em pressões relativas mais baixas. A organização dos 
mesoporos do material de carbono apresentou-se um pouco menos uniforme do que o 
material de sílica. Isso pode ser evidenciado pela leve deformidade na histerese 
apresentada na isoterma do material de carbono. Esse fato pode ser justificado pelo 
aumento de escala. Quando ocorre o aumento de escala, a demanda de N2 para passar 
pela amostra durante o processo de carbonização, deve ser maior, impedindo a entrada 
de oxigênio pela outra extremidade do tubo de carbonização. Nesse caso, o fluxo de N2 
não foi forte o suficiente e a presença de oxigênio desestruturou um pouco a 
organização dos mesosporos de carbono. 

 
Conclusão 

 
Os materiais de carbono possuem uma grande aplicação em diversos segmentos da 
indústria química, podem ser aplicados para armazenamento de energia, eletroquímica, 
remediação de efluentes e em catalisadores para a petroquímica. O estudo da sua 
produção em larga escala deve ser estudado com mais detalhes. O presente trabalho 
apresentou resultados satisfatórios no aumento de escala desse tipo de material, 
produzindo, no final do processo, mais de 10 gramas de carbono mesoporoso ordenado. 
Em comparação com as metodologias apresentadas em artigos científicos, isso 
representa um acréscimo de 10 vezes. Além do aumento de escala, o material manteve 
a sua organização, tendo potencial para diversas aplicações. 
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Figura 1: difratograma de raios X 

 

 

a isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio para as amostras de sílica e carbono 
mesoporos ordenado 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 750 

 

CÓDIGO: ET1131 

AUTOR: NATHANE VITORIA DE LIMA E SOUZA 

ORIENTADOR: TOMMASO MACRI 

 

 

TÍTULO: Técnicas de machine learning e neural networks para a fisica atômica e 

molecular 

Resumo 

Este trabalho é uma continuidade do estudo sobre técnicas de machine learning, em 
conjunto com a plataforma Keras, que foi desenvolvido durante o ano passado. O 
objetivo foi compreender o que são as recurrent neural networks e como se dá o seu 
funcionamento. Para isso, utilizou-se novamente o dataset do IMDB, com o fim de 
comparar os resultados gerados quando se utiliza esse tipo de arquitetura em 
detrimento de uma mais simples. Foram utilizadas três Dense layers e uma LSTM layer, 
que produziam outputs em forma de probabilidades, cujos valores são fixos entre 0 e 1. 
Quanto mais próximo de 0 for o output, maior é a probabilidade da amostra associada 
a ele ser um review negativa, e vice-versa. Após o treino, foi atingida uma acurácia de 
89% - 1% a mais do que o obtido com uma rede de arquitetura mais simples. 
 
Palavras-chave: Inteligência Artificial, Deep Learning, Recurrent Neural Networks. 

TITLE: Machine Learning and Neural Networks techniques for atomic and molecular 

physics. 

Abstract 

This study is a continuation of the project on machine learning techniques using the 
Keras platform, which was developed over the past year. The main objective was to 
understand what recurrent neural networks are and how they work. To do so, the IMDB 
dataset was used again, in order to compare the results generated when using this type 
of architecture over a simpler one. Three Dense layers and one LSTM layer were used, 
which produced outputs in the form of probabilities, whose values were fixed from 0 to 
1. The closer the output is to 0, the greater the probability that the sample associated 
with it will be a negative review, and vice versa. After training, an accuracy of 89% was 
achieved - 1% more than that achieved with a naive neural network. 
 
Keywords: Artificial Inteligence, Deep Learning, Recurrent Neural Networks. 

Introdução 

As redes neurais artificiais – do inglês artificial neural networks (ANNs) – são 
ferramentas desenvolvidas com o intuito de resolver problemas através do aprendizado 
em reconhecer padrões. Para isso, são utilizados conceitos inspirados na neurobiologia 
do cérebro humano, cuja facilidade para realizar esse tipo de ação é notável. Um dos 
tipos mais comuns de redes neurais artificiais são as Recurrent Neural Networks 
(RNN’s). Essas redes possuem uma característica importante, que as diferenciam das 
demais: elas possuem uma forma de armazenar informações sobre as iterações 
anteriores. Assim, é possível manter um estado que representa o que já foi visto pela 
rede. A dinâmica mais frequente em programas de machine learning é conhecida como 
feedfoward neural networks. Programas desse tipo passam a informação adiante 
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através da rede, sem que uma memória do estado anterior seja guardada para que a 
rede seja com ela alimentada com o intuito de produzir novos estados, ou seja, não há 
conexão cíclica entre as camadas da rede, e a informação viaja somente em uma 
direção. Como já havia sito exposto, esse tipo de memória é um ponto fundamental no 
funcionamento das RNNs, já que ele permite que os inputs fornecidos à rede sejam 
sequências. Além do fato das redes do tipo recurrent possuírem uma forma de lembrar 
seus estados anteriores, existem outros fatores que justificam o uso desse tipo de 
arquitetura. O primeiro deles é o fato de que as RNNs são redes mais versáteis, no 
sentido de que elas aceitam entradas e saídas de formatos variados. Se o intuito de um 
programa for gerar legendas para uma série de imagens, por exemplo, a rede deve ser 
capaz de fornecer uma frase como output (Fig. 1). Nesse caso, a correspondência entre 
input e output não é de um para um, mas sim de um para muitos (o tamanho limite da 
legenda deve ser especificado pelo programador), já que uma imagem estará sendo 
relacionada com múltiplas palavras que formam uma frase. Ademais, a frase obtida deve 
ser coerente, ou seja, as palavras anteriores devem se ligar às seguintes construindo, 
assim, um sentido. Assim, nesse problema, a memória é um atributo indispensável para 
a rede. Outra característica que difere as RNNs das demais redes neurais é o fato de 
que elas conseguem processar dados sequenciais. A figura abaixo (Fig. 2) é um 
diagrama simplificado de uma RNN que fornece três outputs para um input. O eixo das 
abcissas representa a ordem sequencial dos dados e do funcionamento da rede. Os 
inputs podem estar ordenados de acordo com sua evolução temporal, mas também 
podem ser outros tipos de sequências (palavras em uma frase, notas musicais, etc.). O 
eixo das ordenadas mostra a profundidade da rede. No presente diagrama, ela possui 
apenas umas hidden layer, no entanto, como o que está sendo discutido são problemas 
de deep learning, o número de camadas pode variar. Essa figura pode exemplificar a 
rede discutida acima, cujo propósito é gerar legendas para imagens. Assim, cada saída 
do programa deve complementar a saída anterior (com a exceção de y1, que não possui 
antecessores). Os neurônios mostrados na figura estão ordenados de acordo com a 
ordem de processamento e do caminho que o fluxo de informação segue. O 
funcionamento simplificado desse programa se daria da seguinte forma: • x1 é passado 
para h1, que modifica esses dados e os transmitem para o próximo neurônio; • h2 
modifica a informação recebida de h1 e transmite seu resultado – que depende do 
estado anterior h1 – para h3; • h3 recebe os dados fornecidos por h2 e os modifica, 
levando em conta o estado anterior h2; • h1 gera o output y1, que depende apenas de 
x1; • h2 gera o output y2, que depende do estado anterior h1 e do estado atual h2; • por 
fim, h3 gera o output y3, que depende do estado anterior h2 e do estado atual h3. 
 
Metodologia 

 
O conjunto de dados do IMDB (Internet Movie Database), também conhecido como 
IMDB dataset é uma coleção de 50.000 reviews altamente polarizados – sendo deles 
50% positivos e 50% negativos – usada em exemplos de classificação binária, que é 
uma aplicação muito comum em deep learning. Esse dataset já vem pré-instalado com 
o Keras e seu tamanho é de 80 Mb. Sendo assim, o primeiro passo é carregar esses 
dados, para que eles estejam disponíveis para uso. As bibliotecas utilizadas para esta 
aplicação são a Numpy e a Pyplot. Com apenas alguns comandos, é possível extrair 
informações sobre os dados de treino e de teste, bem como ver a forma dos labels. O 
argumento num_words faz com que o programa considere apenas as 10.000 palavras 
mais comuns nos reviews, descartando as outras e fazendo com que as listas possuam 
um tamanho razoável, ao mesmo tempo em que o conteúdo da lista continua sendo 
uma boa representação do todo. Esse mesmo exemplo foi trabalhado em etapas 
anteriores da pesquisa, em conjunto com uma arquitetura básica de uma rede neural. 
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Aqui, essa arquitetura foi adaptada para se tornar uma RNN. As camadas desse tipo de 
rede são funções que já vem prontas no Keras. Seus parâmentros básicos – ou seja, 
aqueles contidos na camada – são bem otimizados, de forma que, na maioria dos casos, 
não é necessário alterá-los para melhorar o funcionamento da rede. Sendo assim, é 
possível utilizar parte do código já desenvolvido e acrescentar as camadas utilizando as 
funções disponíveis na plataforma. O programa recebe os reviews em forma de listas 
(Fig. 3), onde cada review representa uma lista que possui um tamanho específico, não 
necessariamente igual ao de suas companheiras. A cada lista é atribuído um label, que 
nada mais é do que uma flag indicando o sentimento do review. Se ele for positivo, seu 
atributo – que é armazenado na mesma posição do review correspondente, na lista 
train_labels ou test_labels – será 1, caso contrário, seu valor será 0. Como apenas as 
10.000 palavras mais frequentes estão sendo consideradas, o índice máximo que uma 
palavra pode ter é 9.999 (Fig. 3). Na Fig. 4, é possível ver o modelo básico da rede, 
ainda sem as camadas que a transformam em uma RNN. Já a Fig. 5 mostra as linhas 
de código que foram adicionadas para que a rede se torne do tipo recurrent. Além disso, 
durante essa etapa, os dados são separados em conjuntos de treino parcial e de 
validação, para que seja possível monitorar a acurácia do programa, além de determinar 
o número de épocas mais indicado para este tipo de aplicação. 
 
Resultados e Discussões 

 
As figuras 6 e 7 mostram, respectivamente, o custo e a acurácia nas etapas de treino e 
de validação. A acurácia máxima atingida foi de 89%, apenas 1% maior do que a 
acurácia obtida na etapa anterior do projeto, onde uma rede neural simples foi utilizada. 
O ganho de precisão pode parecer pequeno diante da popularidade da arquitetura 
escolhida. Mas esse resultado é justificado por alguns fatores: o primeiro diz respeito 
aos hiperparâmetros da rede, que não foram alterados durante o processo, ou seja, é 
possível que seus valores não fossem os ideais para a otimização da rede; outro ponto 
importante é o fato de que esse tipo de arquitetura não é a mais recomendada para o 
objetivo de analisar sentimentos, sendo mais indicada para analisar globalmente 
estruturas sintáticas. 
 
Conclusão 

 
A partir do trabalho desenvolvido foi possível entender a estrutura e o funcionamento 
das recurrent neural networks, bem como seus principais tipos de aplicação. Além disso, 
fica clara a importância dos hiperparâmetros para o bom funcionamento da rede. Sem 
que eles estejam otimizados, é possível que mesmo uma arquitetura adequada não seja 
capaz de fornecer resultados satisfatórios. A acurácia atingida pela rede foi de 89%. 
Com isso conseguiu-se uma melhora de 1% em relação ao resultado obtido utilizando-
se arquiteturas mais simples. Apesar do ganho ter sido pequeno diante do esperado, 
esse número é justificado, já que os hiperparâmetros não foram alterados durante a 
construção do programa. Outra característica interessante das RNNs e que pode ser 
usada para melhorar a acurácia da rede, é o fato de que ela pode ser combinada com 
outros tipos de arquitetura - redes que misturam camadas pertencentes a arquiteturas 
do tipo recurrent e convolutional são frequentemente vistas. Portanto, fica claro que as 
RNNs são ferramentas poderosas, quando otimizadas e empregadas em situações que 
exijam uma análise global da estrutura de sentenças, ou ainda no tratamento de dados 
correspondentes à séries temporais. Para isso, é necessário conhecer as limitações de 
cada tipo de arquitetura, bem como seus pontos fortes, e escolher a que melhor se 
adequa à aplicação que se está trabalhando. 
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Figura 1 - Exemplos de outputs de uma RNN 
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Figura 2 - Diagrama simplificado de uma RNN 

 

 

Figura 3 - Forma e índices de um review 
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Figura 4 - Modelo básico da rede neural 

 

 

Figura 5 - Arquitetura da RNN 
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Figura 6 - Custo nas etapas de treino e validação 

 

 

Figura 7 - Acurácia nas etapas de treino e validação 
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TÍTULO: Fabricação e caracterização de microeletrodos 

Resumo 

Este trabalho relata a construção e caracterização eletroquímica de microeletrodos de 
disco de platina e arranjos de microeletrodos de ouro utilizando microchips obsoletos, 
que visam diversas aplicações. Os sensores eletroquímicos de Pt foram fabricados 
através do encapsulamento de uma microfibra de Pt em um capilar de vidro. E os 
sensores a partir dos microchips foram fabricados com exposição do arranjo de 
microeletrodos de ouro pelo polimento do microchip com lixa d'água. A caracterização 
foi realizada previamente por inspeção visual utilizando microscópio óptico e em seguida 
voltamogramas cíclicos em solução de K4[Fe(CN)6] 10 mmol L-1 + KCl 0,1 mol L-1 
foram obtidos com perfil sigmoidal típico para microeletrodos. 
 
Palavras-chave: Microssensores eletroquímicos;miniaturização, instrumentação 

analítica 

TITLE: Fabrication and characterization of electrochemical microsensors 

Abstract 

This paper reports the construction and electrochemical characterization of platinum disc 
microelectrodes and gold microelectrode arrays using obsolete microchips for various 
applications. Electrochemical Pt sensors were fabricated by encapsulating a Pt 
microfiber into a glass capillary. And the sensors from the microchips were fabricated by 
exposing the gold microelectrode array by polishing the microchip with water sandpaper. 
The characterization was previously performed by visual inspection using optical 
microscope and then cyclic voltammograms in K4 [Fe (CN) 6] 10 mmol L-1 + 0.1 mol L-
1 KCl solution were obtained with typical sigmoidal microelectrode profile. 
 
Keywords: Microsensoress; miniaturization, analytical instrumentation 

Introdução 

Uma tendência da ciência contemporânea é a miniaturização dos sistemas analíticos 
(Castro, 2011). No caso específico dos métodos eletroanalíticos, uma série de 
vantagens podem ser observadas em consequência da utilização de microeletrodos, os 
quais tem sido amplamente empregados para o monitoramento de diferentes espécies 
eletroativas em diferentes matrizes (Lowinsohn; Bertotti, 2006; Arbault et al., 2004). 
Microeletrodos são sensores eletroquímicos com dimensões micrométricas ou 
submicrométricas, que, em uma determinada condição experimental, possuem 
dimensão comparável ou menor do que a camada de difusão. (Stulik et al., 2000). 
Apesar das grandes vantagens de utilizar microeletrodos para técnicas de análise, 
existem fatores que dificultam o uso desses sensores tais como o alto custo, que pode 
tornar restritivo seu uso em laboratórios de pesquisa. Com isso, a fabricação de 
microeletrodos surge como uma alternativa de baixo custo para obtenção desses 
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dispositivos. Assim, o desenvolvimento de sensores eletroquímicos miniaturizados 
consiste em área de crescente interesse em função de algumas características 
favoráveis destes dispositivos. A portabilidade, seletividade, alta sensibilidade, ampla 
faixa linear de concentração, facilidade de automação, custo relativamente baixo, 
viabilidade de medições em campo, obtenção de dados em tempo real e principalmente, 
a possibilidade de miniaturização, são algumas das vantagens que fizeram estes 
dispositivos serem amplamente utilizados nos últimos anos (Correia et al., 1995). 
 
Metodologia 

 
FABRICAÇÃO DE MICROELETRODOS DE DISCO DE PLATINA Diversos métodos 
podem ser empregados para a construção de microssensores, através da utilização de 
diferentes materiais e geometrias tais como: a deposição química em fase de vapor, 
desgaste eletroquímico, ablação a laser e o encapsulamento em vidro por aquecimento. 
(Paixão; Bertotti, 2009). Devido a simplicidade e baixo custo este último método tem 
sido amplamente utilizado por diversos grupos de pesquisa em eletroquímica e 
eletroanalítica, se tornou o foco de estudo e desenvolvimento de um dos microssensores 
o intuito de desenvolver uma linha de investigação em nosso grupo de pesquisa. Para 
a fabricação dos microeletrodos foi utilizado o encapsulamento de uma microfibra no 
interior de um capilar de vidro que foi aquecido para selagem e formação dos 
microeletrodos de disco (Castro, 2011). O procedimento para a fabricação desse tipo de 
eletrodo se deu através do estabelecimento do contato elétrico entre um fio de Cobre e 
uma microfibra de Platina de aproximadamente 2 cm de comprimento, com auxílio de 
cola de prata. Após a secagem da cola de prata, o sistema foi inserido em um capilar de 
vidro, atentando-se a uma pequena fração da fibra que permaneceu exposta (Queiroz, 
2018). Para selar a extremidade do capilar, foi utilizada a chama de um bico de Bunsen. 
Por fim, a extremidade selada foi polida a fim de expor a superfície da fibra, para 
formação do microdisco de Pt. (Paixão; Bertotti, 2009). O polimento da superfície dos 
microeletrodos de disco foi feito por abrasão manual em lixa d’água (# 1200) e alumina 

1 m. Para finalizar este procedimento, água destilada foi utilizada para lavagem da 

superfície eletroativa. FABRICAÇÃO DE MICROSSENSOR UTILIZANDO 
MICROCHIPS No Brasil ainda existe uma deficiência muito grande nas políticas 
públicas quando o assunto é reciclagem de componentes eletrônicos, fazendo com que 
se torne o maior gerador de lixo eletrônico dos países emergentes (Celinski, 2011). 
Desta forma, a reutilização de microchips de computadores obsoletos para a fabricação 
de sensores eletroquímicos miniaturizados (SEM) se torna bastante interessante não 
apenas do ponto vista ambiental, mas também no sentido de desenvolver 
instrumentação analítica portátil, de baixo custo e com elevada sensibilidade em suas 
determinações (Lowinsohn, 2006). Para a fabricação desse tipo de sensor 
eletroquímico, foram utilizados microchips PhoenixBios de referência D688 BIOS, o 
procedimento de obtenção dos eletrodos se deu através da exposição do arranjo de 
microeletrodos de ouro se deu através do polimento do microchip com lixa d’água (#100) 
para exposição e (#1500) para acabamento final (Augelli, 1997). Em seguida, foi feito o 
contato elétrico de um suporte universal de microchips (32 saidas) utilizando fio de Ni/Cr 
com posterior revestimento desse suporte com durepox para isolamento da parte 
condutora. Sobre o microchip com o arranjo de microeletrodos já exposto foi fixado um 
tubo de plástico formando uma microcélula com capacidade de 1mL de solução, 
utilizando resina epóxi. Um pseudo-minieletrodo de referência foi inserido formando a 
Minicélula eletroquímica que pode ser utilizada para a quantificação de diversos analitos 
em pequenos volumes de amostra, como suor e urina. 
 
Resultados e Discussões 
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Após a fabricação, uma inspeção óptica dos microssensores eletroquímicos foi 
realizada. No caso do microeletrodo de disco de platina, foi necessário observar o 
encapsulamento da microfibra de platina no vidro fundido, sem a presença de bolhas ou 
qualquer outro defeito visual. Para o arranjo de microeletrodos de ouro foi necessário 
observar diversos micropontos de ouro na superfície do microchip. Esta etapa pode ser 
considerada uma das mais importantes visto a necessidade de se obter superfícies 
perfeitamente polidas e sem qualquer defeito visual. A limpeza do dispositivo também é 
crítica, visto que qualquer sujeira na superfície eletroativa ocasiona distorções nos 
voltamogramas cíclicos. Em seguida, foi realizada a caracterização eletroquímica a fim 
de verificar o desempenho dos microeletrodos produzidos. Desta forma, voltamogramas 
cíclicos foram obtidos em solução de ferricianeto de potássio 10 mmol L-1 em KCl 0,1 
mol L-1 com velocidade de varredura de 30 mV s-1 na faixa de potencial de -0,2 a 0,5 
V vs. Ag|AgCl|KCl 3 M. Os voltamogramas para os microeletrodos de disco de Platina 
demonstraram um formato sigmoidal característicos para este tipo de dispositivo. Como 
pode ser observado nos voltamogramas existe uma baixa histerese, que se deve ao 
regime de difusão radial com correntes limite do estado estacionário na ordem de 35 nA 
(Castro, 2011). Para o cálculo do raio do microeletrodo de disco de Platina, utilizou-se 
a Equação 1, que descreve a corrente limite para um microeletrodo de disco, onde iL = 
corrente do estado estacionário (A); n = número de elétrons envolvidos; F = constante 
de Faraday (96485 C mol-1); D = coeficiente de difusão da espécie eletroativa (cm2 s-
1); C* = concentração da espécie eletroativa (mol cm-3); r = raio do microeletrodo (cm) 
(Correia et al., 1995). iL = 4nFDrC* Equação 1 Para o microeletrodo produzido neste 
trabalho, o raio calculado foi de 9,89 µm, valor que está de acordo com o valor nominal 

da microfibra utiliza que foi de 10 m de raio. As etapas seguintes do trabalho com o 

microchip consistem no estudo da melhor modificação da superfície do arranjo de 
microeletrodos de ouro, utilizando nanopartículas ou filmes finos, para o monitoramento 
de biomarcadores em fluidos biológicos como suor, saliva ou urina. 
 
Conclusão 

 
Com base nos resultados obtidos, fica claro que a fabricação de sensores a partir da 
reutilização de microchips é eficaz não só do ponto de vista ambiental, como também 
da praticidade e do desenvolvimento de instrumentação analítica portátil. Do ponto de 
vista eletroquímico, um imediato perfil de estado estacionário é alcançado em 
consequência da elevada e eficiente taxa de transporte de massa em direção a 
superfície eletródica sendo obtido voltamogramas com perfil sigmoidal. Do ponto de 
vista prático, estes dispositivos abrem inúmeras possibilidades para monitoramento em 
microambientes, como, por exemplo, em uma única gota de amostra, como sangue, 
suor ou saliva (Stulik et al., 2000). Desta forma, uma aplicação deste microssensor está 
sendo realizada utilizando a voltametria de onda quadrada com redissolução anôdica 
em filme de bismuto para a quantificação de chumbo em amostras de urina. 
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TÍTULO: Algoritmos Híbridos para o Problema Quadrático de Alocação Multiobjetivo 

Resumo 

 

O Problema Quadrático de Alocação, PQA,é um problema da classe NP-difícil. Ele 
modela diversas aplicações em diferentes áreas tais como pesquisa operacional, 
computação paralela e análise estatística de dados discretos. Este trabalho aplica, 
estuda e descreve técnicas de algoritmos exatos e meta-heurísticos para a resolução 
da PQA. Para algoritmos exatos, implementou-se o Branch-and-Bound. Além disso, 
foram desenvolvidas algoritmos meta-heurísticos como busca tabu e algoritmo genético. 
Utilizando instâncias conhecidas na literatura, testamos os algoritmos desenvolvidos e 
foi realizada uma análise crítica sobre os resultados obtidos. 

 
 
Palavras-chave: Problema Quadrático de Alocação; Algoritmos Exatos; Heurística 

TITLE: Exact and Heuristic Algorithms for the Quadratic Assignment Problem 

Abstract 

 

The Quadratic Assignment Problem, QAP, belongs to the NP-hard class. It models 
several applications in different areas such as operational research, parallel computing, 
and discrete statistical analysis. This report presents exact and heuristic techniques for 
the QAP. We implemented the Branch-and-Bound algorithm as the exact technique. In 
addition, metaheuristic algorithms such as tabu search and genetic algorithm were 
developed. We used instances known in the literature to test the algorithms and we 
present a critical analysis of the results obtained. 

 
 
Keywords: Quadratic Assignment Problem; Exact Algorithm; Heuristic 

Introdução 

O Problema Quadrático de Alocação (PQA) é um problema de alocação de objetos em 
locais, tendo em vista que um único objeto será alocado a uma localidade e uma 
localidade pode receber apenas um objeto. O PQA visa minimizar os custos de 
alocação, sendo os custos obtidos pela soma de produtos distância-fluxo. 
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Proposto originalmente por Koopmans & Beckmann(1957) como um modelo 
matemático relacionado a atividades econômicas, o PQA aparece em inúmeras 
aplicações práticas: Steinberg (1961) o utilizou para minimizar a quantidade de ligações 
entre componentes de placas de circuitos eletrônicos; Elshafei (1977) o utilizou em 
planejamentos de hospitais, além de Dickey & Hopkins (1972) que modelaram 
localização de construções em campus universitário. 

Sobre a dificuldade, o PQA é considerado um problema de Otimização Combinatória de 
alta complexidade, sendo demonstrado por Sahni e Gonzalez(1976) como um problema 
NP-difícil forte. Além disso, instâncias com mais de 30 vértices não podem ser resolvidas 
exatamente em tempo computacional aceitável por um algoritmo exato. Por conta disso 
e da aplicabilidade do PQA em problemas reais, a elaboração dos algoritmos exatos e 
meta-heurísticos tornam-se convenientes para o desenvolvimento de soluções para 
problemas de computação, infraestrutura, e outros em diversas áreas. 

Com a finalidade de desenvolver novas soluções para PQA, esta pesquisa investigou e 
desenvolveu algoritmos exatos e meta-heurísticos para o PQA. 

O PQA pode ser representado por duas matrizes, sendo uma a representação do fluxo 
entre as facilidades e a segunda a distância entre as localidades. 

Uma formulação do problema é por permutação. Pode-se visualizar uma solução para 
o problema como uma lista de n posições em que cada posição contém um valor inteiro 
no conjunto {1,...,n}. Os índices da lista indicam as localidades e os respectivos valores 
armazenados em cada posição indicam as facilidades alocadas naquelas localidades. 

Neste trabalho, será abordado na seção metodologia a apresentação dos algoritmos 
exatos e heurístico desenvolvidos - tais como o Branch and Bound, busca tabu, 
algoritmos genéticos e busca local iterativa, assim como a descrição detalhada deles. 
Em seguida, na seção de resultados, será explicada a realização dos testes; 
apresentação dos experimentos em tabelas, descrevendo cada campo; e o resultado 
geral com base em todos os resultados coletados. Por fim, serão destacados os 
resultados obtidos, a realização de um panorama a respeito do entendimento do 
trabalho, a importância deste trabalho assim como ele servirá de auxílio para trabalhos 
futuros. 

 
Metodologia 

 

A metodologia de execução do trabalho consistiu-se no desenvolvimento de algoritmos 
exatos e heurı́sticos para a resolução do PQA, e, após o desenvolvimento, a realização 
de experimentos a fim de medir a performance e a qualidade dos algoritmos 
implementados. Nas seções que se seguem, serão descritos os algoritmos. 

Foram desenvolvidos os algoritmos exatos e heurísticos. Os exatos foram aplicados em 
problemas com entradas pequenas, já os heurísticos para entradas maiores. 

O algoritmo exato desenvolvido foi o branch-and-bound, técnica que enumera as 
soluções do problema de forma implícita. Essa técnica tem a solução inicial aleatória. 
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Usou-se como limite inferior o Gilmore-Lawler Bound e a visita aos nós da árvore de 
busca é através da busca em profundidade. 

Branch-and-Bound 

Neste algoritmo, as facilidades são adicionadas à solução na mesma ordem em que 
foram listadas na matriz de entrada do problema. No algoritmo 1,encontra-se a visita em 
cada nó: 

A tomada de decisão no procedimento depende do tamanho da sub-solução associada 
ao nó sendo visitado. Caso a sub-solução seja vazia (isto é, o nó em questão é a raiz 
da árvore), adiciona-se cada facilidade à primeira posição da solução de acordo com a 
ordem na entrada do problema, e realiza-se uma chamada recursiva ao mesmo 
procedimento. No outro extremo, se a sub-solução é uma permutação completa (isto é, 
o nó é uma folha) e é melhor que o limite superior do Branch-and-Bound, o limite é 
atualizado. 

Inicialmente, calcula-se o limite inferior da sub-solução, que é descartada caso o limite 
inferior seja maior que o superior. Do contrário, para cada facilidade não presente na 
permutação, adiciona-se a facilidade à solução e calculam-se o mínimo da somatória do 
produto entre o fluxo e a distância. Depois, realiza-se uma chamada recursiva ao 
procedimento considerando a nova sub-solução. Enfim, remove-se a facilidade recém-
adicionada para explorar outras opções na árvore de busca. 

Busca Tabu 

A Busca Tabu almeja explorar a vizinhança sem repetir os nós percorridos por um curto 
período de tempo.A partir de uma lista de proibições,movimentos realizados 
recentemente passam a ser temporariamente desconsiderados, o que diminui as 
chances de o programa ficar preso em m ı́nimos locais. No algoritmo implementado, a 
vizinhança utilizada foi a 2-wap. Ela é representada por uma matriz diagonal ∆ tal que a 
entrada (i, j) corresponde à variação no custo da solução atual caso os i-ésimo e j-ésimo 
elementos do vetor de permutação sejam trocados entre si. 

No Algoritmo 2, encontra-se a função de seleção do melhor vizinho de uma determinada 
solução: 

O procedimento percorre a matriz ∆ e guarda as menores entradas tabu e não tabu. 
Caso a 

menor entrada tabu tenha custo menor ou igual ao da menor não tabu e satisfaça o 
critério de aspiração, ela é retornada. Do contrário, retorna-se a menor não tabu. O 
critério de aspiração é satisfeito pelo vizinho atingı́vel a partir da troca (i, j) quando o 
custo da solução atual acrescido da entrada ∆(i, j) é menor que o melhor custo visto no 
algoritmo até então. No Algoritmo 3, é mostrado o funcionamento do programa: 

Inicialmente, gera-se uma solução aleatória, inicializa-se a matriz ∆ a partir da solução 
gerada. A inicialização da matriz retorna a entrada com o menor valor, correspondente 
ao melhor vizinho da solução inicial. Após isso, o Algoritmo 3 no laço no qual é parado 
quando iterar até 100 x n ou 30 x sem que haja decréscimo no custo da melhor solução 
vista até então, onde n é o número de localidades e facilidades do problema. 
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Após a atualização da matriz, utiliza-se o procedimento do Algoritmo 2, descrito 
anteriormente, para selecionar o melhor vizinho da solução atual. Em seguida, a 
obtenção do melhor vizinho da solução atual, tal vizinho se torna a solução atual para a 
próxima iteração do laço principal do procedimento. Então, atualiza-se a melhor solução 
já vista caso seu custo seja maior ou igual ao da nova solução atual. Por fim, atualiza-
se a lista tabu, na qual a troca que originou a próxima solução será inclu ı́da por n 
iterações. 

Algoritmo genético 

O algoritmo genético segue uma estratégia evolucionária. A partir de uma população 
inicial, seleciona-se, a cada iteração, dois indivı́duos para comporem um terceiro, que 
substituirá um desses dois indivı́duos na solução. Além disso, são introduzidas 
regularmente mutações nos elementos da população, e parte da população é trocada 
por vizinhos de custo menor imediatamente antes da introdução das mutações. 

Quando combinamos duas soluções para gerar uma terceira, denominados de 
crossover. Inicialmente, escolhe-se uma posição aleatória e percorre-se cada posição 
dos indivíduos a serem combinado verificando duas condições. A primeira é que se 
repetir a posição analisada, ignora-se tal posição e segue-se. Caso sejam diferentes, é 
trocado os valores encontrado para ambos os indivíduos. Por exemplo, se, ao verificar 
a posição 3, encontra-se no indivı́duo 1 o valor 5 e no indivı́duo 2 o valor 3, permuta-se 
as posições que contêm o 5 e 3 em ambos os indivı́duos. O processo é repetido até que 
todas as posições sejam verificadas. 

Algoritmo 4 realiza a seleção de vizinhos, escolhe aleatoriamente dois vizinhos. Aplica-
se o crossover nos dois indivíduos na qual o terceiro indivíduo substitui o pior de seus 
pais,sendo melhor ou não. Se tiver custo menos, é atualizado a melhor solução. Nas 
mutações, escolhe-se um subconjunto, aleatoriamente, da população inicial. Em 
seguida, permuta-se os indivíduos em duas posições aleatórias. Por fim, atualiza-se o 
tamanho do subconjunto. 

O algoritmo genético gera uma população inicial de 100 indivíduos. Assim há um laço 
de 100n iterações com n sendo o número de facilidades e localizações. Dentro do laço, 
é escolhido o melhor local de um subgrupo e aplica-se mutações. 

Também foi implementada uma fusão entre o algoritmo genético e a busca tabu. 

 
Resultados e Discussões 

 

Nesta seção serão exibidos os resultados dos algoritmos implementados.Na Tabela 1, 
os resultados são do branch-and-bound. Na primeira coluna temos o nome da instância 
,na segunda, o tamanho dela, em seguida é o tempo de execução em segundos e, por 
fim, a porcentagem de nós descartados. Foram testados instâncias de tamanho 8,10,12 
e 15. 

Observe que instâncias de tamanho 12 como o had12, nug12, rou12 e tai12 levam, em 
média, 14 minutos para que o Branch-and-Bound consiga obter a solução ótima. 
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Destaca-se a relevância do descarte de nós, pois na instância scr12, que teve 99% dos 
nós descartado, teve o tempo de execução em torno de 1 minuto. 

Dentre as instâncias estudadas, as de Christofides denotadas pelo prefixo chr possuem 
propriedades interessantes. Estas instâncias, além de serem simétricas são árvores e 
isto contribui bastante para melhorar o desempenho do Branch-and-Bound. Observa-se 
que é possível que instância de tamanho maior executem bem mais rápido que instância 
de tamanho menor, o que ocorre com a chr15c e as instância de tamanho 12. 

As instâncias de Li & Pardalos (instâncias denotadas pelo prefixo lipa), causam maior 
esforço para a Branch-and-Bound pois a porcentagem de nós descartado chega perto 
de 0%. 

Na tabela 2 é exibido os resultados para o algoritmo de busca tabu.A primeira e segunda 
coluna apresentam, respectivamente, o nome (INST) e o tamanho da instância (N). A 
terceira coluna exibe o tempo médio das 30 execuções em milissegundos (AET), em 
seguida é apresentado a porcentagem de execuções em que a solução ótima foi 
encontrada (POSF). As colunas Min e Max representam, respectivamente, o percentual 
de distanciamento da melhor e pior solução encontrada em relação a solução ótima. A 
penúltima coluna exibe o percentual do distanciamento médio que as soluções 
encontradas possuem da solução ótima (DAFC). A última coluna representa o desvio 
padrão das 30 execuções (SDC). 

A Tabela 2 mostra os resultados das instâncias de tamanho 8,10,12,15 e 25. Para 
tamanho 8, houve um ótimo desempenho, pois encontrou-se a solução ótima para todas 
as instâncias desse tamanho. Em 62% das instâncias executadas, a taxa de soluções 
ótimas encontradas foi maior ou igual a 60%. Em 71% das instâncias testadas, o 
distanciamento médio da solução ótima ficou abaixo de 1%, o que representa um 
resultado satisfatório. 

A busca tabu mostrou ser ineficiente para as instâncias de Christofides (representadas 
pelo prefixo chr), tendo em vista que a taxa de soluções ótimas, distanciamento médio 
em relação a solução ótima possuem os piores valores. Por outro lado, o Branch-and-
Bound demonstra ter mais eficiência para resolver. 

A Tabela 3 apresenta os resultados encontrados para o algoritmo genético. As colunas 
têm os mesmos índices da Tabela 2, assim como as instâncias que são as mesmas. 

Em comparação com a busca tabu, o algoritmo genético não apresenta bons resultados. 
Apenas nas instâncias de tamanho 8 que bons resultados são encontrados, nas demais, 
a taxa de soluções ótimas encontradas foi muito baixa (com exceção das instâncias 
lipa10a e lipa10b). A taxa média de distanciamento da solução ótima também não foi 
satisfatória, em grande parte ficou acima de 1%. 

Assim como na busca tabu, este algoritmo também teve dificuldades em resolver as 
instâncias de Christofides, para a chr15b o distanciamento médio da solução ótima teve 
uma taxa de 52,15% sendo este o pior valor encontrado. 

A Tabela 4 exibe os resultados para o algoritmo de busca tabu que utiliza o algoritmo 
genético para gerar a solução inicial. 
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Para as instâncias de tamanho de 8 e 10 foi encontrada a solução ótima em todas as 
execuções. 

A Tabela 5 mostra o desempenho da busca tabu simples em comparação com a busca 
tabu com solução inicial fornecida pelo algoritmo genético. As duas primeiras colunas 
exibem o nome e o tamanho da instância respectivamente. A terceira coluna mostra a 
taxa de soluções ótimas encontradas com o algoritmo de busca tabu modificada, a 
quarta coluna mostra o mesmo dado para a busca tabu simples. A quinta coluna exibe 
a taxa de distanciamento médio da solução ótima para a busca tabu modificada e a 
sexta para a simples. Em negrito estão o melhor resultado entre os dois algoritmos, 
valores iguais para ambos algoritmos não são destacados. O comparativo ocorre entre 
as coluna 3 e 4 e as colunas 5 e 6. 

Com exceção da instância scr10, a busca tabu modificada obteve melhores resultados 
para essas instâncias. Para o tai10b, embora que a taxa de soluções ótimas 
encontradas seja menor, a taxa de distanciamento médio teve um resultado melhor na 
busca tabu modificada. Por fim, nota-se que o algoritmo genético serviu como um bom 
gerador de solução inicial para a busca tabu. 

No interesse de investigar a eficiência das meta-heurı́sticas implementadas, também 
foram realizados testes em instâncias grandes com tamanho variando entre 26 e 100. 
Os mesmos testes das instâncias menores foram repetidos e os resultados são exibidos 
nas Tabelas 6, 7, 8 e 10. 

Na Tabela 6 observa-se que a busca tabu teve dificuldades em encontrar a solução 
ótima das instâncias testadas, com exceção da lipa30b que obteve uma taxa de 
soluções ótimas encontradas de 93,33%. No entanto, a taxa de distanciamento médio 
teve resultados satisfatórios na maioria das instâncias (exceto a tai50a e lipa80b). 

Na Tabela 7 temos os resultados para o algoritmo genético. Novamente não foi possı́vel 
encontrar bons resultados, mas para tais instâncias a taxa de distanciamento médio 
obteve melhores resultados. 

Na Tabela 8 exibe-se os resultados para as a busca tabu modificada. Para um melhor 
comparativo, observe a Tabela 9 que compara os resultados obtidos com a busca tabu 
simples e a modificada. 

A Tabela 9 mostra que para instâncias grandes o resultado entre usar a busca tabu 
simples e a modificada fica dividido. Em metade das instâncias houve uma melhora ao 
usar a busca tabu modificada e na outra metade não. As diferenças tanto na taxa de 
soluções ótimas encontradas como no distanciamento médio nos algoritmos são bem 
pequenas. Em negrito estão o melhor resultado na comparação entre os dois algoritmos. 
Na colunas 3 e 5 estão os dados da busca tabu modificada, nas colunas 4 e 6 da busca 
tabu simples. Os dados de cada coluna são os mesmos representados na Tabela 5. 

 
Conclusão 

 

Com o desenvolvimento do trabalho, pode-se comprovar empiricamente a dificuldade 
de lidar com o Problema Quadrático de Alocação. Mesmo instâncias com poucos nós 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 767 

 

faziam o tempo de execução ser inviavelmente grande. Quanto aos algoritmos de 
Branch-and-Bound desenvolvidos, conclui-se que, apesar de a técnica se mostrar 
eficiente em alguns casos (a despeito da “fraqueza” do GLB), é possı́vel projetar 
instâncias que levem os algoritmos a rodarem por muito tempo. Dessa forma, a técnica 
não pode ser utilizada sempre. 

A dificuldade do PQA e a ineficiência do Branch-and-Bound em certas instâncias são 
dois fatores que advogam contra o uso de algoritmos exatos. Portanto, não é de se 
surpreender que abordagens utilizando meta-heurı́sticas sejam mais comuns na 
literatura. 

A busca tabu implementada demonstrou ser rápida e ainda conseguiu resultados 
satisfatórios. Em quase todos os testes realizados, foi possı́vel encontrar a solução 
ótima conhecida para a instância em teste. O algoritmo genético, no entanto, não 
demonstrou eficiência similar a busca tabu. Houve dificuldades para esse algoritmo 
conseguir gerar soluções ótimas em todas as instâncias testadas. Contudo, utilizar 
algoritmo genético para fornecer uma solução inicial para a busca tabu, demonstrou ser 
uma boa heurı́stica conforme demonstrou os testes realizados, embora que, para 
instâncias grandes, a eficiência dessa heurı́stica decaiu. Um ponto observado é que as 
meta-heurı́stica utilizadas neste trabalho tiveram dificuldades ao resolver as instâncias 
de Christofidis. Estas demonstraram enorme facilidade para o Branch-and-Bound 
resolver, no entanto, o algoritmo genético e as duas 

versões da busca tabu não tiveram o mesmo resultado. Ademais, este trabalho buscou 
estudar os algoritmos exatos e meta-heurı́sticos disponı́veis na literatura para resolução 
do Problema Quadrático de Alocação. Foi possı́vel comprovar a eficiência do uso de 
meta-heurı́sticas bem como abordar técnicas de hibridização na tentativa de criar novos 
algoritmos com melhor desempenho para resolução de problemas. 
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Algoritmo 1 
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Algoritmo 2 

 

 

Algoritmo 3 
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Algoritmo 4 

 

 

Tabela 1- Restulado do Branch-and-Bound 
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Tabela 2 - Resultados da busca tabu 
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Tabela 3 - Resultados do algoritmo genético 
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Tabela 4 - Resultados algoritmo genético + busca tabu 
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Tabela 5 - Comparativo entre busca tabu simples e busca tabu + algoritmo genético 
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Tabela 6 - Resultados para busca tabu em instâncias grandes 

 

 

Tabela 7 - Resultados para o algoritmo genético em instâncias grandes 
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Tabela 8 - Resultados algoritmo genético + busca tabu em instância grandes 

 

 

Tabela 9 - Comparação entre busca tabu simples e busca tabu+genético em instâncias 
grandes 
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TÍTULO: Estudo da ocorrência e propriedades de nuvens Cirrus sobre a cidade de Natal 

com Lidar durante a campanha MOLOTOV III em 2018 e 2019 

Resumo 

Este relatório apresenta as atividades de pesquisas desenvolvidas no projeto de 
iniciação científica, desde o dia 01 de agosto de 2018 ao dia 31 de julho de 2019, cujo 
objetivo foi realizar um estudo da ocorrência de nuvens Cirrus sobre a cidade de Natal. 
Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizada uma revisão bibliográfica, além de 
medidas feitas no lidar durante a campanha Monitoring Aerosol Longrange 
Transportation Over Natal (MOLOTOVIII), em dias nos quais o equipamento estava 
calibrado e as condições meteorológicas permitiram. 
 
Palavras-chave: LIDAR. LALINET. MOLOTOV. Laser. Calibração. Aerossóis. Duster. 

TITLE: OCCURRENCE AND PROPERTIES STUDY OF CIRRUS CLOUDS OVER THE 

CITY OF NATAL WITH LIDAR DURING MOLOTOV III CAMPAINGN IN 2018 E 2019 

Abstract 

From this report presents the research activities carried out in the scientific initiation 
project, from August 1, 2018 to July 31, 2019, whose objective was to conduct a study 
of the occurrence of Cirrus clouds over the city of Natal. For the development of the 
research, a literature review was carried out, as well as measurements made in the 
handling during the Monitoring Aerosol Longrange Transportation Over Natal 
(MOLOTOVIII) campaign, on days when the equipment was calibrated and weather 
conditions allowed. 
 
Keywords: LIDAR. LALINET. MOLOTOV. Laser. Calibration. Aerosol. Duster. 

Introdução 

1.1 Nuvens Cirrus A nuvens cirrus são identificadas na literatura como as nuvens altas. 
Segundo Vianello e Alves (2012), as nuvens altas podem ser categorizadas em três 
tipos principais, conforme seu gênero definido pelo Atlas internacional de nuvens de 
1972, e até hoje amplamente usado pela comunidade meteorológica, são estes: Cirrus 
(Ci): nuvens isoladas com a forma de filamentos brancos e delicados, de bancos ou de 
faixas estreitas brancas ou em sua maioria brancas. Estas nuvens têm aspecto fibroso 
(cabeludo) ou brilho sedoso, ou ambos os aspectos; Cirrocumulus (Cc): banco, lençol 
ou camada fina de nuvens brancas, sem sombra própria, composta de pequeniníssimos 
elementos em forma de grãos, rugas etc., soldados ou não, e dispostos mais ou menos 
regularmente; a maioria dos elementos tem largura aparente inferior a um grau; 
Cirrostratus (Cs): véu de nuvens transparente e esbranquiçado, de aspecto fibroso 
(cabeludo) ou liso, cobrindo inteira ou parcialmente o céu e dando geralmente lugar a 
fenômenos de halo. 1.2 LALINET A Rede LIDAR da América Latina (LALINET) é uma 
rede de contatos coordenada da América Latina, criada em 2001, que mede o 
coeficiente de retroespalhamento de aerossóis e os perfis de extinção de aerossóis para 
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estudos climatológicos da distribuição de aerossóis na América Latina, bem como outras 
espécies atmosféricas, como ozônio e vapor de água. Essa rede de parceiros 
federativos visa estabelecer um banco de dados consistente e estatisticamente sólido 
para melhorar o entendimento da distribuição de aerossóis no continente e sua 
influência direta e indireta no clima. (LALINET, 2018). 1.3 EARLINET A Rede Européia 
de Pesquisa Aerosol LIDAR, EARLINET, foi criada em 2000 como um projeto de 
pesquisa com o objetivo de criar um banco de dados quantitativo, abrangente e 
estatisticamente significativo para a distribuição horizontal, vertical e temporal de 
aerossóis em escala continental. Desde então, a EARLINET continua fornecendo a mais 
extensa coleção de dados em terra para a distribuição vertical de aerossóis na Europa. 
(EARLINET, 2018) 1.4 Campanha MOLOTOV III A campanha MOLOTOV III foi 
realizada no período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019 com o apoio de duas 
instituições, sendo elas o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) por 
meio de Lasers e Aplicações (CLA-IPEN)/REDE LALINET, juntamente com a 
Universidade de Granada (UGR) por meio da IISTA-CEAMA Andalusian Institute for 
Earth System Research/REDE EARLINET. A campanha MOLOTOV-III tinha objetivos 
como melhoria do procedimento de calibração e controle de qualidade para canais de 
despolarização do LIDAR-Natal a partir de recomendações técnicas no âmbito do 
projeto “Assessment of atmospheric optical properties during biomass burning events 
and long-range transport of desert dust”, mais conhecido como APEL-Project e 
treinamento de alunos de pós-graduação (doutorado e mestrado) e de iniciação 
científica (Graduação) na coleta e processamento de dados LIDAR. E os dados 
coletados seriam para o desenvolvimento de pesquisas específicas, uma delas seria o 
presente trabalho relacionado a nuvens Cirrus. Entretanto, a campanha acabou não nos 
trazendo os resultados esperados pois o equipamento estava com um problema grave 
que interferia nas medições realizadas pelo grupo. 1.5 GP-MOQA O Grupo de Pesquisa 
de Modelagem e Observação de Química da Atmosfera da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (GP-MOQA), reúne professores, pesquisadores, doutorandos, 
mestrandos e alunos de graduação para que seja discutido assuntos de pesquisas 
acadêmicas sobre o LIDAR. São feitas reuniões a cada 15 dias para atualizar todo o 
grupo em relação a trabalhos futuros. Além da principal área de estudo do DUSTER, 
que é a poeira, pessoas que participam do grupo utilizam-no para outras áreas de 
pesquisas, já que o sistema consegue ajudar em diversos tipos de pesquisa. 
 
Metodologia 

 
2.1 O sistema LIDAR O sistema LIDAR é muito atrativo devido algumas características 
específicas tais como, sua alta resolução espacial e temporal e a possibilidade de 
observação do objeto de estudo sem interferência direta e em tempo real. Esses 
atrativos acabam sendo o motivo dele ser tão procurado em relação a várias áreas de 
estudo, e a tendência é que esse equipamento seja cada vez mais procurado. Os 
sistemas LIDAR mais modernos possuem uma configuração mono estática. Os 
sistemas mono estáticos podem ser subdivididos em duas categorias: sistemas 
coaxiais, nos quais o feixe do laser é transmitido coaxialmente ao campo de visão do 
receptor e sistemas biaxiais, nos quais o transmissor e o receptor estão dispostos 
adjacentemente (IPEN, lidar pt 1). O sistema LIDAR DUSTER da UFRN possui a 
configuração monoestática biaxial, como podemos ver na figura 6. A automatização de 
procedimentos, aliada à precisão, acurácia e densidade das coordenadas 
tridimensionais dos pontos adquiridos, de forma rápida, torna a varredura pelo sistema 
LIDAR revolucionária. (Machado, A. M. L. ; Mitishita, E. A., 2006) Os sistemas LIDAR 
que podem ser utilizados em diversas áreas de pesquisa, por isso a importância de 
mantê-lo sempre calibrado mantendo a qualidade dos dados. Ele pode ser útil no estudo 
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de altura da base de nuvens, poluentes da atmosfera, efeitos dos aerossóis no clima do 
planeta, fumaça de queimadas florestais, gases e partículas, poluentes de indústrias, 
transporte de poluição intercontinental, levantamento aéreo e batimetria, pesquisas 
oceânicas, aplicações militares como: detecção de agentes químicos e biológicos, e 
poeiras desérticas que é o principal objetivo de estudo do DUSTER instalado em 
Natal/RN. O DUSTER tem contribuição fundamental no estudo do transporte de poeira 
que ocorre do deserto do Saara até a Amazônia, essa poeira antes de chegar na maior 
floresta do mundo, passa por cima de Natal, permitindo que possamos estudar um 
pouco sobre ela a partir do sistema LIDAR, que fornece dados de extrema importância 
na identificação da poeira desértica contribuindo de forma significativa em pesquisas. 
2.2 Nuvens Cirrus A nuvens cirrus (figura 1) são identificadas na literatura como as 
nuvens altas. Segundo Vianello e Alves (2012), as nuvens altas podem ser 
categorizadas em três tipos principais, conforme seu gênero definido pelo Atlas 
internacional de nuvens de 1972, e até hoje amplamente usado pela comunidade 
meteorológica, são estes: Cirrus (Ci): nuvens isoladas com a forma de filamentos 
brancos e delicados, de bancos ou de faixas estreitas brancas ou em sua maioria 
brancas. Estas nuvens têm aspecto fibroso (cabeludo) ou brilho sedoso, ou ambos os 
aspectos; os cirrus são constituídos de cristais de gelo e, quando o disco solar se 
encontra suficientemente elevado na abóbada celeste, são as mais brancas nuvens 
presentes no céu. Resultam, com frequência, da expansão lateral da bigorna (parte 
superior) de cumulonimbo. Cirrocumulus (Cc): banco, lençol ou camada fina de nuvens 
brancas, sem sombra própria, composta de pequeniníssimos elementos em forma de 
grãos, rugas etc., soldados ou não, e dispostos mais ou menos regularmente; a maioria 
dos elementos tem largura aparente inferior a um grau; Em geral, é composto por cristais 
de gelo, podendo conter gotinhas d’água sobrefundidas que congelam rapidamente. 
(figura 2) Cirrostratus (Cs): véu nebuloso transparente e esbranquiçado, de aspecto 
fibroso ou liso, cobrindo inteira ou parcialmente o céu e geralmente forma o fenômeno 
halo, quando não muito espessa. Por vezes é tão tênue que só é detectada a partir da 
formação do halo. (figura 3) 2.3 Balanço Radiativo Em princípio, a temperatura global 
tende a aumentar principalmente com a presença de nuvens estratiformes (forma de 
“camadas horizontais”) na alta troposfera. Essas nuvens altas (tipo “cirro”) são mais 
tênues, constituídas por cristais de gelo em sua maior parte, e tendem a aquecer o 
Planeta, pois permitem a passagem de ROC, mas absorvem fortemente ROL que 
escaparia para o espaço exterior, ou seja, nuvens cirro intensificam o efeito estufa 
(Molion, 2008). Devido esse fato, sabemos o quanto é importante estudar esse tipo de 
nuvem que pode alterar algo tão válido na nossa atmosfera. Apesar de ter várias 
afirmações sobre o assunto, ainda é algo novo que precisa ser validado de uma forma 
mais específica para que nos dê algo mais claro. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados, são as atividades desempenhadas pela bolsista que consistiram, 
primeiramente, na familiarização com os textos, conforme consta no projeto como 
atividade proposta para o primeiro semestre da bolsa. Essa etapa do trabalho somou os 
conhecimentos da bolsista em sistema lidar, juntamente com medidas feitas durante a 
campanha MOLOTOV e acompanhamento de toda a manutenção e limpeza no período 
inteiro da bolsa para que o equipamento ficasse sempre no melhor estado de 
conservação possível. Apesar da base de conhecimento muito boa sobre o assunto de 
Lidar e nuvens Cirrus, a pesquisa sofreu um atraso por conta da não realização de 
medidas por motivos técnicos que não foram resolvidos a tempo e acabou sendo 
perdida a época de melhor coleta de dados. Na figura 4 temos o resultado de um quick 
look onde podemos observar a presença de nuvem cirrus entre aproximadamente 10 a 
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14 km de altura no dia 01 de janeiro de 2017 pelo período da tarde. Esse dado foi obtido 
a partir do sistema Lidar e algoritmos que ajudam na geração do resultado final. Na 
figura 5 podemos ver o container onde fica armazenado o sistema lidar, que é mostrado 
na figura 6. 
 
Conclusão 

 
Durante o período de desenvolvimento do projeto foi possível conhecer melhor o 
equipamento que ajuda na pesquisa de diversos setores. Incluindo realizar manutenção 
como limpeza e calibração do sistema. De acordo com os resultados e discussões do 
presente relatório foi possível observar a importância da calibração do sistema, já que 
ela corrige erros que prejudicam de forma direta na aquisição de dados, interferindo em 
resultados de pesquisas futuras. E esse foi o problema enfrentado na presente 
pesquisa. Está sendo desenvolvido um artigo sobre o tema aqui referido para que 
possamos buscar melhores resultados sobre o assunto, que é de extrema importância. 
Para futuros trabalhos recomendamos uma boa coleta de dados para que se possa fazer 
os estudos de maneira correta e eficaz, para que possa ser comparado com as 
radiossondas e nos dê resultados concretos para que possamos fazer as análises 
corretas. 
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Figura 1. Nuvem Cirros 

 

 

Figura 2. Nuvem Cirrocumulus 
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Figura 3. Nuvem Cirrostratus 

 

 

Figura 4. Programa Labview 
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Figura 5. Container que armazena o equipamento do sistema lidar DUSTER localizado 
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
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Figura 6. Equipamentos que compõem o sistema lidar, ponto 1 Transmissor, ponto 2 
Receptor. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de algoritmos para otimização do planejamento do 

tratamento radioterápico 

Resumo 

Segundo o INCA (INCA 2017), câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 
doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células, que invadem 
tecidos e órgãos, podendo espalhar-se pelo corpo do paciente. Uma forma de 
tratamento para tal doença é a radioterapia, onde por meio da radiação pode-se atingir 
o objetivo de eliminação por completo do tumor encontrado. No tratamento radioterápico 
podemos encontrar três problemas classificados como de otimização estes são: 
selecionar os ângulos de incidência dos feixes de radiação ou problema da geometria, 
calcular a intensidade dos feixes ou problema da intensidade, e definir uma sequência 
de entrega da radiação ou problema da realização. O trabalho em questão visa realizar 
um estudo sobre a bibliografia atual para que assim seja possível contribuir para a 
melhoria e otimização dos processos envolvidos no tratamento radioterápico. 
 
Palavras-chave: Otimização. Radioterapia. Multiobjetivo 

TITLE: Optimization of radiotherapy treatment planning: a multiobjective approach 

Abstract 

According to INCA (INCA 2017), cancer is the name given to a group of more than 100 
diseases that have in common the disordered growth of cells that invade tissues and 
organs and may spread throughout the patient's body. One form of treatment for such 
disease is radiotherapy, where radiation can achieve the goal of completely eliminating 
the tumor found. In radiotherapy treatment we can find three problems classified as 
optimization these are: select the incidence angles of the radiation beams or geometry 
problem, calculate the beam intensity or intensity problem, and define a radiation delivery 
sequence or realization problem . The work in question aims to conduct a study on the 
current literature so that it is possible to contribute to the improvement and optimization 
of the processes involved in radiotherapy treatment. 
 
Keywords: Optimization. Radiotherap. Multiobjective 

Introdução 

Um estudo levantado pelo INCA (INCA 2017) apresenta que no biênio 2018-2019 devem 
surgir mais de 600 mil novos casos de câncer por ano. Assim, para tratar essa doença 
existem dois principais tratamentos: a radioterapia e a quimioterapia. Em relação a 
radioterapia, o médico responsável pelo paciente realiza o tratamento com tentativas e 
erros, baseado em sua experiência, já que ele prescreve uma série de posições que o 
paciente deve estar em relação a máquina de radioterapia combinado com uma série 
de quantidades de feixes de intensidade para aquelas posições e ainda formatos para 
cada posição, para que a incidência no tecido cancerígeno seja maior e, nos órgãos 
saudáveis, menor. Dada essa situação elencamos três problemas NP-difíceis que 
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permeiam o planejamento do tratamento de radioterapia, são eles: selecionar os 
ângulos de incidência dos feixes de radiação ou problema da geometria, calcular a 
intensidade dos feixes ou problema da intensidade, e definir uma sequência de entrega 
da radiação ou problema da realização (ACOSTA et al., 2008). Os dois primeiros 
problemas, geralmente são atacados em conjunto, de forma a combinar meta-
heurísticas e modelos matemáticos, onde o problema da geometria geralmente possui 
um bom desempenho ao ser tratado com meta-heurísticas enquanto o da intensidade 
possui um melhor resultado quando tratado com modelos matemáticos para o problema. 
Segundo Raidl (2006), nos últimos vinte anos, é crescente a quantidade de pesquisas 
cujas abordagens combinam (mesclam) diferentes estratégias de solução, como meta-
heurísticas, algoritmos exatos e estratégias correlatas em Inteligência Artificial, o que 
denomina-se algoritmos híbridos. O trabalho em questão realizou uma pesquisa 
bibliográfica observando o estado da arte para que fosse possível efetuar melhorias no 
tratamento radioterápico. À luz da análise da literatura, é proposta a adoção de um 
modelo matemático mais recente e promissor da literatura para continuação das 
atividades do projeto de pesquisa. As demais fases descritas no plano de trabalho, não 
foram realizadas pelo pouco tempo de trabalho que foi realizado pela bolsista, visto que 
sua permanência no projeto foram somente de alguns meses sendo possível avançar 
apenas na revisão bibliográfica e no amadurecimento do modelo a ser adotado para 
resolver o problema da intensidade. 
 
Metodologia 

 
Dada a natureza do problema, foi necessário adquirir conhecimentos específicos, 
conceitos de diferentes áreas, para que o problema pudesse ser entendido como um 
todo. Em geral, esses estudos foram direcionados à física e/ou às ciências da saúde. 
Isso se tornou relevante especialmente para entender os modelos matemáticos 
relacionados ao problema da intensidade e definir a função objetivo a ser otimizada, 
levando em conta os efeitos da radiação no tratamento do câncer e na qualidade de 
vida do paciente. Esse fato demonstra que, para um aluno ou profissional da área de 
computação atuar na otimização do tratamento radioterápico (assim como em outros 
problemas de natureza intrinsecamente interdisciplinar), faz-se necessário um tempo de 
preparação, devido à quantidade de conhecimentos/conceitos complexos envolvidos no 
entendimento do problema a ser tratado. Como mencionado anteriormente, durante a 
atuação no projeto de pesquisa em questão, realizou-se uma revisão de literatura, como 
exposto no plano de trabalho, para que assim pudéssemos dar prosseguimento às 
próximas fases do projeto. Esta fase que foi realizada até o presente momento, consistiu 
em uma busca por artigos científicos nas principais bases de pesquisa, como Springer, 
Science Direct, dentre outras, a partir do portal de periódicos da Capes. Dessa forma, 
neste trabalho, apresentaremos breves descrições dos principais artigos estudados, os 
quais contemplam propostas de soluções algorítmicas para problemas de otimização do 
planejamento do tratamento radioterápico. 
 
Resultados e Discussões 

 
Lust, 2009: New metaheuristics for solving MOCO problems: application to the knapsack 
problem, the traveling salesman problem and IMRT optimization. Dentre outros 
problemas de otimização combinatória com múltiplos objetivos, esta tese aborda o 
Problema da Realização para IMRT. As metaheurísticas propostas são: Pareto Ranking 
Tabu Search (PRTS), Memetic Multiobjective Tabu Search (MEMOTS) e Two-phase 
Pareto Local Search (2PPLS). O Problema da Realização consiste em decompor uma 
matriz de intensidades de um feixe em uma soma linear de matrizes binárias, chamadas 
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de segmentos, levando em conta o tempo de decomposição, a quantidade de 
segmentos e o caminho construído pela ordenação dos segmentos. O 2PPLS é aplicado 
e comparado com uma heurística de outro autor. As conclusões são que os resultados 
obtidos pelo 2PPLS para o objetivo (3) são entre 20% e 45% melhores que os da 
heurística. Para os outros objetivos, os resultados mostram uma pequena melhoria, o 
que mostram que o 2PPLS é realmente promissor. Bertsimas et al., 2013: A hybrid 
approach to beam angle optimization in intensity-modulated radiation therapy Os autores 
abordam de forma conjunta os problemas de seleção de ângulos e cálculo de 
intensidade dos feixes para IMRT por meio de um método que hibridiza Simulated 
Annealing (SA) com Gradiente Descendente (GD). O algoritmo alterna iterações do GD 
com iterações do SA. O GD é empregado com o objetivo de rapidamente localizar 
mínimos locais, enquanto o SA é usado para escapar de mínimos locais, promovendo 
um equilíbrio entre intensificação e diversificação da busca. Um modelo de programação 
linear é usado para calcular a função objetivo associada ao problema da intensidade. 
Foram realizados experimentos com casos simulado e real de tumor pancreático em 
comparação com o SA, o GD e uma configuração inicial equiespaçada. Concluiu-se que 
o HM consegue superar ambos os métodos. Obal et al., 2013: Multiobjective Approach 
in Plans for Treatment of Cancer by Radiotherapy. Neste trabalho, propõe-se um modelo 
de otimização com múltiplos objetivos para o problema da intensidade dos feixes de 
radiação no contexto da 3D-CRT. O modelo pode ser classificado como sendo de 
programação linear. Os objetivos a serem otimizados levam em conta que existe uma 
prescrição médica, em Gys, da dose máxima e mínima no tumor e das doses máximas 
nos tecidos saudáveis e tecidos nobres. A partir dessa prescrição, usando uma matriz 
de dose, as funções a serem otimizadas são: a minimização dos desvios de limite 
superior de dose no tumor, a minimização dos desvios de limite superior de dose nos 
tecidos saudáveis, a minimização dos desvios de limite superior de dose nos tecidos 
nobres e a minimização do desvio de limite inferior de dose no tumor. O solver do 
MATLAB é usado em conjunto com o método da soma ponderada para um conjunto 
variado de pesos de forma a obter um conjunto de soluções pertencentes ao conjunto 
ótimo de Pareto. BREEDVELD, S.; HEIJMEN, B. An interior-point implementation 
developed and tuned for radiation therapy treatment planning. CrossMark, 2016 A 
abordagem descrita neste artigo é o solucionador matemático usado no Erasmus-
iCycle, tendo como proposta principal um modelo matemático e o desenvolvimento de 
algoritmos para oferecer suporte a diferentes técnicas e abordagens clínicas. 
Apresentando bons resultados, mostrando superioridade quando comparado ao 
tratamento tradicional da radioterapia, quando este é por tentativa e erro manual. 
BREEDVELD, S.; HEIJMEN, B. Data for TROTS – The Radiotherapy Optimisation Test 
Set. Data in brief, Elsevier. 2017 O conjunto de testes de otimização de radioterapia 
(TROTS) é um extenso conjunto de problemas originados no planejamento do 
tratamento de radioterapia. Este conjunto de dados foi criado para fornecer informação 
densa e em larga escala para medir o desempenho e a qualidade das soluções 
matemáticas e algorítmicas encontradas, além de fornecer um conjunto de dados para 
investigar a otimização e tomada de decisão com vários critérios. O conjunto de dados 
contém 120 problemas (pacientes), divididos em 6 protocolos de tratamento e tipos de 
tumor diferentes. Cada problema contém dados numéricos, uma configuração para o 
problema de otimização e dados necessários para visualizar e interpretar os resultados. 
BREEDVELD, S.; HEIJMEN, B. Multi-criteria optimization and decision-making in 
radiotherapy. European Journal of Operational Research, Elsevier. 2018 O trabalho em 
questão visa explorar aspectos multicritério e de tomada de decisão da otimização do 
plano de tratamento com radioterapia, descrevendo também o uso de critérios múltiplos 
e métodos de tomada de decisão usados na radioterapia moderna. São fornecidas 
diretrizes básicas de planejamento de tratamento e orientações para conjuntos de dados 
para aqueles que desejam explorar ainda mais o campo da radioterapia. 
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Conclusão 

 
No trabalho em questão foi realizado um estudo do problema de otimização existente 
no processo de tratamento radioterápico, apresentando uma visão geral do tema, 
abordando os principais artigos sobre o assunto em questão. Como trabalhos futuros 
teríamos os próximos passos relatados no plano do projeto, como comparação entre 
algoritmos, implementação de um algoritmo propondo melhoria para o problema da 
radioterapia desenvolvendo uma abordagem híbrida de algoritmos exatos e 
metaheurísticos para resolver o problema conjunto da intensidade e da geometria 
usando modelo matemático proposto na literatura para o problema da intensidade e 
desenvolvendo abordagens (meta)heurísticas para solução do problema da geometria. 
Após a elaboração do algoritmo, realizaremos experimentos computacionais com 
instâncias de um banco de dados da literatura (Data for TROTS). O objetivo dos 
experimentos é avaliar o algoritmo desenvolvido, analisando o tempo gasto para obter 
a solução além da qualidade da mesma. De acordo com a análise da literatura, 
detectamos que o modelo matemático proposto pelo Breedveld no Erasmus-iCycle é 
mais robusto que o modelo de Obal adotado no projeto de pesquisa até o momento. 
Sendo assim, definimos que este deve ser o modelo adotado para o problema da 
intensidade em abordagens algorítmicas futuras. 
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TÍTULO: Fator de amortecimento de spin em sistemas flexiveis estruturados 

artificialmente. 

Resumo 

Com o passar dos anos, a eletrônica tem sua eficiência posta a prova. Graças a 
miniaturização dos sistemas, a dissipação de calor e o consumo de energia que são 
problemas recorrentes no que diz respeito ao desenvolvimento de novos dispositivos. 
Nos últimos dez anos, os estudos na área da spintrônica indicam que o descobrimento 
de efeitos spintrônicos têm consequências promissoras no que diz respeito a melhorias 
no consumo de energia, e também no calor dissipado de um sistema. 
Este trabalho contará com uma abordagem aos métodos de caracterização magnética 
quase estática e dinâmica a fim de obter informações mais intrínsecas da matéria com 
ênfase no fator de amortecimento de spin e principalmente da anisotropia de amostras 
depositadas nos substratos de vidro e Kapton, pelo processo conhecido como 
sputtering. 

  

 
 
Palavras-chave: spintrônica, fator de amortecimento de spin, anisotropia uniaxial 

TITLE: Spin damping factor in flexible systems is artificially structured. 

Abstract 

 

Over the years, electronics have been tested for efficiency. Thanks to systems 
miniaturization, heat dissipation and power consumption, which are recurring problems 
when developing new devices. Over the past ten years, studies in the field of spintronics 
indicate that the discovery of spintronic effects has promising consequences for 
improvements in energy consumption as well as the dissipated heat of a system. This 
work will have an approach to the quasi static and dynamic magnetic characterization 
methods in order to obtain more intrinsic information of matter with emphasis on spin 
damping factor and mainly on anisotropy of samples deposited on glass and Kapton 
substrates, by the process known as sputtering 

 
 
Keywords: spintronics, spin damping factor, uniaxial anisotropy 

Introdução 
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Com o passar dos anos, a eletrônica tem sua eficiência posta a prova. Graças a 
miniaturização dos sistemas, a dissipação de calor e o consumo de energia que são 
problemas recorrentes no que diz respeito ao desenvolvimento de novos dispositivos. 
Nos últimos dez anos, os estudos na área da spintrônica indicam que o descobrimento 
de efeitos spintrônicos têm consequências promissoras no que diz respeito a melhorias 
no consumo de energia, e também no calor dissipado de um sistema. 

Este trabalho contará com uma abordagem à spin caloritrônica e a spintrônica, com 
enfase nos efeitos ISHE(Inverse Spin Hall Effect) e Seebeck de spin, analisados em 
filmes finos de CoFeB e W como caplayer, variando entre espessuras de 20nm, 50nm, 
75nm e 100 nm, produzidos pelo processo de Magnetron Sputtering. 

Atualmente, existem formas distintas de se obter correntes de spin, uma dessas, 
conhecida como efeito Seebeck de spin, consiste em aplicar um gradiente de 
temperatura, convencionalmente longitudinal em um filme com camada magnética. A 
aplicação de gradiente de temperatura em um filme magnético cria um desbalanço nos 
spins ao longo da amostra. O que se evidencia é um acumulo de spin up em uma 
extremidade e spin down em outra, gerando assim uma corrente de 
spins~\cite{santos2018spintronica}. O efeito ISHE é uma forma de mensurar a corrente 
de spin, pois, uma vez que gerada, será convertida em corrente de carga, que será 
medida e, caso o material seja isolante, será puramente devido à corrente de spin por 
não haver nenhum transportador de carga ao longo da amostra. Caso o filme seja 
magnético e condutor, haverá uma parcela do efeito Nernst Anômalo na corrente de 
carga gerada. 

Este trabalho contém, além de um estudo a respeito da ação das correntes de spin em 
materiais ferromagnéticos, contribuições experimentais na caracterização magnética 
dinâmica e quase estática de filmes finos, afim de entender a respeito das propriedades 
magnéticas de sistemas nano estruturados. Para os experimentos de caracterização, 
serão utilizados os seguintes equipamentos: VSM, FMR , e por fim uma montagem 
experimental para observar as contribuições tanto do efeito Nernst quanto do efeito 
Seebeck de spin. 

 
Metodologia 

 
 
1. Produção de Amostras por Magnetron Sputtering: Filmes finos de CoFeB e CoFeAl 
serão depositados em substratos rígidos (vidro) e flexíveis (Kapton) para futuras 
caracterização com diferentes técnicas experimentais do LNLS. 
2. Caracterização magnética dinâmica: A caracterização magnética dinâmica será 
realizada pela técnica de FMR onde o fator de amortecimento pode ser obtido de 
maneira rápida e eficiente. 

3. Integração dos Dados: Considerando que temos dois planos de trabalhos vinculados 
ao projeto de pesquisa principal precisamos finalizar o projeto através de uma 
integração dos dados coletados com a caracterização estrutural e método de deposição. 
Diante disso, reuniões regulares são necessárias para que possamos realizar a 
integração e discussão dos resultados parciais obtidos por cada equipe executora. 
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Resultados e Discussões 

 

Nesta sessão, os resultados dos processos experimentais realizados nas amostras 
serão apresentados. Na primeira subsessão serão apresentados os resultados dos 
filmes de CoFeB, obtidos por meio do DRX. Na segunda, as propriedades magnéticas 
obtidas nos processos de caracterização quase estática por meio do VSM serão 
expostas. Por fim, na terceira subsessão, os processos de caracterização dinâmica 
possibilitados pelo FMR serão apresentados. 

Estrutura dos filmes 

A estrutura dos filmes de CoFeB foi obtida através da técnica de difração de raios X a 
altos e baixos angulos. As figuras abaixo mostram os resultados obtidos. Desses 
gráficos podemos concluir que as amostras apresentam caracteristicas de filmes 
amorfos, uma vez que nenhum pico para a liga de CoFeB foi observado. Fato este 
esperado, uma vez que o substrato utilizado nesta análise foi o vidro, um substrato 
amorfo assim como o Kapton. Analisando a caracterização a baixo ângulo (XRR) 
podemos perceber claramente os picos de interferência provenientes da interface 
filme/substrato para a amostra com espessura de 20nm. Por outro lado, para amostra 
com espessura de 100 nm, tais picos foram suprimidos devido a elevada espessura da 
camada de CoFeB. 

Mesmo com propriedades amorfas para os filmes estudados, fomos capazes de induzir 
anisotropia uniaxial nas amostras, como será discutido na próxima seção. 

Propriedades magnéticas 

A obtenção das propriedades magnéticas 

foi realizada através de curvas de histerese, variando o ângulo de aplicação do campo 
magnético externo no intervalo de $0^\circ$ a $180^\circ$. Como discutido 
anteriormente, durante a deposição das amostras, um campo magnético externo de 
$1.0$kOe foi aplicado na direção perpendicular ao eixo principal do substrato, com o 
intuito de induzir uma anisotropia uniaxial no nosso sistema. 

A figura abaixo mostra as curvas de magnetização do CoFeB depositado em substratos 
de vidro (Fig 5 - esquerda) e Kapton (Fig. 5 - direita). 

De uma forma geral podemos observar a eficiência na indução da anisotria empregada 
durante a deposição. Fato este caracterizirado pela evolução da forma das curvas 
saindo de uma curva "quadrada" quando medida com o campo aplicado na mesma 
direção da anisotropia induzida, para uma curva sem coercividade quando o campo é 
aplicado perpendicular a esta direção. No entanto, tal indução foi mais eficiente para a 
amostra depositada sobre o substrato de vidro em comparação ao depositado sobre 
Kapton. Esta caracteristica é esperada devido a flexibilidade do Kapton quando 
comparado ao vidro. Para fazer um estudo detalhado das anisotropias existentes no 
nosso sistema, medidas de FMR em função do ângulo do campo aplicado foram 
realizadas e serão discutidas na próxima seção. 
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Caracterização dinâmica 

Figura 6 (a) e (b) mostram curvas representativas da absorção de ressonância para as 
amostras de CoFeB com 100 nm, crescidas sobre substrato de vidro e Kapton, 
respectivamente. Em ambas as curvas é evidente um intenso modo de absorção 
principal relacionado ao filme de CoFeB, como esperado. Tomando uma análise angular 
do campo de ressonância (H$_r$) e da largura de linha $\Delta H$ como uma função do 
ângulo do campo magnético externo aplicado é possível tirar importantes informações 
da anisotropia induzida nas amostras estudadas. As Figs. 6(c) - (d) mostram estas 
curvas para as amostras estudadas. De uma foram geral, analisando o comportamento 
de H$_r$ fica evidente uma simetria C2, característica de uma amostra com 
comportamento uniaxial. No entanto, podemos observar uma menor disperção da 
anisotorpia para amostra crescida sobre substrato de vidro, quando comparado com a 
amostra sobre Kapton. Isso é caracterizado pela proximidade da forma senoidal 
apresentada pela curva obtida para a amostra sobre vidro quando comparada a obtida 
sobre Kapton. Em particular, para esta última percebemos uma deformação da forma 
senoidal, característica de uma disperção da anistropia. 

Os resultados apresentados para a caracterização de FMR corroboram com os 
resultados obtidos para a caracterização magnética mostradas na Fig. 6. 

 
Conclusão 

 

Este trabalho tem como principal intenção contribuir com o estudo das propriedades 
dinâmica da magnetização em filmes finos depositados sobre substratos flexiveis, a fim 
de usar tais sistemas como elementos sensores em dispositivos eletrônicos com maior 
eficiência energética. 

Quanto aos diferentes substratos, os resultados obtidos mostram que os efeitos de 
caracterização magnética sofrem algumas modificações quando depositados em um 
substrato flexíveis. As amostras produzidas em Kapton, assim como as em vidro 
apresentaram uma anisotropia uniaxial caracterizada por uma simetria do tipo C2 
quando medidas de FMR são realizadas. Como perspectiva para continuação dos 
trabalhos, simulações computacionais serão realizadas com o intuito de estimar o fator 
de amortecimento dos sistemas estudados. Além disso, considerando as característica 
magnetostrictivas da liga de CoFeB, medidas sob stress mecânico serão explorados 
neste próximo ano. 
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vsm do cfb em kapton 
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vsm do cfb em vidro 

 

 

fmr do cfb em kapton 
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fmr do cfb em vidro 

 

 

drx 20 nm alto angulo 
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drx 20nm baixo angulo 

 

 

drx 100 nm alto angulo 
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drx 100nm baixo angulo 
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TÍTULO: A Reatividade das Piridinas (tipo N-óxido): Um Estudo Teórico-Computacional 

Resumo 

 

Fazendo o uso de metodologias atuais de química computacional, pretende-se 
investigar o papel mecanístico desempenhado pelos sais de fosfônio nas reações de 
aminação com piridinas (tipo N-óxido). Partindo da apuração do mecanismo proposto 
por Londregan, assim esclarecendo suas limitações para desenvolver propostas 
mecanisticas baseada em novas e adequadas evidências de cálculo que possam sugerir 
explicações para ativação dessas piridinas com aditivos. Promovendo uma contribuição 
teórica para a compressão dessas reações e atuando como suporte as pesquisas 
futuras que envolvam reatividade de aminopiridinas, e o comportamento dos sais de 
fosfônio tanto em reações de aminação quanto em suas demais aplicações usuais. 

 
 
Palavras-chave: N-óxido de piridina.Mecanismo de Londregan.Sais de fosfônio.DFT 

TITLE: Reactivity of N-oxide Pyridines: A Theoretical and Computational Study 

Abstract 

 

Using current methodologies of computational chemistry, we this study intends to 
investigate the mechanistic role made by phosphonium salts in the amination reactions 
with pyridines (N-oxide type). Based on the investigation of the mechanism proposed by 
Londregan, thus clarifying its limitations to develop mechanistic proposals based on new 
and adequate calculation evidence that may suggest explanations for activation of these 
pyridines with additives. Promoting a theoretical contribution to the compression of these 
reactions and supporting future research involving aminopyridine reactivity, and the 
behavior of phosphonium salts in both amination reactions and their usual applications. 

 
 
Keywords: Pyridine N-Oxide.Londregan mechanism.Phosphonium salts.DFT 

Introdução 

Na última década o interesse em pequenas moléculas de aminopiridinas tem crescido 
substancialmente, devido principalmente ao seu potencial uso quimioterapêutico.1 
Convencionalmente, a síntese dessas moléculas são realizadas a partir de uma reação 
de aminação, por exemplo, a síntese de 2-aminopiridinas envolve um deslocamento 
nucleófílico (ou substituição nuclefílica aromática, SNAr) de 2-halogenopiridinas 
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correspondentes com uma amina de interesse. Entretanto, os rendimentos para a 
reação de aminação convencional são frequentemente baixos e, na maioria dos casos, 
necessitam de temperaturas e pressões elevadas.2,3 Tais condições agressivas podem 
resultar numa degradação indesejada do substrato ou produto, tornando o processo 
catalítico pouco atrativo. Outro procedimento alternativo que vem se destacando na 
síntese de 2-aminopiridinas é a partir de piridinas (tipo N-óxido) em vez das 2-
halogenopiridinas.6,7 A reação ocorre a partir de piridinas (tipo N-óxido) com um agente 
de ativação (A-X = Ts2O, TsCl, Ac2O, etc.), que aumenta o caráter eletrofílico da 
posição 2, permitindo assim a adição nucleofílica da amina sob condições relativamente 
brandas quando comparado as outras estratégias sintéticas supracitadas. Infelizmente, 
sob estas condições esta reação de aminação a partir das piridinas (tipo N-óxido) não 
apresenta a seletividade desejada, uma vez que têm sido relatadas reações colaterais 
como, por exemplo, a adição do contra-íon (X-) na posição 4.8 Uma estratégia eficiente 
tem se destacado para transformar N-óxido de piridina em 2-aminopiridinas, usando 
aditivos de cloreto de fosforila ou sais de fosfônio no meio reacional.9 Esse tipo de 
aditivo tem permitido expandir e melhorar a reatividade de aminas com piridinas (tipo N-
óxido), mantendo as condições brandas desejáveis e minimizando reações colaterais 
indesejáveis, ou seja, melhorando a seletividade. 

Londregan e colaboradores tem publicado um estudo sistemático sobre a eficiência de 
uma série de sais de fosfônio na reação de aminação de piridinas (N-óxido, e uma 
proposta de mecanismo reacional para a síntese de 2-aminopiridinas.4 

Contudo, avanços são necessários para potencializar a reatividade de aminas com 
piridinas (tipo N-óxido) e, neste caso é de suma importância compreender o papel 
desempenhado pelos aditivos nas reações de aminação com piridinas (tipo N-óxido), 
obtendo assim informações necessárias ao controle físico-químico e de rendimento 
reacional, tal proposta dispõe uma grande contribuição, pois com uma rota de síntese 
definida em conjunto as informações de controle físico-químico adquiridas, temos a 
possibilidade de uma síntese de maior rendimento e rapidez, além da contribuição 
teórica aos estudos de reações similares. 

Em vista que o mecanismo proposto aparenta anormal diante as características dos 
reagentes e sua dupla carga positiva em intermediários, é de intento a pesquisa, estudar 
o mecanismo de Londregan e desenvolver novas propostas mecanísticas, baseadas na 
abordagem da química teórico-computacional que sugira explicações para ativação 
dessas piridinas com aditivos, com finalidade em descobrir o mecanismo mais favorável 
levando a compreensão do papel mecanístico desempenhado pelos sais de fosfônio 
nas reações de aminação com N-óxido de piridina. 

 

 
Metodologia 

 
Em química, uma questão fundamental a ser respondida é por que e como ocorre uma 
reação. É preciso, por exemplo, entender o que acontece quando as moléculas 
interagem umas com as outras. Uma tarefa realizada com frequência nos laboratórios 
de química é a determinação de mecanismos de reação. Para isso, é necessárias 
informações sobre a estabilidade termodinâmica das moléculas e as suas velocidades 
de reações. 
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Do ponto de vista da química teórico-computacional a investigação de um processo 
reacional passa inicialmente pela caracterização da superfície de energia potencial 
(PES, do inglês potential energy surface), que corresponde à energia potencial em 
função das posições dos átomos que participam da reação.10,11 Então, muitas reações 
químicas ocorrem no estado eletrônico de mais baixa energia. Nesse aspecto temos 
moléculas estáveis no estado fundamental representando os mínimos nas PES. 
Conforme uma reação prossegue, teremos algumas ligações químicas sendo formadas 
e outras quebradas. Neste ponto da PES a energia potencial aumenta até um valor 
máximo. A geometria neste momento é chamada de estado de transição (TS, do inglês 
transition state). Observa-se que as moléculas podem sofrer algumas modificações 
geométricas no TS com relação às estruturas referentes aos mínimos mais próximos. 

A investigação dos processos reacionais em química computacional passa, 
essencialmente, por cálculos de energia eletrônica, em que se obtêm informações sobre 
as energias e as mudanças estruturais relativas das espécies envolvidas nas reações 
químicas. Neste caso, a confiabilidade da proposta de um provável mecanismo 
reacional está fortemente conectada com a exatidão do método de estrutura eletrônica 
escolhido para caracterizar a PES.12 

A quantidade de métodos quânticos de estrutura eletrônica é enorme na 
atualidade.13,14 A escolha dos métodos de estrutura eletrônica no estudo de 
propriedades moleculares, geralmente, depende da relação custo-benefício, ou seja, 
demanda computacional versus exatidão. Os métodos pós-HF, particularmente os 
métodos MR-CISD, CASPT2 e CCSD(T), apresentam alta exatidão e alta demanda 
computacional. Diferentemente, métodos como funcionais da densidade (DFT, do inglês 
density functional theory) e semiempíricos são conhecidos pela de menor demanda 
computacional, porém, é necessário ter garantias (que algumas vezes não são possíveis 
obter) da aplicabilidade destes métodos em “nichos” específicos de propriedades e 
sistemas moleculares.15,20 

Os métodos baseados na teoria do funcional da densidade se tornaram muito populares 
nos últimos anos. Isso por que estes métodos possuem um custo/benefício aceitável se 
comparado aos métodos pós-HF, além de uma grande potencialidade de aplicações. 
Neste sentido, o desenvolvimento de funcionais da densidade tornou-se uma área 
bastante ativa e, de fato, a lista atual de funcionais disponíveis é grande nos vários 
softwares de química quântica, podendo tornar a escolha do funcional adequado ao 
estudo de interesse uma tarefa um pouco complicada. Na literatura há vários 
Benchmarks que auxiliam na escolha do funcional mais adequado para o problema em 
questão.21 Por exemplo, Thrular e colaboradores têm desenvolvido uma série de 
funcionais chamados de Minnesota Functionals22 que apresentam ampla aplicabilidade 
em química. Entre eles, a classe de funcionais M06 (que incluem M06-2X, M06 e M06-
L) vem recebendo destaque pelos bons resultados para propriedades termodinâmicas 
dos elementos do grupo principal, interações não covalentes e sistemas com metais de 
transição. 

 
Resultados e Discussões 

 
Utilizando o funcional m062x, sem solvente com a função de base 6-31+G(d), foram 
realizados os cálculos de optimização e frequência dos reagentes, estados de transição 
(TS), intermediários e produtos do mecanismo proposto por Londregan. 
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Porém, o perfil energético com essa metodologia, figura 2, não demonstrou ser 
representativo quando o calculado apresentou um valor positivo, que não possui 
semelhança ao experimental, uma vez que em todos os ensaios, os resultados 
demonstram ser extremamente favoráveis a acontecerem em condições 
ambiente.(Referência) Isso indica, uma necessidade de uma nova abordagem 
metodológica, então todos os cálculos foram refeitos com efeito de solvatação mantendo 
o funcional e conjunto de base, onde o solvente utilizado foi o diclorometano. 

Diante a capacidade computacional disponibilizada pelo NPAD-UFRN (Núcleo de 
processamento de alto desempenho), foi possível implementa mais uma leva cálculos 
incluindo um funcional mais atual e um conjunto de base mais adequada para o 
elemento bromo, onde igualmente foi incluso a solvatação. Com os resultados dessas 
três abordagens foram gerados um mapa de perfil energético reacional 1, 2 e 3 
representando as diferentes metodologias, sendo apresentados respectivamente como 
figura 2, 3 e 4. 

É notável a diferença exorbitante dos perfis energéticos entre os três perfis, em 
destaque a mudança de espontaneidade termodinâmica quando incluso o efeito de 
solvatação, ao contrario dos resultados obtidos no primeiro perfil, o primeiro 
intermediário (INT1) apresenta uma diferença de 146,679 kcal.mol-1 quando descrito 
com solvente pelo m062x, todos esses detalhes indicam a importância do efeito solvente 
nessa reação e sua possível influencia na estabilização das duplas cargas positivas 
geradas pelos intermediários INT1 e INT2. 

Inicialmente, antes dos cálculos dos perfis 2 e 3, não se imaginava a importância do 
solvente para essa reação, e sim que talvez uma substituição não seria o mecanismo 
mais adequado para essa reação com o sal de fosfônio, então antes da inclusão dessas 
duas metodologias foi elaborada algumas propostas mecanisticas, onde incluso a ideia 
de que poderia ocorrer uma adição da piridina N-óxido ao sal de fosfônio em posição 
cis ou trans, assim como talvez ocorresse uma ativação dessa piridina na posição orto 
pelo pirrol antes da substituição ou adição. Esses cálculos levaram a resultados bem 
mais prováveis diante a substituição direta sem solvatação, apresentando barreiras de 
intermediários de 50 kcal.mol-1 ao invés de 170 kcal.mol-1 como no perfil 1, o que tomou 
como foco por um bom tempo a pesquisa, no entanto, após refazer os cálculos com a 
solvatação inclusa, já que nem os produtos se enquadravam as evidencias 
experimentais, percebeu-se uma virada uma grande de perfil energético na proposta de 
Londregran, destacando-a novamente como mais adequada para a descrição da 
reação, não existindo então a necessidade de explorar no momento outras propostas. 

 
Conclusão 

 

Baseando-se nos resultados dos cálculos o mecanismo proposto pelo Londregran, 
mostrou-se adequado para essa reação quando em solvatação de diclorometano, 
apesar dessa conclusão os resultados apontam para diversas perguntas importantes 
relacionadas a esse mecanismo reacional, que podem ser utilizadas para o 
entendimento da reatividade das espécies envolvidas, como a contribuição do solvente 
para a estabilização dos intermediários e produtos, levando em consideração a dupla 
carga dos INT1 e INT2, como do íon bromo na substituição, tão quanto a influência da 
estrutura do aditivo de fosforo para rendimento da reação, onde é necessário mais 
sequências de cálculos para discutir esse comportamento. 
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Figura 1: Esquema reacional proposto por Londregan Fonte: A. T. Londregan, S. 
Jennings and L. Wei, Org. Lett., 2010, 12, 5254. 
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Figura 2. Mapa de perfil energético reacional empregando a metodologia m062x 6-
31+g(d,p) sem solvente. Fonte: Autoria própria 
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Figura 3. Mapa de perfil energético reacional empregando a metodologia m062x 6-
31+g(d,p) com solvente. Fonte: Autoria própria 
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Figura 4. Mapa de perfil energético reacional empregando a metodologia APFD 6-
311+g(3df,2p) com solvente. Fonte: Autoria própria 
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TÍTULO: PASTAS DE CIMENTO CONTENDO RESINA DE POLIURETANO (P.U) 

PARA APLICAÇÃO EM POÇOS COM RISCOS DE MIGRAÇÃO DE GÁS 

Resumo 

Avaliar a aplicabilidade de aditivos químicos em pastas de cimento para poços com risco 
de migração de gás. Este trabalho foca no estudo de aditivos químicos juntamente com 
a resina poliuretano (P.U) para a analise de suas propriedades quando em sistema de 
pasta de cimento para se aplicada na operação em poços de petróleo com o risco de 
migração de gás e, dessa maneira, ser avaliada sua possível aplicabilidade neste 
cenário e situação que pode por vezes ocorrer em uma operação de perfuração de poço, 
cimentação ou ate mesmo se estender para outras fases em longo prazo da vida útil do 
poço perfurado, sendo que, foi desenvolvido este estudo para avaliar a aplicabilidade 
da resina ainda em curto prazo de tempo logo após o final da fase de circulação da 
pasta de cimento no interior do poço ate à sua pega. 
 
Palavras-chave: migração de gás,risco,curto prazo, aditivos, resina, p.u 

TITLE: Evaluate the applicability of chemical additives in cement pastes for wells with 

risk of gas migration. 

Abstract 

This paper focuses on the study of chemical additives together with polyurethane resin 
(PU) for the analysis of their properties when in a cement paste system to be applied in 
the operation of oil wells with the risk of gas migration and, thus, Its possible applicability 
in this scenario and situation that may sometimes occur in a well drilling operation, 
cementing or even extending to other long term phases of the well drilling life can be 
evaluated. the applicability of the resin in a short period of time soon after the end of the 
cement paste circulation phase inside the well until its handling. 
 
Keywords: \gas migration, risk, short term, additives, resin, p.u 

Introdução 

INTRODUÇÃO A cimentação de poços de petróleo é uma das áreas da engenharia de 
maior crescimento tecnológico na atualidade, com o desenvolvimento de pastas de 
cimento para aplicação em diversos estágios nesta operação, como na fixação dos 
revestimentos de superfície, intermediário e etc. como também casos que surgem 
durante a fase de circulação do cimento e vida útil do poço. Uma boa cimentação é de 
extrema importância, pois resulta primeiramente em uma maior segurança de trabalho 
conferindo uma maior estabilidade da estrutura, um selo mecânico e isolamento zonal 
que não permite a migração de fluidos/gás tanto da formação rochosa para o interior do 
poço ou do poço para a formação. O design das pastas de cimento é feito em função da 
problemática existente e das propriedades desejadas para cada etapa, logo, o 
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desenvolvimento destas se dá visando propriedades que proporcionem tanto boas 
condições de superfície como em condições de fundos de poço, desde o bombeio para 
dentro da estrutura, seu posicionamento, e tempo de operação do poço. Um dos 
maiores desafios quanto a cimentação esta relacionada à migração de gás, com o 
influxo ocorrendo por causa de um diferencial no balanço das pressões de áreas de 
maior pressão na formação para uma de menor pressão no interior do poço, podendo 
ocorrer em qualquer período de tempo, durante circulação da pasta de maneira 
imediata, também em curto prazo entre o tempo de posicionamento e pega do cimento 
e, até uma migração de longo prazo após a completa pega do cimento. A migração em 
curto prazo, a qual este trabalho se refere e propõe estudar meios de se evitá-la, se 
classifica como sendo um influxo que ocorre após o final do deslocamento da pasta e 
antes do tempo de pega sendo de difícil previsão tendo fatores de ocorrência definidos 
como sendo devido à perda de pressão hidrostática durante a pega da pasta de cimento 
de correntes da perda de filtrado, retração química, entre outros. Intervenções para 
interromper o fluxo de gás pelo anular são difíceis de serem implantadas, por isso evitar 
que ela aconteça é a melhor maneira de promover a segurança e proteger o ambiente 
(MARTINEZ e MACDONALD, 1980). Portanto, foi realizada a aditivação da pasta de 
cimento com silicato de cálcio(Ca₂SiO₄) e resina de poliuretano(P.U) e analisados seus 

respectivos efeitos sobre às propriedades de reologia e filtrado, cujos testes são 
indicativos primordiais para pastas potencias para aplicação em poços com risco de 
migração de gás. 
 
Metodologia 

 
Para obtenção das características desejadas foram preparadas pasta de densidade 
15,6 lb/gal, contendo como aditivos químicos antiespumante, dispersante, controlador 
de filtrado e silicato de cálcio ou poliuretano (P.U) segundo os padrões estabelecido por 
norma API RP 10B Ensaios tecnológicos norma API Preparo das pastas Foi preparada 
a água de mistura, água com aditivos químicos e componentes das pastas, em um 
misturador Chandler modelo 30-60. Em seguida, adicionou-se o cimento, através de um 
funil de colo curto. Foi realizada adição de modo uniforme a uma velocidade de 4000 
rpm ±200 rpm, durante 15 segundos. Ininterruptamente, agitou-se a pasta por 35 
segundos a uma velocidade de 12000 rpm ±500 rpm (NBR 9831, 2006). 
Homogeneização das pastas formuladas Posteriormente após a mistura das pastas, 
realizou-se a homogeneização das mesmas, em uma célula de um consistômetro 
atmosférico Chandler modelo 1200. As pastas foram depositadas para o interior da 
célula do consistômetro e homogeneizadas por 20 min a 150 rpm ± 15 rpm (NBR 9831, 
2006). Com temperatura de teste durante a homogeneização das pastas a 109 ºC. 
Reologia das pastas formuladas Feita as pastas e, em seguida, realizada sua 
homogeneização (NBR 9831, 2006), as misturas foram vertidas em copo térmico e 
cisalhadas em viscosímetro aplicando-se várias taxas de cisalhamento, de acordo com 
a norma de ensaios reológicos definidas pela API. As leituras foram realizadas 
aplicando-se taxas de cisalhamento ascendentes e descendentes de duração de 10 
segundos, Sendo as taxas empregadas de 3, 6, 10, 20, 60, 100, 200 e 300 rpm.Manteve-
se a temperatura constante até o final do ensaio. Para a obtenção do Gel inicial(Gi),ao 
se fazer a leitura em 3 rpm, aumenta-se a velocidade do rotor para 300 rpm, mantendo-
a por 1 min. Em seguida, o motor é desligado e após 10 s, o mesmo foi novamente 
ligado acionado a 3 rpm, registrando-se a deflexão máxima observada.Para oGel final 
(Gf) desliga-se novamente o motor desta vez por 10 min e, ao termino deste tempo, o 
motor foi ligado, registrando-se a deflexão máxima observada Obtidos os valores das 
deflexões, determina-se os seguintes parâmetros: Limite de escoamento (LE) e 
Viscosidade plástica (VP), aplicando-se o modelo matemático de Bingham, o qual 
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relaciona linearmente estes dois parâmetros, de acordo com a Equação. Ensaio de 
determinação de Filtrado Da mesma forma que o teste de reologia, para a realização 
deste teste, as pastas formuladas foram misturadas e homogeneizadas e, em seguida, 
a pasta foi colocada em uma célula do FiltroprensaFann HPHT série 387. Na célula foi 
colocado uma peneira com filtro de abertura de 44 µm (325 mesh), para filtrar a pasta 
que foi pressurizada a 1000 psi com N2 durante 30 min ou até completar a desidratação 
completa da pasta, registrando-se o período de tempo e encerrando o teste (API RP 
10B, 2005). Os testes de filtrado que se estenderamao período de tempo final de 30 
minutos, foi calculada a perda de fluido multiplicando-se por dois o volume de fluido 
coletado durante o teste. Para os testes que apresentaram desidratação da pasta em 
um período de tempo inferior a 30 minutos, extrapolou-se o volume de filtrado para um 
tempo igual a 30 minutos, mediante a Equação. De modo que: Q30 - Perda de fluido 
estipulado a um tempo de 30 minutos, em centímetros cúbicos (ou mL); Qt - Volume de 
fluido coletado até o momento “t” da desidratação, em centímetro cúbico (ou mL); t - 
Tempo em que ocorreu a desidratação (final do teste), em minutos. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADO E DISCUSSÃO Formulações; Componentes: Água, Cimento Aditivos: 
antiespumante, dispersante, Controlador de Filtrado, Resina Poliuretano (P.U) Os 
resultados observados na fase experimental estão apresentados e discutidos de acordo 
com a ordem descrita a seguir. • Reologia; • Filtrado. Estudo Reológico As pastas de 
cimento formuladas foram submetidas à temperatura de 109 ºC, temperatura de 
circulação do poço (BHCT), onde foi observado a influencia da utilização da resina P.U 
nas propriedades reológicas (Viscosidade plástica, Limite de escoamento, gel inicial e 
final). A presença da resina P.U influenciou, principalmente, na viscosidade das pastas, 
evidenciado pelos altos valores na leitura do reômetro, devido a interação química 
existente que promove uma maior interação entre as partículas e formação de uma 
estrutura gelificada no sistema, posteriormente, tentando-se corrigir fazendo 
modificações na concentração de dispersante. Volume de Filtrado Ográfico abaixo 
evidencia que a resina P.U mesmo com variação do dispersante que se faz necessário 
devido a alta reologia, nas formulações auxilia a diminuir a perda de água para a 
formação, apresentando uma redução nos demais testes realizados. 
 
Conclusão 

 
CONCLUSÃO Ao ser analisado os dados obtidos com os testes reológicos e de filtrado 
com a aditivação das pastas de cimento observou-se que a resina P.U tem um efeito de 
auxiliar no controle de filtrado devido sua interação com o sistema, deixando a pasta 
mais viscosa e, dessa maneira, não permitindo uma maior passagem de água para a 
formação. Porém, foi constatado que, a uma influencia também nas propriedades 
reológicas de força Gel, onde, ao passo que viscosifica a pasta e não permite grande 
perca de água, também aumento os valores de viscosidade plástica (Vp) e limite de 
escoamento (LE) evidenciado pela observação de altas leituras na deflexão no 
reômetro. 
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Anexos 

 

 

Desenvolvimento da migração de gás (NELSON, 1990). 

 

 

Fatores responsáveis pela migração de gás (NELSON, 1990). 
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Caracterização de pastas e variantes 
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Gel inicial e final das pastas 
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reologia e filtrado de pastas 

 

 

valor de filtado x numero da amostra 

 

 

valor de filtrado x concentração 
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TÍTULO: Extração otimizada de axiomas de interação que completam a fibrilação de 

fragmentos significativos da lógica clássica 

Resumo 

A lógica clássica pode ser definida como a lógica induzida pelo clone completo sobre 
{0,1}. A menos de um isomorfismo, qualquer outra lógica 2-valorada pode então ser vista 
como uma sublógica / fragmento da lógica clássica. Ainda há muito pouco conhecimento 
sobre a combinação mínima de tais fragmentos, que em princípio pode ser obtida 
simplesmente unindo-se os cálculos de Hilbert correspondentes. Emil Post estudou o 
reticulado de todos os clones 2-valorados, ordenados sob inclusão. Este reticulado - 
infinitamente contável, mas constituído de membros gerados finitamente - constituiu 
desde então uma fonte inestimável de informações e insights sobre as relações entre 
as sub-lógicas da lógica clássica. Wolfgang Rautenberg explorou a classificação de Post 
para demonstrar que toda lógica 2-valorada é fortemente axiomatizável; vale a pena 
notar que esta demonstração induz um procedimento para produzir um cálculo de Hilbert 
para qualquer fragmento da lógica clássica. Este trabalho implementou um sistema Web 
que é capaz de receber como entrada um conjunto de operações 2-valoradas e retornar 
ao usuário o cálculo de Hilbert associado. A implementação do procedimento para 
produzir o cálculo de Hilbert associado à entrada informada foi feito utilizando a 
linguagem de programação Haskell e distribuído como uma API RESTful. Além disso, 
foi feito um Website, a ser usado livremente pela comunidade, que recebe as entradas 
do usuário, consome a API, e informa o resultado do procedimento citado. 
 
Palavras-chave: Reticulado de Post, Fragmentos da lógica clássica, Cálculo de Hilbert 

TITLE: Optimized extraction of interaction axioms that complete the fibrillation of 

significant fragments of classical logic. 

Abstract 

The classical logic can be defined as the logic induced by the complete clone over {0,1}. 
Up to isomorphism, any other \mbox{2-valued logic} may then be seen as a sublogic / 
fragment of classical logic. There is still very little common knowledge about the minimal 
combination of such fragments, which in principle may be obtained by simply merging 
the corresponding Hilbert calculi.  
Emil Post studied the lattice of all the 2-valued clones, ordered under inclusion. This 
lattice ---countably infinite yet constituted of finitely generated members--- has 
constituted ever since an invaluable source of information and insights about the 
relationships among the sublogics of classical logic. Wolfgang Rautenberg explored 
Post's classification in proving that every 2-valued logic is strongly finitely axiomatizable; 
it is worth noting that this proof carries along an effective procedure for producing a 
Hilbert calculus to any fragment of classical logic. This work implemented a Web system 
that is able to receive as input a set of 2-valued operations and return to the user the 
Hilbert Calculus associated. The implementation of the procedure to produce the Hilbert 
Calculus associated with the reported input was made using the Haskell programming 
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language and distributed as a RESTful API. In addition, a Website was made, to be used 
freely by the community, which receive the user inputs, consume the API, and inform the 
result of the cited procedure, 
 
Keywords: Post's lattice, Fragments of classical logic, Hilbert Calculus 

Introdução 

O presente trabalho de iniciação científica apresenta uma proposta de implementação 
da extração de Cálculos de Hilbert associados aos clones que semanticamente 
representam os vários fragmentos da lógica clássica. 
 
O procedimentos de axiomatização foi proposto no notório artigo de Wolfgang 
Rautenberg, 1981, que é longo, complexo e contém vários erros pequenos a serem 
localizados e corrigidos por uma leitura cuidadosa. 
 
O algoritmo de Rautenberg nunca foi implementado. Agora que sabemos que Cálculos 
de Hilbert proporcionam o ambiente mais simples e apropriado para definir combinações 
de lógicas para ajudar o estudo dos sistemas complexos de tais combinações, a 
implementação do procedimento de axiomatização se mostra ser extremamente 
importante. 
 
Esta implementação está disponível através de um sistema Web que receberá como 
entrada um conjunto de operações bivaloradas e retornará ao usuário o Cálculo de 
Hilbert associado. 
 
A implementação do procedimento para produzir o Cálculo de Hilbert associado com as 
entradas informadas foi feito usando a linguagem de programação Haskell e distriuída 
como uma API RESTful. Além disso, o Website foi feito, com o intuito de ser usado 
livremente pela comunidade, na qual irá receber as entradas do usuário, consumir a 
API, e informar o resultado do procedimento citado, baseado nas entradas que o usuário 
informou. 
 
Metodologia 

 
\subsection{Conceitos} 

Um \textbf{clone} sobre um conjunto $A$ é um conjunto $\mathcal{C}$ de operações 
sobre 
$A$ tal que: 
(1) $\mathcal{C}$ contém todas as projeções 
$\pi^n_i$, para todo $n \in \omega$ 
e $1 \leq i \leq n$ ; 
(2) Se $f$ é uma operação $k$-ária no $\mathcal{C}$ 
e $g_1, \ldots, g_k$ são operações $m$-árias 
no $\mathcal{C}$, então, 
para todo $\mathbf{x} \in A^m$, 
$ (f \circ (g_1, \ldots, g_k))(\mathbf{x}) = f(g_1(\mathbf{x}), \ldots, g_k(\mathbf{x}))$ 
está em $\mathcal{C}$ (composição generalizada). 

Dado um conjunto $\mathcal{F}$ de operações sobre $A$, definimos como 
$Clo^A(\mathcal{F})$ o clone gerado por $\mathcal{F}$. Como exemplo temos que 
$\mathcal{C}^{\{0,1\}}=Clo^{\{0,1\}}(\{\land, \neg\})$. Se $\mathcal{F}$ é um conjunto de 
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operações sobre o conjunto $A$ e $n \in \omega$, então $Clo^A_n(\mathcal{F})$ é o 
conjunto de operações de aridade $n$ sobre $Clo^A(\mathcal{F})$. 

Considere um conjunto de símbolos de função $\Sigma = \{f_1, \ldots, f_n\}$, e $P = 
\{x_1, x_2, \ldots\}$ um conjunto de variáveis. Chamamos de $L_\Sigma(P)$ a 
linguagem gerada por $P$ sobre $\Sigma$. Se $\mathcal{F} = \{\mathbf{f}_i \mid 1 \leq 
i \leq n\}$ é um conjunto de operações sobre $\{0,1\}$, tal que $\mathbf{f}_i$ é uma 
interpretação para $f_i$, uma \textbf{valoração sobre} $\mathcal{F}$ é uma função total 
$v : L_\Sigma(P) \to \{0,1\}$ tal que, para cada $f_i \in \Sigma$, se $f_i$ tem aridade 
$k$: $v(f_i(\phi_1, \ldots, \phi_k)) = \mathbf{f}_i(v(\phi_1),\ldots, v(\phi_k))$, ou seja, 
valorações são homomorfismos da linguagem para a álgebra ligada ao clone em 
questão. 

O conjunto $\mathcal{F}$ induz uma relação de consequencia $\vdash_{\mathcal{F}}$ 
tal que, para $\{A\} \cup \Gamma \subseteq L_\Sigma(P)$: $\Gamma 
\vdash_{\mathcal{F}} \mathrm{A}$ se, e somente se $v(\Gamma) \subseteq \{1\}$ 
implica $v(A) = 1$, para toda valoração $v$ sobre $\mathcal{F}$. 

A \textbf{Lógica Clássica} é $\langle \Sigma, \vdash_\mathcal{F} \rangle$ tal que 
$Clo^{\{0,1\}}(\mathcal{F}) = \mathcal{C}^{\{0,1\}}$. Como exemplos temos: 
$\vdash_{\land, \lor, \neg}$; $\vdash_{\land, \neg}$ ; $\vdash_{\downarrow}$, onde 
$\downarrow$ é a negação conjunta. 
Um \textbf{fragmento da Lógica Classica} é qualquer lógica $\langle \Sigma, 
\vdash_\mathcal{F} \rangle$ tal que $Clo^{\{0,1\}}(\mathcal{F}) \subseteq 
\mathcal{C}^{\{0,1\}}$. Como exemplos temos: $\vdash_{\land, \neg}$; $\vdash_{\lor}$ ; 
$\vdash_{\top, \bot}$. 

Para organizar todos os clones sobre $\{0, 1\}$ Emil Post criou um reticulado, que 
posteriormente levaria seu nome, o \textbf{Reticulado de Post}, que é o reticulado de 
todos os clones sobre $\{0, 1\}$ ordenados pela relação de inclusão. Esse reticulado é 
mostrado na Figura \ref{Figura1}. 

Um \textbf{cálculo de Hilbert} $\mathcal{H}$ é uma estrutura $ \mathcal{H}=\langle 
\Sigma, R \rangle$, onde: (1) $\Sigma$ é um conjunto de símbolos de função; (2) $R 
\subseteq \mathcal{P}(L_\Sigma(P)) \times L_\Sigma(P)$ é uma relação cujos 
elementos são chamados de \emph{regras de inferência}. 

  

\subsection{Representação Computacional} 
Para que o Algoritmo de Rautenberg fosse executado, se fez necessária a definição dos 
conceitos apresentados de forma computacional. Abaixo temos alguns exemplos da 
representação de alguns conceitos. 
 
\begin{itemize} 
\item Formula: Fórmulas podem ser só uma variável A, B, mas também podem ser 
compostas, como $\mathrm A \land \mathrm B, \mathrm A \to \mathrm B$. 
\begin{minted}{haskell} 
-- ==>(a, ==>(b, a)) 
data Formula = 
Var String | 
Op Symbol [Formula] 
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\end{minted} 
 
\item Assinatura: A assinatura é um conjunto de símbolos de função. Esses símbolos 
podem ficar agrupados de acordo com sua aridade. 
\begin{minted}{haskell} 
-- [(1, ["-"]), (2, ["==>", "+"])] 
type Signature = Map Int (S.Set Connective) 
\end{minted} 
 
\item Interpretação: Para cada conectivo podemos ter uma interpretação, como 
explicado anteriormente. Abaixo temos um exemplo de interpretação usual do conectivo 
$\to$. 
\begin{minted}{haskell} 
-- [([0, 0], 1), ([0, 1], 1), ([1, 1], 0), ([1, 0], 1)] 
type TruthTable a = M.Map [a] a 
 
-- [("==>", [([0, 0], 1), ([0, 1], 1), ([1, 1], 0), ([1, 0], 1)])] 
type Interpretation a = M.Map Connective (TruthTable a) 
\end{minted} 
 
\item Relação de consequência: Uma relação de consequência é descrita como um 
conjunto de consequências, em que cada consequência é descrita como um conjunto 
de fórmulas predecessoras, e uma fórmula consequente. 
\begin{minted}{haskell} 
-- {==>(a, b), a} | b 
data Consequence = Consequence { 
predecessors :: S.Set Formula, 
consequence :: Formula 
} 
 
-- {{==>(a, b), a} | b, {} | ==>(a, ==>(b, a))} 
type ConsequenceRelation = S.Set Consequence 
\end{minted} 
 
\item Lógica: Uma lógica é representada como uma estrutura contendo uma assinatura 
e uma relação de consequência. 
\begin{minted}{haskell} 
-- (sigma = [{2, "==>"}], conseqrel = {{==>(a, b), a} | b, {}}) 
data Logic = Logic { 
sigma :: Signature, 
conseqrel :: ConsequenceRelation 
} 
\end{minted} 
\end{itemize} 
 
Resultados e Discussões 

 
 
\subsubsection{Algoritmo de Rautenberg} 
Para que o algoritmo de Rautenberg fosse implementado, primeiramente temos que, 
dado o conjunto $\mathcal{F}$ de operações sobre $\{0, 1\}$ informados, localizar qual 
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clone do reticulado de Post ao qual esse conjunto pertence. Esse problema é 
referenciado como Post's Lattice Localization Problem (PLLP). 

Para esse problema, propomos uma solução da seguinte forma: (1) Se $\mathcal{B} = 
Clo^{\{0,1\}}(\mathcal{F})$ para algum clone $\mathcal{B}$ em verde na Figura 
\ref{Figura2} retorna o $\mathcal{B}$ correspondente. (2) Caso contrário, checar de 
cima para baixo, se $\mathcal{B} \subseteq Clo^{\{0,1\}}(\mathcal{F})$ para cada 
$\mathcal{B}$ em vermelho. Retorna o primeiro $\mathcal{B}$ que satisfaça essa 
condição. 

\begin{figure}[H] 
\centering 
\includegraphics[width=0.9999\textwidth]{pllp.png} 
\caption{Algoritmo PLLP} 
\label{Figura2} 
\end{figure} 

Para verificar se $Clo^{\{0,1\}}(\mathcal{F}_1) = Clo^{\{0,1\}}(\mathcal{F}_2)$, a solução 
encontrada foi verificar se $(\forall f \in \mathcal{F}_1) f \in Clo^{\{0,1\}}(\mathcal{F}_2)$ 
e $(\forall g \in \mathcal{F}_2) g \in Clo^{\{0,1\}}(\mathcal{F}_1)$. Entretanto, o teste 
crucial para fazer essa verificação, é conferir se, para uma dada operação $g$, $g \in 
Clo^{\{0, 1\}}(\mathcal{F})$, este teste é chamado de Clone Membership Problem 
(CMP). 

Sabemos que $g \in Clo^{\{0,1\}}(\mathcal{F})$ se e somente se $g$ pode ser obtido por 
composição generalizada dos membros de $\mathcal{F}$ e as operações de projeções 
$n$-árias. Utilizando o Teorema do ponto fixo de Kleene, podemos fazer essa 
verificação pra cada clone no reticulado de Post. 

Após descobrirmos a qual clone no reticulado de Post o conjunto de operações 
fornecidos pelo usuário se refere, utilizamos o algoritmo de Rautenberg 
\cite{rautenberg1981} para retornar o cálculo de Hilbert correspondente. O algoritmo se 
apresenta de forma recursiva, no qual os casos base são os casos pintados de verde 
(\textit{casos triviais}) e amarelo (\textit{casos principais}) na Figura \ref{Figura3}, e a 
parte recursiva são os casos em vermelho e azul. 

\begin{figure}[H] 
\centering 
\includegraphics[width=\textwidth]{post_lattice2.png} 
\caption{Algoritmo de Rautenberg} 
\label{Figura3} 
\end{figure} 

\subsubsection{API} 
A API foi construída com o intuito de facilitar a comunicação entre o site e o algoritmo 
em Haskell, de modo que o Algoritmo de Rautenberg fosse computado a parte do site, 
em um módulo separado. Além disso, foram criados rotas auxiliares, para amparar os 
outros \textit{apps} do site. 

As rotas criadas foram: 
\begin{itemize} 
\item /connectives : Serviço responsável por retornar os conectivos disponíveis no 
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sistema. Ex.: \url{/connectives} 
\item /logic/\{\textit{connectives}\} : Serviço responsável por retornar o Cálculo de Hilbert 
associado aos conectivos informados em \textit{connectives}. Ex.: 
\url{/logic/[{"symbol":"+","k":2}]} 
\item 
/independence/\{\textit{values}\}/\{\textit{designated}\}/\{\textit{super}\}/\{\textit{sub}\}/\{\t
extit{from}\}/\{\textit{to}\}: 
\\Serviço responsável por checar se a relação de consequência \textit{sub} é 
independente da relação de consequência \textit{super}, em que sabemos que 
$\textit{sub} \subseteq \textit{super}$, de acordo com o conjunto de \textit{values} e 
\textit{designated} informados. 
(Diz-se que um subconjunto Y de um conjunto de axiomas é independente se alguma 
fórmula bem formada em Y não puder ser provada por meio das regras de inferência do 
conjunto desses axiomas que não estão em Y. \cite{mendelson2015}) 
No caso em que não é possível informar se não é independente, o serviço não retorna 
nada, caso contrário, o serviço retorna todos os casos que não são independentes, 
sendo enviados os casos a partir de \textit{from} até o caso \textit{to}. 
Ex.: \url{/independence/[0,1,2]/[1]/["{a} | +(a, b)"]/["{a} | +(a, b)"]/0/10} 
\item /correcteness/\{\textit{connectives}\}/\{\textit{rules}\} : Serviço responsável por 
checar a corretude da lista de regras informadas em \textit{rules} de acordo com a 
interpretação dos conectivos informados em \textit{connectives}. 
Ex.: \url{/correcteness/[{"symbol":"+","k":2}]/["{a} | +(a, b)"]} 
\item /clomem/\{\textit{clone1}\}/\{\textit{clone2}\}/\{\textit{typ}\} : Serviço responsável por 
checar se, dado os clones sobre \{0, 1\} \textit{clone1} e \textit{clone2}, e se o valor de 
\textit{typ} é ''one'' checa se os conectivos no \textit{clone2} estão no \textit{clone1}, se 
o valor de \textit{typ} é ''two'' checa se os conectivos no \textit{clone1} estão no 
\textit{clone2}, por fim, se o valor de \textit{typ} é ''three'' checa se os conectivos no 
\textit{clone2} são os mesmo do \textit{clone1}. 
Ex.: \url{/clomem/[{"symbol":"*","k":2}]/[{"symbol":"+","k":2}]/"one"} 
\end{itemize} 

\subsection{Site} 
O site foi criado com o intuito de disponibilizar algumas ferramentas para a comunidade, 
essas ferramentas são: 
\begin{itemize} 
\item Fragment Axiomatization -- Ferramenta que retorna o Cálculo de Hilbert associado 
aos conectivos informados. 
\begin{figure}[H] 
\centering 
\includegraphics[width=0.98\textwidth]{fragment.jpg} 
\end{figure} 

\item Correctness Check -- Ferramenta que checa a corretude da lista de regras 
informadas de acordo com a interpretação dos conectivos informados. 
\begin{figure}[H] 
\centering 
\includegraphics[width=\textwidth]{correctness.jpg} 
\end{figure} 

\item Clone Comparison -- Dado os conjuntos de conectivos $A$ e $B$, a ferramenta 
verifica se $Clo^{\{0,1\}}(A) \subseteq Clo^{\{0,1\}}(B)$, $Clo^{\{0,1\}}(A) \supseteq 
Clo^{\{0,1\}}(B)$ ou $Clo^{\{0,1\}}(A) = Clo^{\{0,1\}}(B)$. 
\begin{figure}[H] 
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\centering 
\includegraphics[width=\textwidth]{clone.jpg} 
\end{figure} 

\newpage 

\item Rules Independence -- Ferramenta que verifica se um subconjunto de regras é 
independente do conjunto de regras informadas. 
\begin{figure}[H] 
\centering 
\includegraphics[width=\textwidth]{rules.jpg} 
\end{figure} 
\end{itemize} 

Na direção de se conseguir fazer a extração automática de cálculos de Hilbert para os 
fragmentos da lógica clássica, conseguimos implementar os algoritmos PLLP e CMP 
com o intuito de localizar à qual clone no reticulado de Post o usuário está solicitando 
os cálculos. 

Além disso conseguimos implementar computacionalmente os cálculos de Hilbert 
associados aos casos base do algoritmo de Rautenberg, sendo assim, caso o usuário 
acesse o site da Figura 4, e informe os conectivos, cujo o clone correspondente seja um 
dos casos bases, o usuário terá como retorno o cálculo de Hilbert correspondente. 

Para os casos que se encontram na parte recursiva, o algoritmo ainda não se encontra 
completamente implementado, devido à alguns conceitos que foram apresentados pelo 
Rautenberg, em que suas implementações ainda estão sendo estudadas, sendo o 
principal deles, a forma normal de alguns conectivos. 

Por fim, a API e o site contendo o algoritmo acima, além de outras funcionalidades, 
encontram-se disponível em \url{http://logicapi.lolita.dimap.ufrn.br/} e 
\url{http://logicapps.lolita.dimap.ufrn.br/}, respectivamente, e exemplos podem ser 
encontrados nas mostradas nas Figuras 4, 5, 6 e 7. 

  

 
Conclusão 

 
A implementação do algoritmo de Rautenberg, e a disponibilização do mesmo para a 
comunidade de forma livre e acessível pode vir a facilitar muito os estudos na área, 
juntamente com as outras ferramentas disponibilizadas, reduzindo a lacuna de 
aprendizado e maturidade para entender os artigos que tratam sobre o tema. 

A continuação desta linha de trabalho consistirá no aprimoramento das ferramentas 
apresentadas, além da possível criação de novas ferramentas que auxiliam os 
pesquisadores e estudantes da área. Ademais, fortalecerá e enriquecerá os conceitos 
estudados nos estudantes da linha de pesquisa, para que os mesmos se encontrem 
mais qualificados para uma possível pós-graduação na área. 
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Figura 5 

 

 

Figura 4 
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Figura 7 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 
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TÍTULO: Conjunto de Cantor 

Resumo 

Neste trabalho apresentamos a construção do Conjunto de Cantor. A construção em si 
não é difícil de entender, recorre fortemente ao conceito do infinito, à ideia que um 
determinado processo possa ser efetuado sempre uma vez a mais, uma vez a mais, ... 
. Já as propriedades desse conjunto não são simples e nem mesmo intuitivas: é um 
conjunto não vazio mas que tem interior vazio. 
 
Palavras-chave: Conjunto de Cantor. Enumerabilidade. Compacidade. Densidade. 

TITLE: Cantor Set 

Abstract 

 

In this paper we present the construction of the Cantor Set. The construction itself is not 
difficult to understand, it relies heavily on the concept of infinity, the idea that a given 
process can always be done once more, once more, .... The properties of this set, on the 
other hand, are not simple or even intuitive: it is a nonempty set but has an empty interior. 

 
 
Keywords: Cantor Set. Enumerability. Compactness. Density. 

Introdução 

O Conjunto de Cantor é um subconjunto do intervalo [0, 1] obtido como o complementar 
de uma reunião de intervalos abertos. Sua construção é feita de maneira indutiva, ou 
seja, seguindo uma sequência pré-determinada de passos, e não é difícil de entender, 
como veremos na Seção 2. Algumas das propriedades do Conjunto de Cantor não são 
nada intuitivas e por isso ele se apresenta como um belo exemplo na teoria dos 
conjuntos. Vamos mostrar que o Conjunto de Cantor é não vazio, apesar de ser o 
resultado de infinitas retiradas de intervalos não vazios. Vamos mostrar que o Conjunto 
de Cantor apesar de ser não enumerável, isto é, de possuir "mais"elementos que o 
conjunto dos números Naturais, ele tem medida nula, ou seja, a probabilidade de 
pegarmos um elemento do conjunto de Cantor ao escolhermos um elemento qualquer 
do intervalo [0, 1] é zero. Com o objetivo de entendermos as propriedades do Conjunto 
de Cantor, iniciamos esse trabalho com alguns conceitos sobre os números reais e 
algumas noções de topologia. 
 
Metodologia 

 
Para entendermos as propriedades do Conjunto de Cantor precisamos aprender alguns 
conceitos de Topologia: enumerabilidade, densidade e compacidade. Para tal, 
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estudaremos os capítulos correspondentes a esses temas no livro: Elementos de 
topologia geral - Elon Lages Lima - Editora SBM - 2014. De posse desses conceitos, 
demonstramos as seguinte propriedades do Conjunto de Cantor: não vazio, compacto, 
não enumerável e seu complementar é denso em R. As demonstrações dessas 
propriedades estão baseadas no livro: Curso de Análise vol 1 - Elon Lages Lima -Editora 
SBM - 2011.  
 
Resultados e Discussões 

 
A construção do conjunto de Cantor realmente não é difícil, não é preciso nenhum pré-
requisito e um aluno de início de graduação interessado pode entendê-la sem 
problemas. No entanto, para demonstrar suas propriedades foi preciso estudar 
conceitos nada elementares de topologia, que usualmente só são vistos na disciplina de 
Análise Real. Ter estudado esses tópicos antes de fazer a disciplina com certeza irá me 
ajudar muito no semestre que irei precisar pagar Análise. Mais ainda, já vou levar na 
bagagem o conhecimento de um dos subconjuntos mais interessantes da reta: o 
Conjunto de Cantor. 
 
Conclusão 

 
O Conjunto de Cantor é um excelente exemplo onde podemos aplicar os conceitos 
ensinados nos cursos de Análise Real para entender as propriedades de um conjunto 
numérico que tem sua importância primeira no mundo abstrato da matemática. Procurar 
saber se existe alguma aplicação prática envolvendo o Conjunto de Cantor é o próximo 
passo nos meus estudos. 
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TÍTULO: MODELAGEM MOLECULAR, PARÂMETROS DE REATIVIDADE E 

ESTUDOS ESPECTROQUÍMICOS DA ORTOFENANTROLINA E A e-

CAPROLACTAMA 

Resumo 

Foram realizadas as modelagens moleculares e calculados os parâmetros de 
reatividade da o-fenantrolina e da e-caprolactama com o propósito de avaliar a 
possibilidade de interação na formação de compostos moleculares complexos. Os 
principais átomos doadores de elétrons estão centrados principalmente nos átomos de 
oxigênio e nitrogênio estericamente mais favoráveis destas espécies e que possuem 
densidades eletrônicas favoráveis. Foram registrados espectros na região do 
infravermelho para caracterizar as transições vibracionais de maiores relevâncias na 
identificação dos grupos funcionais presentes nestas espécies, com o propósito de 
reconhecer quando presentes em outros sistemas moleculares. Os grupos 
predominantes investigados que apresentam transições vibracionais sensíveis as 
interações químicas estão compreendidas entre as ligações C=N, C-N, C=O observados 
neste trabalho. Espectros moleculares de absorção na região do uv-visível foram 
registrados objetivando avaliar as propriedades espectroquímicas destes ligantes 
individuais, para posteriormente verificar suas influências em sistemas moleculares 
complexos. Os parâmetros avaliados compreendem a absortividade molar e, coeficiente 
de absorção integrado e a força do oscilador. Foi observado que o parâmetro e indica 
transições moleculares na região de 190 – 300 nm e no infravermelho próximo, e a força 
do oscilador é típica de moléculas usadas como corantes e sensibilizadores para 
sistemas ópticos de emissão de luz. 
 
Palavras-chave: o-fenantrolina, e-caprolactama, propriedades espectroquímicas. 

TITLE: MOLECULAR MODELING, REACTIVITY PARAMETERS AND 

SPECTROCHEMIC STUDIES OF ε-CAPROLACTAME AND ORTOPHENANTROLINE 

Abstract 

the molecular modeling was performed and the reactivity parameters of o-phenanthroline 
and e-caprolactame were calculated in order to evaluate the possibility of interaction in 
the formation of complex molecular compounds. It has been observed that the major 
electron donor atoms are centered mainly on the more sterically favorable oxygen and 
nitrogen atoms of these species and have favorable electron densities. Infrared spectra 
were also recorded to characterize the most relevant vibrational transitions in the 
identification of the functional groups present in these species, with the purpose of 
recognizing when present in other molecular systems. The predominant groups 
investigated that present vibration transitions sensitive to chemical interactions are 
comprised between the bonds C=N, C-N, C=O observed in this work. Molecular 
absorption spectra in the uv-visible region were recorded aiming to evaluate the 
spectrochemical properties of these individual ligands, to further verify their influence on 
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complex molecular systems. The evaluated parameters include molar absorptivity e, 
integrated absorption coefficient and oscillator strength. It has been observed that the 
parameter e indicates molecular transitions in the region of 190 - 300 nm and near 
infrared, and the oscillator strength is typical of molecules used as dyes and sensitizers 
for light-emitting optics 
 
Keywords: o-phenanthroline, e-caprolactam, spectrochemical properties. 

Introdução 

A ε-caprolactama é uma amina de cadeia cíclica que possui a formula molecular 
C6H11NO. Na indústria química é utilizada como precursor de polímeros denominados 
nylon 6 (BONMFIM et al., 2009). Esse composto tem sido estudado como ligante em 
compostos de coordenação, e de acordo com estudos, pode-se observar que, devido à 
deslocalização do par de elétrons não ligados do nitrogênio, o oxigênio comporta-se 
como um grupo doador e é o principal ponto de ligação da molécula (ALVAREZ, 1998). 

A Ortofenantrolina é um composto orgânico heterocíclico de formula molecular 
C12H8N2 que pode ser utilizado como ligante na química de coordenação, onde é 
comumente utilizado como agente quelante para íons metálicos. A força de ligação da 
phen com o metal é proveniente de sua habilidade como receptor pi de elétrons, e tal 
fato contribui entalpicamente para formação de complexos (MALDONADO, 2017). 

A importância da modelagem molecular dos compostos estudados se deve ao fato do 
fornecimento de dados estruturais e da melhor visualização do ambiente químico em 
torno desses compostos. Além disso, a modelagem é amplamente empregada na 
interpretação de resultados experimentais e construção de materiais com propriedades 
específicas (COELHO et al., 1997 apud LIMA et. al., 2015). 

O parâmetro de reatividade também tem se verificado útil na avaliação e interpretação 
das propriedades das substâncias, fatos esse que possibilita uma melhor compreensão 
acerca de quais metais formarão compostos de coordenação mais estáveis, e qual local 
mais provável para a formação da ligação metal-ligante, quem podem ser verificados 
experimentalmente por meio de estudos espectroquímicos (LIMA et. al., 2015). 

A espectroscopia de infravermelho (IV) é uma técnica espectroscópica de absorção na 
região do infravermelho. Além de identificar a composição de compostos, a 
espectroscopia IV também é utilizada em análises químicas qualitativas, principalmente 
nas áreas síntese, transformações orgânicas e de química de produtos naturais 
(MARIN, 2013). 

Para realizar estudos da interação da radiação eletromagnética como moléculas átomos 
ou íons utiliza-se a técnica de espectroscopia de absorção atômica, na região do uv-Vis. 
Essa técnica baseia-se na absorção de radiação que promove elétrons de um estado 
de mais baixa energia para outro estado de mais alta energia (LIMA et. al., 2017). 

De acordo com (DRAGO, 1965; FIGGS 1966 e LIMA et. al, 1996 apud LIMA et. al., 
2017), “os espectros eletrônicos das moléculas permitem avaliar algumas de suas 
propriedades espectrais sendo possível calcular a força do oscilador, que tem como 
objetivo quantificar a intensidade de uma transição”. 
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Diante do apresentado, o objetivo do trabalho é realizar estudos espectroquímicos (uv-
vis e infravermelho), parâmetros de reatividade molecular e modelagem molecular da ε-
caprolactama e da ortofenantrolina, para posteriores investigações de suas 
funcionalidades como ligantes em compostos de coordenação. 

 
Metodologia 

 

A partir do programa WebLab ViewerProã foram obtidas as modelagens moleculares, 
os parâmetros de reatividade teóricos da e-Caprolactama e da o-Fenantrolina e também 
foi possível avaliar a nuvem de potencial eletrostático, distâncias de ligação, ângulos de 
ligações e cargas parciais dos átomos em cada molécula. (MELO, 2007; WEBLAB, 
1998). 

Os parâmetros foram calculados com a seguinte fórmula: 

Onde qi é a carga do átomo que está sendo avaliado e S½ò qi dt½ é a soma das cargas 
parciais de todos os átomos da molécula. 

Os espectros de infravermelho das duas amostras foram registrados no equipamento 
espectrômetro de infravermelho por transformada de Fourier, modelo: FRONTIER, 
fabricado por Perkin Elmer, com número de scans igual a 16, na faixa de 700 – 4000 
cm-1 e resolução igual a 4 cm-1. 

Foram registrados espectros de uv-vis para as soluções de e-caprolactama aquosa 
(1,18x10-2 mol L-1), o-Fenatrolina aquosa (1,15x10-2 mol L-1) e o-Fenatrolina etanólica 
(1,01x10-2 mol L-1). As amostras precisaram ser diluídas para obter os espectros, tendo 
suas concentrações reduzidas nas seguintes proporções: e-Caprolactama - diluída 100x 
(em água); o-Fenantrolina aquosa - diluída 1000x (em água) e o-Fenantrolina etanólica 
- diluída 1000x (em álcool etílico absoluto). Os espectros de uv-vis foram registrados no 
equipamento espectrofotômetro UV-Vis, modelo UV 1800 fabricado por SHIMADZU no 
intervalo de 200 – 1000 nm, ápida velocidade de scan, cubeta de Quartzo com caminho 
óptico de1 cm. Os cálculos doa paraâmetros espectrais seguiram a metodologia descrita 
na literatura (LIMA et al., 2015; LIMA et., al., 2017) onde a força do oscilador ¦ foi 
calculada pelo método de Drago e Figgs, segundo as expressões: 

DRAGO: ¦ = 4,6x10-9 òe(s)ds Eq. 01 

FIGGS: ¦ = 4,32x10-9 òe(s)ds Eq. 02 

 
Resultados e Discussões 
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Figura 01 - Modelagem obtida para a -Caprolactama através do programa WebLab 

ViewerPro© 
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Figura 02 - 

Modelagem 

obtida para 

a o-

Fenantrolina através do programa WebLab ViewerPro© 
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Tabela 01 - Cargas parciais e parâmetros de reatividade para a -Caprolactama  

Átomos Cargas parciais PRM 

  - + - + 

O1 -0,2777 0 -0,3822   

C1 0 0,2117   0,2913 

C2 0 0,0243   0,0334 

H1 0 0,0364   0,0501 

H2 0 0,0364   0,0501 

C3 -0,0446 0 -0,0614   

H3 0 0,0272   0,0374 

H4 0 0,0272   0,0374 

C4 -0,0513 0 -0,0706   

H5 0 0,0267   0,0367 

H6 0 0,0267   0,0367 

C5 -0,0376 0 -0,0517   

H7 0 0,0282   0,0388 

H8 0 0,0282   0,0388 

C6 0 0,0110   0,0151 

H9 0 0,0467   0,0643 

H10 0 0,0467   0,0643 

N1 -0,3154 0 -0,4341   

H11 0 0,1493   0,2054 

 -0,7266 0,7267 -1,000 1,0058 
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Tabela 02 - Parâmetros de reatividade para a o-Fenantrolina 

  Cargas Parciais Para~metros de Reatividade 

Átomos - + - + 

C1/ C12   0,0276   +0,0262 

C2/C11   0,0432 -0,0541   

C3 / C6 / C7 / C10 -0,0512   -0,0641   

C4/ C8   0,0024   +0,0028 

C5/ C9   0,0964   +0,0916 

H1/ H12   0,0840   +0,0798 

H2/ H11   0,0639   +0,0598 

H3/ H4 / H5 / H6 / H7/ 

H8 / H9 / H10 

  0,0630   +0,0598 

N1/ N2 -0,2539   -0,3178   
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Figura 03 – Espectro infravermelho da -Caprolactama 
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Figura 04 – Espectro infravermelho da o-Fenantrolina 

  

Tabela 3- Atribuições de transições vibracionais para o-Fenantrolina 

Silverstein, 2007 Maciel et al, 2015 Wikipédia, 2019 Experimentais 

        3369 

3060 

C=C 

  

  

  

1900 - 1500 

  

  

  

C=C 

(sim e 

assim) 

  

  

1600 

  

  

  

C=N 

C=C 

1700 - 1615 

1600 

  

  

1645, 1616, 

  

  

1586, 1561, 1503, 
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1400 

  

1450 

1421, 1420, 1412 

C-N 

arom. 

1342 - 1266         1344 

C-N 1250 - 1000         1217, 1139, 1091 

C-C 1300 - 800   

C=N 

 angular 

  

726 

    988, 851, 

778, 736 

693, 692, 622, 

507, 506, 

410 

Tabela 4 – Atribuições de transições vibracionais para -Caprolactama 

  

Silverstein, 2007 Wikipédia, 2019 Cardoso et al, 2017 Experimentais 

N-H 3350 - 
3180 

N-H 3500-3400     3294, 3197, 3073 

2928, 2857 

C=O 

  

1760 

  

1720 -
1706 

C=O 1690-1680 C=O 1663 1562 

  

        C-N 1461 1486, 1437, 1417 

  

C-N 

1342  

1266 

  

C-N 

  

1220-1200 

    1365, 1333, 1315 

1291, 1239, 

  

C-C 

(axial) 

1200 

  

  

        1198, 1125, 1088, 

982, 964, 892 
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800 823, 804 

  

C-C 

(ang) 

  

  

500 

        693, 583, 

  

505 
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Figura 05 – Espectro uv-vis da -caprolactama (1,18x10-4 mol L-1) 
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Figura 06 – Espectro uv-vis da o-Fenantrolina (sol. aquosa - 1,15x10-5 mol L-1) 
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Figura 07 – Espectro uv-vis da o-Fenantrolina (sol. etanólica - 1,01x10-5 mol L-1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tabela 05 - Intervalo espectral, área pelo método da Gaussiana e Força do Oscilador 

pelo método de Drago e Figgs para as soluções aquosas e etanólica dos ligantes. 

  

  

Ligante 

  

Intervalo 

Espectral (nm) 

  

Área Método 

Gaussiana 

(cm-1) 

  

Absortividade 

Molar 

εmáx 
(L mol cm-1) 

x103 

Coeficiente de 

Absorção 

Integrado 

ε(σ)dσ 
(L mol-1 cm-2) 

  

Força do Oscilador 

ƒ 

(adimensional) 

  

Drago Figgs 
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-capro 

Transição 1 

  

948,5 – 999,5 

  

100,60 

  

1,585 

  

  

8,52530x105 

  

3,9x10-3 

  

3,68x10-3 

o-phen (aq.) 

Transição 1 

Transição 2 

Transição 3 

  

217-234 

251,5 -278,5 

948,0 -1000,0 

  

3826,7 

2956,6 

104,22 

  

99,391 

66,696 

16,522 

  

3,32753x108 

2,57098x108 

9,06256x106 

  

1,5 

1,2 

4,2x10-2 

  

1,44 

1,11 

3,92x10-2 

o-phen (et.) 

Transição 1 

Transição 2 

Transição 3 

  

215,5-234,5 

249,5-278 

900,5-930 

  

3507,9 

1988,7 

9,8631 

  

92,468 

47,968 

2,775 

  

3,4766x108 

1,9710x108 

9,7751x105 

  

1,6 

0,91 

4,5x10-3 

  

1,50 

0,852 

4,22x10-3 

  

  
 
Conclusão 

 

A modelagem molecular, a carga parcial d e os parâmetros de reatividade Â para os 
elementos de maiores densidades negativas corroboram que estas espécies possuem 
uma característica de base de Lewis, que podem funcionar como moléculas doadoras 
de elétrons em sistemas que sejam deficitários de bombeamento de elétrons para 
intensificação dos efeitos indutivos e de ressonância para otimizar sistemas químicos 
que apresentam propriedades ópticas. 

Os espectros na região do infravermelho identificam com precisão estas espécies e se 
apresentaram com boa resolução o que permite a caracterização destas moléculas em 
sistemas químicos complexos. Suas principais transições C=N, C-N e C=C que ocorrem 
em torno de 1645, 1616, 1421, 1420, 1217, 1139, 778, 736, cm-1 na o-fenantrolina e as 
transições que ocorrem para a e-caprolactama C=O, C-N, C-C(axial) e C-C (ang) em 
1562, 1486, 1437, 1417, 1365, 1333, 1315, 1198, 1125, 1088, 823, 804. 505 cm-1 têm 
particular utilidade no reconhecimento destas espécies. 

Os espectros uv-vis mostram com clareza que tanto a o-fenantrolina como a e-
caprolactama não absorvem no visível entre 400 – 760 nm, porém absorvem com certa 
intensidade na região do ultra-violeta e infravermelho próximo, o que pode proporcionar 
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a estas espécies uma tendência de atuar como bombeadores ópticos em sistemas 
complexos, especialmente pelos valores obtidos para seus parâmetros 
espectroquímicos de absortividade molar εmáx, coeficiente de absorção integrado 
òε(σ)dσ, e a força do oscilador ƒ. 
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Anexos 

 

 

Figura 01 - Modelagem obtida para a -Caprolactama através do programa WebLab 

ViewerPro 
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Figura 02 - Modelagem obtida para a o-Fenantrolina através do programa WebLab 

ViewerPro© 

 

 

Figura 03 – Espectro infravermelho da -Caprolactama 
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Figura 04 – Espectro infravermelho da o-Fenantrolina 

 

 

Figura 05 ¬– Espectro uv-vis da -caprolactama (1,18x10 4 mol L-1) 
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Figura 06 ¬– Espectro uv-vis da o-Fenantrolina (sol. aquosa - 1,15x10-5 mol L-1) 

 

 

Figura 07 ¬– Espectro uv-vis da o-Fenantrolina (sol. etanólica - 1,01x10-5 mol L-1) 
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TÍTULO: Análise do Balanço Hídrico no Rio Grande do Norte nas projeções climáticas 

do modelos do AR5/IPCC - Cenário RCP 6.0 

Resumo 

 

Verificar e validar modelos regionais é de suma importância para previsibilidade, pois 
os dados ambientais, sobretudo dados de precipitação e evaporação, em que a 
estacionariedade não pode ser exatamente definida, uma vez que os fenômenos tidos 
como naturais são mais imprevisíveis. Este trabalho se propõe analisar dados do 
Balanço Hídrico no Rio Grande do Norte nas projeções climáticas dos modelos do 
AR5/IPCC do Cenário RCP 6.0. Se utilizou os dados do dos modelos do 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) para o experimento RCP6.0, que 
estão disponibilizados pelo Data Distribution Centre (DDC) do IPCC (http://www.ipcc-
data.org/). Além de aplicação de estatísticas descritivas e testes iniciais para visualizar 
a dispersão dos dados, tais como: análise da média, desvio padrão, gráficos e tabelas, 
como também, análise de compostos, correlação linear, dentre outros, com auxílio de 
softwares como Excel® e R®. Vale ressaltar a importância de modelagens como está, 
pois levam em consideração variáveis especificas dos recortes espaciais determinados, 
em que várias variáveis aleatórias do ambiente podem interferir direta e indiretamente 
no balanço hídrico regional, sobretudo no semiárido do RN, o qual possui geologia, 
geomorfologia, hidrografia, climatologia e vegetação tão específica à região. 

 
 
Palavras-chave: Modelo regional. Cenários. Precipitação 

TITLE: Analysis of the Water Balance in the state of Rio Grande do Norte in the climate 

projections of the AR5/IPCC models - Scenario RCP 6.0 

Abstract 

 

Verifying and validating regional models is of paramount importance for predictability, as 
environmental data, especially precipitation and evaporation data, where stationarity 
cannot be precisely defined, as phenomena regarded as natural are more unpredictable. 
This paper aims to analyze data from the Rio Grande do Norte Water Balance in the 
climate projections of the AR5/IPCC Scenario RCP 6.0 models. Data from the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) model data was used for the 
RCP6.0 experiment, which is available from the IPCC, in Data Distribution Center (DDC) 
(http://www.ipcc-data.org/). In addition to applying descriptive statistics and initial tests 
to visualize data dispersion, such as: mean analysis, standard deviation, graphs and 
tables, as well as compound analysis, linear correlation, among others, with the aid of 
software such as Excel® and R®. It is noteworthy the importance of modeling as it is, 
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because they take into account specific variables of the determined spatial cutouts, in 
which several random environmental variables can directly and indirectly interfere in the 
regional water balance, especially in the newborn semi-arid, which has geology, 
geomorphology, hydrography, climatology and vegetation so specific to the region. 

 
 
Keywords: Regional Model. Scenarios. Precipitation 

Introdução 

Modelar dados ambientais, sobretudo dados de precipitação e evaporação, em que a 
estacionariedade não pode ser exatamente definida, uma vez que os fenômenos tidos 
como naturais são mais imprevisíveis. Outrofator importante sobre modelagens 
ambientais é o próprio ambiente de interação. Por isso, verificar e validar modelos 
regionais é de suma importância para previsibilidade. 
 

Este trabalho se propõe analisar dados do Balanço Hídrico no Rio Grande do Norte nas 
projeções climáticas dos modelos do AR5/IPCC do Cenário RCP 6.0, para os anos de 
2006 a 2016/17. Considerando o ciclo hidrológico como uma relação matemática, cuja 
equação é composta por processos de precipitação, evaporação, escoamento 
superficial e a infiltração da água no solo. Validando esses modelos para dados 
regionais poder inferir, que essas projeções podem ser usadas como ferramentas de 
análise de estado futuro do ciclo hidrológico no RN. 

  

O estado do Rio Grande do Norte, possui dois biomas predominantes que são: mata 
atlântica em parte de seu litoral e borda do estado; e a caatinga no litoral setentrional e 
interior do estado. Possuindo dois regimes distintos de chuvas, os quais são associados 
ao deslocamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e outro às denominadas 
ondas de lestes. Além de outros fatores naturais e paisagísticos que podem direta e 
indiretamente interferir nesse balanço hídrico. 

 
Metodologia 

 

Para execução do objetivo deste trabalho se utilizou os dados do dos modelos do 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) para o experimento RCP6.0, que 
estão disponibilizados pelo Data Distribution Centre (DDC) do IPCC (http://www.ipcc-
data.org/). 

  

Além de aplicação de estatísticas descritivas e testes iniciais para visualizar a dispersão 
dos dados, tais como: análise da média, desvio padrão, gráficos e tabelas, como 
também, análise de compostos, correlação linear, dentre outros, com auxílio de 
softwares como Excel® e R®. 
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Resultados e Discussões 

 

Os resultados apresentados são de estatística descritiva nos dados da rcp60 (RCP6), 
que visa projeção futura (2006-2100). Esse é um experimento da fase 5 do projeto de 
intercomparação de modelos acoplados CMIP5 (https://pcmdi.llnl.gov/mips/cmip5), o 
qual tem por objetivo fornecer uma estrutura para experimentos de mudança climática 
para os próximos cinco anos e, portanto, inclui simulações para avaliação no AR5, bem 
como outros que se estendem além do AR5. 

  

Foi feita a correlação de dados de evaporação para o modelo e a aplicação no recorte 
do semiárido, tanto para dados históricos (janeiro/1976-dezembro/2005) como do RCP 
que variaram entre Jan/2006 a Dez/2018, comparadas entre o próprio modelo e dados 
do historical, especificamente para a região semiárida do RN, que historicamente sofre 
com essas variáveis, ligadas ao balanço hídrico (Figuras 01 a 04, do anexo). 

  

Para verificação desses modelos e suas correlações, estão no anexo as tabelas, 
gráficos de comparação e ajustes. Pois, o trabalho ainda está em fase de validação dos 
modelos, bem como a compilação dos dados. Mas, nota-se que há uma correlação afim 
de melhorar os modelos regionais, os quais ainda estão em evolução para uma 
aplicação mais regionalista. 

 
Conclusão 

 

O trabalho ainda está em andamento e precisa de mais compilações de resultados para 
tomar decisões mais precisas acerca dos modelos regionais, bem como ajustes deles. 
Já foi apresentado um resumo inicial no I Congresso Nacional da Diversidade do 
Semiárido (CONADIS), com o título: “Características climáticas do município de 
Macau/RN – 2006 a 2017”, o qual recebeu boas críticas. 

  

Vale ressaltar a importância de modelagens como está, pois levam em consideração 
variáveis especificas dos recortes espaciais determinados, em que várias variáveis 
aleatórias do ambiente podem interferir direta e indiretamente no balanço hídrico 
regional, sobretudo no semiárido do RN, o qual possui geologia, geomorfologia, 
hidrografia, climatologia e vegetação tão específica à região. 
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Res - Evap 
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Res - Evap SMA 

 

 

Res - Evap SMA Hist 
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TÍTULO: Adsorção de Tetraciclina em Membranas Poliméricas de Quitosana e 

Caracterização Físico-química 

Resumo 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade de adsorção da tetraciclina, 
que é um fármaco antibiótico, em membranas de quitosana (CS) reticuladas ou puras, 
através de estudos de adsorção em temperatura controlada. Para a preparação das 
membranas de quitosana puras e reticuladas foi desenvolvida uma metodologia 
experimental para melhorar o rendimento de obtenção das membranas. As membranas 
foram caracterizadas por infravermelho, difração de raio X e análise térmica (DSC). Os 
estudos de adsorção permitiram concluir que a membrana CS sem reticulação 
apresentou uma maior capacidade em adsorver o fármaco tetraciclina. A sorção de 
água, avaliada pelo índice de intumescimento em pH 6,8, mostrou que as membranas 
reticuladas com ácido sulfúrico não interferiram na capacidade de sorção de água 
quando comparado com a membrana pura (CS). As análises por infravermelho, DSC e 
DRX mostraram que a tetraciclina foi parcialmente adsorvida pela membrana após 74 
horas, reduzindo sua concentração na solução em até 5 vezes da concentração inicial 
na membrana pura (CS). 

 
 
Palavras-chave: quitosana, fármaco, análise térmica, infravermelho, UV-Vis. 

TITLE: Tetracycline Adsorption in Chitosan Polymeric Membranes and Physicochemical 

Characterization 

Abstract 

 

The present work aimed to evaluate the adsorption capacity of tetracycline, which is an 
antibiotic drug, in crosslinked or pure chitosan membranes (CS) through temperature 
controlled adsorption studies. For the preparation of pure and crosslinked chitosan 
membranes an experimental methodology was developed to improve the membrane 
yield. The membranes were characterized by infrared, X-ray diffraction and thermal 
analysis (DSC). The adsorption studies showed that the CS membrane without 
crosslinking had a higher capacity to adsorb the drug tetracycline. Water sorption, 
evaluated by the swelling index at pH 6.8, showed that sulfuric acid crosslinked 
membranes did not interfere with water sorption capacity when compared to pure 
membrane (CS). Infrared, DSC and XRD analyzes showed that tetracycline was partially 
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adsorbed to the membrane after 74 hours, reducing its concentration in the solution by 
up to 5 times the initial pure membrane (CS) concentration. 

 
 
Keywords: chitosan, drug, thermal analysis, infrared, UV-Vis. 

Introdução 

A quitosana, que pode ser obtida através da desacetilação da quitina sob condições 
alcalinas, é um dos biopolímeros mais utilizados e promissores que apresenta 
propriedades antimicrobianas excelentes contra diversos microrganismos (bactérias, 
leveduras e fungos), sendo assim o polissacarídeo natural mais abundante na natureza 
e de fácil extração. A partir da quitosana podemos obter filmes biodegradáveis que 
podem ser usados em inúmeras aplicações, como para produção de embalagens de 
biomateriais para alimentos (SABBAH et al., 2019). 

Esse polissacarídeo é o componente principal encontrado em cascas de crustáceos, em 
que a sua biocompatibilidade e biodegradabilidade são suas vantagens mais 
importantes, sendo muito utilizada em aplicações biomédicas. A caracterização da 
quitosana é realizada pela presença de dois grupos funcionais presente em sua 
estrutura, tanto os grupos hidroxilo como o grupo amino, o que precisa ser solúvel em 
meio ácido e apresentar um grau de desacetilação de no mínimo 50 % para ser 
caracterizado (BONILLA et al., 2019; BRITO et al., 2019). 

A tetraciclina, fármaco da classe dos antibióticos, apresenta baixa volatilidade e um 
caráter altamente hidrofílico, sendo bastante encontrada em águas resíduas da pecuária 
(RYDZYŃSKI et al., 2019; WU et al., 2019). O grande uso desse antibiótico acarreta a 
poluição de ambientes de água e solo, por isso, foram desenvolvidas metodologia para 
remoção de tetraciclinas nesses ambientes. Os processos de adsorção são utilizados 
para remover a tetraciclina da água, como por exemplo a utilização de membranas que 
absorvem o fármaco presente no meio aquoso (LU et al., 2017; ZHANG et al., 2019). 

Neste trabalho, foi desenvolvida uma metodologia para a preparação de membranas de 
quitosana puras e reticuladas, para serem aplicadas em estudos de adsorção de 
fármacos monitorada através de leituras no espectrofotômetro de UV-Vis. A capacidade 
de adsorção e a influência da adição de ácido sulfúrico na adsorção dos fármacos 
também foi investigada. Além desta análise, foram determinados os índices de 
intumescimento e realizado a caracterização físico-química das membranas antes e 
após o contato com o fármaco, através da espectroscopia de infravermelho, difração de 
raios X e análise térmica (DSC). 

 
Metodologia 

 
2.1 Materiais 

A quitosana foi adquirida da Polymar LTDA e apresenta um grau de desacetilação de 
85%. O ácido acético glacial P.A. 99,7% utilizado foi obtido da Ultrapure Chemicals do 
Brasil LTDA, o hidróxido de sódio micropérola P.A. 98% adquirido da LABSYNTH 
Produtos para Laboratórios LTDA (Synth) e a tetraciclina foi adquirida da A Fórmula. 
Todos foram utilizados assim como recebidos. 
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2.2 Técnicas e métodos 

2.2.1 Preparação das membranas poliméricas de quitosana puras e reticuladas 

A solução de quitosana 2% (m/v) foi obtida através da pesagem do polímero em pó que 
foi dissolvido em uma solução de ácido acético 2% (v/v) por 24 h, sob agitação mecânica 
utilizando um orbital shaker (modelo OS 10 basic) produzido pela IKA (Laboratory 
Equipment). Após as 24 h, a solução obtida foi filtrada para retirar todas as impurezas, 
usando primeiro um filtro de náilon e, em seguida, um filtro Millipore® Millex com 
diâmetro de poro de 0,40 µm. 

A partir da solução filtrada, foram adicionados 25 mL dessa solução em cada placa de 
Petri que, posteriormente, foram colocadas numa estufa aberta sob a temperatura de 
50 ºC ± 1 ºC por 4 h. Com as membranas de quitosana secas nas placas de Petri, foi 
adicionada NaOH 5% (v/v) para realizar a neutralização das membranas foi mantido por 
2 h em contato com a membrana. Após as 2h de contato, as membranas foram retiradas 
das placas e foram lavadas com água destilada. Por fim, foram colocadas em extensor 
por 24 h à temperatura ambiente 25 ºC ± 1 ºC e, em seguida, foram retiradas do extensor 
e colocadas em um dessecador até o momento do uso. 

O preparo das membranas reticuladas seguiu o mesmo procedimento das membranas 
puras, no entanto, a partir da solução filtrada, foi adicionado ácido sulfúrico na proporção 
de volume 1:30 (H2SO4:Solução após filtração, v:v). Após esta etapa, o procedimento 
seguiu de maneira idêntica como para as membranas puras. 

2.2.2 Obtenção da curva de calibração da tetraciclina 

A curva de calibração da tetraciclina foi construída em triplicata com diferentes 
concentrações (0,0448 g/L, 0,0224 g/L, 0,0112 g/L, 0,0056 g/L, 0,0028 g/L, 0,0014 g/L 
e 0,0007 g/L), sendo que a absorbâncias dessas concentrações foi medida no 
comprimento de onda de 358 nm. As leituras das absorbâncias foram realizadas em um 
espectrofotômetro de UV-Vis (Genesys 10 UV-Vis, Thermo Electron Corporation, USA) 
utilizando uma cubeta de quartzo com caminho óptico de 1 cm3. A solução estoque de 
tetraciclina (0,56 g/L) foi preparada após a pesagem da tetraciclina em uma balança 
analítica (precisão 0,0001 g), e completado o volume com água bidestilada em um balão 
volumétrico de 200 mL (m:v). A partir da solução estoque foram obtidas soluções nas 
sete concentrações da curva analítica (v:v). 

2.2.3 Estudo de cinética e equilíbrio adsorção da tetraciclina nas membranas 
poliméricas de quitosana puras e reticuladas 

Os estudos adsorção da tetraciclina foram realizados a partir de uma solução de 
tetraciclina na concentração de 0,0448 g/L em comprimento de onda de 358 nm. Esta 
solução foi colocada em contato com a membrana em temperatura e pH controlados, 
37 ºC e 6,8, respectivamente, e em volume definido de 100 mL da solução de tetraciclina 
(0,0448 g/L). O experimento seguiu sob agitação magnética (150 rpm) até o final do 
teste. Este estudo foi acompanhado por leituras no espectrofotômetro de UV-Vis de 5 
em 5 minutos durante os primeiros 30 min de contato entre a membrana e a solução do 
fármaco, depois em 1 h e a cada 1 h durante 10 h e, posteriormente, a cada 24. Através 
da curva de calibração da tetraciclina foram obtidas as concentrações resultantes de 
tetraciclina na solução. 
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2.2.4 Determinação do índice de intumescimento 

Os ensaios de intumescimento das membranas foram realizados utilizando uma balança 
analítica (Micronal S/A Mettler Toledo, modelo AL204). As membranas foram pesadas 
secas para determinação da massa inicial e depois foram colocadas submersas em 
meio aquoso com pH controlado (6,8) à temperatura de 25 ± 2°C. Em tempos pré-
determinados a membrana foi retirada do meio aquoso e com um papel tolha foi 
removido o excesso de água e, em seguida, a membrana foi pesada. Esse procedimento 
foi repetido a cada 1 hora durante as primeiras 10 horas de experimento e, após este 
período, foram realizadas medidas em 24 e 48 horas. O índice de intumescimento (I) foi 
calculado utilizando a equação abaixo, em que mt é a massa no tempo t de experimento 
e mo é massa da membrana seca ou massa inicial. 

I = [(mt-mo)/mo] x 100 (equação 1) 

2.2.5 Caracterização físico-química das membranas poliméricas de quitosana 

As membranas poliméricas (pura e reticulada) foram caracterizadas antes e após o 
contato com o fármaco. A caracterização físico química ocorreu através da técnica de 
espectroscopia por infravermelho utilizando um espectrofotômetro de infravermelho por 
transformada de Fourier (Shimadzu, PIKE Technologies, EUA), por difração de raios -X 
(DRX) utilizando um difratômetro de mesa Bruker D2 Phaser (Bruker, Alemanha) e por 
análise térmica - DSC (Calorimetria Exploratória Diferencial) utilizando um Calorímetro 
exploratório diferencial (Q20, TA Instruments) numa razão de aquecimento de 10 
ºC/min. 

 
Resultados e Discussões 

 

Inicialmente, a curva de calibração da tetraciclina foi obtida através da 
espectrofotometria de UV-Vis em comprimento de onda de 358 nm em 7 concentrações 
diferentes. A equação da reta foi gerada através da curva, além de apresentar um 
coeficiente de correlação entre os pontos experimentais de 0,99956. A figura 1 
apresenta a curva de calibração da tetraciclina e a equação da reta. 

A partir curva de calibração foi possível calcular as concentrações de fármaco presentes 
na solução de tetraciclina após o contato com a membrana. 

A avaliação da capacidade de absorção do fármaco nas membranas poliméricas puras 
(CS puras) e reticuladas (CS reticulada) com espessura média de 50 µm estão 
apresentadas na Figura 2. A Figura 2 apresenta as curvas da concentração (g/L) em 
função do tempo (h) para as membranas de CS pura e CS reticulada. 

Através da Figura 2 podemos observar o comportamento das membranas CS pura e 
CS reticulada quanto a capacidade de adsorção de tetraciclina, sendo que a CS pura 
apresentou uma maior eficiência em absorver o fármaco, como pode ser visto no gráfico, 
em que temos uma diminuição mais significativa da concentração da tetraciclina quando 
em contato com a CS pura. A concentração de tetraciclina em solução decai muito 
lentamente depois de 72 h de contato com as membranas de quitosana. Assim, a 
capacidade de adsorção da CS pura é alta, porém o processo é lento. A fim de melhorar 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 877 

 

a capacidade de adsorção, foram desenvolvidas membranas de quitosana reticuladas 
com ácido sulfúrico. No entanto, este processo de reticulação influenciou de maneira a 
diminuir a adsorção de tetraciclina, sendo que menos da metade da tetraciclina pode 
ser adsorvida até o final do teste (74 h). Este efeito pode ser explicado devido aos sítios 
ativos da quitosana estarem ocupados com a ligação com o ácido sulfúrico, reduzindo 
os sítios livres para a ligação com o fármaco 

A Figura 3 apresenta o espectro de FTIR da tetraciclina em que mostra os picos intensos 
em 3500-3180 cm-1 referentes as absorções do O-H e N-H e em 3150-2920 cm-1 
atribuídos ao C-H de aromáticos. Os picos referentes a flexão aromática do C-H e CH3 
são, respectivamente, 1452 e 1359 cm-1. Os picos vibracionais que se estendem de 
2785-2600 e 1700-1500 cm-1 são referentes, respectivamente, ao alongamento CH3 e 
alongamento C-C (PARSA; PAYDAYESH; DAVACHI, 2019). 

A espectroscopia de infravermelho foi utilizada para caracterizar os principais grupos 
funcionais da quitosana e investigar a presença da tetraciclina na matriz polimérica 
tendo o espectro da tetraciclina (Figura 3) e o da quitosana pura como referência. 

A Figura 4 apresenta os espectros das membranas CS pura (a), CS reticulada (b), CS 
pura com tetraciclina (c) e CS reticulada com tetraciclina (d). A partir da Figura 4 
podemos observar que nos espectros das membranas CS pura (a) e CS reticulada (b) 
apresenta uma banda característica da quitosana em torno de 1725-2500 cm-1 que é 
atribuído ao estiramento C=O (amida I) e a banda em 1500 cm-1 é referente a 
deformação do grupo NH2 (amida I). Também podemos observar a banda em 1300-
1000 cm-1 referente aos estiramentos assimétricos C-O-C presentes em anéis de seis 
membros. Através do aparecimento da banda em 1650 cm-1 referente a vibração do 
grupo NH3+ e baixa intensidade do sinal da banda em 1725-2000 cm-1 a região de 
absorção do grupo NH2 (Figura 4 c), além do surgimento de um pico pequeno em torno 
de 1149 cm-1 sobreposto a banda em 1021 cm-1 referentes a presença dos íons SO42- 
na matriz polimérica. Assim, podemos concluir que a membrana de quitosana passou 
pelo processo de reticulação com o ácido sulfúrico e tornou-se uma membrana de 
quitosana reticulada (MA et al., 2019). 

O efeito da tetraciclina nas membranas de CS pura e CS reticulada pode ser avaliado 
comparando os espectros das membranas CS pura, CS reticulada, CS pura com 
tetraciclina e CS reticulada com tetraciclina. Através da espectros da CS pura com 
tetraciclina (Figura 4 b) e da CS reticulada com tetraciclina (Figura 4 d) é possível 
observar o aparecimento de bandas largas em 3640-2800 cm-1 e 3550-2950 cm-1 
referente as absorções do NH e OH, respectivamente. No espectro da CS pura com 
tetraciclina (Figura 4 b) podemos observar duas bandas próximas características da 
quitosana em 2370-2335 cm-1 que são atribuídos ao estiramento C=O (amida I). o 
espectro da CS reticulada com tetraciclina (Figura 4 d) vemos a diminuição do sinal da 
banda em 1725-2500 cm-1 que é referente ao estiramento C=O (amida I) além do 
aumento do sinal da banda em 1725-1500 cm-1 que são atribuídos aos alongamentos 
CH3 e C-C devido a presença da tetraciclina na membrana. Desta forma, o 
infravermelho prova que ocorreu a adsorção de tetraciclinas nas membranas de 
quitosana. 

Os experimentos para determinação do índice de intumescimento foram realizados para 
analisar o comportamento das membranas em meio neutro (pH 6,8), sendo que esse 
parâmetro que interfere na capacidade de adsorção de espécies químicas (AZMY et al., 
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2019). A Figura 5 apresenta o comportamento das membranas CS pura e CS reticulada 
em meio aquoso em pH 6,8. 

A Figura 5 revela que ambas as membranas (puras e reticuladas) apresentaram o 
mesmo comportamento com relação a capacidade de absorção de água, o que ocorre 
rapidamente e mantém o equilíbrio até o final do teste, este comportamento mostre que 
a quitosana possui bastante afinidade com a água. Além disso, podemos concluir que a 
reticulação não interferiu diretamente no índice de intumescimento da membrana, já que 
a membrana não reticulada e a reticulada apresentaram resultados semelhantes quanto 
a capacidade de sorção de água. 

Pela análise do DRX é possível observar que a quitosana é um sólido semicristalino que 
apresenta três picos característicos (2θ = 10º, 2θ = 20º e 2θ = 28º), sendo que o pico 
em 2θ = 10º é referente ao cristal hidratado gerado pelas ligações de hidrogênio entre 
os grupos amino da quitosana com as moléculas de água. Enquanto que os picos de 2θ 
= 20º e 28º são atribuídos a rede cristalina regular da quitosana (LEMES et al., 2018). 
As análises de DRX realizadas em membranas de CS pura, CS reticulada pura, CS pura 
com tetraciclina e CS reticulada com tetraciclina estão apresentadas na Figura 6. 

O desaparecimento da primeira reflectância (2θ = 10º) pode ser explicado pela interação 
quitosana-tetraclina, em que a tetraciclina substitui as moléculas de água presente na 
interação intramolecular quitosana-água. Além disso, é possível notar a mudança no 
padrão dos difratogramas de DRX do biopolímero devido a adsorção da tetraciclina nas 
membranas, onde podemos observar que no pico 2θ = 20º temos o aparecimento de 
picos que pode ser atribuído a presença de tetraciclina nas membranas CS pura com 
tetraciclina e CS reticulada com tetraciclina (TAKARA et al., 2019). 

As análises de DSC (Calorimetria Exploratória Diferencial) foram realizadas a fim de 
conhecer o processo de degradação da quitosana presente nas membranas de 
quitosana (CS pura, CS pura com tetraciclina, CS reticulada pura e CS reticulada com 
tetraciclina). Além disso, foi observada a degradação da tetraciclina presentes nas 
membranas. Através das curvas de DSC (Figura 7), podemos observar que a 
degradação da macromolécula consiste em um processo exotérmico e a perda de água 
consiste em um processo endotérmico (BOGGIONE et al., 2017; LEBEDEVA et al., 
2019). 

A partir das entalpias de desidratação das membranas, podemos concluir que existe 
uma diferença significativa entre a CS pura com CS reticulada pura em termos 
energéticos, sendo que a CS pura apresenta o maior valor de entalpia, por volta de 295 
ºC, quando comparada com a CS reticulada pura devido ao processo de reticulação que 
causa a diminuição da estabilidade térmica da membrana de quitosana. Nas 
membranas de quitosana puras e reticuladas com tetraciclina adsorvida (CS pura com 
tetraciclina e CS reticulada com tetraciclina), podemos observar a diminuição 
significativa do pico endotérmico e do pico exotérmico quando comparado com CS pura 
e reticulada pura, devido a presença da tetraciclina, sendo que os valores de entalpia 
observados são referentes, respectivamente, a desidratação e degradação da 
tetraciclina. A estrutura da tetraciclina apresenta menos grupos hidroxílicos que a da 
quitosana, o que gera picos endotérmicos e exotérmicos menores quando comparados 
com a quitosana, que apresenta muitos grupos hidroxílicos em sua estrutura. A CS pura 
e CS reticulada pura apresentam picos mais intensos, já que quanto maior o número de 
grupos hidrofílicos na sua estrutura, maior o número de ligações de hidrogênio, 
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consequentemente, maior será a energia para quebrar as ligações presentes na 
macromolécula (YAHIA et al., 2019; YU et al., 2018). 

 
Conclusão 

 

Neste trabalho podemos concluir que a metodologia utilizada para preparação das 
membranas poliméricas puras e reticuladas apresentou resultados satisfatórios com 
relação ao rendimento. Os índices de intumescimento mostraram que a reticulação não 
interfere na capacidade de adsorção de água das membranas de quitosana. Através 
dos estudos de adsorção de tetraciclina nas membranas CS pura e CS reticulada 
podemos concluir que a CS pura apresentou uma maior capacidade de adsorção de 
tetraciclina, sendo que nas primeiras horas de experimento foi observado a diminuição 
mais significativa devido aos sítios livres da quitosana. As análises de DSC mostraram 
o efeito da tetraciclina nos processos de degradação e desidratação das membranas, 
em que tanto o pico exotérmico como o endotérmico foram deslocados, onde o pico 
exotérmico foi descolado para temperaturas menores e o pico endotérmico para 
temperaturas maiores. Através das análises por infravermelho foi possível caracterizar 
os principais grupos funcionais da quitosana e da tetraciclina, além de analisar o efeito 
da tetraciclina nos espectros obtidos. Também foi possível observar diferenças entre as 
membranas puras e com tetraciclina por meio das análises de DRX, pelo 
desaparecimento da primeira reflectância e pelo aparecimento de picos na segunda 
refletância referentes a tetraciclina presente nas membranas. Assim, concluímos que as 
membranas de quitosana pura apresentaram resultados superiores na adsorção da 
tetraciclina quando comparado com as membranas reticuladas com ácido sulfúrico, 
sendo eficientes para remoção do fármaco em meios com pH controlado. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Curva de calibração da tetraciclina. 
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Figura 2 - Curvas de adsorção de tetraciclina nas membranas de quitosana. 
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Figura 3 - Espectro de FTIR da tetraciclina. 
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Figura 4 - Espectros de FTIR das membranas de quitosana: (a) CS pura, (b) CS pura 
com tetraciclina, (c) CS reticulada pura e (d) CS reticulada com tetracilcina. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 885 

 

 

igura 5 - Índices de intumescimentos em pH 6,8 das membranas CS pura e CS 
reticulada. 
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Figura 6 - DRX das membranas de quitosana. 
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Figura 7 - Curvas de DSC da CS pura, CS reticulada pura, CS pura com tetraciclina e 
CS reticulada com tetraciclina. 
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TÍTULO: RESPOSTA DA CIRCULAÇÃO OCEÂNICA AO POSSÍVEL INCREMENTO 

DO FLUXO DE ÁGUA DOCE NO ATLÂNTICO NORTE 

Resumo 

O projeto consiste em simular e avaliar a resposta da circulação oceânica termohalina 
global nos padrões oceânicos e atmosféricos com ênfase na circulação oceânica 
Equatorial, ao possível incremento do fluxo de água doce através da adição de 1 Sv de 
água doce no Oceano Atlântico Norte (entre 50°N e 70°N) no atlântico norte. A 
investigação focará nas mudanças das temperaturas do ar e do mar, precipitação, 
salinidade, gelo marinho e circulação atmosférica. Além disso, este projeto busca 
investigar a resposta do enfraquecimento da CTG nas variáveis citadas anteriormente, 
fazendo uso de funções ortogonais empíricas e regressão linear e não lineares. Para 
essa pesquisa, foram utilizados dados provenientes de simulações numéricas 
conduzidas com o modelo acoplado SPEEDY-HYCOM. 
 
Palavras-chave: circulação, modelo, enfraquecimento, resposta. 

TITLE: Response of oceanic circulation to the possible increase of sweet water flow in 

the North Atlantic 

Abstract 

The project consists in simulating and evaluating the response of global thermohaline 
ocean circulation in oceanic and atmospheric patterns with emphasis on Equatorial 
ocean circulation, to the possible increase of freshwater flow through the addition of 1 
Sv of freshwater in the North Atlantic Ocean (between 50 ° N and 70 ° N) in the North 
Atlantic. Research will focus on changes in air and sea temperatures, precipitation, 
salinity, sea ice and atmospheric circulation. In addition, this project seeks to investigate 
the response of CTG weakening in the variables mentioned above, using empirical 
orthogonal functions and linear and nonlinear regression. For this research, we used 
data from numerical simulations conducted with the coupled model SPEEDY-HYCOM. 
 
Keywords: circulation, model, weakening, response. 

Introdução 

Segundo Stewart (2007) a Circulação Termohalina Global (CTG), também denominada 
de Corrente Transportadora (do inglês Conveyor Belt), é definida pela associação de 
diferenças de densidade da água do mar e o deslocamento de massas oceânicas, 
diretamente em função de variações de salinidade e temperatura. A água profunda é 
intensamente sensível a mínimas variações de salinidade, segundo Machado (2009), o 
derretimento e congelamento altera a densidade e de acordo com Rahmstorf (1995), 
um aumento de 0,1 Sverdrup (Sv) (1 Sv = 106 m3s-1) de fluxo de água doce no Atlântico 
Norte pode interromper o processo de formação de água profunda, e consequência 
disso, aproximadamente 1 Petawatt (PW) (1 PW = 1015 Watts) de calor deixa de ser 
transportado. Machado (2009) ainda afirma que, a interrupção total da CTG provocaria 
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uma diminuição da temperatura do ar no Hemisfério Norte, enquanto que a região 
extratropical do Hemisfério Sul aqueceria com anomalias de temperatura superiores as 
12°C na Antártica. 
 
Metodologia 

 
A princípio foi realizado um levantamento bibliográfico acerca do tema a ser tratado, 
posteriormente, foram utilizados dados provenientes de simulações numéricas 
conduzidas com o modelo acoplado SPEEDY-HYCOM, que em seguida utilizou-se o 
software Panoply para geração de mapas sazonais de variáveis como cobertura de neve 
e de gelo e neve, evaporação sobre o gelo glacial, cobertura de gelo do oceano, 
precipitação e F1DT, de dados referente à última era glacial e de dados do presente, 
para fazer um comparativo sobre com a circulação termohalina interferiu em escala 
global . 2.1 SPEEDY - Simplified Parameterizations, privitivE-Equation DYnamics O 
modelo SPEEDY acoplado ao oceânico HYCOM, representa um acoplamento completo 
em torno da possibilidade de uma interação entre as camadas e a atmosfera. O 
SPEEDY (Simplified Parametrization, primitivE-Equation DYnamics) é um modelo 
atmosférico espectral hidrostático com 8 camadas verticais (925, 850, 700, 500, 300, 
200, 100 e 30 hPa) e resolução horizontal T30, o que corresponde a 3.75° de latitude/ 
longitude. Já o SPEEDY, emprega um núcleo dinâmico e utiliza a equação da 
divergência-vorticidade descrita por Bourke (1974). Os processos parametrizados, 
incluem ainda, radiação de onda longa e curta, condensação em larga escala, 
convecção, fluxos de momentum, calor e umidade e os processos de difusão vertical. O 
processo convectivo é representado pelo esquema de fluxo de massa ativado quando 
ocorre a instabilidade condicional. Todo esse processo é agregado a parametrizações 
físicas para o ciclo hidrológico. É importante salientar que, o SPEEDY é um modelo 
muito mais rápido do ponto de vista computacional, em comparação com o estado da 
arte dos modelos climáticos de mesma resolução horizontal, permitindo um estudo da 
variabilidade do clima em escalas interdecenais e seculares. Estudos anteriores, 
mostraram que o SPEEDY reproduz as principais características do sistema climático 
em diferentes regiões da Terra (MOLTENI, 2003). 2.2 Modelo Oceânico e de Gelo 
Oceânico: HYCOM acoplado ao SPEEDY O modelo HYCOM (Hybrid Coordinate Ocean 
Model) de acordo com Bleck (2002), é um modelo de circulação geral do oceano 
baseado no modelo MICOM (Miami Isopycnic-Coordinate Ocean Model) (BLECK et al., 
1992). O HYCOM é um modelo que resolve as equações primitivas hidrodinâmicas do 
oceano, aplicando coordenadas verticais híbridas, ou seja, ele emprega as equações 
para vários níveis de pressão, isopicnais ou sigma. Desta forma, é possível obter-se 
resultados mais realísticos nas simulações dos fenômenos oceânicos, tanto em mar 
aberto como em regiões rasas. O HYCOM foi acoplado ao SPEEDY (Figura 01) pelo 
grupo do coordenador deste projeto, tendo submetido um artigo com tais informações 
em revisão (Mendes et al, - EM REVISÃO). 
 
Resultados e Discussões 

 
Com a geração de mapas sazonais foi possível compreender o que as diferentes 
variáveis refletem em escala global com dados referentes à última era glacial e dados 
do presente.  
3.1 Cobertura de gelo e neve  
Essa variável representa a cobertura de gelo e neve, ou seja, a sobreposição da neve 
no gelo presente.  
Nos meses de Dezembro-Janeiro-Fevereiro durante a última era glacial (figura 02) a 
cobertura de gelo e neve era mais contínua e significante no atlântico norte, se 
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comparado aos dados do tempo presente (figura 03), que a cobertura do gelo e neve 
diminuiu devido ao aquecimento global. Já nos meses de Junho-Julho-Agosto (Figura 
04), marca a diferença na diminuição da cobertura de gelo e neve, que na última era 
glacial era maior no atlântico norte e na América do Norte no hemisfério norte, se 
comparado a cobertura de gelo e neve no dados do tempo presente em que ocorreu o 
derretimento das geleiras e causou a diminuição dessa cobertura.  
3.2 Cobertura de neve  
Nos mapas, uma maior cobertura de Neve é representada através do branco mais 
intenso e caracterizada pela presença da neve.  
No hemisfério norte nos meses Dezembro-Janeiro-Fevereiro da última era glacial (figura 
06), a cobertura de neve era mais intensa, com temperaturas mais baixas e menor 
quantidade de radiação solar incidente, e consequentemente, a neve ocupava grandes 
áreas, principalmente no hemisfério norte, se comparado ao dado dos mesmos meses 
do tempo presente (figura 07) em que houve uma diminuição da cobertura de neve se 
comparado ao dado da última era glacial, principalmente no atlântico norte, devido a 
uma maior incidência solar e ao aumento de temperatura a nível global. Já nos meses 
de Junho-Julho-Agosto da última era glacial (figura 08), a cobertura de neve era maior, 
principalmente na região do hemisfério norte com a América do Norte e parte da Europa 
e Ásia, e do sul com a Antártica e atingindo até a América do Sul, se comparado ao 
dado de Junho-Julho-Agosto do tempo presente (figura 09), em que no hemisfério norte 
houve uma diferença notável da cobertura de Neve, que diminuiu consideravelmente, 
na América do Norte, e até desaparece, na Ásia e Europa, enquanto que no hemisfério 
sul, a cobertura já não atinge a América do Sul no dado de tempo presente, tais 
características implicam no reflexo de uma maior ou menor incidência solar.  
3.3 Cobertura de gelo do oceano  
Para a variável de cobertura de gelo do oceano as áreas de azul representam uma 
maior, ou até total cobertura de gelo do oceano, e as áreas mais claras significam pouca 
cobertura de gelo, ou até 0 (sem a presença de gelo marinho), numa escala de 0 a 100. 
A partir da geração de mapas de dados da última era glacial e do tempo presente, foi 
possível identificar esse contraste.  
Nos meses de Dezembro-Janeiro-Fevereiro da última era glacial (figura 10), a cobertura 
do gelo do oceano é mais predominante no atlântico norte, porque durante esse período 
é inverno no hemisfério norte, sendo inverno a água do oceano é mais fria e congela 
mais, o que justifica ter mais gelo no oceano, se comparado ao dado do tempo presente 
(figura 11), dos mesmos meses em que houve uma diminuição dessa cobertura, pois ao 
longo do tempo com o aquecimento global a temperatura global aumentou e o gelo foi 
derretido. Nos meses de Junho-Julho-Agosto da última era glacial (figura 12), a 
cobertura do gelo do oceano era maior no atlântico norte, se comparado ao dado do 
tempo presente dos mesmos meses (figura 13), o que causa a diminuição é o 
aquecimento do oceano que no tempo presente é bem maior devido ao aquecimento 
global, e por ser verão no Hemisfério Norte (HN), a água do oceano é mais quente e por 
isso, diminui a quantidade de gelo no oceano.  
3.4 Evaporação sobre o gelo glacial  
A evaporação é um dos responsáveis pela estabilização do clima do planeta, as cores 
em tons de azul representam uma menor evaporação sobre o gelo glacial, ou quase 
zero, e as cores quentes representam uma maior evaporação sobre o gelo glacial.  
Os dados de Dezembro-Janeiro-Fevereiro (figura 14 e 15), apresentam uma maior 
evaporação sobre o gelo glacial no Hemisfério Sul (HS), pois é verão no HS, então, tem 
mais radiação solar sobre a Antártica e por isso, leva ao aquecimento da superfície 
criando um processo de evaporação do gelo durante esse período. Já nos meses de 
Junho-Julho-Agosto (figura 16 e 17), a evaporação sobre o gelo glacial é maior no 
Hemisfério Norte (HN), pois é verão no HN, então, tem mais radiação solar sobre o 
Atlântico Norte e por isso, leva ao aquecimento do HN na superfície, aumentando o 
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processo de evaporação do gelo durante esse período. E quanto as diferenças entre o 
dado da última era glacial para o dado no tempo presente, tanto nos meses de 
Dezembro-Janeiro-Fevereiro quanto nos meses de Junho-Julho-Agosto, refere-se a 
diminuição de gelo do tempo presente, e por isso não é possível ter tanta evaporação, 
pois há pouco gelo glacial para ser evaporado, se comparado à disposição de gelo da 
última era glacial, que era bem maior se comparado ao tempo presente, e por isso, 
houve uma maior evaporação de gelo glacial da última era glacial.  
3.5 F1DT  
Essa variável de F1DT representa a refletividade da radiação solar sobre o gelo glacial, 
as cores azuis representam uma menor F1DT, enquanto que as cores mais quentes, 
como o vermelho, representam naquela área, uma maior F1DT.  
Nos meses de Dezembro-Janeiro-Fevereiro (figura 18 e 19), a F1DT é maior no 
Hemisfério Sul (HS) por ser verão, pois a evaporação sobre o gelo glacial é maior no 
HS, desta forma, a incidência da radiação solar é maior, por isso há cores quentes nas 
áreas do HS. Nos meses de Junho-Julho-Agosto (figura 20 e 21), a F1DT é maior no 
Hemisfério Norte (HN) por ser inverno, pois a evaporação sobre o gelo glacial é maior 
no HN, desta forma, a incidência da radiação solar é maior, por isso há cores quentes 
nas áreas do HN. E quanto as diferenças entre o dado da última era glacial para o dado 
no tempo presente, tanto nos meses de Dezembro-Janeiro-Fevereiro quanto nos meses 
de Junho-Julho-Agosto, refere-se a evaporação sobre o gelo glacial, pois com a 
diminuição da evaporação sobre o gelo glacial da última era glacial para o tempo 
presente, e consequente, diminuição do gelo glacial, por isso houve o aumento da 
refletividade da radiação solar (F1DT) na comparação dos dados da última era glacial 
para os dados do tempo presente.  
3.6 Precipitação  
A variável de precipitação consiste na forma líquida da água transformada em gotas, e 
é representada pelas cores em azul no mapa.  
Nos dados da última era glacial (figura 22 e 24), a precipitação era mais intensa, pois 
havia mais umidade relativa na atmosfera, devido a presença de neve e gelo e desta 
forma, e para haver mais neve é preciso ter mais umidade do ar na atmosfera. Se 
comparado ao dado do tempo presente (23 e 25), em que a precipitação diminuiu, 
devido a diminuição de neve e gelo, em escala global, e consequente diminuição da 
umidade relativa na atmosfera. 
 
Conclusão 

 
Baseado em simulações realizadas com o modelo simulações numéricas conduzidas 
com o modelo acoplado SPEEDY-HYCOM, fazendo uso de funções ortogonais, sugeriu 
simular e avaliar o impacto que causaria na circulação oceânica ao possível incremento 
da adição de 1 Sv de água doce (entre 50°N e 70°N) no atlântico norte. A pesquisa 
focou nas mudanças e comparativos entre dados da última era glacial e de dados do 
tempo presente, de variáveis como cobertura de neve e de gelo e neve, evaporação 
sobre o gelo glacial, cobertura de gelo do oceano, precipitação e F1DT. Com os mapas 
sazonais gerados através de ambos os dados de idades distintas, resultou na 
identificação de mudanças abruptas desde a última era glacial até a idade atual, através 
do estudo das variáveis que permitiram identificar a influência do aquecimento global ao 
longo desse período, e com o derretimento das geleiras é provocado um incremento do 
fluxo de água doce em padrões oceânicos, resultando num enfraquecimento da CTG, 
pois a água profunda é intensamente sensível a mínimas variações de salinidade, o 
derretimento e congelamento altera a densidade, além de afetar no transporte de calor 
em águas profundas, o que comprova esse fato são os mapas sazonais apontarem 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 892 

 

desde a última era glacial, a diminuição da cobertura de gelo e neve, assim como um 
aumento na F1DT, por consequência do aquecimento global. 
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Anexos 

 

 

Figura 01: Esquema de acoplamento do SPEEDY (atmosférico) ao modelo HYCOM 
(oceânico). 
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Figura 02: Cobertura de Gelo e Neve durante a última era glacial nos meses de 
Dezembro-Janeiro-Fevereiro. 
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Figura 03: Cobertura de Gelo e Neve do tempo presente nos meses de Dezembro-
Janeiro-Fevereiro. 

 

 

Figura 04: Cobertura de Gelo e Neve durante a última era glacial nos meses de Junho-
Julho-Agosto. 
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Figura 05: Cobertura de Gelo e Neve do tempo presente nos meses de Junho-Julho-
Agosto. 
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Figura 06: Cobertura de Neve durante a última era glacial nos meses de Dezembro-
Janeiro-Fevereiro. 

 

 

Figura 07: Cobertura de Neve do tempo presente nos meses de Dezembro-Janeiro-
Fevereiro. 
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Figura 08: Cobertura de Neve durante a última era glacial nos meses de Junho-Julho-
Agosto. 

 

 

Figura 09: Cobertura de Neve do tempo presente nos meses de Junho-Julho-Agosto. 
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Figura 10: Cobertura do gelo do oceano durante a última era glacial nos meses de 
Dezembro-Janeiro-Fevereiro. 
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Figura 11: Cobertura de gelo do oceano do tempo presente nos meses de Dezembro-
Janeiro-Fevereiro. 

 

 

Figura 12: Cobertura do gelo do oceano durante a última era glacial nos meses de 
Junho-Julho-Agosto. 
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Figura 13: Cobertura de gelo do oceano do tempo presente nos meses de Junho-Julho-
Agosto. 
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Figura 14: Evaporação sobre o gelo glacial durante a última era glacial nos meses de 
Dezembro-Janeiro-Fevereiro. 

 

 

Figura 15: Evaporação sobre o gelo glacial durante o tempo presente nos meses de 
Dezembro-Janeiro-Fevereiro. 
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Figura 16: Evaporação sobre o gelo glacial durante a última era glacial nos meses de 
Junho-Julho-Agosto. 

 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 903 

 

Figura 17: Evaporação sobre o gelo glacial durante o tempo presente nos meses de 
Junho-Julho-Agosto. 

 

 

Figura 18: F1DT sobre o gelo glacial durante a última era glacial nos meses de 
Dezembro-Janeiro-Fevereiro. 
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Figura 19: F1DT sobre o gelo glacial durante o tempo presente nos meses de 
Dezembro-Janeiro-Fevereiro. 
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Figura 20: F1DT sobre o gelo glacial durante a última era glacial nos meses de Junho-
Julho-Agosto. 

 

 

Figura 21: F1DT sobre o gelo glacial durante o tempo presente nos meses de Junho-
Julho-Agosto. 
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Figura 22: Precipitação durante a última era glacial nos meses de Dezembro-Janeiro-
Fevereiro. 

 

 

Figura 23: Precipitação do tempo presente nos meses de Dezembro-Janeiro-Fevereiro. 
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Figura 24: Precipitação durante a última era glacial nos meses de Junho-Julho-Agosto. 

 

 

Figura 25: Precipitação do tempo presente nos meses de Junho-Julho-Agosto. 
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TÍTULO: Análise da vulnerabilidade aos desastre naturais num contexto de extremos 

climáticos 

Resumo 

Alterações nos padrões climáticos trazem consequências que afetam diretamente os 
sistemas naturais e os seres humanos. Os eventos de extremos de tempo e de clima 
podem causar desastres naturais, decorrentes de atividades humanas, como o 
desmatamento de encostas próximas a áreas urbanas ou construções em áreas de 
risco, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos 
econômicos e sociais. Objetiva-se nesse estudo identificar os padrões espaciais dos 
índices de extemos climáticos considerando o período climatológico de 1980 a 2013, 
buscando analisar as notificações dos desastres naturais nas mesorregiões do Nordeste 
brasileiro. Foram utilizados os índices de extremos climáticos do Climdex e os registros 
dos desastres naturais foi desmobilizado Centro Universitário de Estudos e Pesquisas 
sobre Desastres. Para identificação das mesorregiões com maiores ocorrências 
desastres naturais e extremos climáticos foram construídos mapas temáticos das áreas 
considerados no estudo. Os resultados apontam que mais de 13 mil ocorrências de 
Desastres Naturais do tipo Estiagem/Seca e Inundações. Maior ocorrência na região 
são de estiagem/seca, representando 91,1% dos registros afetando todos os estados 
que compõe a região. As mesorregiões com as maiores ocorrência de desastres 
naturais e dias consecutivos secos ocorreu no sul do Piauí e Norte Cearense. Para as 
inundações o Norte Cearense apresentou as maiores ocorrências e dias da precipitação 
acima de 293 mm. 
 
Palavras-chave: Climdex. extremos climáticos. precipitação. 

TITLE: ANÁLISE DA VULNERABILIDADE AOS DESASTRES NATURAIS NO 

NORDESTE BRASILEIRO 

Abstract 

Changes in weather patterns have consequences that directly affect natural and human 
systems. Extreme weather and climate events can cause natural disasters resulting from 
human activities, such as clearing hillsides near urban areas or constructing hazardous 
areas, causing human, material or environmental damage and consequent economic 
and social damage. Thus, the main objective of the study is to identify the spatial patterns 
of climatic extremes index considering the climatic period from 1980 to 2013, seeking to 
analyze the notifications of natural disasters in the mesoregions of northeastern Brazil. 
Climdex climatic extremes indexes were used and the records of natural disasters were 
demobilized Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres (CEPED). To 
identify the mesoregions with the highest occurrences natural disasters and climatic 
extremes was carried out by mapping the areas. The results showed that the most 
recorded natural disaster in Northeast Brazil. The mesoregions with the highest 
occurrence of natural disasters and consecutive dry days occurred in southern Piauí and 
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Northern Cearense. For the floods, North Cearense presented the highest occurrences 
and precipitation days above 293 mm. 
 
Keywords: Climdex. Extremes of climatic . Precipitation. 

Introdução 

Alterações nos padrões climáticos trazem consequências que afetam diretamente os 
sistemas naturais e os serem humanos (IPCC, 2013). Essas alterações fazem parte da 
variabilidade natural do clima ou podem ser uma resposta às ações antrópicas (emissão 
de gases de efeito estufa e mudanças do uso do solo), ocasionando as mudanças 
climáticas. Os eventos climáticos extremos são um aspecto integrante da variabilidade 
climática, e sua frequência e intensidade podem variar de acordo com a mudança 
climática.  
  
Os eventos de extremos de tempo e de clima podem causar desastres naturais, 
decorrentes de atividades humanas, como o desmatamento de encostas próximas a 
áreas urbanas ou construções em áreas de risco, causando danos humanos, materiais 
ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais (Brasil, 2009). Eventos 
secos extremos podem causar prejuízos à agricultura, à geração de energia elétrica e 
ao abastecimento de água da população. Eventos de extremos chuvosos tem correlação 
direta com fenômenos atmosféricos como tornados e ciclones extratropicais, frentes 
frias e tempestades severas, e podem causar a enchente de rios, com consequente 
inundação áreas próximas ou cidades, deslizamentos de terra e prejuízos à agricultura 
(Jacobi et al., 2015).  
  
Marengo (2015) mostra que as chuvas dificilmente causam a morte de pessoas por si 
só, mas os deslizamentos produzidos por elas em áreas próximas a leitos de rios ou 
abaixo de inclinações desmatadas podem causar danos severos às populações. Seus 
impactos dependerão das condições de vulnerabilidades local, que é definida tanto pela 
propensão de uma comunidade ou sociedade de sofrer de modo mais intenso e grave 
os efeitos dos desastres, como também nas limitações das capacidades de redução de 
riscos e de resiliência frente a estes eventos (Freitas et al., 2012 ; Rocha et al., 2014).  
  
O Nordeste do Brasil apresenta variabilidade interanual acentuada, particularmente na 
precipitação, a qual apresenta alguns anos extremamente secos como também anos 
extremamente chuvosos (Cavalcanti, 2009). Essa variabilidade é decorrente de um 
conjunto de fatores fisiográficos e de sistemas atmosféricos, como por exemplo, a 
geografia, relevo, natureza da superfície e os sistemas de pressão atuantes na região 
(Silva et al., 2012), observa-se clima semiárido no interior desta região, com precipitação 
acumulada inferior a 500 mm/ano, até o clima chuvoso, observado principalmente na 
costa leste, com precipitação acumulada anual superior a 1.500 mm e clima úmido no 
norte do Maranhão com precipitação superior a 2.000 mm/ano (Santos, 2006).  
  
De acordo com o Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres (2013), 
na região Nordeste do Brasil foram registrados mais de 13 mil notificações de desastres 
naturais. Os episódios mais frequentes registrados na região se relacionam com 
ocorrências de estiagem e seca, com o registro de 91,1% do total de casos. Mas, 
também essa é uma área atingida por casos de enxurradas e inundações.  
  
O objetivo desse estudo identificar os padrões espaciais dos índices de extemos 
climáticos considerando o período climatológico de 1980 a 2013, buscando analisar as 
notificações dos desastres naturais nas mesorregiões no Nordeste do Brasil. 
Consideramos que este tipo de estudo é fundamental para o desenvolvimento de 
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políticas públicas, como para as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta 
e reabilitação para reduzir o impacto dos desastres sobre a saúde. 
 
Metodologia 

 
O Nordeste do Brasil (NEB) abrange os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, ocupando uma áera de 
15.558.196 km2. Situa-se no extremo nordeste da América do Sul, a leste da floresta 
Amazônica. Caracteriza-se por três climas: litorâneo úmido (do litoral da Bahia ao litoral 
do Rio Grande do Norte); clima tropical úmido (em partes da Bahia, Ceará, Maranhão e 
Piauí); clima tropical semiárido (que abrange o sertão nordestino) (Kayano e Andreoli, 
2009).  
  
Os registros das ocorrências de Desastres Naturais no Estado foram obtidos pelo Atlas 
de Desastres Naturais, do Central Universitário de Estudo e Pesquisa em Desastres 
Naturais, da Unidade Federal de Santa Catarina – UFSC, que em pareceria com a 
Secretaria Nacional de Defesa Civil, tem o gerenciamento dos registros de desastres no 
território nacional, compreendo o período de 1991 a 2013. Os dados meteorológicos 
utilizados foram disponibilizados por um projeto conjunto entre a Universidade do Texas 
(EUA) e Universidade Federal do Espírito Santo (Brasil). Os dados são de domínio 
público e disponível no site: https://utexas.box.com/Xavier-etal-IJOC-DATA. A 
metodologia para a obtenção dessa base de dados é descrita por Xavier et al. (2016). 
São disponibilizadas as seguintes variáveis meteorológicas: precipitação, vento, 
temperatura mínima e máxima, umidade relativa e evapotranspiração. Estão dispostos 
em uma grade regular de 0,25 °× 0,25 ° e cobrem todo o território brasileiro. Entretanto, 
para a pesquisa, utilizamos dados sobre o nordeste do Brasil. A amostragem é diária e, 
no presente estudo, utilizaremos o período de 01 de janeiro de 1980 a 31 de dezembro 
de 2013. Posteriormente, determinaram-se os índices de extremos climáticos (Climdex) 
para 42 pontos de grade dos dados de Xavier et al. (2015) como apresentado na Figura 
1.  
  
O cálculo dos índices extremos de temperatura do ar e precipitação foram obtidos a 
partir do software RClimdex, um programa desenvolvido por (Zhang ; Yang, 2004). 
Seguiu-se a metodologia de (ZHANG et al., 2005 ; HAYLOCK et al.,2006), aplicada a 
estudos locais que auxiliam no monitoramento e na detecção de mudanças climáticas, 
o qual é desenvolvido para a linguagem computacional R e está disponível 
gratuitamente para download no portal http://cccma.seos.uvic.ca/ETCCDMI/ 
software.shtml. Os dados meteorológicos foram usados a fim de se obter índices 
definidos conforme o software RClimdex. Foram selecionados 02 índices de extremos 
climáticos, sendo 1 referente aos dias consecutivos secos (CDD) e outro a precipitação 
total anual em dias com a precipitação acima do percentil 95 (dias úmidos).  
  
Figura 1: Localização dos 42 (quarenta e dois) pontos de grades por mesorregiões do 
Nordeste do Brasil (NEB) 
 
Resultados e Discussões 

 
A Tabela 1 apresenta o número de ocorrências de desastres na região Nordeste do 
Brasil, no período 1991 e 2013, de acordo com os estados que compõe a região. Nesse 
sentindo, foram registrados no total 13.369 ocorrências de Desastres Naturais do tipo 
Estiagem/Seca e Inundações. Considerando os dados de natureza de Estiagem/Seca, 
é possível observar que são os eventos de maior ocorrência na região, representando 
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um percentual de 91,1% dos registros, com um total de 12.182 casos, afetando boa 
parte dos estados e ocasionando efeitos negativos na economia, no que tange a 
produção de alimentos, bem como afeta toda a sociedade no geral. Os desastres 
classificados como inundações registraram o segundo lugar com 8,9%. Os estados com 
maiores percentuais de ocorrências de estiagem/seca foram: Bahia, Paraíba, Piauí, 
Ceará, Pernambuco e Rio Grande Norte. Para avaliação do desastre tipo Inundação foi 
possível observar que o Ceará apresentou o mais elevado percentual com 23% desse 
tipo de desastre natural no período considerado no estudo, seguido do estado do Rio 
Grande do Norte com 17,4%.  
  
Tabela 1: Ocorrência dos Desastres Naturais no Nordeste do Brasil, segundo as 09 
mesorregiões, no período de 1991 a 2013. Fonte: CEPED, 2013.  
  
A figura 2 exibe o mapa temático das ocorrências de desastres naturais na região 
Nordeste do Brasil , no período de 1991 a 2013. Sobre as ocorrências de estiagem/seca, 
o mapa permite inferir que as maiores ocorrências para mesorregiões Noroeste 
Cearense, Sul do Piauí, Sertão Paraibano, Sertão Pernambucano e Centro da Bahia. 
Em relação aos desastres do tipo inundação percebeu-se que as maiores ocorrências 
ocorreram na região ao Norte do Nordeste (Figura 2).  
  
Fonte: CEPED, 2013.  
Figura 2 – Mapeamento das ocorrências de desastres naturais (estiagem/seca e 
inundação) nas mesorregiões do Nordeste do Brasil, segundo as microrregiões no 
período de 1991 a 2013. Fonte: Autoria própria, com dados CEPED (2013)  
  
Em relação aos 02 índices de precipitação analisados, foi possível observar que todas 
mesorregiões do estudo apresentaram dia consecutivo secos, destacando-se o norte do 
Ceará, sul do Piauí, oeste da Bahia e Rio Grande do Norte com registros acima 94 dias 
consecutivos secos, no período de 30 anos. Em contrapartida, as mesorregiões do litoral 
leste como do Rio Grande do Norte a Pernambuco, além do Norte do Norte, Oeste e 
Leste Maranhense e região metropolitana do Ceará exibiu dias com precipitação total 
anual acima de 293mm. Quando comparados as ocorrências dos desastres com a 
ocorrência dos extremos climáticos percebe-se que estiagem/seca apresentam o 
padrão similar, principalmente no sul do Piauí, norte do Ceará (Figura 2 e 3). Para o 
desastre de inundação percebeu-se em 23 anos de dados analisados que as maiores 
ocorrências ocorrem no norte do Nordeste e os extremos climáticos apresentaram 
características semelhantes, destacando o litoral nordestino.  
  
Figura 3 - Distribuição espacial das mesorregiões do Nordeste do Brasil dos índices 
CDD e Percentil 95, no período de 1980 a 2013. 
 
Conclusão 

 
O estudo possibilitou identificar as risco a desastres, visto que as maiores ocorrências 
registras de desastres naturais na região são de estiagem/seca, destacando o estado 
da Bahia com as maiores ocorrências. Avaliação da ocorrência dos desastres naturais 
com os extremos climáticos percebeu-se as mesorregiões apresentaram características 
semelhantes aos desastres do tipo estiagem/seca e inundação. As mesorregiões do Sul 
do Piauí e Norte Cearense destacaram por registrar as maiores ocorrências de 
desastres de seca e dias consecutivos secos. Enquanto, as inundações o Norte 
Cearense apresentou o mesmo padrão em relação as maiores ocorrências e dias da 
precipitação acima de 293 mm. 
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Figura 1: Localização dos 42 (quarenta e dois) pontos de grades por mesorregiões do 
Nordeste do Brasil (NEB) 
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Tabela 1: Ocorrência dos Desastres Naturais no Nordeste do Brasil, segundo as 09 
mesorregiões, no período de 1991 a 2013. 

 

 

Figura 2 – Mapeamento das ocorrências de desastres naturais (estiagem/seca e 
inundação) nas mesorregiões do Nordeste do Brasil, segundo as microrregiões no 
período de 1991 a 2013. Fonte: Autoria própria, com dados CEPED (2013) 

 

 

Figura 3 - Distribuição espacial das mesorregiões do Nordeste do Brasil dos índices 
CDD e Percentil 95, no período de 1980 a 2013. 
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TÍTULO: Uma comparação empírica de estimadores de variânciaspara pesquisas por 

amostragem com dados imputados 

Resumo 

Em diversas pesquisas por amostragem é comum a presença é a não resposta, definida 
como a falha na obtenção de informações de pelo menos um item do indivíduo na 
amostra, que se dão por diversos motivos: como indisponibilidade, delicadeza na 
questão. É comum em pesquisas ignorar a não resposta, por ser uma maneira mais 
simples, porém a não resposta pode causar um viés na estimativa final da variável de 
interesse. Caracterizando a não resposta como uma variável aleatória, pode se utilizar 
métodos adequados como tratamento. A técnica de substituição desses os dados 
faltantes, denominada imputação, visa diminuir o viés causado pela não resposta. Como 
resultado inicial é perceptível o viés causado pela não respostas sob um dos dois 
mecanismos de resposta da população empírica gerada, além de mostrar como a 
imputação pode reduzir este viés. A divulgação de dados estatísticos deve ser honesta, 
cuidadosa e fazer a utilização de metodologias apropriadas. 
 
Palavras-chave: Amostragem, viés, imputação, responsabilidade estatística 

TITLE: An empirical comparison of variance estimatorsfor imputed data sampling 

searches 

Abstract 

In many sample surveys, non-response is common, defined as the failure to obtain 
information from at least one item of the individual in the sample, which are due to several 
reasons: such as unavailability, delicacy in the question. It is common in surveys to 
ignore non-response as it is a simpler way, but non-response can bias the final estimate 
of the variable of interest. By characterizing non-response as a random variable, suitable 
methods can be used as treatment. The replacement technique of these missing data, 
called imputation, aims to reduce the bias caused by non-response. As an initial result, 
the bias caused by nonresponse under one of the two response mechanisms of the 
generated empirical population is noticeable, and shows how imputation can reduce this 
bias. The disclosure of statistical data should be honest, careful and make use of 
appropriate methodologies. 
 
Keywords: Sampling, bias, imputation, statistical responsibility 

Introdução 

Um problema comum em pesquisas por amostragem, principalmente em população 
humana, é a não resposta. A não resposta é definida quando ocorre falha obtenção de 
informações de pelo menos um item do indivíduo na amostra, podendo-se distinguir não 
resposta a unidade: nenhuma informação da unidade é medida e não resposta ao item: 
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algumas medidas da unidades são obtidas, mas não todas, que se dão por diversos 
motivos: como indisponibilidade, delicadeza na questão. 

O principal problema causado pela não resposta é o viés em potencial e o método mais 
simples e mais comum de tratar pesquisas com dados faltantes é ignorar as não 
respostas, o que pode acarretar diversos problemas. Aumentar o tamanho da amostra 
sem direcionar a não resposta não faz nada para reduzir este viés aumentando o 
tamanho da amostra pode, na verdade, piorar o viés de não resposta. 

Existem, na literatura, diversas abordagens para tratar a não resposta. Em alguns casos 
é razoável supor que grupos de indivíduos com características distintas (sexo, raça, 
escolaridade, etc) tenham taxas de respostas distintas, um método para tentar reduzir 
o viés é a ponderação das respostas, em que são atribuídos pesos às respostas de 
cada unidade amostrada. A técnica comumente usada para compensar não resposta ao 
item é a imputação, que consiste em obter uma pseudo-resposta para o dado faltante. 

Uma ampla variedade de métodos de imputação foi desenvolvida para atribuir valores 
a não resposta ao item, esta técnica não é usada somente para reduzir o viés de não 
resposta, mas também para trabalhar com uma matriz de dados completa. Um caso 
particular da imputação é o procedimento Hot Deck, em que os dados imputados são 
obtidos da própria amostra, sejam eles a seleção de dados aleatórios, médias ou 
regressão. Uma característica interessante da imputação Hot Deck é a possibilidade de 
aplicação quando os grupos têm taxas de respostas distintas. 

Vale ressaltar que compensar a perda de informação não é substituí-la. Nenhuma 
técnica é capaz de substituir o dado não obtido. A maioria dos softwares abordam os 
dados imputados como dados reais e não há garantia que as estimativas obtidas são 
boas aproximações dos dados faltantes, por isso é importante a aplicação de 
metodologias de estimação com dados imputados. 

Lidar com não resposta deve significar exibir quão diferentes as respostas das 
pesquisas podem ser se os não respondentes tivessem respondido (Rubin 1978). Com 
base nessa teoria, Rubin propôs o método da imputação múltipla, que consiste em obter 
$k \ge 2$ valores para as respostas faltantes de acordo com o modelo considerado 
apropriado, para cada $y_i$ não respondente obtem-se $y_{i1},y_{i2},...,y_{ik}$. Com 
isso é possível obter informações a respeito da variabilidade das estimativas dos dados 
faltantes, a média como uma estimativa mais consistente e têm sido utilizado para 
analisar a adequação dos modelos. 

Rubin e Schenker (1986) propuseram um método que consiste em uma modificação do 
método usual de imputação Hot-Deck, chamado Boostrap Bayesiano aproximado 
(ABB): Para $k \ge 2$ obtem-se k estimativas para os r respondentes e k estimativas 
para os m itens não respondentes. Similarmente a imputação múltipla, é possível 
analisar a adequação do modelo, observar as características da média e variabilidade 
dos não respondentes e acrescidamente dos respondentes. 

Burns (1990) e Rao e Shao (1992) Baseiam-se na imputação pseudo-replicada para 
propor estimadores de variância empregando o método de reamostragem Jackknife. 

Este trabalho têm como objetivo analisar a eficiência dos métodos citados e usuais, a 
influência da não-resposta nas estimativas avaliando o comportamento em diversos 
cenários de amostras e população via simulações Monte Carlo. 
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Metodologia 

 
O objetivo da amostragem é fazer afirmações sobre uma população com base nos 
resultados de uma amostra. Entende-se por unidade observacional o objeto em que são 
realizadas as medidas, amostra é qualquer subconjunto S da população  Na abordagem 
de amostragem probabilística os elementos na população tem probabilidades 
conhecidas (positivas) de inclusão na amostra, essas probabilidades podem ser 
distintas, em casos que são iguais é denominada Amostra Aleatória Simples (AAS). As 
características que são medidas nas unidades são consideradas variáveis respostas, 
denotadas por $y_1,...,y_N$, o processo de mensuração das informações dessas 
variáveis da população através de funções matématicas caracterizam os parâmetros, 
em diversos estudos é de interesse do pesquisador estimar parâmetros como: total da 
renda, média de preço, variabilidade de temperatura, etc. 
 
 Total populacional 
 
$$t_y= \sum_{i=1}^N y_i$$ 
 
 Média populacional 
 
$$\mu=\bar{y}_U= \dfrac{1}{N}\sum_{i=1}^N y_i$$ 
 
 Variância populacional 
 
$$S^2= \dfrac{1}{N-1}\sum_{i=1}^N (y_i-\mu)^2$$ 
 
  
 Os estimadores são funções matemáticas da amostra que independem do parâmetro 
de interesse. Existem propriedades que tornam esses estimadores uma boa 
aproximação para o parâmetro. A aleatorização da escolha da amostra é a base do 
processo inferencial e da construção de estimadores, pois permite medir o tamanho do 
erro amostral e atribuir nível de confiança as estimativas. 
 
 Existem casos em que, desconsiderando características da população ou da amostra, 
os estimadores perdem as qualidades, por exemplo a não resposta tem o potencial de 
introduzir um viés.  
 
A não resposta é uma característica comum em diversas pesquisas, sendo definida 
quando ocorre falha obtenção de informações de pelo menos um item do indivíduo na 
amostra, que se dá por diversos motivos como: recusa para responder a pesquisa ou 
alguns itens e indisponibilidade/impossibilidade. É comum em muitas análises, ignorar 
a não resposta e tratar o conjunto de dados como completo, o que pode ocasionar 
diversos problemas como a perda de eficiência do estimadores, obtendo estimativas 
errôneas das características populacionais. Existem diversas abordagens na literatura 
para tratamento de dados faltantes. A fim de realizar tratamento adequado dos dados, 
é necessário identificar possíveis características da não resposta, como o tipo de não 
resposta e o mecanismo de resposta. 
 
A não resposta pode ser vista de duas formas 
 
não resposta a unidade: nenhuma informação da unidade é medida,  
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não resposta ao item: algumas medidas da unidades são obtidas, mas não todas. 
 
 Para tratar formas de ajuste para a não resposta, é necessário construir um modelo 
probabilístico que sirva de referencial para inferências na presença da não resposta. 
Considerando que a resposta ou não resposta de qualquer unidade é uma variável 
aleatória (Rubin, 1976), definida da seguinte maneira: 
 
\begin{center} 
 
$R_i=\left\{\begin{array}{ll} 
 
1,~~~~se~a~unidade~i~responde~a~pesquisa;\\ 
 
0,~~~~c.c.\\ 
 
\end{array}\right.$ 
 
\end{center}  
 
 
 
Um valor para $y_i$ é registrado se $r_i$, a realização de $R_i$, for 1. Little e Rubin 
(1987) definem os mecanismos de resposta:  
 
não resposta completamente aleatória  (”missing completely at random - MCAR”)  
 
$$\mathbb{P}(R_{i}=1|y_i, x_i)= \phi \ \ \ \vee (y_i,x_i) \ \ 0 \leq \phi \leq 1$$ 
 
Ou seja, a probabilidade de resposta é constante para todas as unidades. 
 
 e não resposta aleatória (”missing at random - MAR”) 
 
$$\mathbb{P}(R_{i}=1|y_i,x_i)=\mathbb{P}(R_{i}=1|x_i) \ \ \ \ \ \vee (y_i,x_i) \ \ 0 \leq \phi 
\leq 1$$ 
 
Logo, neste modelo, o processo que gera a não resposta pode depender das variáveis 
auxiliares mas não dos valores $y_i$. 
 
Quando existe não resposta, a estimação dos parâmetros se tornam mais complexas. 
Para a manipulação dos dados, é preferível trabalhar com uma matriz completa de 
dados e uma vez investigados os mecanismos de respostas é possível utilizar métodos 
para tratamento da não resposta. um método de obtenção dessa matriz é através da 
imputação,  que consiste em obter uma pseudo-resposta para o dado faltante. Uma 
ampla variedade de métodos de imputação foi desenvolvida para atribuir valores para 
dados faltantes, visando reduzir não só o viés das estimativas pontuais, mas buscando 
melhorar também aspectos como a variância. 
 
Imputação hot-deck 
 
A imputação Hot-Deck é um método de imputação única, que consiste em obter uma 
informação para dado faltante. Neste método as respostas faltantes são substituídas 
por valores selecionados da pesquisa atual. Diversos procedimentos Hot-Deck  foram 
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propostos, tais como: 
 
Imputação global aleatória: O valor de um faltante é substituído por um valor selecionado 
aleatoriamente dentre todos os respondentes do item. 
 
Imputação aleatória com classes: É uma alternativa para a técnica anterior. Neste caso, 
classes adequadas são formadas com elementos considerados similares e os valores 
faltantes são substituídos por um valor selecionado aleatoriamente dentre os 
respondentes na mesma classe. 
 
Suponha que, em uma amostra aleatória simples de tamanho n, tenha r unidades 
respondentes e m não respondentes a um item y. Considere a forma imputação hot-
deck aleatória, na qual uma amostra aleatória simples de tamanho m é selecionada com 
substituição dos respondentes ao item $y$. O estimador pontual da média, é dado por: 
 
$$\bar{y}_I=\dfrac{1}{n}(r\bar{y}_r+m\bar{y}^*_m),$$ 
 
em que $\bar{y}^*_m$ é a média dos valores imputados. 
 
 É uma prática comum tratar os valores imputados como se fossem valores verdadeiros 
e, em seguida, calcular as estimativas de variância usando a fórmula padrão.  A principal 
desvantagem associada à Imputação Única é a subestimação dos erros padrão das 
estimativas, resultando em intervalos de confiança muito estreitos ou a valores muito 
altos para as estatísticas dos testes, uma vez que os dados faltantes são substituídos 
apenas uma vez, desconsiderando outros valores que poderiam ter sido imputados. 
 
Resultados e Discussões 

 

Nesta seção, será discutido um estudo de simulação para avaliar empiricamente 
propriedades estatísticas dos estimadores da média propostos na literatura, avaliando 
o desempenho na presença de não resposta. Nós consideramos uma população U com 
N=10000 unidades e as seguintes variáveis da pesquisa: 

$$ 

x_{i} \sim Poisson(4) \quad(i=1,\ldots, N) 

$$ 

\begin{center} 

$\mu|x_i=\left\{\begin{array}{ll} 

5,~~~~se~~~ x_i \in \{0,2\};\\ 

8,~~~~se~~~x_i=3;\\ 

10,~~~se~~~x_i \in \{4,6\};\\ 

6,~~~~c.c.\\ 
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\end{array}\right.$ 

\end{center} 

e 

$$y_{i} \sim N ([\mu|x_i]^2, 2) \ \quad(i=1,\ldots, N).$$ 

Para cada unidade $i \in U$, foram considerados dois processos de não resposta 
obtidos pelos indicadores $R_1$ e $R_2$ com valores gerados por 

$$ \mathbb{P}(R_{i1}|y_i, x_i=1)=0,7 \quad(i=1,\ldots, N)$$ 

e 

$$ \mathbb{P}(R_{i2}|y_i, x_i=1)= \phi \quad(i=1,\ldots, N)$$ 

em que 

\begin{center} 

$\phi=\left\{\begin{array}{ll} 

0,7,~~~~se~~~ x_i \in \{0,2\};\\ 

0,5,~~~~se~~~x_i=3;\\ 

0,9,~~~se~~~x_i \in \{4,6\};\\ 

0,8,~~~~c.c.\\ 

\end{array}\right.$ 

\end{center} 

percebe-se que o mecanismo de resposta em $R_1$ refere-se o modelo de resposta 
MCAR, pois não depende de nenhuma variável auxiliar, já $R_2$ está sob o modelo 
MAR, pois depende da variável auxiliar X. 

Da população U, foram retiradas L=5000 amostras aleatórias simples (sem reposição) 
de tamanhos n=500. De cada amostra s, foram observados os respondentes e não 
respondentes de acordo com os valores de indicadores $R_1$ e $R_2$ e os seguintes 
estimadores da média populacional foram calculados: 

Média amostral com os dados completos $\bar y$ 

Média amostral dos respondentes da amostra $\bar y_r$ 

Estimador imputado da média populacional $\bar y_I$ dos métodos: 

Hot-Deck 
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Imputação Múltipla; 

Rubin (1978) propôs o método da imputação múltipla com base na teoria que lidar com 
não resposta deve significar exibir quão diferentes as respostas das pesquisas podem 
ser se os não respondentes tivessem respondido, o método consiste em obter $t\geq2$ 
valores para as respostas faltantes de acordo com o modelo considerado apropriado, 
para cada $y_i$ não respondente obtem-se $y_{i1},y_{i2},...,y_{it}$ pseudo-respostas. 

Considerando $\bar{y}_{I1},\bar{y}_{I2},...,\bar{y}_{It}$ estimativas da média 
populacional, obtidas através de t conjuntos de dados imputados. Seja: 

$$\bar{y}_{I.}= \dfrac{1}{t}\sum_{l=1}^t \bar{y}_{Il},$$ 

a média dos t estimadores. Rubin propôs $\bar{y}_{I.}$ como um estimador "final" para 
a média populacional. 

Bootstrap Bayesiano Aproximado (ABB) 

Rubin e Schenker (1986) propuseram uma técnica de imputação, chamada Bootstrap 
Bayesiano Aproximado (ABB), que consiste em uma modificação do método Hot-Deck. 
Para l=1,..,t seleciona-se aleatoriamente n valores de y dentre os r respondentes, sendo 
selecionados r valores para os respondentes e m para os não respondentes. Os 
estimadores da média permanece o mesmo descrito na imputação múltipla. 

Como forma de análise do comportamento dos estimadores, consideramos as seguintes 
propriedades. 

Tendenciosidade dos estimadores pontuais 

$$ T(\hat \theta) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \hat \theta(b) - \bar y_U.$$ 

Tendenciosidade relativa dos estimadores pontuais 

$$ TR(\hat \theta) = 100\frac{T(\hat \theta)}{\bar y_U}.$$ 

Estimativa MC das variâncias dos estimadores pontuais 

$$ V(\hat \theta) = \frac{1}{B-1} \sum_{b=1}^B(\hat \theta(b) - \hat \theta(\cdot))^2,$$ 

em que $\hat \theta(\cdot) = \sum_{b=1}^B \hat \theta(b)$. 

Na tabela 1 e 2 temos as estimativas sob os mecanismos de resposta $R_1$ e $R_2$, 
respectivamente. 

A primeira linha da tabela representa a estimativa real dessa população, no caso em 
que todos os indivíduos foram entrevistados e responderam. A segunda linha representa 
um caso em que é seleciona amostra e não são obtidas informações de todos os 
elementos amostrados e nas linhas seguintes são as estimativas da média sob os 
métodos de imputação descritos. 
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Sob o mecanismo de resposta $R_1$, em que a probabilidade de resposta é constante, 
usar somente as informações dos respondentes, traz uma boa estimativa da média 
populacional, assim como o viés é baixo em todos os métodos. 

Já para o caso MAR, sob o mecanismo de resposta $R_2$ há uma superestimação na 
média, isso se dá pelo pelas diferentes probabilidades de respostas, perceba, que pela 
construção deste mecanismo, indivíduos com a média mais baixa, têm menos 
probabilidade de resposta. Para se aproximar de uma situação cotidiana, imagine que 
o valor de $\phi$ represente a classe social de cada indivíduo, assim indivíduos com 
renda mais alta são mais propensos a ter suas informações obtidas, gerando essa 
superestimação da média dessa população. 

A imputação Hot-Deck em classes neste caso, imputa valores faltantes por doadores da 
mesma classe, como uma forma de tirar esse viés, que é perceptível na tabela 2. 

Em casos reais, o pesquisador não tem acesso aos dados da população, o que dificulta 
a garantia dos resultados apenas com base no resultado da média. Uma extensão deste 
trabalho seria analisar a variância dos estimadores propostos, existem na literatura 
propostas para correção de viés da variância do estimador de dados imputados, além 
da variação de tamanho de amostra, população e diferenças taxas de respostas. 

Particularmente, toda teoria deveria ser desenvolvida visando uma aplicação real, ou 
uma contribuição. Assim, essas análises podem ser aplicadas a dados reais e analisar 
o seu desempenho em diversos cenários. 

 
Conclusão 

 

Muitas informações que são levantadas sobre vários aspectos da sociedade são obtidas 
por meio de pesquisas por amostragem probabilística. A divulgação de números é 
planejada para manter a sociedade informada, justificar algumas propostas ou críticas 
e embasar discussões. Tratar os dados de forma correta é de muita importância, vemos 
em casos de divulgação de informações falsas a respeito de determinado assunto, 
informações estatísticas erradas também se encaixam em informações falsas. É de 
responsabilidade do estatístico/analista de dados garantir uma divulgação deve ser 
honesta e objetiva, utilizando métodos apropriados de análise dos dados. O objetivo 
deste trabalho foi mostrar que a utilização de estimadores usuais, ignorando a presença 
de não resposta, pode-se gerar estimativas errôneas a respeito da população. 
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TÍTULO: DESOXIGENAÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL NA PRESENÇA DE Mo/AlSBA-

15 

Resumo 

Com o constante aumento da proporção de biocombustíveis definido pela Legislação, a 
necessidade de novas alternativas de matérias-primas que são utilizadas para a 
produção dos biocombustíveis torna-se cada vez maior. No Brasil, a mistura de biodiesel 
(B100) ao óleo diesel passou a ser obrigatória em 2008, desde então a porcentagem de 
biodiesel adicionada ao diesel proveniente do petróleo torna-se crescente. Desde 2018, 
a mistura de biodiesel é de 10%, conforme a Lei 13.263/2016. E o uso do etanol anidro 
se dá pela mistura desse a gasolina A, que desde 2015 o percentual é de 27% de etanol 
adicionado à gasolina. Com isso, novas fontes de energia vêm sendo pesquisadas, 
entre elas a biomassa e os catalisadores a serem utilizados nos processos de conversão 
de biocombustíveis. No presente trabalho, analisou-se a eficiência da síntese dos 
catalisadores AlSBA-15 e Mo/AlSBA-15, com molibdênio na porcentagem de 10% em 
relação ao suporte, quanto as análises de Difração de Raios-X (DRX), Microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) e Adsorção/Dessorção de nitrogênio. Afim de utiliza-la no 
próximo trabalho com a aplicação dos catalisadores para a desoxigenação do óleo de 
girassol. 
 
Palavras-chave: Catalisador mesoporoso. SBA-15. Molibdênio. Desoxigenação. 

Oleaginosas 

TITLE: DEOXYGENATION OF SUNFLOWER OIL IN THE PRESENCE OF Mo/AlSBA-

15 

Abstract 

With the increasing proportion of biofuels defined by the Legislation, the need for new 
raw material alternatives is used for biofuels production is increasing. In Brazil, a blend 
of biodiesel (B100) with diesel oil was required in 2008, resulting in a growing percentage 
of biodiesel to diesel derived from petroleum. Since 2018, a biodiesel blend is 10%, 
according to Law 13,263 / 2016. And the use of ethanol is 27% of ethanol in gasoline. 
Thus, new sources of energy must be researched, among them are biomes and catalysts 
are used in biofuel conversion processes. In the present work, an analysis of the 
synthesis of the catalysts AlsBA-15 and Mo / AlSBA-15 was performed, based on the 
percentage of 10% in relation to the support. Scanning Electronics (SEM) and Nitrogen 
Adsorption / Desorption. In order to use the next work with an application of the catalysts 
for the deoxygenation of sunflower oil. 
 
Keywords: Mesoporous Catalyst, SBA-15, Molybdenum, Deoxygenation, Oilseeds 

Introdução 
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A busca por novas fontes de energia está se tornando cada vez mais necessária, devido 
à alta demanda no consumo de energia de fontes não renováveis no mundo. Desse 
modo, estudos nas áreas de biocombustíveis estão sendo realizados para suprir essa 
necessidade, desde a escolha das melhores matérias-primas a serem utilizadas até o 
melhor método de conversão em fonte de energia. Os principais critérios de seleção 
estão relacionados ao melhor custo-benefício, com produtos que geram maior 
rendimento energético, com menores impactos ambientais e sociais. A principal matéria-
prima utilizada nos estudos atuais é a biomassa proveniente de plantas oleaginosas, já 
que possuem em sua composição ácidos graxos C8-C24 (OOI et al., 2019), compostos 
que são convertidos em biocombustíveis com maior facilidade de acordo com a faixa de 
hidrocarbonetos que se pretende obter. Através da reação de transesterificação dos 
triglicerídeos com álcool metílico ou etílico é possível obter ésteres metílicos ou etílicos, 
respectivamente, de acordo com o álcool utilizado. Essa reação para a produção de 
biodiesel ocorre na presença de catalisadores (KIM et al., 2004). E por meio da reação 
de craqueamento, em que ocorre a clivagem da cadeia carbônica dos triglicerídeos, 
obtém-se bio-óleo, que produz diferentes biocombustíveis, de acordo com o tamanho 
da cadeia de hidrocarbonetos formada na reação (MA e HANNA, 1999). Nesta reação 
também são utilizados catalisadores. Afim de se obter melhores resultados, a biomassa 
geralmente é acompanhada por catalisadores, que de acordo com a União Internacional 
de Química Pura e Aplicada – IUPAC, é uma substância que aumenta a taxa de uma 
reação sem modificar a mudança de energia global de Gibbs padrão na reação (IUPAC). 
Catalisadores mesoporosos do tipo SBA-15 são bastante utilizados nas reações de 
conversão de biomassa, devido à sua estrutura de poro, que é hexagonal e possui 
grande volume de poros. A incorporação do alumínio na estrutura SBA-15 é necessária 
para que seja possível a introdução de um metal ativo – geralmente metais de transição 
– no suporte, e assim, utilizá-lo em diversas reações catalíticas, como desoxigenação e 
hidrodesoxigenação (BAHARUDIN et al., 2019). A partir desses conhecimentos, este 
trabalho possui como principal objetivo avaliar a degradação térmica e termocatalítica 
do óleo de girassol na presença dos catalisadores AlSBA-15 e Mo/AlSBA-15, através 
do modelo cinético model-free para que uma nova fonte de energia seja aprimorada e 
assim, tornar-se possível a substituição dos combustíveis de origem fóssil. 
 
Metodologia 

 
2.1. Síntese hidrotérmica dos matérias mesoporosos do tipo AlSBA-15 
A síntese dos materiais mesoporosos do tipo AlSBA-15 foi realizada a partir de 
adaptações da metodologia proposta por Zhao et al. (1998, a, b), através do método 
hidrotérmico. Os reagentes utilizados para produzir os materiais mesoporosos AlSBA-
15 (razão Si/Al = 50), e Mo/AlSBA-15 (concentração de Mo = 10) foram os seguintes: 1) 
Fonte de Silício: Tetraetilortosilicato (TEOS) da Sigma-Adrich; 
2) Direcionador de estrutura: copolímero tribloco 123 (poli(óxido de etileno)-poli(óxido 
de propileno-poli(óxido de etileno), PEO20PPO70PEO20) da Sigma-Adrich; 
3) Meio ácido: ácido clorídrico (HCl) a 37% da Sigma-Adrich; 
4) Fonte de alumínio: pseudobohemita (Al2O3); 
5) Fonte de molibdênio: heptamolibdato de amônio tetrahidratado 
[(NH4)6Mo7O24.4H2O]; 
6) Solvente: água destilada. 
O AlSBA-15 com razão Si/Al = 50 foi sintetizado dissolvendo, inicialmente, o 
direcionador P123 em água destilada e HCl, com agitação e aquecimento até 35 °C. Em 
seguida, adicionou-se a fonte de alumínio pseudobohemita e alcançada a temperatura, 
adicionou-se a fonte de sílica TEOS, para obter a razão silício alumínio igual a 50. A 
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mistura foi mantida sob agitação e aquecimento na faixa de temperatura entre 35-40 °C 
por 24h (pH = 0-1) para obter um gel homogêneo com a seguinte composição molar: 
1.0 TEOS : 0,017 P123 : 0,01 Al2O3 : 5,7 HCl : 193 H2O 
Na sequência, o gel foi transferido para autoclaves de teflon e acondicionado em estufa 
por 48h, previamente aquecida a 100 °C, para o tratamento hidrotérmico. 
2.1.1. Lavagem, secagem e calcinação 
Os materiais obtidos foram lavados com 50 mL de uma solução de 2% em volume de 
ácido clorídrico em etanol e filtrados a vácuo, para auxiliar a remoção do direcionador 
orgânico dos poros do material e reduzir o tempo de calcinação. Posteriormente, o 
material foi colocado em uma placa de petri para secar a temperatura ambiente pelo 
período de 24h. Para total remoção do P123 dos poros do material foi realizada a 
calcinação a 550 °C e razão de aquecimento de 1 °C/min. A temperatura adequada para 
esse procedimento foi encontrada a partir dos resultados obtidos pela termogravimetria. 
2.1.2. Impregnação do catalisador com o metal Molibdênio 
A impregnação do metal ao catalisador foi feita por meio da técnica por gotejamento. 
Em que a solução aquosa de heptamolibdato de amônio tetrahidratado 
[(NH4)6Mo7O24.4H2O] foi gotejada sobre o suporte com o uso de uma bureta. A massa 
do sal precursor foi calculada de forma a se atingir a concentração final de 10% do metal 
no catalisador calcinado. Em seguida, o material foi seco por duas horas em estufa a 
100 °C. E calcinado a 600 °C, a uma taxa de aquecimento de 10 °C/min, durante o 
período de duas horas. 
2.2. Caracterização dos catalisadores 
2.2.1. Difração de Raios-X (DRX) 
As análises de DRX foram realizadas em um difratômetro D2Phaser da Bruker, 
utilizando um detector Lynxeye, filtro de Ni e radiação Cu-Kα (10 mA e 30 kV). Os 
varrimentos foram recolhidos ao longo de um intervalo de 2θ de 0,5° a 5° com um 
tamanho de passo de 0,01° e tempo de aquisição de 0,3s e em um intervalo de 2θ de 
3° a 70° com um tamanho de passo de 0,02° e tempo de aquisição de 0,1s. Objetivando 
a verificação da estrutura mesoporosa dos materiais. 
2.2.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) acoplada a Espectroscopia de 
Energia Dispersiva (EDS) 
As imagens micrográficas das amostras foram obtidas em um microscópio eletrônico de 
varredura (MEV-FEG) da Zeiss, modelo Auriga acoplado a um sistema de microanálise 
por dispersão de energia (EDS) da Bruker, modelo XFlash Detector 410-M. As amostras 
foram obtidas a partir da fixação do sólido sobre fita condutora de carbono e metalizadas 
com ouro, utilizando um metalizador da marca BALTEC, modelo SCD 005. As análises 
foram realizadas com ampliações variando na escala de 5000 a 10000 vezes. 
2.2.3. Adsorção e dessorção de N2 
Os catalisadores foram analisados por meio de fisissorção de N2 em um instrumento 
ASAP 2020. As medições de adsorção e dessorção no gás nitrogênio ocorreram em 
temperaturas aproximadas de -195 °C. 
2.3. Degradação térmica e termocatalítica do óleo de girassol através do modelo cinético 
model-free 
Para o estudo cinético as amostras de óleo puro e do óleo de girassol na presença do 
suporte e catalisador, as quais foram preparadas misturando 12% de AlSBA-15 e 
Mo/AlSBA-15 ao óleo. As amostras foram submetidas à análise termogravimétrica 
utilizando um analisador termogravimétrico e calorímetro simultâneo do modelo 
SDTQ600, da TA Instruments. Nas análises foram aplicadas as razões de aquecimento 
de 5, 10, 15 e 20° C.min-1, variando a temperatura ambiente até 600° C utilizando 
atmosfera de nitrogênio, com fluxo de 50 mL.min-1. 
 
Resultados e Discussões 
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3.1. Caracterização dos catalisadores 
3.1.1. Difração de Raios-X (DRX) 
Nas Figuras 1 e 2a são apresentadas os difratogramas para as amostras de AlSBA-15 
e Mo/AlSBA-15, respectivamente, para as análises feitas em baixo ângulo. A partir 
delas, pode-se comprovar a formação da estrutura mesoporosa e simetria hexagonal 
(p6mm), já que os picos apresentados correspondentes aos planos de difração de (100), 
(110) e (200) estão de acordo com a literatura, proposta por Zhao et al., (1998a). E o 
difratograma para a amostra de Mo/AlSBA-15 para a análise em alto ângulo está 
representado na Figura 2b, observa-se picos com maior intensidade em 2θ = 12,79°; 
23,27°; 27,32° e 38,94°; eles de acordo com o difratograma padrão para o óxido de 
molibdênio (JCPDS nº 05-0508) (MUHAMAD et al., 2009). 
Figura 1 – DRX da amostra AlSBA-15 em baixo ângulo 
Figura 2 – DRX da amostra Mo/SBA-15 em baixo ângulo (a) e em alto ângulo (b) 
Os valores de espaçamentos foram obtidos pela Lei de Bragg, a partir da Equação 1, 
utilizando os picos de difração referentes aos planos (100) e a distância interplanar 
foram de d(100) = 9,748 nm e d(100) = 10,086 nm, para as amostras de AlSBA-15 e 
Mo/AlSBA-15, respectivamente. Estes dados demonstram que após a impregnação do 
óxido de molibdênio, a estrutura do SBA-15 permanece e estão de acordo com os 
descritos na literatura. 
(Equação 1): λCuKα = 2d(100).sin(θ) 
Em que: CuKα = comprimento de onda para o CuKα (1,5418 Å); θ = ângulo de Bragg 
para o pico de maior intensidade hkl (100); d(100) = distância interplanar relativa ao 
plano hkl (100). 
E o parâmetro de célula unitária foi calculado a partir da Equação 2, apresentando 
valores de a0 = 11,256 nm e a0 = 11,646 nm, para as amostras de AlSBA-15 e 
Mo/AlSBA-15, respectivamente. 
(Equação 2): a0= ((2d(100))/√3) 
3.1.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) acoplada a Espectroscopia de 
Energia Dispersiva (EDS) 
As imagens apresentadas na Figura 3 se referem as micrografias de varredura das 
amostras de AlSBA-15 e Mo/SBA-15. Nas Figuras 3a e 3b, observa-se que o suporte 
SBA-15 possui uma estrutura fibrosa na forma de tubos cilíndricos, com aglomerados 
de fibras longas com tamanho relativamente uniforme e constituídos por subpartículas 
em forma de hastes, semelhantes a bastonetes (KOSUGE et al., 2004; KATIYAR et al., 
2006; NASCIMENTO et al., 2014; ZHAO, 1998a). E nas Figuras 3c e 3d são 
apresentadas as micrografias para a amostra Mo/AlSBA-15, em que a estrutura do 
suporte permanece, porém verifica-se a presença de rugosidades nas superfícies dos 
materiais, o que pode evidenciar a impregnação do metal sobre o suporte 
(NASCIMENTO et al. 2014). 
Estes resultados estão de acordo com os apresentados no DRX, em que a estrutura do 
SBA-15 permanece, mesmo após a impregnação do molibdênio. 
Figura 3 – Micrografia das amostras AlSBA-15 ampliadas (a) 5000x e (b) 10000x e 
Mo/AlSBA-15 ampliadas (c) 5000x e (d) 10000x. 
Em complemento aos resultados das análises de MEV, os espectros de EDS retratados 
na Figura 4 apresenta os elementos presentes na amostra de AlSBA-15, que são 
apenas o alumínio e silício e na amostra de Mo/AlSBA-15, que além destes, encontra-
se também o molibdênio, confirmando a impregnação do metal no material mesoporoso. 
Figura 4 – EDS para as amostras (a) AlSBA-15 e (b) Mo/AlSBA-15 
3.1.3. Adsorção e dessorção de N2 
A Figura 5 apresenta as curvas de adsorção e dessorção de N2 referente a amostra de 
AlSBA-15 puro, em que apresenta isotermas do tipo IV, condizentes com a classificação 
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da IUPAC para matérias mesoporosos. A isoterma também indica que o material SBA-
15 formado na síntese tem mesoporos uniformes (SHI et al., 2013). 
Figura 5 – BET da amostra AlSBA-15 
A partir da Figura 6, observa-se que após a impregnação do metal, não houve alteração 
na estrutura mesoporosa, corroborando com os resultados obtidos através do DRX e 
MEV. E os catalisadores possuem o tipo de histerese H1, característicos das estruturas 
cilíndricas (BAHARUDIN et al., 2019). 
Figura 6 – BET da amostra Mo/SBA-15 
3.2. Degradação térmica e termocatalítica do óleo de girassol através do modelo cinético 
model-free 
As curvas TG mostraram que a degradação térmica do óleo puro iniciou em 129,76 °C 
e após a adição do AlSBA-15 e do catalisador Mo/AlSBA-15, a decomposição começou 
em 123,27 e 169,46° C, respectivamente, tornando-se mais significativa em 
temperaturas a partir de 200 °C, principalmente para a amostra com molibdênio, apesar 
dessa amostra iniciar a decomposição em uma temperatura mais alta, a faixa de 
temperatura em que a decomposição ocorre é menor, como apresentado na Tabela 1 e 
na Figura 8. Constatando-se a diminuição nas faixas de temperaturas para a reação de 
pirólise do óleo de girassol nas amostras com os sólidos e indicando a atividade 
catalítica durante a reação. 
Figura 7 – Curvas de TG do (a) Óleo de girassol; (b) SBA-15/Óleo de girassol e (c) 
Mo/SBA-15/Óleo de girassol 
Tabela 1 – Faixas de temperatura da degradação do óleo puro e na presença de 
catalisador 
A partir da Tabela 1, que apresentada as faixas de temperaturas para as perdas de 
massas mais acentuadas, obtivemos o intervalo de temperaturas a serem utilizadas no 
estudo cinético. 
Figura 8 – Conversão do (a) Óleo de girassol; (b) SBA-15/Óleo de girassol e (c) Mo/SBA-
15/Óleo de girassol 
Para o estudo cinético, os dados foram tratados no Origin e os métodos utilizados para 
a obtenção dos resultados foram os Ozawa-Flynn-Wall (OFW) e Kissinger-Akahira-
Sunose (KAS). Afim de verificar a confiabilidade e linearidade do método utilizado, os 
coeficientes de correlação (R²) são analisados, de tal modo que a partir da Figura 9, 
pode-se afirmar que os métodos são confiáveis, devido os coeficientes de correlação 
apresentarem valores acima de 0,9 a medida que ocorre o progresso da reação. Esses 
resultados indicam que que a reação de degradação do triglícerideos é possível nas 
condições aplicadas durante o experimento. 
Figura 9 – Coeficientes de correlação (R²) em relação à conversão do (a) Óleo de 
girassol; (b) AlSBA-15/Óleo de girassol e (c) Mo/AlSBA-15/Óleo de girassol 
Com relação as energias de ativação obtidas no estudo cinético e demonstradas na 
Figura 10, pode-se comprovar a eficiência do catalisador, já que os valores de energia 
de ativação diminuíram na presença do mesmo, em comparação a amostra de óleo 
puro. Além de verificar que ocorre pouca variação de valores, comparado aos métodos 
utilizados, corroborando com os valores que foram obtidos por meio da Figura 9. 
Figura 10 – Comparação das curvas de Energia de Ativação para os processos de 
degradação térmica e termocatalítica do óleo de girassol utilizando os métodos FWO e 
KAS 
 
Conclusão 

 
Observou-se que a síntese do suporte SBA-15 e a impregnação do catalisador foram 
realizadas com êxito e que o Molibdênio estava presente, através das diversas técnicas 
de caracterização de materiais utilizadas neste trabalho. E que a impregnação do 
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molibdênio não alterou significativamente a estrutura do suporte. Com relação à 
estrutura do material mesoporoso, pode-se comprovar tanto pelo DRX como pelo MEV, 
que o AlSBA-15 e na presença de Mo apresentaram comportamentos semelhantes. 
E finalizando com o estudo cinético, para verificar a eficácia do catalisador diante da 
reação de degradação do óleo de girassol, em que mostrou que seu uso é satisfatório 
para a realização da reação. 
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TÍTULO: Inversão completa das formas de onda baseada em otimização sem derivada 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo a reprodução [4] da comparação entre o 
algorítmo da inversão completa da forma de onda (FWI) implementado de forma 
convencional e implementado utilizando conceitos de redes neurais. Usando softwares 
de deep learning, como o TensorFlow, para a implementação do otimizador Adam, foi 
observado que o otimizador Adam (com minibatches de dados) possui maior rapidez de 
convergência do que o otimizador L-BFGS-B (usando todos os dados para o cálculo da 
função custo e gradiente). 
 
Palavras-chave: FWI, redes neurais 

TITLE: Full waveform inversion derivative-free optimization 

Abstract 

 
This present work has as objective the reproduction[4] of the comparison between the 
full waveform inversion (FWI) algorithm implemented in a conventional form and 
implemented utilizing neural networks concepts. Using deep learning softwares, like 
TensorFlow, to implement the Adam optimizer, it was observed that the Adam optimizer 
(with minibatches of data) has quicker convergence than the L-BFGS-B optimizer (using 
all the dataset to calculate the cost function and gradient). 
 

  

 
Keywords: FWI, neural networks 

Introdução 

A inversão da forma de onda completa (full waveform inversion ou FWI [1]) é um método 
de derivação de dados subterrâneos obtidos atráves de um modelo de dados coletados 
na superfície. Utilizando o método do estado adjunto, calcula-se o gradiente da função 
custo. 

Uma forma de otimização do processo de FWI seria a aplicação de métodos baseados 
em deep learning. Através de redes neurais (DNNs) e redes neurais recorrentes (RNNs), 
transformações são aplicadas nos valores de entrada de cada camada interligada. Caso 
a rede neural seja recorrente, o valor da transformação é reaplicado na camada. Através 
do modo reverso da diferenciação automática, o gradiente da função custo é calculado. 
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Através do uso de softwares de deep learning como o TensorFlow, a implementação de 
redes neurais no algoritmo é facilitada. Uma vez que o algoritmo esteja implementado 
em redes neurais, sua execução pode ser paralelizada em clusters de computadores 
(que podem executar utilizando CPUs ou GPUs). Utilizando o FWI implementado com 
redes neurais, foi feita uma comparação entre o otimizador Adam (utilizando o conceito 
de deep learning de minibatches de dados) e o otimizador L-BFGS. 

 
Metodologia 

 

A inversão da forma de onda completa precisa de um método de modelagem direta (uso 
de um modelo correspondente com estado atual para obtenção de um resultado 
previsto) e um método de cálculo de gradiente da funçãao custo. 

A modelagem direta consiste em repetidas aplicações de operações matemáticas 
correspondentes à um pequeno passo de tempo na discretização da equação de onda. 
Neste caso, utiliza-se redes neurais recorrentes (RNN) como o método de aplicações 
das operações matemáticas. As variáveis treinadas são os parâmetros desejados do 
modelo subterrâneo. Redes neurais recorrentes são definidas com a aplicações de 
operações matemáticas em unidades de dados (vetores de estado). Os resultados 
obtidos substituem os dados trabalhados em primeira instância e são passados para a 
próxima unidade. 

Uma das maneiras de se obter o gradiente da função custo é utilizando a diferenciação 
automática. Uma vez que a função custo e os próximos passos do modelo são definidos, 
é possível calcular o gradiente e, numericamente, simular a propagação da onda. 

O método do estado adjunto utiliza algorítmos de backpropagation na diferençaa entre 
a modelagem direta e os dados registrados para calcular o gradiente da função custo. 
Suas equações, apesar de serem iguais à diferenciação automática, não utilizam 
pacotes de deep learning, sendo implementadas manualmente. 

Na maioria dos experimentos foi utilizado a parte 2D de um modelo Vp baseado no 
modelo SEAM Phase I [2]. O modelo foi extraído da linha norte em 239000 m, 
abrangindo de 7000 m até 16000 m na direção horizontal e 750 m até 6500 m na direção 
de profundidade. Interpolado em uma grade de células espaçadas em 100 m e o espaço 
entre a fonte e o receptor dado por uma célula ao longo da superfície superior, o conjunto 
de dados tem os tiros modelados diretamente utilizando o Ricker wavelet de 1 Hz 

 
Resultados e Discussões 

 
Para efetuar a comparação entre o FWI implementado de forma tradicional e o FWI 
implementado com as ferramentas de deep learning, foi usado as duas formas de 
cálculo de gradiente (diferenciação automática e método do estado adjunto). Também 
foi comparado duas formas de inversão (otimizadores Adam e L-BFGS-B). 
Geralmente, é usado o método do estado adjunto em aplicações de FWI enquanto o 
método da diferenciação automática é usado nas aplicações em deep learning. O 
método do diferencial finito também é utilizável, mesmo sendo computacionalmente 
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caro. O gradiente da função custo foi computado tomando por base um modelo em 1D 
perturbado de maneira aleatória. 

Figura 1 - Comparação do gradiente da função custo utilizando métodos diferentes. 

Os resultados são parecidos. Contudo, é notável uma pequena diferença do método do 
estado adjunto. 

A vantagem do uso da diferenciação automática é sua rapidez na implementação. 
Porém, exige uma grande quantidade de memória para armazenar cada passo de tempo 
do campo de onda. O método do estado adjunto é usado pois aceita as estratégias 
computacionais que diminuem o uso da memória, sendo escolhido para lidar com 
modelos reais. 

O otimizador Adam, ao contrário do L-BFGS-B, utiliza-se de ferramentas que envolvem 
momento para uma convergência mais rápida. É notável a diferença de convergência 
entre os dois. 

Figura 2 - Comparação da convergência do valor da função custo por quantidade de 
tiros utilizando otimizadores diferentes. 

Ao comparar os dois otimizadores [3], percebe-se que o modelo produzido pelo 
otimizador Adam converge rapidamente, enquanto o modelo produzido pelo L-BFGS-B, 
mesmo com uma grande quantidade de tiros, não chega ao mesmo valor da função 
custo. Na figura 3, nota-se que o modelo produzido pelo L-BFGS-B é parecido com o o 
modelo inicial, enquanto o modelo gerado pelo otimizador Adam possui semelhanças 
com o modelo real. 

Figura 3 - Comparação de modelos resultantes dos otimizadores com o modelo real e 
inicial. 

O otimizador de Adam, pelo seu uso de \textit{minibatches}, não verifica todos os tiros 
antes de atualizar o modelo, aumentando assim a velocidade da convergência. Ambos 
os otimizadores utilizaram todo os dados, sem restrições. 

  

 
Conclusão 

 

Com o estudo dos métodos usados de cálculo de gradiente da função custo, assim como 
os otimizadores, foi possível demonstrar o uso de redes neurais recorrentes (RNN) na 
implementação da inversão da forma de onda completa (FWI). 

Apesar da diferenciação automática e do método do estado adjunto terem resultados 
parecidos, é observado que apenas o método do estado adjunto possui aplicabilidade 
em modelos reais por conseguir administrar o uso de memória através de estratégias 
computacionais. 
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Na comparação dos otimizadores, é notável a grande diferença na velocidade de 
convergência de ambos. O otimizador Adam, com o uso de minibatches, não verifica 
todos os tiros antes de atualizar o modelo, fornecendo uma atualização de modelo mais 
rápida. Diferente do L-BFGS-B que, mesmo ambos utilizando todo o conjunto de dados, 
possui uma convergência por tiro demorada. 
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Figura 2 - Comparação da convergência do valor da função custo por quantidade de 
tiros utilizando otimizadores diferentes. 

 

 

Figura 1 - Comparação do gradiente da função custo utilizando métodos diferentes. 
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Figura 3 - Comparação de modelos resultantes dos otimizadores com o modelo real e 
inicial. 
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TÍTULO: MODELAGEM MOLECULAR, PARÂMETROS DE REATIVIDADE, ESTUDOS 

TÉRMICOS, CONDUTIMÉTRICOS, ESPECTROQUÍMICOS E SÍNTESE DE 

SISTEMAS METÁLICOS COMPLEXOS COM OS ÁCIDOS CÍTRICO E ASCÓRBICO 

Resumo 

 

A Modelagem Molecular, é uma técnica computacional que permite a construção e 
visualização da estrutura de substâncias. Análise termogravimétrica, Técnica analítica, 
dentre outras, que é utilizada para medir o ganho/perda de massa da amostra em função 
da temperatura ou tempo. O infravermelho corresponde à parte do espectro 
eletromagnético entre as regiões do visível e das micro-ondas e fornece como resultado 
espectros específicos. O objetivo deste trabalho é avaliar os parâmetros estruturais dos 
sistemas, tais como a estereoquímica molecular, densidades de cargas parciais e 
parâmetros de reatividade, e os espectros infravermelhos e ultravioleta visivel. dessas 
ferramentas da modelagem molecular, utilizamos o PRM (Parâmetros de Reatividade 
Molecular), para obter os resultados. Análise térmica do ácido cítrico foi realizada por 
meio da técnica análise térmica diferencial. Para realização do UV-Vis, foi utilizado um 
espectrofotômetro UV-Vis modelo UV 1800, fabricado por Shimadzu. Os espectros de 
absorção dos ácidos foram registrados na região de 4000 – 400 cm-1 usando a técnica 
da pastilha de KBr, os resultados que obtivemos nos indica que com mais estudos e 
outros técnicas mais profundas, conseguiremos realizar um sistema complexo com o 
ácido cítrico. 

 
 
Palavras-chave: Acido cítrico. Modelagem Molecular. Análise térmica. 

TITLE: MOLECULAR MODELING, REACTIVITY PARAMETERS, THERMAL STUDIES, 

SPECTROCHEMIC WITH CITRIC ACID 

Abstract 

 

Molecular Modeling is a computational technique that allows the construction and 
visualization of the structure of substances. Thermogravimetric analysis, Analytical 
technique, among others, which is used to measure the mass gain / loss of the sample 
as a function of temperature or time. Infrared corresponds to the part of the 
electromagnetic spectrum between the visible and microwave regions and provides as 
a result specific spectrum. The objective of this work is to evaluate the structural 
parameters of the systems, such as molecular stereochemistry, partial charge densities 
and reactivity parameters, and visible infrared and ultraviolet spectra. From these 
molecular modeling tools, we used the PRM (Molecular Reactivity Parameters) to obtain 
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the results. Thermal analysis of citric acid was performed using the differential thermal 
analysis technique. To perform the UV-Vis, a UV-Vis spectrophotometer model UV 1800, 
manufactured by Shimadzu, was used. Acid absorption spectra were recorded in the 
region of 4000 - 400 cm -1 using the KBr pellet technique, the results we obtained 
indicate that with further studies and other deeper techniques, we will be able to perform 
a complex system with citric acid. 

 
 
Keywords: Citric acid. Molecular modeling. Thermal analysis. Infrared. 

Introdução 

No presente trabalho pretendemos investigar as propriedades estruturais (modelagem 
molecular, distâncias e ângulos de ligação) e correlacionar com as propriedades 
empíricas através do registro experimental de suas estabilidades térmica e fotoquímica, 
do ácido cítrico. Para tal propósito, utilizaremos a técnica computacional de modelagem 
molecular, parâmetros de reatividade, análise térmica e estudos espectroscópicos na 
região do infravermelho e uv-visível. 

O ácido cítrico, de fórmula molecular C6H8O7, é um essencial material no 
armazenamento e transporte de energia dentro do corpo vivo através do ciclo do ácido 
cítrico ou do ciclo de Krebs. É utilizado abundantemente como antioxidante na indústria 
alimentícia (BARTON, et al., 1979). 

A Modelagem Molecular é uma técnica computacional que permite a construção e 
visualização da estrutura de substâncias, sendo possível analisar a posição dos átomos 
que as compõem, permitindo a simulação das melhores condições de reações e os 
melhores reagentes a serem utilizados (RACHELE et al, 2008). Uma das vantagens do 
cálculo computacional refere-se ao fato de ser uma técnica que pode indicar 
previamente o potencial químico das moléculas. Esses cálculos também podem 
fornecer informações sobre o estado de transição e espécies instáveis, às vezes 
experimentalmente inacessíveis (QUINTERO, 2009). 

Análise termogravimétrica, Técnica analítica, dentre outras, que é utilizada para medir 
o ganho/perda de massa da amostra em função da temperatura ou tempo. A 
termogravimetria é um arranjo matemático usado para demonstrar a variação de massa 
em relação à variação do tempo, ou seja, é a primeira derivada da TGA, sendo que pode 
ser representada por DTG. Com grande potencial, as técnicas térmicas vêm sendo 
usadas em diversas aplicações (DENARI e CAVAHEIRO 2012). 

O infravermelho corresponde à parte do espectro eletromagnético entre as regiões do 
visível e das micro-ondas e fornece como resultado espectros específicos para cada 
composto o qual possibilita a identificação das funções químicas do composto devido à 
interação das moléculas ou átomos com a radiação eletromagnética em um processo 
de vibração molecular A radiação na região do infravermelho faz com que átomos e 
grupos de átomos de compostos orgânicos vibrem com amplitude aumentada ao redor 
das ligações covalentes que os ligam desta forma, as linhas se sobrepõem dando 
origem às bandas observadas no espectro (GUARIEIRO et. al., 2008). 

A espectroscopia é o estudo da interação entre a radiação eletromagnética e a matéria. 
A luz visível e a luz ultravioleta fornecem energia causando as transições eletrônicas, 
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que é a promoção de um elétron para um orbital de maior energia. Dependendo da 
energia necessária para a transição eletrônica, a molécula pode absorver na região do 
ultravioleta ou no visível. A luz ultravioleta é a radiação eletromagnética com 
comprimento de onda entre 180 e 400 nm; a luz visível apresenta o comprimento de 
onda na região entre 400 e 780 nm (BRUICE, 2004). 

Tem-se como objetivo neste trabalho, avaliar os parâmetros estruturais dos sistemas, 
tais como a estereoquímica molecular, densidades de cargas parciais e parâmetros de 
reatividade e assim, podermos correlacionar com outras propriedades físico-químicas 
experimentais, obtidas a partir dos estudos de análise térmica, condutâncias molares e 
espectroscopia na região do infravermelho e uv-visível. Através dos programas 
WEBLAB VIEWER-PRO, SIMP2FOS E POLAZ-F, avaliaremos o momento de dipolo, 
coeficiente de absorção integrado, força do oscilador e polarizabilidades eletrônicas, 
que podem ser comparadas com parâmetros teóricos (Re, Rp entre outros), para 
justificar o comportamento empírico destes potenciais formadores de sistemas 
complexos (LIMA et al., 2007; COSTA et al,. 2015; LIMA et al., 2015; SILVA, et al., 
2017). 

 
Metodologia 

 

Os métodos utilizados para analisar os ácidos cítrico e ascórbico foram a modelagem 
molecular, análise térmica, espectros na região de infravermelho e uv-visível. 

Modelagem molecular 

A modelagem molecular abrange um número de ferramentas e métodos computacionais 
e teóricos que tem como objetivo entender e prever comportamento de sistemas reais 
(RODRIGUES, 2001). A qual dessas ferramentas da modelagem molecular utilizamos 
o PRM (Parâmetros de Reatividade Molecular), para obter os dados descritos na Tabela 
01, os quais foram calculados a partir das equações 01-03 (figura 1) (LIMA, 2007). 

Análise térmica 

A Análise térmica do ácido cítrico foi realizada por meio da técnica de TG (análise 
termogravimétrica) e DTG (análise térmica diferencial). As curvas termogravimétricas 
foram registradas em uma termobalança Shimadzu TGA-50H com razão de 
aquecimento de 10 oC/min-1 sob atmosfera dinâmica de ar, permitindo obter a 
composição e a estabilidade de compostos intermediários e resíduos. A Figura 02 e 
Tabela 02 ilustram alguns dados relevantes no estudo de análise térmica. 

Iv 

Os espectros de absorção dos ácidos foram registrados na região de 4000 – 400 cm-1 
usando a técnica da pastilha de KBr. Os espectros foram coletados com uma resolução 
de 4 cm-1, em um espectrofotômetro infravermelho do modelo GC210 PLUS 
SHIMADZU. Os quais dados obtidos estão apresentados na Tabela 03. 

Uv-vis 
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O equipamento utilizado, para realização do UV-Vis, foi um espectrofotômetro UV-Vis 
modelo UV 1800, fabricado por Shimadzu. Onde foi utilizado uma faixa de varredura 
selecionada: 200 – 1000 nm, com velocidade de scan rápida e passo à 0.5 nm. Material 
da cubeta utilizada é quartzo. O caminho óptico selecionado foi de 1 cm. Amostra 
utilizada na leitura foi o ácido cítrico a uma concentração de 0,01 mol. L-1. Os dados 
obtidos estão ilustrados na tabela 04. 

 
Resultados e Discussões 

 

A modelagem molecular está mostrada na Figura 02 e a Tabela 01 contém os 
parâmetros de reatividade associados aos cálculos realizados segundo a literatura 
(LIMA, 2007). 

Observou-se que os elementos que possuem maiores possibilidades de interações 
químicas e que apresentam densidades de carga negativa e parâmetro Â apreciáveis 
são os átomos O5 (-0,3783; -0,1745) e O1/O7 (-0,3317; -0,1530), respectivamente. 
Outros elementos que também possuem parâmetros consideráveis são O3 (-0,3294; -
0,1519), O2/O6 (-0,2667; -0,1230) e O4 (-0,2634; -0,1215), porém o impedimento 
estérico precisa ser considerado para se observar o ambiente químico mais acessível à 
formação de ligações químicas estáveis, o que depende também do tipo de ácido de 
Lewis receptor empregado. 

As curvas de análise térmica TG e DTG estão mostradas na Figura 03 abaixo e na 
Tabela 02 estão mencionados alguns eventos experimentais relevantes. 

Foi observado que a decomposição térmica se inicia em torno de 145 oC e evolui com 
perda acentuada até 295 oC, donde se encerra a primeira etapa e em seguida inicia-se 
uma segunda etapa lenta que se estende até aproximadamente 545 oC. A 
decomposição completa para o ácido cítrico é compreendida como 

C6H8O7 + 9/2 O2 -> 6 CO2 + 4 H2O 

Segundo os estudos da literatura pesquisada (SILVA et al, 2010; ROSSO et al, 2005; 
MULLER et al., 2014), a decomposição térmica observada na Figura 03 e Tabela 02, 
evidenciam que o primeiro evento está ligado a saída de moléculas de água e 
certamente também de CO2. Pode-se notar também uma etapa mais lenta associada a 
decomposição final do ácido cítrico. 

O espectro na região do infravermelho para o ácido cítrico está mostrado na Figura 04 
abaixo e na Tabela 03 estão mencionadas as atribuições mais relevantes no 
reconhecimento dos grupos funcionais e grupamentos atômicos da molécula. 

Nesta Tabela 03, temos os dados de estiramento e alongamento que foram observados 
em literaturas e dados da análise realizada. Essa comparação foi realizada com o 
objetivo de encontrar bandas de grupos funcionais (C=O e O-H-O) presentes no ácido 
cítrico que contribuir para sua determinação em sistemas complexos. De acordo com a 
literatura (Reddy e Yang, 2010) a ligação C=O indica que nessa banda, existe uma área 
propensa de formação de uma da ligação química com espécies receptoras de elétrons, 
tipo ácidos de Lewis e íons metálicos. 
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Os espectros uv-vis para o ácido cítrico estão mostrados nas Figuras 05 e 06 e mostram 
com clareza suas faixas de absorção características. 

Observa-se na Figura 05, entre a região255 a906 nm, que a absorbância chega 
praticamente a zero, isso mostra que o ácido cítrico dentro dessa região não apresenta 
nenhuma interferência de cor, devido a transições mais energéticas que ocorrem na 
região do ultravioleta e na região do infravermelho próximo, o que pode ser interessante 
para a análise química e para aplicação em sistemas químicos metalo-complexos que 
se utilizem desta região como emissores de luz amplificada. Para alguns pesquisadores 
(BOUILLARD, 1983; OSAWA, 1982), quando se eleva a concentração de uma 
substância utilizada como amostra, temos em alguns casos o comprimento de onda 
ampliada em sua máxima absorção, certamente devido a transferência de radiação 
intra- e ou intersistemas. 

Na Tabela 04 estão elencados os dados espectroquímicos obtidos a partir dos espectros 
de absorção na região do uv-vis para o ácido cítrico em solução aquosa. 

Observando os dados espectrais da Tabela 04 percebe-se que o sistema eletrônico do 
ácido cítrico não apresenta valores intensos para a absortividade molar emáx para 
banda investigada localizada na região do infravermelho próximo, apresentando uma 
força do oscilador de 2,4 e 2,22 (x10-5), segundo os métodos de Drago e Figgs (LIMA, 
2015). No entanto observa-se uma forte absorção na região do ultravioleta, uma banda 
não resolvida, dado o limite de avaliação do equipamento, e por isso ainda não 
estudada. 

 
Conclusão 

 

Observou-se que a partir do PRM é sim possível compreender a reatividade na estrutura 
molecular dos elementos. Os resultados dos parâmetros que foram gerados pelos 
cálculos das cargas mostram que se esses resultados aliados a análises da geometria 
molecular do composto, proporcionam uma análise qualitativa e quantitativa, já que, nos 
mostra as possíveis localidade mais reativas na estruturas dos sistemas moleculares 
em certas regiões de interação de moléculas. 

Analisou-se o resultado da análise térmica, e ficou constatado que através da função da 
variação de temperatura, a estabilidade térmica do ácido cítrico ocorre até uma 
temperatura de aproximadamente99 °C, onde podemos ver na figura 01. 

Com o resultado do infravermelho do ácido cítrico e de pesquisa em literatura, 
conseguimos verificar que o grupo carboxila C=O apresenta uma indicação de uma área 
propensa à formação de ligações químicas com espécies receptoras de elétrons, a 
exemplo de metalo-compostos. 

Nos resultados da análise do uv-visível, investigou-se a região de200 a1000 nm e 
constatou-se que o ácido cítrico abrange o que é considerada uma região branca, pois 
não absorveu nenhuma cor, chegando a ter absorbância quase ou igual a zero. Isso nos 
indica que é possível formar sistemas complexos que revelem características 
específicas de outras espécies absorventes nesta região, sem interferências 
indesejadas. Observando o espectro na região do ultravioleta (200 a400 nm), é possível 
que moléculas do ácido cítrico possam transferir energia intersistemas, com o propósito 
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de intensificar emissão de luz em sistemas ópticos promissores. A banda que aparece 
no infravermelho próximo (948,6 - 999,4 nm) apresentou parâmetros espectrais que 
podem indicar modificações no ambiente químico em sistemas complexos, que 
permitam a caracterização de ligações químicas específicas. 
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Figura 01. Equações 01 - 03. 
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Figura 02. Modelagem molecular para o ácido cítrico 

 

 

Figura 03. Decomposição térmica do ácido cítrico. 
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Figura 04. Espectro infravermelho do ácido cítrico. 
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Figura 05. Espectro uv-vis do ácido cítrico em solução aquosa de concentração M = 
0,01 mol/L, abrangendo a região 100 a 1100 nm. 
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Figura 06. Espectro uv-vis do ácido cítrico em solução aquosa de concentração M = 
0,01 mol/L, abrangendo a região 900 a 1100 nm. 
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Tabela 01. Cálculos dos PRM para o ácido cítrico. 
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Tabela 02. Eventos térmicos experimentais. 

 

 

Tabela 03. Infravermelho do ácido cítrico. 

 

 

Tabela 04. Dados espectrais do ácido cítrico de concentração 1,00x10-2 mol/L em 
solução aquosa. 
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TÍTULO: Identificação e Visualização de Elos de Rastreabilidade no GitHub 

Resumo 

Com o crescimento da presença dos métodos ágeis em equipes de desenvolvimento de 
software, faz-se imprescindível o uso de ferramentas que ajudem a gerenciar o projeto 
de forma eficiente, a partir dessa necessidade surgem as ferramentas baseadas no 
sistema de controle de versão Git. Devido a natureza dessas ferramentas, os artefatos 
de planejamento de projeto normalmente não são explicitamente colocados nos 
repositórios, isso dificulta, por exemplo, a rastreabilidade de requisitos. Nesse projeto 
iremos trabalhar com a plataforma GitHub, especialmente com sua API REST, para 
minerar dados de repositórios conhecidos, preferencialmente projetos que usem 
integração contínua. O objetivo principal é achar dados que possam indicar elos de 
rastreabilidade dos requisitos de projeto. 
 
Palavras-chave: requisitos;projeto de software;gerenciamento;github 

TITLE: identification of traceability links in github. 

Abstract 

With the growing presence of agile methods in software development teams, it is 
essential to use tools that help manage the project efficiently, driven by this need come 
the tools based on the Git version control system. Due to the nature of these tools, project 
planning artifacts are typically not explicitly placed in repositories, making it difficult to 
track project requirements. In this project we will work with the GitHub platform, 
especially its REST API, to mine data from known repositories, preferably projects that 
use continuous integration. The main goal is to find data that may indicate traceability 
links to project requirements. 
 
Keywords: github; traceability links 

Introdução 

1. INTRODUÇÃO  
Com o crescimento da presença dos métodos ágeis em equipes de desenvolvimento de 
software, faz-se imprescindível o uso de ferramentas que ajudem a gerenciar o projeto 
de forma eficiente, a partir dessa necessidade surgem as ferramentas baseadas no 
sistema de controle de versão Git. Devido a natureza dessas ferramentas, os artefatos 
de planejamento de projeto comumente não são colocados de forma clara nos 
repositórios, ou seja, não há volume de documentação suficiente para promover a 
prática das atividades de rastreabilidade e gerenciamento de requisitos. No trabalho, 
vamos exemplificar como o desenvolvimento de projetos costuma ocorrer no uso de 
ferramentas de versionamento de código. Iremos, através de uma ferramenta visual, 
mostrar os dados obtidos de projetos para, assim, entender melhor o problema e como 
a visualização gráfica pode auxiliar no gerenciamento dos projetos. Iremos trabalhar 
com a plataforma GitHub, especialmente com sua API REST, para minerar dados de 
repositórios conhecidos, preferencialmente projetos que usem integração contínua, e 
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mostrar os dados em uma representação de grafos. O objetivo principal é achar dados 
que possam indicar a presença de elos de rastreabilidade nos artefatos encontrados.  
2. OBJETIVO GERAL  
O foco principal deste trabalho é encontrar os rastros de projetos armazenados em 
repositórios no Github, afim de detectar como eles estão relacionados. Por 
consequência do cumprimento do objetivo, poderemos identificar quais são as 
deficiências criadas pelo não fornecimento de informações e a baixa participação das 
equipes na documentação dos projetos. O objetivo será alcançado com a realização dos 
seguintes passos: (i) identificar quais os possíveis rastros encontrados na plataforma; 
(ii) observar como eles estão organizados; (iii) definir como re-organizados de maneira 
a prover uma análise mais efetiva; (iv) minerar os dados e re-organizados; e (v) analisar 
o resultado, discutir e gerar conclusões. 
 
Metodologia 

 
3. METODOLOGIA  
Primeiramente precisamos identificar quais os rastros que podem ser obtidos. Essa 
identificação tem como base o trabalho de (Conta, 2018), baseado em requisitos 
levantados no trabalho de (Trindade, 2018), que foram obtidos através de entrevistas 
presentes na literatura com pessoas ligadas à indústria de software. A partir de quais 
artefatos podemos obter, precisamos entender como eles estão organizados. Podemos 
obter essa informação na documentação da API oficial do github, observando quais os 
resultados podemos obter através das consultas realizadas ao serviço,e quais relações 
podem ser encontradas entre os resultados. 
Cada consulta à API gera um arquivo no formato JSON, com os campos e os valores 
dos objetos usados na plataforma, realizando essas consultas é possível organizar os 
dados da maneira mais apropriada, de maneira a selecionar as informações mais 
importantes e apresentá-las de uma forma mais simples de analisar. A forma decidida 
para a reorganização foi em um sistema gerenciador de banco de dados em grafos, o 
Neo4j. O banco de dados em grafos provê uma ferramenta, que pode ser utilizada em 
um navegador web, capaz de realizar consultas por nós e relações e gerar uma 
visualização gráfica. Isso irá promover uma melhor visualização, sendo assim possível 
a realização de uma análise visual detalhada. Decidido a forma que iremos obter as 
informações, foi feito um software para realizar a mineração dos dados disponíveis nos 
repositórios estudados. Com todo material em mãos, a análise visual pôde ser realizada, 
e o objetivo do trabalho efetivado. 
4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  
4.1 Ambiente de execução  
Os testes foram feitos em um computador com as seguintes especificações:  
● Sistema operacional: Lubuntu; e ● Versão do python: 3.7.3; e ● Versão do Neo4j: 
3.5.8. 4.2. Como utilizar o conjunto de ferramentas Para realizar os testes é preciso ter 
os seguintes softwares instalados na máquina: ● Neo4j Community Server; e ● Python 
3; e ● PIP. (recomendado).  
Os passos para executar os testes são os seguintes:  
1) Criar um ambiente virtual (recomendado): Crie e ative um ambiente virtual. Você pode 
usar o método descrito na documentação do python. 2) Use seu gerenciador de pacotes 
python para instalar os pacotes descritos no requirements.txt. No pip, você pode o fazer 
com o comando pip install -r requirements.txt. 3) Execute o servidor neo4j. Você pode 
fazer isso executando o binário neo4j com o parâmetro start. 4) Execute o código com 
o comando python3 main.py. 5) Use as opções do menu para realizar as operações 
desejadas. 6) Consulte seus dados pelo neo4j browser, por padrão ele pode ser 
acessado pela url http://localhost:7474/browser. 7) Realize as consultas que forem 
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necessárias e veja os resultados. 
4.3. Como obter os resultados  
Você pode gerar um grafo, por enquanto denominado por grafo completo, usando a 
opção gerar grafo completo no programa python. Após isso, execute a consulta MATCH 
(n) RETURN n no neo4j browser. Outras operações estarão disponíveis no decorrer do 
projeto, assim que as próximas funções de inserção de dados forem implementadas.  
4.4. Como configurar o programa e escolher os repositórios Caso necessário é possível 
alterar as configurações de conexão com neo4j, isso pode ser feito através do arquivo 
config.json, que deve seguir a estrutura JSON. É possível alterar o nome de usuário, 
senha, domínio do servidor e porta através das propriedades user, pass, host, port d o 
objeto neo4j. O nome do seu usuário e um token do Github podem ser configurados 
modificando os valores dos objetos github_username e github_token. Fazendo isso 
você terá acesso a seus repositórios privados e mais consultas à API do github. Para 
configurar os repositórios você precisará usar as classes Getter, nessa versão está 
disponível as classes ListGetter e TxtGetter, você pode adicionar classes repetidas com 
dados diferentes. O objeto getters n o seu JSON é uma array, assim, para configurar 
suas classes Getter, Adicione objetos na array com as seguintes propriedades: ● Name: 
Nome da classe. ● data: Uma array de strings que irá conter os dados necessários para 
as classes. Cada classe tem seu objetivos e dados esperados, descritos a seguir: 
ListGetter: Usado para configurar repositórios de uma lista, você deve fornecer uma lista 
de repositórios no formato nomedousuário/nomedorepositório. TxtGetter: Usado para 
configurar repositórios de arquivos de texto. você deve fornecer uma lista de caminhos 
para arquivos que contenham uma lista de repositórios separados por quebra de linha. 

 
Resultados e Discussões 

 
5. RESULTADOS OBTIDOS  
Com o projeto foi possível obter uma visualização em forma de grafos de artefatos de 
projeto armazenados em repositórios hospedados na plataforma Github. Por enquanto, 
os dados obtidos são de issues, usuários e relação de issues criadas por usuário, um 
exemplo desse grafo pode ser visto na figura a seguir: 
Figura 1: Issues por usuário. Círculos na cor ciano são issues e na cor laranja são 
usuários. 
Figura 2: Grafo gerado a partir de informações de issues. 
 
6. DISCUSSÃO  
Podemos ver a presença de artefatos, na primeira imagem, através de issues no 
repositório. As issues podem representar problemas relatados no projeto, reclamações 
ou mudanças propostas pelos stakeholders. A participação dos usuários nas issues é 
de extrema importância. Também é possível perceber que nos repositórios observados 
o total issues está dividido quase que igualmente em usuários que fazem de uma a três 
issues e usuários que fazem mais de 8 issues, isso pode ter acontecidos porque alguns 
repositórios desenvolvem e integram o código do projeto com o uso de pull requests e 
outros não. No segundo caso, fica evidente a participação equipe no projeto, é possível 
ver como a equipe se organiza por meio das issues e pull requests. Há pessoas nesse 
projeto que criaram apenas pull requests e outras pessoas criaram apenas issues. A 
baixa presença de pull requests indica que a principal maneira de realizar atualização 
nesse projeto é através de commits, os usuários que fazem apenas pull requests podem 
ser ser colaboradores secundários do projetos ou um usuário que precisa que seus 
códigos sejam revistos antes da submissão. Podemos também verificar que os usuários 
estão mais relacionados a determinadas labels através dos pulls requests e issues, isso 
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pode indicar uma boa distribuição de responsabilidades na equipe, se esse for o caso, 
as labels que ficam mais na extremidades do grafos indicam lugares onde existe 
relacionamento entre apenas alguns colaboradores (2 no resultado da imagem) e as 
labels mais centrais indicam qual é o maior foco da equipe do projeto, áreas com maior 
envolvimento da equipe. Outros grafos serão gerados em breve, o que possibilitará 
outros tipos de visualização para serem analisados, e com isso, novas discussões 
poderão aparecer. Especialmente, queremos ter amostras que são diretamente 
influenciadas pelo controle e gerenciamento dos requisitos de cada projeto. 
 
 

 
Conclusão 

 
7. CONCLUSÃO 
A partir dos dados, uma equipe pode realizar uma inspeção para determinar se 
determinados aspectos estão sendo seguidos em um projeto, tendo a oportunidade de 
melhorar sua organização e a eficiência no uso da plataforma Github para uma melhor 
gerência de projetos em equipe. Além disso, será possível entender melhor como os 
artefatos de projeto se comportam com o uso de ferramentas de versionamento de 
código e como pode ser feita a rastreabilidade de requisitos de projetos nessas 
plataformas. 
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TÍTULO: Implementação do Part-of-speech tagger para português e extensões 

utilizando técnicas de deep learning 

Resumo 

Em processamento de linguagem natural (PLN), part-of speech tagging é a tarefa de 
atribuir, a cada palavra de uma sentença da língua, sua classe morfossintática ou parte 
do discurso (em inglês part-of-speech). Um part-of-speech tagger - PoS tagger, é uma 
ferramenta que executa automaticamente tal tarefa. PoS tagging é uma das tarefas mais 
fundamentais para qualquer ferramenta de PLN. Dela dependem a análise sintática e 
de dependências de constituintes, análises semânticas, extração de entidades, até 
tradução automática e sistemas de perguntas e respostas. 
Entre as dificuldades de tal processo está a ambiguidade morfossintática das palavras, 
mesmo em uma língua com morfologia rica, altamente flexionada, como a língua 
portuguesa. Assim, note-se as sentenças abaixo, anotadas com as PoS entre 
parênteses. 
(1) Mesmo (conjunção) na (preposição+artigo) China (nome próprio) eu (pronome 
pessoal) não (advérbio) como (verbo) cachorro (substantivo). 
(2) Ela (pronome pessoal) me (pronome oblíquo) trata (verbo) como (conjunção) um 
(artigo) cachorro (substantivo). 
Na primeira a palavra "como" é um verbo, na segunda é uma conjunção. 
 
A comunidade científica de NLP da lingua portuguesa ainda se ressente de ferramentas 
de POS tagging e parsing (análise sintática) disponíveis para o português, com 
qualidade aceitável. Este projeto busca finalmente construir um PoS tagger para o 
Português, eficaz e eficiente, incorporando o que se sabe hoje sobre Deep Learning. 
 
Palavras-chave: Part-Of-Speech Tagging, embeddings, processamento de linguagem 

natural 

TITLE: Part-of-Speech Embeddings for Portuguese 

Abstract 

Training classification models on multiple datasets is 
a common procedure with Deep Learning. 
The usual approach 
is to merge all datasets, mapping each of the original class sets to a single one. However, 
for part-of-speech (POS) tagging, where dataset annotation is a quite theoretically-
subjective task, there is not always an explicit 
correspondence between two different tag sets. 
Also, it strongly depends on the tokenization assumptions 
made in each corpus. 
Along with some of the most recent deep learning techniques (Bi-LSTMs stacking, word 
and char embeddings, residual connections), we introduce an approach to POS tagging 
learning that conforms to multiple tagsets 
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with different tokenization assumptions from different training corpora. 
Crucial to the approach is the introduction of the concept of 
continuous distributed POS representations, or POS embeddings. 
Even without pretraining, we achieve state-of-the-art accuracy, while building a robust 
versatile POS tagger. 
We suggest that, for downstream applications, POS embeddings can be used instead of 
POS tags. 
 
Keywords: Part-Of-Speech Tagging, embeddings, natural language processing 

Introdução 

\section{Introduction} 
Word embeddings have been successfully used to represent words and word senses in 
Natural Language 
Processing (NLP) applications. 
% Dating at least from the works of \cite{antigos} 
They 
became popular after advances in neural computing 
allowed for their efficient training 
% made them feasible to be computed 
\cite{Bengio03,Bengio13,Collobert11,mikolov1,mikolov2, Pennington14,jurafsky}. 
%\cite{Bengio03,Collobert11,mikolov1,mikolov2, Pennington14,jurafsky}. 
The use of distributed representations made possible to insert a notion of relatedness 
among words, which is not implicit in their morphology and is difficult to be captured using 
manually extracted features. Once this kind of representation became computationally 
feasible and popular, all tasks in NLP started being revisited, 
gaining accuracy by including embeddings in preexisting algorithms. 

Linguistic concepts involving taxonomies may as well be able to benefit from the idea of 
distributed representations. In this work we focus on part-of-speech tagging. It is intuitive 
and appealing the idea of words in context being classified into classes that represent 
their syntactic distributional properties. 
However it is hard to define a specific finite tagset that solves all theoretical and practical 
concerns that have been raised over the years. 
Several corpora have been built with rather distinct tagsets which are hard to map into 
one another \cite{macmorpho,Afonso02,Petrov12,Marcus93,Francis79}. 
Moreover, each of these tagsets are based on specific tokenization assumptions, such 
as whether contractions are split or not. 

Based on well known models for POS tagging, 
such as in \cite{plank} and \cite{ling}, 
using a bidirectional long short-term memory (Bi-LSTM) architecture 
\cite{bilstm,lstm}, and recent concepts in neural computing, such as 
word and character embeddings, Bi-LSTM stacking and residual connections 
\cite{bilstmchar,dossantos,mikolov1,mikolov2,mikolov3,elmo,resnet}, 
we built a neural architecture for POS tagging centered 
in the idea of continuous distributed representations for POS. The code and all related 
material necessary to reproduce the experiments reported here are available at 
\url{https://github.com/pauloamed/STIL2019}. 
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Metodologia 

 
\section{The architecture} 
\subsection{Bi-LSTM architecture}    Bi-LSTM is one of the most widely used deep 
learning     %architectures     components in neural systems for NLP nowadays.    It is a 
bidirectional extension \cite{bilstm} of the LSTM \cite{lstm} that    itself is an extension of 
the Elman Recurrent Neural Network (RNN) \cite{elman}.        \subsubsection{Elman 
Recurrent Neural Networks}            RNNs act as \emph{feature extractors} of non-fixed-
size sequences        \cite{elman,livro-goldberg,graves}, by mapping the entire 
\emph{history}        of previous time-steps to the current one. This mapping is done by 
keeping        a \emph{memory} vector running and being updated through the time-
steps.         However, one should note that the parameters used to update this 
memory         are the same regardless of the time-step, giving generalisation power        to 
the architecture.  When dealing with natural language sentences, time steps are 
interpreted as positions in the input sentences, either words or characters depending on 
the desired granularity.                Let $\theta$ be the model's parameters, $n$ the 
sequence size, and $x_i$, $h_i$ and $y_i$ the         input, the memory and the output 
vectors, respectively, at position $i$. Also let $f$ and $g$ be non-linear mappings using 
$\theta$. We can represent an RNN model as:         $h_i = f(x_i, h_{i-1};\theta), 1\leq i\leq 
n$,         and $y_i = g(h_{i};\theta), 1\leq i\leq n$.            \subsubsection{Long short-term 
memory and its bidirectional extension}            LSTM was designed to address the 
problem of vanishing/exploding        gradients in RNNs. It is a more complex architecture, 
where units in the hidden layer        are replaced by sub-nets, called memory blocks. 
These blocks enjoy of        multiplicative gates, which, along with an efficient 
training        algorithm, allow for a long term memory and prevent the 
vanishing/exploding        gradient problem.            Bidirectional recurrent architectures 
\cite{bilstm} were designed for when the current time-step output also depends on future 
time-steps. A second, identical network is instantiated which processes time-steps in 
reverse order: from $t_n$ to $t_1$. Their outputs are pairwise combined         %into a 
vector, which is         forming the output of the bidirectional 
network.         \subsection{Residual connections} 
     Sometimes, the optimal mapping that a layer (or  consecutive layers) need to compute 
is the identity, or a similar mapping. Residual connections, firstly designed 
for      %CNNs     Convolutional Neural Networks \cite{resnet}, follow the hypothesis that 
a zero mapping is easier to approximate than an identity mapping and represents a 
"pass" on the model architecture from a lower to a higher layer. Thereby, it expects the 
affected layers to compute a null vector. 
\subsection{Our architecture} 
    We organised our architecture in blocks (Figure \ref{all}). The initial blocks were 
designed as feature extractors for the words in context. Block $f$ computes a non-
contextual char-embedding-based word representation for every word in the sentence, 
while $g_1$ and $g_2$ compute contextual representations (word senses) for them. The 
next two blocks ($h, k$) are used to compute POS-refined representations for every word 
sense, classifying them according to the dataset from which the sentence was extracted. 
This is explained in detail below. Blocks $f, g_1$ and $g_2$ could be pretrained using a 
language modelling task.        \par Character embeddings have size $d_c$, word and 
word sense representations computed by $f,g_1$ and $g_2$ have size $d_w$, and the 
ones computed by $h$ have size $d_p$. POS embeddings are represented as $p$. 
Sequences such as $x_1, x_2, ..., x_m$ will be referred to as $x_{1:m}$. We use $n$ for 
the sentence size.     \subsubsection{Non-contextual representations of 
words}            \begin{figure*}[t]            \centering            \scalebox{0.5}{\includegraphics
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{arc/f.pdf}}            \caption{$f$: Character-based non-contextual word representation 
block}            \label{f}        \end{figure*}            Many approaches have been proposed to 
compute non-contextual word representations,         %i.e., representations providing 
specifically         including using subword information when dealing with morphologically 
rich languages, such as Portuguese. \cite{dossantos} uses a convolutional network over 
character embeddings to obtain word representations. This idea is also used by 
\cite{elmo} in a more complex manner. It has also been proposed to encode character 
embeddings using Bi-LSTMs \cite{bilstmchar,ling}, and also adding all the character n-
gram vectors in each word. \cite{mikolov3} 
 
        As shown in Figure \ref{f}, each word is mapped into a character embedding 
sequence. Let $w_i, 1 \leq i \leq n$, be the $i^{th}$ word in the sentence, and $c_{i,j}$ 
its $j^{th}$ character. For every character $c_{i,j}$, an embedding $e_{i,j} \in 
\mathbb{R}^{d_c}$ is computed by a lookup table trained along with the whole model. 
For every word, their character embeddings feed a Bi-LSTM and the last output of the 
forward and backward passes of this Bi-LSTM are extracted and concatenated, 
composing an intermediate representation in $\mathbb{R}^{2d_w}$. These 
representations will then feed a linear layer (dimensionality reduction) to produce 
$x_{1:n}^{(1)}$, vectors in $\mathbb{R}^{d_w}$.  
 
Resultados e Discussões 

 
\subsubsection{Contextual representations of words or word sense embeddings} 

Word sense embeddings take into account not only the words in isolation but also their 
context. In our model, 
these representations depend on the input from the entire sentence, unlike fixed-sized 
windows techniques \cite{mikolov1,livro-goldberg}. This gives the models much more 
power to learn better representations. 

Inspired by ELMo \cite{elmo}, we stack two instances ($g_1$ and $g_2$) of the same 
block architecture (Figure \ref{g}) to compute these representations. 
Block $g_i$, $i\in \{1,2\}$, takes as input $x_{1:n}^{(i)}$, and passes it through a Bi-LSTM 
layer. For each word position, the forward and backward outputs of the Bi-LSTM are 
concatenated into an intermediate representation in $\mathbb{R}^{2d_w}$. These will 
then feed a linear layer in $\mathbb{R}^{d_w}$, computing intermediate representations 
which are added element-wise to $x_{1:n}^{(i)}$ to compute $x_{1:n}^{(i+1)}$. 

Finally the model computes 
in block $h$, in Figure \ref{h}, 
the POS embeddings $p_{1:n}$ , 
% we have been referring to throughout the paper, 
as refinements of the word sense embeddings. 
% They are computed by block $h$ (Figure \ref{h}), 
It is almost the same architecture as $g$, but without the residual connections. 
The word sense representations $x^{(3)}_{1:n}$ feed the Bi-LSTM. For each word, the 
forward and backward outputs are concatenated resulting embeddings in 
$\mathbb{R}^{2d_p}$. A linear projection transforms them into $p_{1:n}$ in 
$\mathbb{R}^{d_p}$. 

As $x^{(3)}_{1:n}$, $p_{1:n}$ are still continuous distributed representations of the word 
in context. 
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However they are peculiar, as it is expected that their training stresses the syntactic 
information of the words in context, 
since a single projection layer should be able to map them into 
conventional POS tags. 
This is highly unexpected unless they already represent the POS 
but in a distributed continuous manner in the sense of 
\cite{Harris54} and \cite{Firth57}. 
Note that they cannot be thought of as "POS tag" embeddings, since they are not 
computed as if by a look up table with a finite tagset as input. 
And, on top of that, they strongly take context into account. 

Figure \ref{k} shows how this is accomplished. The $p_{1:n}$ embeddings are fed into 
projection layers followed by softmax normalisation, one for each dataset. Then, during 
training, we select the output corresponding to the tagset used in the corpora the 
sentence came from, and compare it to the target, computing the error used by the 
optimisation process. The error measure used is the cross entropy. 

When used later in downstream applications, 
the POS-refined embeddings could be directly feed into the upper modules, 
instead of using the more limited POS tags. 

\section{Evaluation} 
The architecture used in this paper was implemented using \textit{pytorch} 
\cite{paszke2017automatic}. In this section, we depict the experiments setups, datasets 
details and results. 

The datasets we used are listed in Table \ref{datasets}.\vspace*{-0.25in} 

\paragraph{Mac-Morpho:} This is a large corpus of Brazilian Portuguese, from 
newspaper articles, annotated with POS tags with its own tagset, referred to in Table 
\ref{datasets} as {\it MM} 
\cite{macmorpho,Fonseca13,Fonseca15}.\footnote{See also 
\url{http://nilc.icmc.usp.br/macmorpho/} and 
\url{http://nilc.icmc.usp.br/macmorpho/macmorpho-manual.pdf}.} 
We used its third revision with 26 POS tags (22 primitive tags, plus punctuation, plus 
three tags 
for contractions such as {\it PREP+ART} for the word {\it "das"}, 
which is a contraction of the preposition {\it "de"} ["of" in English] 
and the article {\it "as"} ["the"]). 
Training, validation and test sets were taken from the three files provided for this purpose 
in the site.%\vspace*{-0.25in} 

\paragraph{GSD-UD:} This is a corpus of Brazilian Portuguese 
available in \url{https://universaldependencies.org/#download}, 
converted from the Google Universal Dependencies Treebank, 
annotated with the 16 tags plus punctuation extended POS tagset of \cite{Petrov12} 
(UPOS). 
We used the training/dev/test files from version 2.4.\vspace*{-0.25in} 
\paragraph{Bosque-UD:} 
Bosque is part of {\it Floresta Sintática} 
a well known collection of corpora in the {\it Linguateca}\footnote{ 
See \url{https://www.linguateca.pt/Floresta/corpus.html\#bosque}}. 
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It contains annotated corpora 
of Brazilian and European Portuguese \cite{Afonso02}. 
Bosque-UD is a later version converted to UD POS tags \cite{bosque-ud}. 
We used version 2.3, available at 
\url{https://universaldependencies.org/#download}.\vspace*{-0.25in} 
\paragraph{Bosque-LT:} This is an older version of Bosque 
with the original tagsets in \cite{Afonso02}. 
We used the Brazilian Portuguese corpus of newspaper articles from 
{\it A Folha de São Paulo}. It has its own tagset with 23 tags 
plus punctuation. 
The sentences are not the same as those in Bosque-UD but there was a substantial 
overlap. 
For the sake of fairness, we built the training, development and test set by first moving 
sentences which were also in Bosque-UD to the same corresponding 
training/development/test sets. 
The remaining sentences in Bosque-LT were distributed to fit a 80-10-10 \% split. 
\footnote{We noticed a small overlap remained between Mac-morpho and Bosque that 
crosses from training to test or development files, involving no more than 10 noisy 
sentences. Their impact in evaluation is negligible.} %\vspace*{-0.25in} 
%\paragraph{} 

Due to the different tokenization assumptions in each corpora, 
our model learns representations from all word forms involved. 
Recalling the previous 
example, it will successfully encode 
both the contracted word {\it "das"} 
and their split pair {\it "de"} and {\it "as"}. 
That allows for the versatile use of the POS tagging module 
embedded in downstream applications with any tagset assumption. 

It is interesting to point out that whereas the correspondence 
from one tagset to another is not trivial when translating, say, from LT to UD, and even 
the choice of the correct POS tag by annotators 
is a challenging problem reported on any corpus annotator manual \cite{manning2011}, 
the continuous distributed intermediate representation for the POS 
is allowed to freely represent the syntactic distribution of the word in context. % citar o 
manning? 

\subsection{Experiments and results} 

Each experiment consisted of a training phase of 55 epochs and a test phase. 
We validated the parameters at the end of each epoch by calculating the average error 
over some development set. At the end of training we chose the parameter set giving 
the smallest error. 
Each experiment was performed three times and we report the average accuracy and 
standard deviation in Table \ref{results}. 
Column labelled "Single Corpus" reports the first set of four experiments, one for each 
of the original corpora, used for control. Each cell in this column reports the accuracy 
obtained when the model was trained, validated and tested with sentences of a specific 
corpus. 
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In the other experiment reported under "Combined Training", we trained the model using 
the sentences of all of the four corpora, informing, at the multiplexer (Figure \ref{k}), the 
corpus (and hence the tagset) the sentence came from. Validation was done over the 
union of the development sets as well. 
Each cell in that column reports the accuracy of the combined model when tested over 
the test set for a specific corpus. The bottom row has the micro-average accuracy. 

For the sake of reproducibility, we inform that: batches of 32 sentences were defined at 
the beginning of each experiment, each batch contained sentences from the same 
corpus (even in the combined training). We shuffled the order of the batches for each 
epoch. 
We used Adadelta optimizer \cite{adadelta}, with $\rho=0.9$, and 
$\epsilon=1\mathrm{e}{-6}$. For all experiments, $d_c = 70$, $d_w = 350$ and $d_p = 
150$. 
Dropout \cite{dropout} was used, and the layers in which it was applied are the ones filled 
gray in Figures \ref{f}, \ref{g}, \ref{h} and \ref{k}. Drop ration was set to $0.1$ in $f$, $0.2$ 
in $g_1$ and $g_2$, and $0.4$ in $h$. 
We used begin/end delimiters for words (BOW, EOW) and sentences (BOS, EOS). We 
did not pretrain the word representation level. 

Crucially, the results obtained when training on all corpora, 
mixing different tagsets and different tokenization assumptions, 
not only give higher micro-average accuracy, but surpasses the accuracy on all test sets. 

More importantly, we obtain an instance of representation of the parts of speach, 
the POS embeddings $p_i$, 
which captures the syntactic notion of lexical category of the words in context, 
which are not bound to specific finite tagsets 
and are more likely to represent a true word class distribution. 

  

  

 
Conclusão 

 
\section{Related Word} 
\cite{Bick2000} is a handwritten rule-based parser 
that for long time was probably the best choice for reasonably accurate 
POS tagging for Portuguese, 
with the tagset from the VISL Project 
used in the Linguateca (Bosque-LT in Table \ref{datasets}). 
With the advent of the neural approaches revisiting POS tagging, 
\cite{dossantos} achieved accuracy of $97.47\%$ 
on the Mac-Morpho corpus revision 1, with a character-based convolutional neural 
network 
(CNN) approach. 
\cite{Fonseca15} obtained higher accuracy scores of 97.57\% in revision 1 (the one used 
in \cite{dossantos}), 
$97.48\%$ in revision 2, and $97.33\%$ in revision 3 which was the one used in our 
experiments. 
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The decreasing scores are explained by the fact that 
contractions were split up in earlier version and hence somewhat easier to tag. 
Our architecture scored 97.46\% in revision 3 slightly topping the state-of-the-art for this 
dataset. 

Multilingual architectures that used Bosque-UD v1.2 (an earlier version than the one we 
have used), 
achieved accuracies of 
$97.94\%$ \cite{plank} and 
$98.20\%$ \cite{heinzerling2019sequence}. 

\section{Conclusions and future work} 

In this paper we present a multi-objective neural architecture for POS tagging for 
Portuguese that is trained over multiple heterogeneous corpora, with different tagsets 
and different tokenization assumptions. We propose and generate a new continuous 
distributed representation for parts of speech, the POS embeddings 
which accurately adapt to different tagsets with a single 
neural output layer, 
still being allowed to preserve the true distribution 
of the word classes in context in the sense of 
\cite{Harris54} and \cite{Firth57}. 
They can be used in downstream applications, instead of the discrete, finite tagsets 
traditionally found in the literature and used to annotate corpora. 
Yet we achieve state-of-the-art accuracy even without pretraining our model. 

As future work, we intend to investigate relatedness and similarity characteristics in the 
POS embeddings 
$p_{1:n}$ 
compared to other, contextual and non-contextual, word and word sense representations 
instances 
in our architecture ($x^{(1)}_{1:n},x^{(2)}_{1:n},x^{(3)}_{1:n}$) 
to measure to what extent the claim is valid, 
that the POS embeddings indeed 
factor out semantic content in favour of syntactic context, 
and generate a more appropriate POS representation than the usual finite ones. 

We would also like to do extrinsic evaluation, 
to confirm 
expected accuracy gains of replacing traditional POS tags with 
the POS embeddings 
in downstream applications. 

Still, we have to see whether pretraining improves accuracy even more. 
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TÍTULO: Efeito do pH na Morfologia de Ni/Al2O4 e Ni/Nb2O6 Sintetizados via Método 

de Pechini Modificado em meio de Agar para a Reforma a Seco do Metano: Obtenção 

de Nanovaras, Túneis e Sulcos 

Resumo 

Ações para reverter as mudanças climáticas, um dos objetivos de desenvolvimento 
sustentável da ONU, diminuíram mundialmente de 2000 a 2016. A reforma a seco do 
metano (RSM), usando agar como agente gelante na síntese do catalisador, foi proposta 
como um agente de alto impacto ambiental e social, especialmente com o uso de agar 
proveniente de áreas rurais costeiras. Avanços recentes na RSM focaram em melhorar 
propriedades cinéticas, termodinâmicas e estruturais variando a composição e a 
morfologia do catalisador. Neste trabalho, Ni/Al2O4 e Ni/Nb2O6 foram sintetizados por 
síntese modificada de Pechini em solução tampão KCl de agar, variando o pH em 1 e 
13 com HCl e NaOH, seguido de secagem e calcinação em forno a 550 e a 700 °C (4 
amostras). Do FT-IR foi observado que a melhor temperatura de calcinação é acima de 
700 °C para decompor o agar o suficiente para a reforma. No DRX foi observada 
formação de Ni/Nb2O6 e Ni/Al2O4. Duas morfologias foram observadas nas imagens 
do MEV em todos os compostos, exceto o Ni/Nb2O5 de rota ácida. Os efeitos do pH 
foram observados na diminuição do diâmetro de cristalito após redução na rota básica, 
e conferimento de maior homogeneidade morfológica superficial na rota ácida. Foram 
observados sulcos e rugosidades nos aluminatos; sulcos e túneis de 1 μm de diâmetro 
no niobato ácido, e nanovaras no niobato básico, que, junto aos diâmetros de cristalito 
do Ni de ca. 36 nm, tornam os materiais potenciais catalisadores para RSM. 
 
Palavras-chave: reforma a seco, metano, nióbio, alumina, pH, agar, morfologia 

TITLE: Effect of pH on Particle Morphology of NiAl2O4 and NiNb2O6 Synthesized via 

Modified Pechini Method in Agar Means for Dry Reforming of Methane: Achievement of 

Nanorods, Tunnels and Grooves 

Abstract 

Climate action, a UN sustainable development goal, decreased worldwide from 2000 to 
2016. Dry Reforming of Methane (DRM, i.e. RSM), using agar as gelling agent on the 
catalyst synthesis, was proposed as a high environmental and social impactor, specially 
using agar cultivated in rural coastal areas. Recent advances in DRM focused on 
enhancing kinetic, thermodynamic and structural properties by managing composition 
and morphology. In the present work, Ni/Al2O3 and Ni/Nb2O5 were synthesized by 
modified Pechini method in KCl-buffer agar solution, varying the pH at 1 and 13 with HCl 
and NaOH, followed by drought and calcination in furnace at 500 and 700 °C (4 
samples). From FT-IR it was observed that the best calcination temperature is above 
700 °C to decompose agar enough to perform the reform reaction. On XRD it was 
observed the formation of Ni/Nb2O6 and Ni/Al2O4. Two morphologies were observed 
on the MEV images in all samples, except acidic-route niobate. The pH effects were 
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observed on the diminishment of crystallite diameter after the basic-route reduction, and 
assess to higher surface morphological homogeneity on the acidic route. Grooves and 
rugosities were observed on the aluminates; grooves and 1 μm-wide tunnel on the acidic 
niobate, and nanorods on the basic niobate, which, along with the crystallite diameters 
obtained from XRD for Ni of ca. 36 nm, make the materials potential catalysts for DRM. 
 
Keywords: dry reforming, methane, niobium, alumina, pH, agar, morphology 

Introdução 

Dentre os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, ações para reverter as 
mudanças climáticas cresceram pouco em países de baixa renda, enquanto diminuíram 
mundialmente de 2000 a 2016 [1], a evasão do qual tem sido ligado a ondas de calor 
mortais [2,3], alagamentos [4,5] e aumento no número de animais extintos [6,7]. Para 
obter impacto ambiental benéfico minimizando efeitos adversos em outras áreas, a 
pesquisa deve considerar benefícios simultâneos para trabalhadores de baixa renda, 
indústrias e ambiente [1], como exemplo dos projetos da organização da ONU para 
Agricultura e Alimentação (FAO) promovendo algicultura no litoral do nordeste brasileiro 
de 2003 a 2011 [8]. Assim, a Reforma a Seco do Metano (RSM, Eq. 1) catalisada [9] 
provê a indústria de combustíveis com H2, a indústria sintética com gás de síntese (CO 
+ H2) [10-12], enquanto remove os gases estufa de indústrias e pastos, CH4 e CO2, da 
atmosfera [13] ou os recicla de atividade industrial [14]. 

(Eq. 1) CH4 + CO2 −> 2H2 + 2 CO, ∆H° = 247 kJ /mol 

No processo de síntese do catalisador, o aumento no uso de biopolímeros não animais, 
como agar na síntese aquosa [15] é uma potencial fonte de renda para pescadores 
rurais cultivadores de algas [16], que subsequentemente gera créditos de carbono que 
podem ser comprados por indústrias [17]. Não obstante, os resíduos da extração de 
agar podem ainda ser totalmente usados para gerar gases valiosos [18] como H2 e CH4. 
A desativação do catalisador ocorre por crescimento de subprodutos como carbono 
amorfo e nanotubos de carbono (NTC) [20] envolvendo os sítios ativos. O processo é 
diretamente relacionado à morfologia da partícula, considerando a gestão de diferentes 
suportes, promotores e geometrias de grãos [21]. O uso de promotores bases de Lewis 
está associado a decréscimo nas taxas de desativação e de sinterização [19]; esta é 
mais notória no uso de metais básicos monovalentes, como potássio (K), explicado pela 
elevação da energia de ativação aparente [25]. Adendo, Juan-Juan [22] sugeriu que 
potássio age como facilitador de redução sobre Ni/Al2O3 na Redução 
Termoprogramada (RTP). 
A atividade catalítica (taxa de reação por área superficial atômica) é altamente 
dependente nas interações catalisador-suporte [25], que é quantificada ou pela variação 
de entalpia de adsorção em microcalorimetria [27] ou pela energia de band-gap obtida 
por técnicas espectroscópicas [28], como o band gap é afetado por dopagem e defeitos 
ao longo da estrutura. 
À parte da atividade: a área superficial e a morfologia são os principais responsáveis 
pela alta performance catalítica, direcionando o crescimento de carbono amorfo ou 
nanotubos para longe do sítio ativo, ou elevando o sítio se o diâmetro do tubo for próximo 
do da partícula [21]. Adendo, Ma et al. mostraram que a performance catalítica pode ser 
melhorada se os catalisadores adsorverem nas paredes internas de nanotubos largos 
[32], que funcionam de maneira análoga a túneis no suporte cerâmico poroso. 
O aumento do pH na morfologia de nanopartículas cerâmicas é relacionado à 
suavização de arestas [34], porém seu efeito na ocorrência de nanossulcos e nanovaras 
ainda é pouco conhecido. Também, nanomateriais com design de varas têm sido 
publicados com estruturas de complexidade cada vez maior, como nanoárvores [35] e 
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varas com cavidade interna [36], com aplicações fotocatalíticas explicadas por 
confinamento quântico [37], mas sua atividade na reforma a seco do metano na via 
termal é raramente mencionada na literatura [35,38]. 
A partir disso, o objetivo deste trabalho foi elucidar a influência do pH nas morfologias 
de Ni/Nb2O5 e Ni/Al2O3 sintetizados pelo método modificado de Pechini com solução 
tampão KCl de agar em vias ácida e básica, para posterior estudo de seu efeito na 
performance catalítica na reforma a seco do metano. 

 
Metodologia 

 
Duas séries de soluções de agar (FarmaFormula) tamponadas foram preparadas de 
0,375 g de agar e 100 mL de água destilada, solução tampão KCl+NaOH foi usada na 
série básica (pH=1), solução tampão HCl+KCl na série ácida. 
A pureza do NaOH foi 99% (Vetec), e do HCl foi 100% (Vetec). Para ambos os tampões, 
KCl foi produzido de dissolução aquosa de lentilhas de KOH 85% (Vetec, maior 
impureza 2% K2CO3) e HCl. Os precursores metálicos foram Ni(NO3)2·6H2O 97% 
flocular (Sigma-Aldrich), Al(NO3)3·9H2O 98.5% pó (Sigma-Aldrich), e pó de Nb2O5 
100% (Demar, Universidade de São Paulo). 

A síntese modificada de Pechini [34] foi usada com agar como agente gelante e 
complexante. Pó de agar foi lentamente adido aos erlenmeyers contendo água 
destilada, sob agitação magnética constante. A temperatura foi elevada de 30 a 80 °C, 
quando as soluções tampão (10 mL de HCl 0.103 M + KCl 0.4 M para rota ácida, 10 mL 
de NaOH 0.0974 M + 0.4 KCl para rota básica) foram adicionadas lentamente. 
Subsequentemente, os reagentes precursores foram lentamente adidos: 
Al(NO3)3·9H2O e Ni(NO3)2·6H2O para as amostras A1 e A13, Nb2O5 e 
Ni(NO3)2·6H2O para as amostras N1 e N13. 
As soluções foram deixadas sob agitação a 95 °C por 20 min, e em seguida 
descansaram por 1 h até 25 ºC. Em seguida, as soluções foram secas em forno (EDG 
f7000) até 550 °C à taxa de 10 °C/min, com 2 h de permanência. Em seguida, foram 
maceradas até obtenção de pó fino e enviadas para análise. Após as análises, as 
amostras foram calcinadas a 700 °C por 2 h (∆T /∆t = 10 °C/min) seguido de 
maceramento, depois foram reduzidas a 700 °C (amostras básicas: A13, N13) e a 900 
°C (amostras ácidas: A1, N1) com gás H2 em cromatógrafo para posterior cálculo do 
diâmetro de cristalito da fase ativa (Ni(0)). 

A Difratometria de Raios-X (DRX) foi realizada em difratômetro Shimadzu (XRD-7000) 
operando em 40 kV, com radiação Cu-K_alfa (0,15409 nm), de 10° a 80° (2θ) a 1°/min 
e passo de 0,01°. Os diâmetros de cristalito foram calculados da equação de Scherrer 
[39]. A Microscopia Eletrônica com Emissão de Campo (MEV) foi feita em modelo Zeiss 
Auriga 40, operando com potencial de 5 kV. A Espectroscopia de Infravermelho com 
Transformada de Fourier (FT-IR) foi realizada em fase sólida no espectrofotômetro 
Shimadzu modelo IRPrestige-21, com pastilhas de KBr e resolução de 8 cm-1. Todos 
os dados estão disponíveis do autor sob solicitação. 

Paralelamente, foram sintetizados aluminatos contendo magnésio e lantânio, que não 
foram totalmente caracterizados devido à alta espera em caracterizações consideradas 
essenciais no escopo do trabalho. Ensaios de termorredução programada e teste 
cataĺítico em cromatógrafo a gás não foram executados em tempo ábil. Estes não 
constam neste relatório e serão alvo de publicação científica futura. 
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Resultados e Discussões 

 
Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FT-IR) 
Nos espectros de infravermelho (Fig. 1), observaram-se a diminuição das bandas de 
deformação angular de C-H em 1610 cm-1, e de estiramento C-C de anel aromático em 
1350 cm-1 aumentando a temperatura do forno até 700 °C, o que condiz com os 
subprodutos do agar estudados por Ouyang et al. [40]. 
Os sinais dos óxidos metálicos aparecem majoritariamente de 400 a 1000 cm-1, como 
denotado na Fig. 1 [41, 42]. A alfa-Al2O3 usada como padrão interno para comparação 
tinha pureza 100%, marca Alfa Aesar, e o Nb2O5 foi do próprio reagente usado na 
síntese dos niobatos. 

Difratometria de Raios-X (DRX) 
No difratograma (Fig. 2), denotaram-se em todas as amostras picos característicos de 
KCl (28,4°) [43], K2O (23,9°) [43], NiO (40,5°; 63°; Rruff ID: R080121.9); nas de niobatos, 
de Nb2O5 (28,4°; 23,9°), NiNb2O6 (32,0°) [45]; e nas de aluminatos, NiAl2O4 (37,4°; 
43,5°) [44]. O pico de Ni em 44,3° [45] comprovou a redução do material, como 
esperado. Notoriamente, as fases Ni/Al2O3 e Ni/Nb2O5 foram obtidas após a redução 
de Ni/Al2O4 e Ni/Nb2O6, respectivamente. 
Na Tabela 1, os picos em 28° e em 44,3° foram selecionados para cálculo do diâmetro 
de cristalito (D) de NiO e Ni, que é a fase ativa do catalisador antes e após a redução. 
No DRX, o efeito do pH de síntese foi notado somente após a redução, com obtenção 
de menor diâmetro de cristalito em todas as amostras de rotas básicas, em comparação 
com as ácidas, com diferença média entre elas de 11,0 nm para NiO, e de 2,8 nm para 
Ni. 

Microscopia Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo (MEV / FESEM) 
As imagens de microscopia eletrônica de varredura (Fig. 3) foram feitas com as 
amostras calcinadas a 550 °C. Elas evidenciaram a coexistência de múltiplas 
morfologias em todos os materiais em nanoescala, exceto para o N1. As duas fases 
superficiais observadas para A1 são (a) rugosa e (b) rugosa ordenada, ambas com 
protuberâncias cerca de 32 nm distantes. As duas fases para A13 foram (c) rugosa e 
(d) superfícies planas. 
A imagem de N1 sugere a formação de única fase, com estrutura repleta de cavidades, 
algumas com paredes internas distantes 43 nm, e túneis com 1 micrômetro de diâmetro. 
As microscopias eletrônicas de Raba [46] de sínteses sol-gel nêutra e básica de 
pentóxido de nióbio mostraram morfologia semelhante, com agregações globulares e 
cavidades homogeneamente distribuídas, mas sem paredes internas (de sulcos) 
evidentes. Nelas, a rota básica levou a maior dispersão de diâmetros de partícula. Neste 
trabalho, a elevada agregação particular de N1 é atribuída a ambos a presença de níquel 
e meio ácido. 
Três fases foram observadas em N13: (e) flocos esponjosos, (f) superfícies planas, e 
(g) nanovaras de 1 micrômetro de extensão. Varas similares foram estudadas na 
literatura para KNbO3 sintetizado de KOH e Nb2O5 usando síntese hidrotermal na 
presença de surfactante [46], e para Nb17W2O25 [45]. Os túneis e nanovaras obtidos 
são morfologias ideais para catálise heterogênea gasosa. 

 
Conclusão 
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Neste estudo foram feitas sínteses de Ni/Nb2O5 e Ni/Al2O3 em pH ácido e básico pelo 
método modificado de Pechini em solução tampão KCl de agar, variando a temperatura 
de calcinação em 550 e 700 °C. O efeito do pH foi denotado no diâmetro de cristalito 
dos materiais após o ensaio de redução, com pH básico promovendo menor diâmetro 
de cristalito de NiO e de Ni em relação ao ácido. 
Como visto nas imagens de MEV, o pH ácido promoveu maior homogeneidade na 
estrutura superficial tanto no Ni/Nb2O6 quanto no Ni/Al2O4. 
A partir disso, concluiu-se que o pH exerceu papel fundamental na morfologia das 
estruturas de Ni/Nb2O6 e Ni/Nb2O5, enquanto foi menos evidente nas morfologias de 
Ni/Al2O4 e Ni/Al2O3. Também foi fator importante no controle do tamanho de cristalito 
das fases ativas Ni e NiO em todos os materiais obtidos. 
Os materiais apresentaram características ideais para a reforma a seco do metano, 
como a rugosidade nas aluminas, os sulcos e túneis no niobato ácido e as nanovaras 
no niobato básico. Estudos complementares são necessários para quantificar atividade 
dos materiais na reação de Reforma a Seco do Metano. 
Estudos futuros são necessários para identificar outros fatores, além do pH, que 
determinam a extensão, diâmetro e abundância de nanovaras e de poros nos niobatos 
de níquel. 
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Figura 1 - Espectros de infravermelho. 
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Figura 2 - Difratogramas de Raios-X. 
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Figura 3 - Microscopias Eletrônicas das amostras calcinadas a 550 °C. 

 

 

Tabela 1 - Diâmetros de cristalito de NiO e de Ni. 
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TÍTULO: PIRÓLISE CATALÍTICA DO ÓLEO DE GIRASSOL NA PRESENÇA DO 

CATALISADOR (Mo/AlSBA-15) PARA OBTENÇÃO DE HIDROCARBONETOS 

RENOVÁVEIS 

Resumo 

Para a obtenção de hidrocarbonetos renováveis a partir de girassol, pode ser utilizada 
a pirólise catalítica que promove a desoxigenação do óleo. Foi realizada a síntese do 
catalisador AlSBA-15 e a posterior impregnação com molibdênio. A caracterização dos 
catalisadores foi realizada por termogravimetria (TGA), difração de raios-X (DRX), 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) acoplada a análise de energia dispersiva por 
raios- X (EDX) e espectroscopia na região do infravermelho por transformada em fourier 
(FTIR). O espectro de infravermelho mostrou bandas características de materiais do tipo 
SBA-15, como bandas em 1088 cm-1, 804 cm-1 e 467 cm-1 referentes aos estiramentos 
vibracionais assimétrico, simétrico e a deformação da ligação Si-O-Si respectivamente, 
presente na estrutura do SBA-15. Adicionalmente, verificou-se a presença de uma 
banda a 964 cm-1 associada ao estiramento da ligação Si-OH dos grupos silanóis que 
compõem a estrutura do material mesoporoso. As amostras com os catalisadores 
também tiveram os produtos das suas decomposições avaliados por FTIR. Os 
resultados obtidos através de TGA-FTIR das amostras com os catalisadores mostraram 
bandas na faixa de 2400-2250 referente à ligação C=O do grupo CO2 que permitiram 
cconcluir que os catalisadores AlSBA-15, e especialmente o Mo/AlSBA-15, resultaram 
na desoxigenação do óleo de macaúba com a consequente produção de 
hidrocarbonetos. 
 
Palavras-chave: Hidrocarbonetos renováveis. AlSBA-15. Molibdênio. Desoxigenação. 

TITLE: CATALYTIC PYROLYSIS OF SUNFLOWER OIL IN THE PRESENCE OF THE 

CATALYST (Mo / AlSBA-15) FOR RENEWABLE HYDROCARBONS 

Abstract 

To obtain renewable hydrocarbons from sunflower, catalytic pyrolysis that promotes oil 
deoxygenation can be used. The synthesis of the catalyst AlSBA-15 and subsequent 
impregnation with molybdenum were performed. The characterization of the catalysts 
was performed by thermogravimetry (TGA), X-ray diffraction (XRD), scanning electron 
microscopy (SEM) coupled to X-ray dispersive energy analysis (EDX) and infrared 
spectroscopy. fourier (FTIR). Infrared spectrum showed characteristic bands of SBA-15 
type materials, such as bands at 1088 cm -1, 804 cm -1 and 467 cm -1 referring to 
asymmetric, symmetrical vibrational stretching and Si-O-Si bond deformation 
respectively. , present in the structure of the SBA-15. Additionally, a band at 964 cm -1 
associated with the stretching of the Si-OH bond of the silanol groups that make up the 
structure of the mesoporous material was found. The samples with the catalysts also 
had their decomposition products evaluated by FTIR. The TGA-FTIR results from the 
samples with the catalysts showed bands in the range of 2400-2250 regarding the C = 
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O bond of the CO2 group which allowed us to conclude that the AlSBA-15 catalysts, and 
especially the Mo / AlSBA-15, resulted. deoxygenation of macauba oil with the 
consequent production of hydrocarbons 
 
Keywords: Renewable hydrocarbons. AlSBA-15. Molybdenum. Deoxygenation. 

Introdução 

São fontes de energia renováveis a biomassa, a energia hídrica, eólica, solar, 
geotérmica, marinha e hidrogênio, sendo recursos energéticos limpos e inesgotáveis, 
reduzindo os impactos ambientais e fornecendo 14% da demanda mundial de energia. 
(PANWAR; KAUSHIK; KOTHARI, 2011). O biodiesel, é um combustível ecológico e 
renovável, produzido a partir da biomassa, por exemplos os óleos vegetais como, óleo 
de semente de borracha, óleo de mamona, óleo de algodão, óleo de girassol, entre 
outros. Apresenta uma redução nas emissões líquidas de CO2, por ser oriundo de uma 
fonte renovável e não tóxica, e os produtos com uma certa toxicidade como CO, SOx, 
hidrocarbonetos não queimados e partículas de fuligem, também são reduzidos quando 
queimados no motor a diesel. (GRANADOS et al., 2007) Como exposto, o biodiesel 
pode ser obtido por óleos vegetais, dentre eles o óleo de girassol. O óleo de girassol 
apresenta ótimas propriedades físico-químicas como, alta relação de ácidos graxos 
poliinsaturados/saturados (65,3%/11,6%). O girassol é uma planta rústica com fácil 
adaptação à diversos tipos de solo, mas características como solo fértil, plano, bem 
drenado, melhora o desenvolvimento das raízes, apresenta uma maior resistência às 
secas, viabilizando uma melhor absorção de água e de nutrientes, aumentando o 
rendimento na produção de girassol. (CASTRO. C, 1996) Em geral os óleos vegetais, 
apresentam uma alta viscosidade que não é muito boa para a produção de combustíveis 
renováveis, e o melhor método para reduzir a viscosidade é o processo de 
transesterificação, que é uma reação orgânica em que ocorre a troca do grupo alcóxi de 
um composto éster por outro álcool. Na transesterificação de óleos vegetais, um 
triglicerídeo reage com um álcool na presença de um catalisador homogêneo ou 
heterogêneo, produzindo uma mistura de ésteres monoalquílicos de ácidos graxos e 
glicerol. (PANWAR; KAUSHIK; KOTHARI, 2011) e (GARCIA, 2006) A função do uso do 
catalisador para a produção de biocombustível, é aumentar a velocidade da reação sem 
que o processo sofra mudanças na natureza química, mas os catalisadores na reação 
de transesterificação não são totalmente recuperados. A utilização de catálise 
homogênea é adequada em processos industriais, por apresentar melhor rendimento 
em temperatura ambiente, sendo mais fácil a manipulação e menos corrosivos. Mas a 
produção de sabão e um aumento na razão molar álcool/óleo, apresentam 
desvantagens, além de possuir um longo período de síntese, e diminuir o rendimento 
da transesterificação. Uma boa alternativa para tais desvantagens, é o uso de catálise 
heterogênea, tornando o processo mais limpo, apresentando uma maior eficiência, 
melhor efetividade econômica e ambiental, permitindo a purificação dos ésteres 
monoalquílicos e facilitando a recuperação e purificação da glicerina. (COSTA, 2011). 
Podemos citar como catalisador heterogêneo o SBA-15, um material a base de sílica, 
que apresenta estrutura mesoporosa unidimensional, com um alto diâmetro médio entre 
os poros, elevadas áreas superficiais, paredes de poros espessas, resultando em uma 
maior estabilidade térmica e hidrotérmica. São ordenados de maneira hexagonal e 
interligados por microporos promovendo um melhor alojamento e/ou difusão das 
grandes moléculas. (FERNANDES, 2016; ZHAO et al., 1998). O biocombustível pode 
ser produzido através de processos térmicos, como a pirólise. O processo de pirólise é 
a conversão de uma estrutura orgânica, através de calor, em uma atmosfera inerte ou 
com um baixo teor de oxigênio podendo-se utilizar ou não catalisador. Sua 
decomposição térmica gera produtos como alcanos, alcenos, alcadienos e compostos 
aromáticos com grupos ácidos carboxílicos, (RAMOS et al., 2011).A presença desses 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 980 

 

compostos oxigenados tornam o uso desses biocombustíveis como produto inviáveis de 
forma que o uso de catalisadores, tais como o material mesoporoso SBA-15 pode 
permitir alcançar altas conversões desses compostos em hidrocarbonetos (SILVA et al., 
2016). 
 
Metodologia 

 
O material mesoporoso do tipo AlSBA-15 com razão Si/Al = 50 foi sintetizado partindo 
do copolímero tribloco pluronic P123 (poli(óxido de etileno)-poli(óxido de propileno-
poli(óxido de etileno), PEO20PPO70PEO20), ácido clorídrico 37%, água 
destilada,Tetraetilortosilicato (TEOS) e pseudobohemita (Al2O3), utilizando adaptações 
do método hidrotérmico proposto por Zhao e colaboradores (1998, a, b; MELO, 2018). 
Esses reagentes foram misturados em ordem com objetivo de obter um hidrogel reativo 
com a seguinte composição molar: 1.0 TEOS: 0.017 P123: 0.01Al2O3: 5.7 HCl: 193 
H2O Inicialmente, dissolveu-se o direcionador P123 em água destilada e HCl, com 
agitação e aquecimento até 35 °C. Feito isso, adicionou-se a pseudobohemita como 
fonte de alumínio para obter a razão silício alumínio igual a 50. Alcançada a temperatura, 
adicionou-se a fonte de sílica, Tetraetilortosilicato (TEOS). A mistura foi mantida sob 
agitação e aquecimento na faixa de temperatura entre 35-40 °C por 24 h (pH = 0-1) para 
obter um gel homogêneo; posteriormente, foi transferido para autoclaves de teflon e 
acondicionado em estufa por 48 h, previamente aquecida a 100 °C. A Figura 13 
apresenta um esquema geral para síntese da AlSBA-15. (MELO, 2018) 3.1.1 Lavagem, 
Secagem e Calcinação A partir da conclusão da síntese hidrotérmica, os materiais 
obtidos foram lavados com 50 mL de uma solução de 2% em volume de ácido clorídrico 
em etanol e filtrados a vácuo. Esse procedimento auxilia na remoção do direcionador 
orgânico dos poros do material, reduzindo, assim, o tempo de calcinação. (MELO, 2018) 
Após esta etapa, o material foi colocado em uma placa de petri para secar a temperatura 
ambiente pelo período de 24 h. Para a remoção total do P123 dos poros do material 
mesoporoso foi realizada a calcinação do material a 550 °C e razão de aquecimento de 
1 °C/min. A temperatura adequada para esse procedimento foi encontrada a partir dos 
resultados obtidos pela termogravimetria. (MELO, 2018) 3.1.2 Impregnação do 
Catalisador com o metal Molibdênio O catalisador impregnado com molibdênio foi 
preparado a partir do uso da técnica de impregnação por gotejamento. Na primeira etapa 
foi utilizada a solução aquosa de heptamolibdato de amônio tetrahidratado 
[(NH4)6Mo7O24.4H2O]. A massa do sal precursor foi calculada de forma a se atingir a 
concentração final de 10% do metal no catalisador calcinado. (MELO, 2018) Em 
seguida, o material foi seco por duas horas em estufa a 100 °C. Após o período de 
secagem, o catalisador foi calcinado a 600 °C, a uma taxa de aquecimento de 10 °C/min, 
durante o período de duas horas. De forma que ao final foram obtidos os materiais 
AlSBA-15 e Mo/AlSBA-15. (MELO, 2018) 3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS 
CATALISADORES Os catalisadores alcançados foram caracterizados por difração de 
raios-X (DRX), termogravimetria (TGA), espectroscopia na região do infravermelho por 
transformada de fourier (FTIR) e microscópia eletrônica por varredura (MEV) acoplada 
a espectroscopia de energia dispersiva (EDS). (MELO, 2018) 3.2.1 Termogravimetria 
(TGA) A termogravimetria foi utilizada com objetivo de estimar a decomposição térmica, 
encontrar as faixas de perda de massas características dos componentes de materiais 
do tipo SBA-15, bem como estabelecer a temperatura ideal para calcinação. Para 
realizar tais análises foi utilizado o equipamento da marca NETZSCH TG 209 F1 Libra, 
em que utilizou-se em torno de 5 mg da amostra foi submetida a aquecimento da 
temperatura ambiente (25 °C) até 900 °C sob atmosfera dinâmica de nitrogênio com 
fluxo de 20 mL/min e razão de aquecimento de 10 °C/min. O cadinho utilizado foi de 
alumina. (MELO, 2018) 3.2.2 Difração de Raios -X (DRX) Os materiais foram 
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caracterizados por difração de raios-X (DRX), através do método do pó, com o objetivo 
de evidenciar a formação da estrutura mesoporosa característica do SBA-15. Com isso, 
foi realizada a análise em baixo ângulo entre 0,5 a 3,0° para as amostras AlSBA-15 e 
Mo/AlSBA-15. Em seguida, com o intuito de identificar as fases cristalinas do óxido de 
molibdênio formado na amostra impregnada, foi realizada a análise de DRX a alto 
ângulo na faixa entre 5 a 80° para o Mo/AlSBA-15. No experimento, os materiais foram 
caracterizados em um aparelho Bruker D2 Phaser utilizando radiação CuKα (λ= 1,54 Å) 
com filtro de Ni, com passo de 0,01°, corrente de 10 mA, voltagem de 30 kV, utilizando 
um detector Lynxeye. Os cálculos dos valores de d espaçamento basal e o parâmetro 
de célula unitária (ao) referente ao parâmetro de cela para o índice de Miller (100) são 
calculados de acordo com as equações a seguir. (MELO, 2018) Distância interplanar 
para o plano (100): λ CuKα = 2d(100).sin (θ) Equação 1 Onde: CuKa = comprimento de 
onda para o CuKα (1,5418 Å) θ = ângulo de Bragg para o pico de maior intensidade hkl 
(100) Parâmetro de arranjo hexagonal mesoporoso ao (parâmetro de rede) da 
estrutura:ao = (2d(100))/√3 Equação 2 Onde:d(100) = distância interplanar relativa ao 
plano hkl (100) 3.2.3 Espectroscopia na Região do Infravermelho por Transformada de 
Fourier (FTIR) A espectroscopia na região do infravermelho foi utilizada com a fim de 
identificar qualitativamente as frequências vibracionais e suas respectivas atribuições 
referentes aos grupos funcionais orgânicos presentes nos materiais mesoporosos do 
tipo SBA-15, assim como na estrutura do direcionador (P123) nos poros das amostras 
na forma não calcinada. Desse modo, foi possível avaliar a eficiência da calcinação na 
remoção do direcionador orgânico através do desaparecimento de algumas bandas. 
 
Resultados e Discussões 

 
4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 4.1.1 Termogravimetria (TGA) Os 
dados obtidos a partir da termogravimetria realizada na amostra de AlSBA-15 não 
calcinada, compreendendo a faixa de temperatura de 28 a 900 °C e uma razão de 
aquecimento de 10 °C/min. O objetivo da técnica é encontrar as condições ideais para 
a calcinação do material, sendo de grande importância para obtenção de materiais 
mesoporosos de alta qualidade. (FERNANDES et al., 2016; MELO, 2018) Existem duas 
regiões de perda de massa bem definidas. Uma na faixa de 28 a 145 °C e outra que se 
inicia em 240 °C e vai até 690 °C sendo mais acentuada. Essas duas perdas de massa 
representam à saída de água fisissorvida dos poros do material e à decomposição do 
direcionador orgânico de estruturas, respectivamente. Podemos observar as 
porcentagens de variação de massa atrelado com as faixas de temperatura 
correspondentes, na tabela. Tabela 1 - Porcentagens de variação de massa para o 
material AlSBA-15 Fonte: MELO, 2018 Com as faixas de perda de massa, é possível 
observar que após 550°C já não há nenhuma perda de massa significativa na amostra. 
Assim, essa é a temperatura ideal para calcinação do material. Após a realização da 
calcinação, as amostras calcinadas AlSBA-15 e Mo/AlSBA-15 foram levadas à difração 
de raios-X (DRX) para observar se houve a formação de sua nanoestrutura mesoporosa. 
(MELO, 2018) 4.1.2 Difração de Raios-X (DRX) Observa-se difratogramas a baixo 
ângulo (0,5 a 3°) das amostras Al-SBA-15 e Mo/Al-SBA-15 calcinadas. Os difratogramas 
de raios-X dos materiais obtidos na forma calcinada foram utilizados para identificar a 
estrutura hexagonal característica dos materiais mesoporosos do tipo SBA-15 proposta 
por Zhao et al., (1998a). As amostras de AlSBA-15 e Mo/AlSBA-15 apresentaram três 
reflexões no difratograma bem definidas, cujos índices de miller são (100), (110) e (200), 
respectivamente. Implicando, portanto, que todos eles possuem simetria hexagonal 
(p6mm) altamente ordenada e estrutura mesoporosa bem organizada, correspondendo 
aos resultados encontrados por Zhao e colaboradores (GAO et al., 2015). Com isso, 
evidenciamos que a impregnação e nova calcinação não destruiu e não deformou as 
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características estruturais do AlSBA-15, demonstrando uma grande semelhança entre 
os materiais para o primeiro índice de Miller (100), o que indica uma organização 
estrutural satisfatória. (MELO, 2018) Os valores de espaçamentos foram calculados de 
acordo com a (Equação 1) sendo utilizado os picos de difração referentes aos planos 
(100), os quais corresponderam a d100 = 10,7 nm (AlSBA-15) e d100 = 9,22 nm 
(Mo/AlSBA-15). Para os parâmetros de célula unitária (a0) foi utilizada a (Equação 2). 
Os valores obtidos para a0 foram de 12,35 nm (AlSBA-15) e 10,65 nm (Mo/AlSBA-15). 
Esses valores encontrados se assemelham àqueles descritos na literatura. (MELO, 
2018) Figura 3 - DRX em baixo ângulo da Amostra AlSBA-15 Fonte: MELO, 2018 Figura 
4 - DRX em baixo ângulo da Amostra Mo/AlSBA-15 Fonte: MELO, 2018 A Figura 5, 
mostra o DRX a alto ângulo entre 5 a 80° para a amostra de Mo/AlSBA-15. Essa análise 
foi realizada para determinar qual a fase de óxido de molibdênio presente na sílica 
mesoporosa após a impregnação e nova calcinação. Para tanto, a identificação de fases 
foi realizada utilizando o software MAUD. O óxido suportado na sílica mesoporosa 
AlSBA-15 apresentou reflexões características do MoO3, segundo Crystallography 
Open Database por meio da ficha cristalográfica (1011043.cif). (MELO, 2018) Figura 5 
- DRX em alto ângulo da Amostra Mo/AlSBA-15 Fonte: MELO, 2018 4.1.4 
Espectroscopia na Região do Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) Para 
verificar a eficiência da calcinação na remoção do direcionador orgânico na amostra de 
AlSBA-15, foram utilizada espectroscopia vibracional de FTIR antes e depois da 
calcinação. Observa-se as frequências vibracionais referentes aos grupos funcionais 
orgânicos que compõem o direcionador de estrutura (P123), bem como frequências 
vibracionais referentes à estrutura do SBA-15. A Figura 8 apresenta os espectros de 
infravermelho na faixa de 4000 a 400 cm-1 das amostras AlSBA-15 calcinada e não 
calcinada. (MELO, 2018) Figura 8 - Espectros vibracionais na região do infravermelho 
para as amostras de AlSBA-15 calcinada e não calcinada Fonte: MELO, 2018 Os 
espectros vibracionais para as amostras de AlSBA-15 calcinada e não calcinada 
permitiram observar diferentes bandas, as quais estão listadas na Tabela 2. Segundo 
Rostamnia, Doustkhah e Zeynizadeh (2016), a banda na região de 1635 cm-1 pode ser 
atribuída a frequência de vibrações da água absorvida na estrutura da sílica, ou seja, a 
interação da água com a superfície do suporte. Quanto à banda em torno de 3500 cm-
1, essa é atribuída ao estiramento vibracional dos grupos hidroxilas internos e externos 
da estrutura mesoporosa. Como podemos observar, ambas as bandas sofreram um 
aumento após o processo de calcinação. No primeiro caso (1635 cm-1), esse aumento 
pode estar relacionado a liberação de volume poroso após a retirada do direcionador 
orgânico, possibilitando uma maior interação entre a água e a superfície do suporte. No 
segundo caso (3500 cm-1), o aumento pode estar relacionado com uma maior 
concentração de grupos silanois após a retirada do direcionador orgânico da estrutura. 
A banda observada na faixa de 3015-2850 cm-1 se refere ao estiramento das ligações 
C-H dos grupos CH2 e CH3 do direcionador orgânico (GHORBANI-VAGHEI; HEMMATI; 
VEISI, 2014; MELO, 2018) Segundo Gao et al. (2015), a banda por volta de 1088 cm-1 
refere-se ao estiramento vibracional assimétrico da ligação Si-O-Si presente na 
estrutura do SBA-15, já as bandas 804cm-1 e 467 cm-1 podem ser atribuída ao 
estiramento simétrico e a deformação da ligação Si-O-Si, respectivamente. 
Adicionalmente, uma banda a 964 cm-1 é associada ao estiramento daligação Si-OH 
dos grupos silanois presentes no SBA-15 (XIE; ZHAO, 2014; MELO, 2018)Os dados 
obtidos através do espectro de infravermelho permitem afirmar que a etapa de 
calcinação foi eficiente na remoção do direcionador orgânico de estruturas, já que as 
bandas referentes a presença do mesmo (3015-2850 cm-1) desapareceram para 
amostra calcinada. (MELO, 2018) Tabela 2 - Dados referentes às frequências 
vibracionais observadas e eventos atribuídos para os espectros de amostra de AlSBA-
15 Fonte: MELO, 2018 
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Conclusão 

 
Com base nos resultados apresentados neste trabalho, é plausível levantar as senguinte 
conclusões: que os materiais mesoporosos sintetizados pelo método hidrotérmico 
AlSBA-15 e Mo/AlSBA-15 foram obtidos com sucesso, conforme comprovado pelas 
técnicas de caracterizações realizadas: 1. As difrações de raios-X mostraram através 
das reflexões características que a estrutura hexagonal foi formada, e que a 
impregnação com o metal molibdênio não prejudicou a estrutura do material; 2. Os 
espectros de infravermelho apresentaram absorções típicas de materiais SBA-15, bem 
como para amostra calcinada o desaparecimento das bandas referentes ao direcionador 
orgânico de estruturas; 3. O suporte apresentou morfologia do tipo vermicular com tubos 
cilíndricos característica de materiais do tipo SBA-15; 4. O catalisador contendo 
molibdênio na composição planejada foi obtido com sucesso, indicando a manutenção 
das características de estrutura e morfologia. 
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TÍTULO: Cortes de Dedekind 

Resumo 

Neste trabalho estudamos, em detalhes, a construção do conjunto do números Reais 
via Cortes de Dedekind, em outras palavras, definimos rigorosamente o que é um 
número real. Através dessa construção, evidenciamos a importância do estudo, 
enquanto alunos de graduação em Matemática, da disciplina de Análise Real. 
 
Palavras-chave: Números Reais. Cortes de Dedekind. Análise Real. 

TITLE: Dedekind cuts 

Abstract 

 

In this work we study, in detail, the construction of the set of Real numbers via Dedekind's 
Cortes, in other words, we strictly define what a real number is. Through this 
construction, we highlight the importance of studying, as undergraduate students in 
Mathematics, the discipline of Real Analysis. 

 
 
Keywords: Real numbers. Dedekind cuts. Real analysis. 

Introdução 

Nos ensinos Fundamental e Médio somos apresentados aos conjuntos numéricos 
começando pelo conjunto dos números Naturais. Na busca por soluções de problemas 
envolvendo a subtração desses números, ampliamos nosso conjunto para o conjunto 
dos números Inteiros e, na busca por soluções de problemas envolvendo o quociente 
entre números inteiros, somos levados a considerar o conjunto dos números Racionais. 

No entanto, o conjunto dos números Racionais não se mostra suficiente para resolver 
alguns problemas simples, como por exemplo: calcular o tamanho da diagonal de um 
quadrado de lado 1, e surge assim, a necessidade de estudarmos o conjunto dos 
números Reais. 

Nosso objetivo específico nesse trabalho é fazer, em detalhes, a construção do conjunto 
do números Reais via Cortes de Dedekind, em outras palavras, vamos definir 
rigorosamente o que é um número real. Através dessa construção, fica evidente a 
importância de estudarmos, enquanto alunos de graduação em Matemática, 
independente da modalidade Licenciatura ou Bacharelado, a disciplina de Análise Real 
com todo seu formalismo e abstração. 
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Metodologia 

 

A construção do conjunto dos números Reais via cortes de Dedekind foi a metodologia 
escolhida para demonstrarmos a importância da disciplina Análise Real na formação do 
aluno de Matemática. Utilizamos como base a bibliografia: 

W. Rudin, Princípios de Análise Matemática, Livro Técnico, Rio de Janeiro, 1-44, 1971. 

 
Resultados e Discussões 

 

As propriedades dos números reais e suas operações são estudadas desde o Ensino 
Fundamental, mas para o profissional em matemática (licenciado ou bacharel) entender 
corretamente esses objetos matemáticos não é simples, estudar conceitos 
fundamentais como os conjuntos núméricos requer muita dedicação e maturidade 
matemática.  

A construção dos números reais que estudamos via Cortes de Dedekind deixa clara a 
importância da disciplina de Análise Real, pois essa disciplina é o primeiro contato do 
aluno de graduação com o formalismo e a abstração, habilidades necessárias para se 
entender conceitos matemáticos, como o dos números reais. 

 
Conclusão 

 
O número real é estudado desde o Ensino Fundamental mas nem por isso é um conceito 
simples, muito pelo contrário, a definição de número real é extremamente abstrata. Para 
entendermos corretamente esse conceito precisamos passar por disciplinas 
fundamentais, como a de Análise Real, que nos fazem desenvolver as habilidades de 
abstração e rigor matemático. 
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TÍTULO: Sistemas nanoparticulados para aplicações biomédicas 

Resumo 

         A nanotecnologia tem recebido muita atenção devido aos estudos promissores 
com suas aplicações na biomedicina, principalmente aqueles que dizem a respeito do 
diagnóstico e tratamento de tumores. Nesse contexto, as nanopartículas (nps) podem 
ser utilizadas em procedimentos para a eliminação de tumores, entre eles, a 
magnetohipertermia. Nesse projeto, trabalharemos com a síntese de nps magnéticas de 
uma liga de Ni e Cu. As amostras foram preparadas utilizando um método desenvolvido 
no nosso laboratório, com o uso da gelatina que permite as nps ficar retidas nos poros 
dela, a calcinação ocorreu na presença de ar e a redução química na presença de gás 
hidrogênio. A caracterização estrutural, morfológica e química através da difração de 
raios-X mostrou picos relacionados com a liga de NiCu e com tamanhos de partícula 
nanométrico. Além disso, verifica-se que o material produzido apresenta potencial para 
aplicações teranósticas. 
 
Palavras-chave: Nanopartículas. Níquel. Cobre. Ligas. Magnetohipertermia. Gelatina 

TITLE: Theranostics system for biomedical applications 

Abstract 

          Nanotechnology has provided solutions in several areas of knowledge. Recently, 
it has focused in promising studies related with applications in biomedicine, especially 
those related with the diagnosis and treatment of tumors. In this context, magnetic 
nanoparticles can be used in teranostics procedures among them magnetohyperthermia 
and nuclear magnetic resonance. In this project, we will work in the synthesis of magnetic 
nps composed of alloys of Ni and Cu. The samples were prepared using the solgel 
method using gelatin, that allows nps to growth in the gelatine’s pores, the calcination of 
polymer occured in the presence of air and the chemical reduction in the presence of 
hydrogen gas at high temperature. The structural characterization, was done through x-
ray diffraction. The analysis showed diffraction peaks typical of the Ni-Cu alloys with 
particles sizes of a few nanometers. In addition, it is verified that the produced material 
present potential for theranometric applications. 
 
Keywords: Nanoparticles. Nickel. Copper. Alloys. Magnetohyperthermia. Gelatine. 

Introdução 

          A estatística mostra que a quantidade de pessoas com câncer, até o ano de 2030, 
tem expectativas de crescer atingindo 21 milhões de pacientes e 13 milhões de mortes 
por ano [1]. Por consequência, urge a necessidade de descobrir maneiras melhores de 
diagnosticar e tratar essa doença. Uma das maneiras encontradas é o uso da 
nanotecnologia aplicada em procedimentos médicos (i.e., nanomedicina).  
 
         A nanotecnologia nos permite utilizar materiais que, excepcionalmente, 
apresentam em uma de suas dimensões um tamanho na ordem de vários nanômetros, 
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além da síntese das nanopartículas (nps) com aplicações teranósticas exigir 
propriedades específicas como a construção tendo em base um núcleo magnético e que 
possibilitem a sua manipulação e caracterização, seja ela química ou física. Isso levou 
a várias oportunidades como o aprimoramento da qualidade das imagens por 
ressonância magnética, tratamento com hipertermia para células malignas, entrega de 
drogas em locais específicos e a manipulação das membranas das células [2].  
 
          O procedimento terapêutico para a lise de células tumorais (i.e., 
magnetohipertermia) é promissor pela possibilidade de redução dos efeitos colaterais 
em relação as outras terapias. Estudos em culturas de células e em animais 
experimentais demonstraram que a morte celular ocorre a partir de temperaturas de 
41°C-42°C [3], além disso as células tumorais são menos resistentes ao aumento de 
temperatura do que as células saudáveis devido a vascularização deficiente.  
 
          Partindo desses pressupostos, o tratamento magnético dado às nps propicia que 
elas sejam direcionadas a algum ponto específico. Após atingir o alvo, é aplicado um 
campo magnético alternado que resulta na elevação local da temperatura devido a 
absorção da radiação eletromagnética pelas nanopartículas. Dessa forma, o tratamento 
em magnetohipertermia torna-se viável ao minimizar danos aos tecidos normais.  
 
          Devido as aplicações clínicas, os materiais utilizados na síntese das 
nanopartículas devem apresentar baixos níveis de toxidade in vivo, elevado momento 
magnético de saturação, assim como possibilidade de controle das interações dipolares 
magnéticas.  
 
          O presente projeto visa a síntese de Nps ferromagnéticas da liga de Ni-Cu com 
concentrações de Cu e Ni que possibilitem a formação de um material com temperatura 
de Curie para a passagem da ordem ferromagnética para o regime paramagnético 
próximas de 300 K.  
 
          Para ter-se uma transição ferromagnética bem definida e em uma temperatura 
específica é necessário a formação de uma liga homogênea. Recentemente, nosso 
grupo tem reportado a síntese de ligas de Ni-Cu pelo método de sol-gel usando a 
quitosana, os resultados mostraram que para uma determinada concentração de Ni e 
Cu várias ligas foram formadas, isto ficou evidente nas medidas de difração de raios-x 
e nas medidas magnéticas, onde assimetrias nos picos de difração e várias transições 
ferromagnéticas foram observadas [4].  
 
Metodologia 

 
          Este projeto é dedicado à síntese de nps magnéticas, com tamanhos inferiores a 
200 nm, e à investigação de suas propriedades estruturais, magnéticas e térmicas, que 
possibilitem seu uso em hipertermia.  
 
          Todas as amostras seguiram os mesmos procedimentos experimentais, diferindo 
apenas na concentração dos íons de Ni e Cu. A quantidade das massas dos sais de 
nitratos de Ni e Cu utilizadas estão de acordo com as concentrações das ligas CuxNi(1-
x) onde x= {0,35, 0,4, 0,45}.  
 
          Inicia-se os procedimentos com a preparação de uma solução composta de 
gelatina e de 5 ml de água destilada morna postos em agitação magnética. 
Posteriormente, pesa-se o nitrato de níquel (N2NiO6 .6H20) e o nitrato de cobre 
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(Cu(NO3).3H2O), essas saís são adicionados na solução da gelatina, a qual é mantida 
sob agitação durante 30 minutos em temperatura média de 50°C. Posteriormente, 
incluem-se à solução 1,5 ml de glutaraldeído, um reativo para a reticulação polimérica 
e, em seguida, transporta-se a amostra para a geladeira com o intuito de solidifica-la, 
evento que ocorre depois de 30 minutos.  
 
          Prepara-se uma solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH). Adiciona-se a 
essa solução, o polímero solidificado e cortados em pequenos pedaços e coloca-os sob 
agitação mecânica por um intervalo entre 15-30 minutos. Por conseguinte, realiza-se 
uma lavagem da amostra a fim deixá-la com pH neutro. 
 
          Ao atingir o Ph 7, transfere-se a amostra para uma placa de petri e a levamos 
para uma estufa, onde ela será deixada por aproximadamente 3 horas, com temperatura 
de cerca de 100°C, com o intuito de evaporar a água. Após, a amostra foi calcinada em 
ar, em uma temperatura de 350°C, com duração de 2 horas, utilizando o forno mufla. 
Em seguida, a amostra foi reduzida com a presença de gás hidrogênio (H2), em uma 
temperatura de 450°C e duração de 2 horas.  
 
         Procedido da síntese das amostras, fez-se a caracterização delas. A 
caracterização estrutural, morfológica e química foi feita através da difratometria de raio-
X, utilizando o equipamento Rigaku – Mini Flex II (Figura 1), presente no Laboratório de 
Caracterização Estrutural de Materiais do Departamento de Física Teórica e 
Experimental, através do qual obtivemos os difratogramas. O refinamento Rietveld foi 
aplicado afim de obter informações sobre a estrutura cristalina dos materiais sólidos 
como seus parâmetros de rede, fases secundárias e, através de tabelas, a composição 
química do cristal.  
 
 
         Figura 1 - Equipamento de difratometria de raio-X, Rigaku [5]. 
 
  
          Essa técnica consiste em incidir uma radiação em uma determinada amostra e 
detectar o feixe de fótons. Dessa forma, ao incidir um feixe de raios-X em um cristal, ele 
interage com os átomos presentes, originando o fenômeno de difração. A difração de 
raios-X obedece a Lei de Bragg (Equação A), a qual estabelece a relação entre o ângulo 
de difração e a distância entre os planos que a originaram (característicos para cada 
fase cristalina), como esquematizado na figura 2. 
 
 
         Equação A. 
 
 
        Onde n é um número inteiro, λ é o comprimento de onda dos raios-X incidentes, d 
é a distância interplanar, e θ é o ângulo de difração. [6] 
 
         
        Figura 2 - Representação do fenônemo de difração de raios-X, considerando 
radiação x com comprimento de onda λ e rede cristalina com espaçamento interplanar 
d. 
 
Resultados e Discussões 
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          A caracterização estrutural foi realizada a partir da difratometria de raio – X, como 
dito anteriormente. Os difratogramas foram analisados utilizando o método de Rietveld, 
o software utilizado foi o Maud. Os resultados dos refinamentos são o parâmetro de 
rede, o tamanho e o micro estresse das partículas, conforme mostrado na tabela da 
figura 2.  
 
          Em geral, foi verificado um aumento no diâmetro das nanopartículas na medida 
que a concentração de cobre aumenta. A amostra MA6 (Cu45Ni55) não apresenta a 
mesma tendência das outras amostras. O tamanho da partícula mostrou-se menor na 
medida que o cobre aumentou.  
 
        Na figura 3 verifica-se os gráficos com as medidas, sendo os pontilhados vermelhos 
os dados experimentais e a linha preta os dados refinados. As condições de difração 
adotadas foram de θ - 2θ, com passo igual a 0.02°, com variação angular de 40-80°, 
com exceção da amostra MA6 que foi medida entre os ângulos 40-75°. Os difratogramas 
foram ajustados utilizando como referência a carta cristalográfica Ni50Cu50 (628547-
ISCD).  
 
          A amostra MA2 apresentou alguns picos desconhecidos, em 2θ aproximadamente 
em θ = 42,46° e 61,4° acredita-se que foram devido a um óxido de Ni-Cu, mais estudos 
serão feitos nesse difratograma, a fim de identificar essa segunda fase. 
 
 
        Figura 3. 
 
Conclusão 

 
Nesta etapa do projeto procurou-se sintetizar nanopartículas magnéticas da liga 
metálica composta de níquel e cobre. As sínteses foram realizadas com o método de 
sol-gel usando a gelatina gelificada, este método foi desenvolvido em nosso laboratório, 
onde os poros da gelatina sólida servem como espaço para a formação das nps. A 
redução química foi realizada com o tratamento térmico em fluxo de hidrogênio. Os 
estudos estruturais feitos com difratometria de raio – X mostraram que o tamanho das 
partículas tende a aumentar na medida que a composição nominal de cobre aumenta. 
O método utilizado mostrou-se eficiente para a produção das nps metálicas de fase 
única, além de ser promissor para a síntese de partículas que permitem seu uso em 
hipertermia. 
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Figura 2 

 

 

Figura 3.1 
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Figura 3.2 
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Figura 3.3 
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Figura 3.4 
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Figura 3.5 

 

 

Tabela 1 
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Equação A 
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TÍTULO: MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL. 

Resumo 

Neste presente relatório é apresentada a pesquisa realizada pelo aluno João Pedro da 
S. Lima, referente à bolsa de iniciação científica PIBIC-CNPq relacionada ao tema: 
Modelagem Matemática e Computacional Multiescala em Meios Porosos. O projeto teve 
como principal objetivo estudar diferentes métodos numéricos para resolução de 
equações diferenciais parciais utilizadas na modelagem de fenômenos físicos, tais 
como: injeção de água em poços de petróleo, fluxo de calor e concentração de 
contaminantes em um solvente. A pesquisa foi desenvolvidas em duas etapas 
simultâneas as quais foram denominadas de “modelagem matemática” e “modelagem 
computacional”. Na modelagem matemática foram estudadas equações diferenciais que 
modelam o deslocamento de fluidos em meio porosos, tais como os problemas de 
Rieamann, Burger’s e Buckley-Leverett e equação de convecção/difusão/reação, bem 
como suas soluções analíticas. 
Por sua vez, na modelagem computacional, foram estudados os principais métodos 
numéricos para resolução de equações diferenciais parciais, tais como diferenças 
finitas, volumes finitos e elementos finitos. Além disso, de posse dos métodos numéricos 
estudos e dos modelos discreto das equações de Riemann, Burger’s e Buckley Leverett, 
foram produzidos códigos em linguagem Fortran 90 para simular o escoamento de 
fluidos em meios porosos. Por sua vez, para equações diferenciais do tipo elípticas, foi 
utilizado o método de diferenças finitas Galerkin. 
 
Palavras-chave: Equações diferenciais, métodos numéricos, modelagem 

computacional. 

TITLE: MATHEMATICAL AND COMPUTIONAL MODELLING. 

Abstract 

In this present report it is presented a research made by the student João Pedro da S. 
Lima, reffering to the scientific research initiation PIBIC-CNPq related to the theme: 
Mathematical and computational multi-scale modeling in porous media. The project had 
as the main objective studying different numerical methods to solve differential equations 
used in modeling of physical phenomena, as: water injection in oil wells, heat flow and 
concentration of contaminants in a solvent. The research was developed in two 
simultaneous steps which were denominated "mathematical modeling" and 
"computational modeling". In mathematical modeling were studied differential equations 
that model fluid displacement in porous media, as the Riemann, Burger and Buckley-
Leverett problems and reaction/convection/difusion equations, as well as their analytical 
solutions. In addition, with numerical methods studies and discrete models of the 
equations of Riemann, Burger's and Buckley Leverett, were produced Fortran 90 codes 
to simulate the flow of fluids in porous media. In turn for the elliptic type differential 
equations, we used the finite difference method. 
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Keywords: Differential equations, numerical methods, computational modelling. 

Introdução 

Uma grande parte dos problemas encontrados nas engenharias e ciências da natureza 
são modelados por equações diferenciais e, tendo em vista essa grande utilização no 
meio científico, a resolução das equações diferenciais é algo de extrema importância. 
Porém, em problemas reais tais como escoamento de fluidos, a obtenção de soluções 
analíticas é extremamente difícil. Nestes cenários, a utilização de métodos numéricos 
para a obtenção de soluções aproximadas é uma boa alternativa. Por outro lado, as 
soluções obtidas de forma numérica apresentam erros relativos à aproximação, bem 
como um determinado custo computacional, sendo necessário o estudo de formulações 
otimizadas, ou seja, formulações que apresentem o menor erro possível, que sejam 
estáveis e que possuam um custo computacional acessível. 

Esta pesquisa foi dividida em duas etapas, na primeira, a qual foi denominada de 
modelagem matemática, foram estudados os principais problemas modelos para 
escoamento de fluidos em meios porosos, bem como a obtenção de suas soluções 
analíticas. A segunda etapa foi denominada de modelagem computacional, a qual foram 
estudados os métodos numéricos de diferenças finitas, volumes finitos e elementos 
finitos. Inicialmente foram estudados os métodos numéricos para a discretização de 
equações do tipo hiperbólica, tal como o método de volumes finitos. Tal método, 
consistem na subdivisão do domínio da equação em pequenos domínios, chamados de 
volumes de controle, a solução numérica é então obtida pela integração da equação 
diferencial em cada volume de controle. Por sua vez, para equações do tipo elíptica, 
foram estudados os métodos de diferenças finitas e elementos finitos. Onde, no método 
de diferenças finitas a solução é encontrada a partir da resolução de sistemas de 
equações lineares. Por fim, focou-se no estudo do método de elementos finitos de 
Galerkin, que consiste no estudo das propriedades da função resposta e a aproximação 
por uma base finita de funções linearmente independentes com suporte compacto, a 
solução é então obtida via combinação linear das funções citadas. 

 
Metodologia 

 

Para a avaliação dos métodos numéricos modelados computacionalmente, utilizamos 
da bibliografia disponível para a obtenção de soluções analíticas de equações 
canônicas, utilizando-as como critério de avaliação. No caso de volumes finitos, usamos 
soluções analíticas do problema de Riemman homogêneo e não-homogêneo, problema 
de Burgers e Buckley-Leverett. 

Já para o método de elementos finitos, foram utilizadas algumas soluções para 
equações diferenciais ordinárias e parciais segunda ordem encontradas na literatura, 
como a equação do calor e a equação do transporte nos casos estacionário e transiente 
unidimensional. A comparação de soluções foi feita utilizando softwares de 
programação em linguagem Fortran e Matlab, utilizando recursos gráficos e numéricos. 

Tais soluções foram apresentadas em aulas da matéria MA0036 - Métodos numéricos 
para equações diferenciais, que frequentei como ouvinte. Também frequentei como 
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ouvinte a disciplina MAT1527 - Métodos Numéricos I, além de trabalhar junto à equipe 
de pesquisa do professor Sidarta. 

 
Resultados e Discussões 

 

Após o estudo e avaliação das equações modelo propostas acerca de suas 
características matemáticas e físicas, são propostas soluções analíticas para cada 
equação individual. Estas soluções têm como intuito servir de base para a comparação 
com as futuras modelagens matemáticas numéricas programadas computacionalmente, 
pois, uma vez que é comprovada a acurácia de um método sobre soluções conhecidas, 
podemos estimar sua precisão para equações de soluções analíticas desconhecidas. 

No primeiro momento da pesquisa relacionado à avaliação dos métodos numéricos, 
foram analisados os métodos de volumes finitos para solução numérica de equações 
diferenciais parciais de primeira ordem, conhecidas como equações hiperbólicas. Estas 
equações são de grande importância para descrever especialmente fenômenos 
relacionados à propagação de ondas, com soluções descontínuas no espaço (Leveque, 
2004). Foram estudados os métodos clássicos Upwind, Lax-Friedrich e os métodos de 
alta resolução baseados no algoritmo REA, reconstruct, evolve e average, Nessyahu-
Tadmor (H. Nessyahu e E. Tadmor, 1990) e Kuganov-Tadmor (A. Kuganov e E. Tadmor, 
1999), conhecidos respectivamente como NT e KT. Tais métodos consistem na 
integração da equação diferencial dentro de um volume de controle. 

Em relação à precisão dos métodos clássicos, o Upwind se saiu melhor em relação ao 
Lax-Friedrich, tanto por apresentar uma solução mais precisa e também por ser um 
método incondicionalmente estável, fazendo a condição CFL importante apenas para o 
refinamento da malha temporal, uma característica de grande vantagem para a 
implementação computacional, pois evita erros computacionais e numéricos. 

Os algoritmos REA apresentam um melhor comportamento em relação aos métodos 
clássicos. Para uma primeira formulação com o método NT, é possível perceber uma 
solução numérica mais precisa para um melhor custo computacional. 

No contexto do método de elementos finitos Galerkin, foram implementados problemas 
físicos clássicos, como a equação do calor e a equação do transporte, ambos em seus 
casos estacionários e transientes, a escolha destes modelos se deve ao fato de 
possuírem soluções analíticas conhecidas, as quais puderam ser comparadas com as 
obtidas numericamente. O método de Galerkin consiste em representar a função 
solução da equação diferencial como uma combinação linear de funções 
suficientemente regulares e que satisfaçam as condições iniciais e de contorno do 
problema, no método de elementos finitos de Galerkin são utilizadas funções lineares 
dentro de cada elemento, chamadas de funções chapéu devido ao seu formato. A 
escolha das funções lineares por partes dentro de cada elemento é justificada pelo fato 
de possuírem suporte compacto, uma característica importante que simplifica a 
resolução do problema. Neste método, a equação diferencial é inicialmente 
transformada em uma formulação variacional ou forma fraca, através da multiplicação 
da equação diferencial por uma função peso e a integração da equação em todo o 
domínio. A partir da formulação variacional do problema, a função solução e a função 
peso, são ambas escritas como combinações lineares das funções chapéu, substituindo 
as combinações lineares na formulação variacional e resolvendo as integrais para cada 
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elemento, a resolução do problema é então reduzida a solução de um sistema de 
equações lineares, o qual pode ser resolvido utilizando-se os métodos clássicos de 
resolução de sistemas lineares, tais como: escalonamento de Gauss, decomposição LU 
e Cholesky. 

Em relação aos método clássicos, como já citado, o método Upwind se sai melhor nas 
simulações em relação ao Lax-Friedrich, tanto por apresentar soluções numéricas mais 
precisas e também por ser um método incondicionalmente estável, fator muito 
importante para aplicações computacionais. Os métodos de alta definição REA 
apresentam melhores resultados em relação aos métodos clássicos, justamente por 
reconstruírem a solução em uma malha dual, possibilitando uma melhor avaliação em 
partes descontínuas da discretização do domínio e, entre eles, o método KT apresenta 
menor erro. 

Para as simulações de elementos finitos, foram testadas as soluções analíticas da 
equação do calor e da concentração em várias situações diferentes, e percebeu-se uma 
melhoria das soluções junto ao refinamento da malha, além de se adequar melhor para 
equações predominantemente elípticas. 

Após a comprovação da precisão dos métodos em casos unidimensionais, foram 
simulados casos bidimensionais para o método de elementos finitos, das mesmas 
equações. Na grande parte desses casos, podemos analisar apenas o comportamento 
do resultado confrontando-o com a física esperada para o problema, pois neste cenário 
as soluções analíticas não são conhecidas. 

 
Conclusão 

 

Nesse projeto foram analisados os métodos de volumes finitos e elementos finitos sob 
óticas quantitativas e qualitativas. Todos os métodos foram submetidos a testes em 
condições variadas, tendo suas soluções comparadas com soluções analíticas 
conhecidas. 

As conclusões tiradas para os métodos de volumes finitos coincidem com pesquisas 
anteriores. O método de Lax-Friedrich apresenta menor precisão, já o método Upwind 
apresenta uma melhor precisão, além de ser incondicionalmente estável. No contexto 
dos algoritmos REA, o método KT apresenta um comportamento mais preciso em 
relação ao método NT. 

Realizadas as simulações para os algoritmos de elementos finitos, podemos perceber 
uma melhor precisão do método para equações predominantemente elípticas, ou seja, 
ao contrário do encontrado para volumes finitos, a solução pode apresentar maior erro 
numérico em casos de equações predominantemente hiperbólicas. Também foi 
percebido, por fim, que o aumento do número de funções chapéu utilizadas para 
representar a solução final influencia diretamente na precisão do método, resultado 
coerente com o esperado na teoria. 

Durante todo o processo, participei como ouvinte de disciplinas que me deram a 
oportunidade de ter contato com assuntos mais avançados em relação ao meu período 
atual, assuntos de extrema importância para o desenvolvimento científico e tecnológico 
nas áreas de ciências exatas, da natureza e em várias áreas de engenharia. A 
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oportunidade de trabalhar com uma equipe de mestrandos e doutorandos foi decisiva 
para a obtenção de conhecimento sobre os assuntos abordados nessa pesquisa. Por 
fim, pude programar simulações numéricas para equações diferenciais unidimensionais 
e trabalhar com programas de simulação bidimensional disponibilizados pela equipe de 
pesquisa, o que me concedeu uma grande experiência na área de simulação numérica 
e computacional. 
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Solução Buckley Leverett Upwind e Analítica 
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Solulção elementos finitos diferentes malhas 
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Solução elementos finitos malha 2D 
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TÍTULO: Pastas de cimento contendo Carboximetilcelulose e Hidroxietilcelulose para 

aplicação em poços com riscos de migração de gás 

Resumo 

O objetivo deste projeto foi avaliar a influência de polímeros de carboximetilcelulose 
(CMC) e hidroxietilcelulose (HEC) em pastas de cimento para aplicação em poços de 
petróleo com riscos de migração de gás. Nesta pesquisa, os polímeros CMC e HEC 
foram utilizados como controladores de perda de filtrado, auxiliando no controle da 
migração de gás. Estes polímeros atuam na hidratação do cimento formando uma 
película que impede a passagem do filtrado e do gás. Para garantir a composição dos 
polímeros utilizados, foram realizados dois testes de caracterização: análise 
termogravimétrica (TG / DTG) e espectroscopia de infravermelho com transformada de 
Fourier (FT-IR). Além do controlador de filtrado, objeto de pesquisa deste estudo, a 
pasta de cimento foi aditivada com antiespumante, dispersante e retardador. Foi 
observado que o controlador de filtrado com concentração de 0,3%, em relação a massa 
de cimento, apresentou um valor de filtração estática de 46 mL/30min, resultado esse 
dentro dos limites de pastas propostas para cenários de migração de gás, demonstrando 
assim uma boa sinergia do controlador de filtrado com o sistema de pasta de cimento. 

 
Palavras-chave: Pastas de cimento, CMC, HEC, migração de gás, cimentação de poços. 

TITLE: Cement slurries containing Carboxymethylcellulose and Hydroxyethylcellulose to 

oil well applications with gas migration risks. 

Abstract 

The objective of this project was to evaluate the influence of carboxymethylcellulose 
(CMC) and hydroxyethylcellulose (HEC) polymers on cement slurries for application in 
oil wells with gas migration risks. In this research, CMC and HEC polymers were used 
as filtrate loss controllers, helping to control gas migration. These polymers act in the 
hydration of cement forming a film that prevents the passage of filtrate and gas. To 
ensure the composition of polymers used, two characterization tests were performed: 
thermogravimetric analysis (TG / DTG) and Fourier transform infrared spectroscopy (FT-
IR). Besides the fluid-loss controller, object of research of this study, the cement slurry 
was added with defoamer, dispersant and retarder. It was observed that the fluid-loss 
controller with a concentration of 0,3%, relative to the cement mass, presented a static 
filtration value of 46 mL / 30 min, which result within the proposed paste boundaries for 
gas migration scenarios, demonstrating thus a good synergy of the fluid-loss controller 
with the cement slurry system. 

 
Keywords: Cement slurries, CMC, HEC, gas migration, well cementing. 
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Introdução 

Na cimentação, a pasta de cimento é posicionada no espaço anular entre a parede do 
poço e o revestimento descido em cada fase da perfuração, em que esta tem como 
principais objetivos isolar a formação rochosa e suportar o peso dos revestimentos 
utilizados (PETROBRAS, 2002). 

O processo de endurecimento da pasta de cimento consiste na gelificação inicial, 
hidratação e pega da pasta. Durante a gelificação e hidratação, o cimento perde pressão 
hidrostática e em certo ponto se iguala com a pressão dos poros, nesse momento pode 
ocorrer a migração do gás até que o cimento endureça. 

A migração de gás é um fenômeno onde o gás presente nos poros da formação infiltra-
se na matriz de cimento, onde a incorporação destes gases pode levar à perda do 
controle das pressões de fundo de poço, ou em casos mais avançados, criar canais de 
comunicação da zona produtora com a superfície. 

Podemos dividi-las em três tipos, sendo elas migração imediata, a curto prazo e a longo 
prazo. A migração de gás imediata ocorre durante o deslocamento da pasta de cimento, 
tendo como principal causa o desbalanceamento entre a pressão hidrostática e a 
pressão do gás na formação. Já migração a curto prazo ocorre na etapa a qual o cimento 
está em conversão de estado fluido para o estado sólido. Durante essa transição 
volumétrica natural do cimento, ocorre uma perda de pressão hidrostática podendo 
provocar influxo de gases. E a migração a longo prazo se manifesta após a cura do 
cimento, e está relacionada a permeabilidade e porosidade da matriz cimentícia, a 
aderência do cimento nas interfaces cimento/formação e cimento/revestimento, e por 
microfissuras ocasionadas pelas forças compressivas que atuam sobre a bainha de 
cimento (NELSON, 2006). 

Em 20 de Abril de 2010, no campo produtor de “Deepwater Horizon”, localizado no golfo 
do México, costa do estado da Louisiana nos Estados Unidos, ocorreu o maior acidente 
envolvendo derramamento de óleo do mar, alcançando marcas superiores a 4,9 milhões 
de barris de petróleo, o que equivale a uma mancha de óleo de aproximadamente 75 
quilômetros quadrados. As causas do acidente foram atribuídas a uma série de erros, 
que abrangem desde a parte de projeto, operação e execução, e falhas humanas no 
sistema de prevenção. 

O relatório final apresentado pela Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), 
intitulado: “REVIEW OF OPERATIONAL DATA PRECEDING EXPLOSION ON 
DEEPWATER HORIZON IN MC252 – FINAL REPORT”, em sua página 15, afirma que 
três falhas principais nas barreiras de fluxo da formação foram evidenciadas. Estas 
falhas resultaram em perda do controle do poço e, subsequentemente, a sua erupção, 
também chamada de blowout. Uma destas falhas principais foi relacionada a qualidade 
da cimentação primária da zona produtora de gás, que permitiu a migração dos fluidos 
até a superfície, o que desencadeou toda a catástrofe. 

Com o aumento da demanda por produtos mais eficientes, para diminuir a ocorrência 
de acidentes, surgiram estudos envolvendo alguns aditivos para controlar perda de 
filtrado, controlar a migração de gás, entre outros fatores. Dessa forma, verificou-se que 
um dos aditivos mais indicados para essas funções era o polímero, pois ele possui uma 
cadeia longa que reage com os grãos de cimento, controlando vários fatores como 
viscosidade e tempo de pega da pasta de cimento. 
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O polímero Carboximetilcelulose é um polímero derivado da celulose que apresenta a 
capacidade de absorver e intumescer em água ou solventes miscíveis com a água, 
formando géis de viscosidade variável. 

Já o polímero Hidroxietilcelulose é um polímero não iônico e solúvel em água, derivado 
da celulose através de uma série de processos químicos e físicos. 

As figuras 1 e 2 representam as estruturas moleculares dos polímeros CMC e HEC, 
respectivamente. 

Nesse estudo serão utilizados os polímeros CMC e HEC como controladores de filtrado 
visando a otimização da perda do filtrado em sistemas de pasta de cimento aplicadas 
em poços sujeitos a migração de gás. 

 
Metodologia 

 

Neste trabalho será utilizado o cimento Portland classe G para poços de petróleo 
fornecido pela MIZU Cimentos Especiais, localizada em Baraúna – Rio Grande do Norte. 

As pastas de cimento estudadas foram testadas seguindo procedimento estabelecido 
pela norma API RP 10B. 

Os polímeros estudados foram caracterizados por meio de análise termogravimétrica 
(TG) e Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR). Todas as 
formulações elaboradas com densidade de 15 lb/gal. 

A tabela 1 apresenta as formulações determinadas para esse estudo. 

Além do cimento Portland Especial serão utilizados dois polímeros em quantidades de 
0 a 0,5% por peso de cimento (BWOC). As pastas serão homogeneizadas e em seguida 
serão realizados os testes de reologia, filtrado e SGSA (Static Gel Strenght Analyzers). 

As figuras 3 e 4 representam os ensaios de caracterização dos polímeros e os ensaios 
tecnológicos API para avaliar a eficiência da pasta de cimento, respectivamente. 

Ensaios tecnológicos API: 

Mistura de pastas: As misturas das pastas serão realizadas em um misturador Chandler 
30-60. Uma vez pronta a água de mistura (água e aditivos), adiciona-se o cimento, 
através de funil de colo curto pela abertura central da tampa da jarra. A adição é 
realizada sob uma taxa uniforme, a uma velocidade de 4000 ± 200 rpm, durante 15 
segundos. Ininterruptamente, agita-se a pasta por 35 segundos a uma velocidade de 
12000 rpm ± 500 rpm (NBR 9831, 2008). 

Homogeneização das pastas formuladas: Imediatamente após a mistura das pastas, 
realiza-se a homogeneização das mesmas, em uma célula de um consistômetro 
atmosférico Chandler 1200. As pastas são vertidas para o interior da célula do 
consistômetro e homogeneizadas por 20 min a 150 rpm ± 15 rpm (NBR 9831, 2008). 
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Reologia das pastas formuladas: Depois de misturadas e homogeneizadas (NBR 9831, 
2008), as pastas são vertidas em copo térmico e cisalhadas em viscosímetro aplicando-
se várias taxas de cisalhamento, de acordo com a norma de ensaios reológicos 
definidas pela API. As leituras serão realizadas aplicando-se taxas de cisalhamento 
ascendentes e descendentes a intervalos de 10 segundos, mantendo-se a temperatura 
constante até o final do ensaio. As taxas empregadas são de 3, 6, 10, 20, 30, 60, 100, 
200 e 300 rpm. 

Para caracterizar o comportamento de fluxo da pasta de cimento, em qualquer 
geometria (tubo, anular), deve ser selecionado um modelo que melhor represente os 
dados. Para fazer isto, os dados obtidos (velocidades angulares e leituras de torque) 
foram convertidos a taxas e tensões de cisalhamento, respectivamente. Nas equações 
de comportamento de fluxo considera-se que o fluido seja homogêneo, o deslizamento 
na parede seja negligenciável, o fluido exiba comportamento independente do tempo e 
que o regime de fluxo seja laminar. 

Ao final, determinam-se os seguintes parâmetros: Limite de escoamento (LE) e 
Viscosidade plástica (VP), aplicando-se o modelo matemático de Bingham, o qual 
relaciona estes dois parâmetros. 

Ensaio de determinação do Filtrado: Para a realização deste teste, as pastas formuladas 
foram misturadas e homogeneizadas. Antes do fechamento da célula, é colocado uma 
peneira com filtro, de abertura de 44 µm (#325 mesh), para filtrar a pasta que foi 
pressurizada a 1000 psi com N2 durante 30 minutos ou até completar a desidratação 
completa da pasta, registrando-se o período e encerrando o teste (API, 2013). 

Para os testes de filtrado que atingem o período final de 30 minutos, a perda de fluido é 
calculada multiplicando-se por dois o volume de fluido coletado durante o teste. Para os 
testes que apresentam desidratação da pasta em um período inferior a 30 minutos, 
extrapola-se o volume de filtrado para um tempo igual a 30 minutos. 

SGSA (Static Gel Strenght Analyzers): Para este teste é necessário repetir todas as 
formulações que foram utilizadas nos testes de reologia e filtrado. Logo após as pastas 
serem feitas no misturador, são colocadas em um recipiente cilíndrico que ao ser 
fechado vai para o equipamento Chandler 5265, para que ele realize o teste de medição 
da força gel (CHANDLER, 2015). 

Análise e caracterizações dos aditivos químicos: 

Análise térmica (TG/DTG): Para a análise termogravimétrica/termogravimétrica 
diferencial (TG/DTG) são pesadas cerca de 8 a 12 mg da amostra do HEC, do CMC e 
do HEC+CMC. As amostras são submetidas a uma razão de aquecimento de 10 °C.min-
1 em atmosfera de nitrogênio até 600°C. O equipamento utilizado é uma termobalança 
TGA 51 Shimadzu. Esta análise é utilizada para determinar a estabilidade térmica dos 
componentes da formulação da pasta e informar quanto ao perfil de decomposição do 
polímero na formulação. 

Espectroscopia de FT-IR: As análises de absorção na região do infravermelho são 
realizadas em um espectrofotômetro PERKIN-ELMER modelo 16FPC. As amostras são 
preparadas usando pastilhas de KBr e colocadas no porta amostra do aparelho. Estas 
amostras serão lidas no intervalo espectral de 4000 cm-1 até 500 cm-1. Este 
procedimento é usado para verificar a influência do polímero nas reações de hidratação 
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do cimento. A espectroscopia do infravermelho é uma ferramenta importante para se 
caracterizar qualquer produto; isso porque essa ferramenta demonstra de forma clara 
as bandas de absorção presente na estrutura molecular dos compostos químicos, sejam 
eles aditivos ou outros produtos químicos. 

Os ensaios de FTIR serão realizados através do acessório ATR, o qual permite analisar 
os espectros de substâncias no estado líquido. 

 
Resultados e Discussões 

 

O cimento anidro é constituído de quatro principais componentes, sendo eles C3S, C2S, 
C3A e C4AF, no qual cada uma possui uma reação de hidratação e produtos 
específicos. A hidratação do C3S e do C2S formam o C-S-H (silicato de cálcio hidratado) 
no qual irá se ligar aos íons cálcio presentes no cimento, formando uma ponte que une 
os grãos do cimento. 

No entanto, Roshan e Asef (2010) mostraram que quando o polímero CMC entra em 
contato com o cimento, ele se converte para um polímero aniônico. Os íons livres do 
CMC se ligam com os íons cálcio do cimento formando uma camada dielétrica com o 
grão do cimento, pois possuem maior atração com os íons cálcio do que os íons da fase 
C-S-H do cimento, impedindo a formação da ponte entre dois grãos de cimento. 

Entretanto a ponte pode ser formada através da ligação de outro grão de cimento com 
o polímero. Dessa forma, as partículas irão se unir, aumentando a viscosidade da pasta 
de cimento. 

Esse fenômeno sugere que alguns íons livres no cimento ainda vão continuar livres, e 
isso não permite que o cimento forme o reboco para controlar a perda de filtrado. Dessa 
forma, outros polímeros são utilizados junto ao CMC para melhorar o seu desempenho 
como controlador de filtrado. 

Alger (1989) mostrou que o HEC (Hidroxietilcelulose) é um polímero termoplástico, de 
alta massa molecular, obtido a partir de uma modificação da estrutura da celulose pela 
substituição de um ou mais dos três grupos hidroxila por grupos hidroxietil, por meio da 
reação entre álcali-celulose e óxido de etileno. Em 1995, Sarkar e Walker introduziram 
os grupos hidroxietil ao polímero conferindo atividade superficial e características únicas 
de hidratação-desidratação. A desidratação parcial de uma solução de HEC forma um 
gel que tem estrutura com ligações cruzadas. O gel pode absorver uma grande 
quantidade de água, mantendo sua estrutura tridimensional, e aumentando a 
viscosidade da fase aquosa por conta da sua natureza hidrofílica que faz com que ele 
permaneça fisicamente ligado a água. 

Análise termogravimétrica (TG/DTG): 

As figuras 5, 6 e 7 representam as curvas de TG do polímero CMC, HEC e os dois 
misturados. 
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Durante a decomposição, o CMC e HEC sofrem cisão da cadeia, gerando fragmentos 
moleculares leves, que são volatilizados à medida que a temperatura aumenta, e isso é 
evidenciado pela mudança de massa da amostra detectada pela TG. 

A primeira queda na curva de TG (T = 0 a 100°C) corresponde ao primeiro processo de 
perda de massa, que também pode ser notado pelo pequeno pico na curva de DTG. 
Nesse estágio, houve uma porcentagem de perda de massa que está relacionada à 
perda de umidade da amostra, ou seja, evaporação de água ligada ao polímero. 

O segundo estágio, bem evidente pela queda mais acentuada na curva de TG (T = 200 
a 400°C), com uma porcentagem de perda de massa mais significante. Esse estágio 
corresponde à degradação da cadeia lateral da carboximetilcelulose, com consequente 
perda de CO2 do polissacarídeo, e cisão das ligações acetal na cadeia principal do 
polímero. 

Portanto, deve-se utilizar o polímero carboximetilcelulose, hidroxietilcelulose e 
carboximetilcelulose + hidroxietilcelulose em temperaturas abaixo de 200°C, porque 
acima dessa temperatura ele começa a se degradar. 

Espectroscopia de FT-IR: 

A figura 8 representa o espectro de infravermelho com transformada de Fourier do CMC. 
O resultado dos espectros mostrou que nossa amostra pode ser caracterizada como 
carboximetilcelulose devido às bandas de estiramento axial O-H, deformação axial C-H, 
estiramento de C-O-C, deformação axial COOH, deformação axial C-O, deformação 
simétrica ânion carboxilato e deformação assimétrica ânion carboxilato coincidirem com 
as bandas encontradas na literatura. 

A tabela 2 representa as bandas do CMC encontradas na literatura. 

A figura 9 representa o espectro de infravermelho com transformada de Fourier do HEC. 
O resultado dos espectros mostrou que nossa amostra pode ser caracterizada como 
hidroxietilcelulose devido às bandas de estiramento axial O-H, deformação axial C-H, 
estiramento de C-O-C, deformação axial COOH, deformação axial C-O, deformação 
simétrica ânion carboxilato e deformação assimétrica ânion carboxilato coincidirem com 
as bandas encontradas na literatura. 

A tabela 3 apresenta as bandas do HEC encontradas na literatura. 

A figura 10 representa o espectro de infravermelho com transformada de Fourier do 
CMC+HEC. O resultado dos espectros mostrou que nossa amostra pode ser 
caracterizada como carboximetilcelulose+ hidroxietilcelulose devido às bandas de 
estiramento axial O-H, deformação axial C-H, estiramento de C-O-C, deformação axial 
COOH, deformação axial C-O, deformação simétrica ânion carboxilato e deformação 
assimétrica ânion carboxilato coincidirem com as bandas encontradas na literatura. 

Diante desses resultados, podemos realizar a formulação das pastas de cimento com 
os polímeros e os testes de reologia, filtrado e SGSA. 

 
Conclusão 
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Diante dos resultados encontrados nos testes de caracterização dos polímeros, 
podemos concluir que a carboximetilcelulose e a hidroxietilcelulose, juntas, podem ser 
utilizadas na formulação de pastas de cimento no combate a migração de gás na 
cimentação de poços de petróleo em temperaturas inferiores a 200°C, porque ao 
reagirem com o cimento durante sua hidratação, se ligam aos íons cálcio do grão de 
cimento, impedindo a formação de uma ponte entre os grãos de cimento, aumentando 
a viscosidade da pasta, diminuindo o tempo de pega da pasta e formando um filme que 
impede a passagem de fluido e gás. A filtração estática para uma concentração de de 
0,3%, em relação a massa de cimento foi de 46 mL/30min, valor que está dentro dos 
limites de pastas propostas para cenários de migração de gás. A pasta apresentou 
reologia adequada para aplicação em campo, com valores de viscosidade plástica de 
139 cP e comportamento de um fluido de Bingham com índice de correlação 0,9992. 
Isso demostra uma boa sinergia do sistema com o controlador de filtrado. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Estrutura molecular do Carboximetilcelulose. 

 

 

Figura 2 - Estrutura molecular do Hidroxietilcelulose. 
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Figura 3 - Fluxograma de testes de caracterização dos polímeros. 
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Figura 4 - Fluxograma de testes tecnológicos API. 
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Figura 5 - Curva de TG do CMC. 

 

 

Figura 6 - Curva de TG do HEC. 

 

 

Figura 7 - Curva de TG do CMC+HEC. 
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Figura 8 - Espectros de infravermelho com transformada de Fourier do CMC. 

 

 

Figura 9 - Espectros de infravermelho com transformada de Fourier do HEC. 
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Tabela 1 - Formulações utilizadas no estudo. 

 

 

Tabela 2 – Atribuição de bandas para CMC na literatura. 

 

 

Tabela 3 – Atribuição de bandas para HEC na literatura. 
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TÍTULO: Preparação de AlSBA-15 para utilização como catalisador na eterificação do 

glicerol com etanol 

Resumo 

 

O biodiesel é obtido através da reação de transesterificação de óleos vegetais e 
gorduras animais, produzindo como principal subproduto o glicerol, utilizado em 
diversas aplicações, porém, o mercado não absorve todo o glicerol produzido, sendo 
assim, se faz necessário o desenvolvimento de alternativas que consumam e 
transformem este subproduto em materiais de alto valor agregado. Neste contexto, 
ocorreu o desenvolvimento deste trabalho, inicialmente foi sintetizado o catalisador 
AlSBA-15, para sua futura aplicação na reação de eterificação do glicerol com o etanol. 
A sua estrutura foi analisada a partir das técnicas de Análise Termogravimétrica, que 
determinou a temperatura ideal para ocorrer a calcinação (200-500° C), Espectroscopia 
de Absorção na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FT-IR), que 
mostrou a eficiência da calcinação, Adsorção e Dessorção de Nitrogênio que determinou 
o tipo da isoterma (IV) e da histerese (I), o volume (0,77 cm3.g-1), o diâmetro (5,4 nm) 
e a área específica dos poros (574 m2.g-1), e com a Difração de Raios X foi possível 
observar picos dos planos cristalinos cujos índices de Miller são (100), (110) e (200), 
portanto, a estrutura AlSBA-15 foi sintetizada com êxito. A zeólita USY desaluminizada 
foi sintetizada pela combinação de tratamentos (hidrotérmico/ácido) em série, e 
caracterizada por diversas técnicas físico-químicas durante o desenvolvimento da tese 
de mestrado de SOBRINHO em 1993. 

 
 
Palavras-chave: Biodiesel. Glicerol. Etanol. AlSBA-15. Zeólita USY. Eterificação. 

TITLE: Preparation of AlSBA-15 for use as a catalyst in ethanol glycerol etherification 

Abstract 

 

Biodiesel is obtained through the transesterification reaction of vegetable oils and animal 
fats, producing glycerol as its main byproduct, used in various applications, however, the 
market does not absorb all the glycerol produced, so it is necessary to develop 
alternatives that consume and transform this by-product into high value-added materials. 
In this context, the development of this work occurred, initially the catalyst AlSBA-15 was 
synthesized for its future application in the etherification reaction of glycerol with ethanol. 
Its structure was analyzed using the techniques of thermogravimetric analysis, which 
determined the ideal temperature to occur the calcination (200-500 ° C), Fourier 
Transform Infrared Absorption Spectroscopy (FT-IR), which showed the efficiency of 
calcination, adsorption and nitrogen desorption that determined the type of isotherm (IV) 
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and hysteresis (I), volume (0.77 cm3.g-1), diameter (5.4 nm) and specific area pores 
(574 m2.g-1), and with X-ray diffraction it was possible to observe peaks of crystalline 
planes whose Miller indices are (100), (110) and (200), therefore, the AlSBA-15 structure 
was synthesized successfully. The desaluminized USY zeolite was synthesized by the 
combination of treatments (hydrothermal / acid) in series, and characterized by several 
physicochemical techniques during the development of the SOBRINHO master's thesis 
in 1993. 

 
 
Keywords: Biodiesel. Glycerol. Ethanol. AlSBA-15. USY Zeolite. Etherification. 

Introdução 

O biodiesel é um importante combustível alternativo utilizado no mundo, e por ser de 
origem vegetal contribui para o ciclo do carbono na atmosfera, sendo assim considerado 
uma fonte de energia renovável. A sua implementação no diesel fóssil é uma das 
melhores alternativas atualmente para reduzir os danos ao meio ambiente. 

No ano de 2004 o Governo Federal por meio do Programa Nacional de Produção e Uso 
de Biodiesel (PNPB), inseriu este combustível na matriz energética brasileira, e a partir 
deste mesmo ano o biodiesel começou a ser adicionado gradualmente ao diesel fóssil, 
alcançando em março de 2018 um percentual de 10% (B10). 

A principal rota de produção deste biocombustível é a partir da transesterificação de um 
triglicerídeo sob catálise básica com um álcool primário (etanol ou metanol), tendo como 
principal subproduto o glicerol. 

O termo glicerol é aplicado somente ao produto químico puro 1,2,3-propanotriol, o termo 
glicerina, se aplica aos produtos comerciais purificados. Existem vários níveis de 
designação para a glicerina comercial, diferindo na porcentagem de glicerol presente, 
tais como outras características. O termo glicerina loira geralmente é utilizado para 
designar a glicerina obtida a partir do processo de produção do biodiesel, contendo 
cerca de 80% de glicerol, além de água, metanol e sais dissolvidos. Já a glicerina 
purificada possui cerca de 99% de glicerol. 

Segundo Mota, et al., 2009 “para cada 90 m3 de biodiesel produzidos por 
transesterificação são gerados, aproximadamente, 10 m3 de glicerina”. Apesar da 
glicerina ser utilizada como matéria-prima para fabricação de um elevado número de 
produtos tais como medicamentos, cosméticos e como agente adoçante, a sua 
demanda mundial é limitada. Esta quantidade de glicerol produzido, é muito superior à 
demanda do mercado de glicerol atualmente, assim, a viabilização do processo de 
obtenção do biodiesel passa pela necessidade do desenvolvimento de novas aplicações 
em larga escala deste subproduto com o intuito de transformá-lo em produtos de alto 
valor agregado. 

Mota et al., 2009, abordam uma série de possibilidades de reações químicas para a 
transformação do glicerol em produtos com valores agregados, das quais vale destacar 
a acetalização, esterificação, eterificação, desidratação, hidrogenólise e reforma a 
vapor. Dentre essa elevada gama de possibilidades de produtos estão ésteres, ácido 
acrílico, álcoois, epóxidos, acetinas, di-hidróxi-acetona, gás de síntese e o ácido 
hidróxipirúvico. 
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Pariente et al., 2008, relatam que a partir da eterificação de glicerol com etanol, há 
possibilidade da produção de mono-etil-glicerol, para ser usado como um importante e 
promissor aditivo para o diesel. Além do caráter ambiental, visto que tais aditivos levam 
a uma menor emissão de particulados e de NOx durante a queima do diesel. 

Devido as características desejáveis do SBA-15, atualmente, este material tem sido o 
mais estudado da família SBA (Hu et al., 2006; Meynen et al., 2009). A estrutura 
mesoporosa SBA-15 apresenta pouca acidez, praticamente nula, o que é uma 
desvantagem na sua utilização direta em procedimentos catalíticos, todavia, a sua alta 
área especifica aliada à sua estrutura porosa, que tem grande diâmetro médio, além da 
sua elevada estabilidade térmica e hidrotérmica tornam este material um excelente 
suporte catalítico (Abdullah et al., 2009). A incorporação de alumínio na estrutura da 
sílica aumenta o potencial catalítico do material mesoporoso (Liu et al., 2002). O 
alumínio ao ser incorporado ao SBA-15, passa a ser denominado como AlSBA-15 
(Martin & Cardoso, 2006). 

Tendo em vista o apresentado, tem-se a necessidade do desenvolvimento e estudo da 
reação de eterificação do glicerol com etanol, substâncias verdes, em meio ácido, com 
o intuito de obter-se o mono-etil-glicerol para ser utilizado como aditivo químico nas 
frações entre diesel e gasolina. 

 
Metodologia 

 

ZEÓLITA USY 

A zeólita USY foi sintetizada e caracterizada por diversas técnicas físico-químicas 
durante o desenvolvimento da tese de mestrado de SOBRINHO em 1993. A obtenção 
das amostras de zeólita Y desaluminizadas se deu pela combinação de tratamentos 
(hidrotérmico/ácido) em série, iniciando-se de uma zeólita NaY comercial (Si/Al=2,81; 
12,8% Na2O). Utilizando uma solução de NH4Cl 16% (p/p), temperatura de 60º C, pH 
=4 e razão NH4+/Na+ igual a 10, com o intuito de provocar uma troca-iônica semi-
contínua na amostra inicial. A solução resultante, NH4NaY, foi submetida a um 
tratamento hidrotérmico em um calcinador cilíndrico rotativo (650º C), com injeção de 
vapor d’água superaquecido (200º C), durante 90 minutos e sob pressão atmosférica. 
Após essa etapa, a amostra obtida (USY1), foi então lixiviada utilizando uma solução de 
H2SO4 25%, durante 30 minutos, com temperatura de 70º C e pH = 1,5, resultando na 
ADZ1. Foram realizados mais três ciclos idênticos, apenas variando a quantidade de 
ácido utilizada, controlada pelo pH, o segundo ciclo com pH = 2, o terceiro com pH = 1,5 
e o quarto com pH = 1,0. Após essas etapas, utilizando-se de trocas-iônicas com NH4Cl 
alternando-se com calcinações a 300º C, foram reduzidos os teores de sódio das 
amostras a valores menores do que 0,1% (Na2O). 

SÍNTESE DO ALSBA-15 

Para a preparação do AlSBA-15 fez-se uso do método hidrotérmico proposto por Zhao 
et al., (1998). As informações dos materiais utilizados estão listadas na Tabela 1. 

Para obtenção do gel de síntese baseou-se nas seguintes composições molares: 1 
TEOS: 0,017 P123: 5,70 HCl: 193 H2O: 0,05 Al2O3, reportadas por RODRIGUES 
(2014). A pesagem de todos os componentes sólidos necessários para o procedimento, 
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foi realizada em uma balança analítica com precisão de quatro casas decimais. 
Primeiramente, houve a formação de uma solução contendo o direcionador orgânico 
P123 utilizando como solvente a água e o HCl, a solução formada foi colocada em três 
Erlenmeyer de 150 ml, e mantidos sob mesmas condições, agitação de 120 rpm à 
temperatura de 40ºC durante 3 horas. Após a dissolução do direcionador estrutural, 
ocorreu a adição do Al2O3, fonte de alumínio, e o sistema foi mantido sob mesma 
agitação e mesma temperatura por 30 minutos, ocorrendo a adição do TEOS, fonte de 
sílica. Em seguida, o sistema foi mantido sob agitação em 120 rpm sob a mesma 
temperatura de 40ºC durante 24 horas. Após esse período de agitação o gel obtido foi 
colocado em autoclave de teflon e levado à estufa, pré-aquecida em 100ºC, durante o 
período de 24 horas. Passado o tempo de reação, o material sintetizado foi filtrado a 
vácuo em papel de filtro e lavado com água destilada, o material filtrado foi submetido a 
secagem a temperatura ambiente durante 24 horas. O sólido obtido foi por fim calcinado 
sob fluxo de nitrogênio 150 mL/min, e rampa de aquecimento de 10°C/min até alcançar 
a temperatura de 500ºC, permanecendo assim durante 2 horas, um fluxograma geral do 
procedimento utilizado na síntese do AlSBA-15, relatado acima, é apresentado na 
Figura 1. 

CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA ALSBA-15 

ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TG/DTG) 

A TG é uma técnica que relaciona a perda de massa de uma substância em função da 
temperatura sob programação controlada. Esta técnica foi utilizada para estabelecer a 
melhor condição para a efetiva remoção do direcionador orgânico (P123) dos 
mesoporos da estrutura sintetizada. As curvas termogravimétricas do AlSBA-15 foram 
obtidas em uma termobalança TGA Q500 da TA Instruments, as amostras foram 
submetidas a uma rampa de temperatura, iniciando em 30°C até a temperatura final de 
800°C, com uma razão de aquecimento de 10°C/min, aplicando uma atmosfera 
dinâmica de Ar com fluxo de 60.0 ml/min e de Nitrogênio com fluxo de 40.0 ml/min. 

ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO COM 
TRANSFORMADA DE FOURIER (FT-IR) 

Os espectros de FT-IR da AlSBA-15 foram obtidos em um equipamento Shimadzu, 
IRPrestige-21, na faixa de 400 a 4000 cm-1 com uma resolução de 4 cm-1. As amostras 
do catalisador sintetizado foram inicialmente diluídas com KBr em uma concentração 
aproximadamente de 2% em peso, compactadas em pastilhas, e então, encaminhadas 
à análise. Esta técnica foi realizada com o intuito de identificar os grupos funcionais 
presentes na estrutura do direcionador orgânico contido nas amostras do AlSBA-15, 
como também verificar as principais frequências vibracionais na estrutura do catalisador 
sintetizado. 

ADSORÇÃO E DESSORÇÃO DE NITROGÊNIO 

Esse método foi utilizado com o objetivo de estimar a área específica e a estrutura de 
poro do AlSBA-15 calcinado, baseando-se no princípio de adsorção do nitrogênio na 
sua temperatura de condensação. O equipamento utilizado para a realização da análise 
foi o Micrometrics ASAP 2020, do Laboratório LABPEMOL (Laboratório de Peneiras 
Moleculares), localizado no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (IQ-UFRN). Para isso cerca de 60 mg do AlSBA-15 calcinado foi previamente 
seca a 200°C pelo período de 8 horas sob vácuo, após isso a amostra foi submetida à 
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adsorção de nitrogênio a temperatura de 77 K. A determinação da área especifica foi 
feita utilizando a teoria das isotermas de adsorção de nitrogênio pelo modelo de BET 
(BRUNAUER, EMMETT e TELLER, 1938). O diâmetro e o volume de poros foram 
determinados usando o método BJH (BARRET, JOYNER e HALENDA, 1951). 

DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 

Essa técnica foi utilizada com o intuito de verificar a formação da estrutura hexagonal 
mesoporosa normalmente encontrada neste tipo de material. O difratograma foi obtido 
em um equipamento D2Phaser Bruker, com radiação de cobre (CuKα, λ=1,54Å) em um 
intervalo de varredura 2θ entre 0,5° até 5°. As análises foram realizadas no LABPEMOL 
(Laboratório de Peneiras Moleculares), localizado no Instituto de Química da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (IQ-UFRN). 

 
Resultados e Discussões 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA ALSBA-15 

ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TG/DTG) 

Ao ser sintetizado, o AlSBA-15 passa pela etapa de calcinação, para garantir uma alta 
qualidade da estrutura hexagonal calcinada, esta estrutura deve estar bem ordenada e 
isenta do direcionador orgânico. Com o objetivo de determinar a temperatura ideal para 
ocorrer a calcinação é realizada a análise termogravimétrica. A Figura 2 apresenta as 
curvas de TG e DTG para a amostra da AlSBA-15 não calcinada. Ao observar-se a curva 
de TG pode-se verificar que acontece uma perda de massa entre 200 e 450°C, o que 
pode ser atribuído a faixa de temperatura que acontece a remoção do direcionador 
orgânico, todavia, a curva de DTG apresenta com maior exatidão a temperatura final 
que esta remoção acontece, por volta de 450°C, não ocorrendo mais nenhuma mudança 
significativa na curva, sendo assim, a temperatura escolhida para ocorrer a calcinação 
foi de 500°. 

ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO COM 
TRANSFORMADA DE FOURIER (FT-IR) 

Essa técnica foi realizada com o intuito de identificar os grupos funcionais presentes na 
estrutura do direcionador orgânico contido nas amostras do AlSBA-15 e monitorar a 
eficiência da calcinação na remoção do P123, como também verificar as principais 
frequências vibracionais na estrutura do catalisador sintetizado. A Figura 3 apresenta 
os espectros de absorção na região do infravermelho das amostras de AlSBA-15 não 
calcinado e calcinado. 

Na Tabela 2 estão listadas as principais frequências vibracionais e suas respectivas 
atribuições encontradas nesse estudo, facilitando a identificação dos principais grupos 
da estrutura estudada. Ao analisar-se os dados da tabela, pode-se verificar que estes 
estão em concordância com os diversos trabalhos encontrados na literatura. Na Figura 
3 foi observada a presença de uma banda larga em torno de 3500 cm-1, que se referem 
às vibrações da hidroxila (O-H) dos grupos silanois (Araujo, 2009). Na análise da 
amostra não calcinada observa-se a presença do direcionador orgânico P123, na região 
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de 2996 – 2857 cm-1 evidenciados pelos estiramentos das ligações entre o C-H dos 
grupos CH2 e CH3 do direcionador, como também na faixa de 1428 – 1360 cm-1 devido 
a deformação do –(CH2)n do direcionador P123 (Araujo et al., 2009, Coutinho et al., 
2002). A banda de absorção na faixa de 1640 – 1566 cm-1 são ocasionadas pela 
presença de água adsorvida na superfície do material (Ho & Chou, 1996). Na faixa de 
1220 – 1019 cm-1, observa-se estiramento assimétrico da ligação T-O-T (T=Si, Al). 
Foram observadas também bandas típicas referentes à deformação da ligação T-O-T 
(T=Si, Al) na faixa de 479 – 431 cm-1, típicas da estrutura em análise. As vibrações Si-
OH foram geradas pela presença de sítios defeituosos na estrutura na faixa de 963 – 
901 cm-1 (Wang et al., 2006; Coutinho et al., 2002; Calleja et al., 2002). Foi possível 
observar que antes e após a calcinação não houve alteração do conjunto de bandas 
referentes a estrutura do AlSBA-15, indicando que durante este processo não ocorreu 
mudanças importantes na estrutura, como também pode-se verificar a eficiente remoção 
do direcionador orgânico, pois, o conjunto de bandas referentes ao mesmo não 
apareceu no espectro da amostra calcinada. 

ADSORÇÃO DE NITROGÊNIO 

Na Figura 4 é apresentada a isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio da AlSBA-
15 calcinada, a partir da análise desta amostra foi possível a obtenção de informações 
do sistema poroso, do volume de poros, do diâmetro de poros e da área especifica dos 
poros. Segundo a classificação da IUPAC (IUPAC, 1985) a isoterma obtida é do tipo IV 
com histerese do tipo I, comportamento este característico de materiais que possuem 
mesoporos cilíndricos com tamanho uniformes ordenados regularmente em sua 
estrutura, resultado este previsto por ZHAO et al., 1998. 

A partir da isoterma de adsorção e dessorção, em conjunto com o algoritmo de Barrett-
Joyner-Halenda (BJH), foi possível calcular o diâmetro de poro com um valor de 5,4 nm, 
além do valor do volume poroso que foi igual a 0,77 cm3.g-1. Para a determinação do 
valor da área especifica utilizou-se, também, a isoterma obtida, em conjunto com o 
método BET, obtendo o valor de 574 m2.g-1. A distribuição de tamanho de poros do 
AlSBA-15 é apresentada na Figura 5. 

DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 

Para a verificação da formação da estrutura hexagonal mesoporosa AlSBA-15, proposta 
por Zhao et al. 1998, foi realizada a difração de raios X pelo método de pó. Ao analisar-
se o difratograma obtido neste estudo, Figura 6, pode-se observar picos bem definidos 
atribuídos aos planos cristalinos cujos índices de Miller são (100), (110) e (200), estes 
resultados estão em concordância com os resultados encontrados por Zhao et al. 1998, 
sendo assim, a estrutura AlSBA-15 foi sintetizada com êxito. 

 
Conclusão 

 

Com a análise termogravimétrica foi possível determinar a temperatura ideal (200-500° 
C) para ocorrer a calcinação, na etapa de síntese do AlSBA-15, tendo em vista que a 
remoção do direcionador orgânico P123 ocorre por volta de 450º C. A análise de 
infravermelho da estrutura mostrou que a calcinação do material foi eficiente, pois o 
conjunto de bandas referentes ao direcionador estrutural não apareceu no espectro da 
amostra calcinada, além da eficiente identificação das principais frequências 
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vibracionais dos grupos funcionais presentes na estrutura do catalisador sintetizado. Na 
análise de adsorção e dessorção de nitrogênio da AlSBA-15 calcinada, a isoterma obtida 
foi do tipo IV com histerese do tipo I, resultado este previsto por Zhao et al., 1998. 
Obtendo assim, o volume (0,77 cm3.g-1), o diâmetro (5,4 nm) e a área específica dos 
poros (574 m2.g-1). Por fim com o difratograma, foi possível observar picos bem 
definidos atribuídos aos planos cristalinos cujos índices de Miller são (100), (110) e 
(200), em concordância com os resultados encontrados por Zhao et al. 1998, portanto, 
a estrutura AlSBA-15 foi sintetizada com êxito, podendo ser utilizada futuramente na 
reação de eterificação do glicerol com etanol, para obtenção do mono-etil-glicerol, 
importante aditivo de combustíveis nas frações entre diesel e gasolina. 
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Figura 2 
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Figura 3 
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Figura 4 
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Figura 5 
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Figura 6 
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TÍTULO: Estudo da influência do tipo de surfactante na síntese de nanolátices 

poliméricos. 

Resumo 

Este trabalho teve como objetivo avaliar e comparar nanolátices poliméricos sintetizados 
em laboratório utilizando dois tensoativos diferentes via polimerização em emulsão 
semi-contínua, com o intuito de encontrar uma melhor composição que proporcionasse 
formações de nanopartículas, para posteriormente haver aplicações em materiais 
têxteis, como os não tecidos. A produção utilizou-se dos monômeros Metil Metacrilato 
(MMA), Ácido Metacrílico (MAA) e o Acrilato de Butila (BA) em composições de massa 
de 40, 10 e 50% respectivamente, com as necessárias presenças de 0,3% do iniciador 
Persulfato de Amônio, 400% de Água e 2% de tensoativos a serem utilizados, os quais 
foram o Dodecil Sulfato de Sódio (SDS) e o Lauril Éter Sulfato de Sódio (LESS), sendo 
essas três ultimas porcentagens com base na massa de monômeros presentes no 
sistema. Os experimentos demonstraram vantagens utilizando o SDS como tensoativo 
da emulsão, obtendo uma quantidade de 2,64*10^18 partículas com tamanhos 
aproximados de 29 nm, enquanto ao se utilizar o LESS houve menores quantidades 
formadas de partículas (1,47*10^18) com tamanhos maiores, de aproximadamente 33 
nm. 
 
Palavras-chave: Nanolátices, Emulsão Semi-Contínua, Tensoativos 

TITLE: Study of the influence of surfactant type on polymeric nanolactic synthesis. 

Abstract 

The objective of this work was to evaluate and compare laboratory synthesized polymeric 
nanolatex using two different surfactants via semi-continuous emulsion polymerization, 
in order to find a better composition that would provide nanoparticle formation, for later 
applications in textile materials such. The production was made of the monomers Methyl 
Methacrylate (MMA), Methacrylic Acid (MAA) and Butyl Acrylate (BA) in mass 
compositions of 40, 10 and 50% respectively, with the required presence of 0.3% of the 
initiator. Ammonium Persulfate, 400% Water and 2% Surfactants to be used, which were 
Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) and Sodium Lauryl Ether Sulfate (LESS), these last three 
percentages based on the weight of monomers present in the system. The experiments 
showed advantages using SDS as emulsion surfactant, obtaining an amount of 2.64 * 
10 ^ 18 particles with approximate sizes of 29 nm, while using LESS there were smaller 
amounts of particles (1.47 * 10 ^ 18) with larger sizes of approximately 33 nm. 
 
Keywords: Nanolatex; Semi-Continuous Emulsion; Surfactant 

Introdução 
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A evolução tecnológica tem trazido muitos avanços no comportamento social, enquanto 
que ao mesmo tempo vem acompanhado de malefícios, principalmente quando se fala 
do quesito meio ambiente, e um dos maiores desafios da atualidade é o 
desenvolvimento científico tendo como um dos pilares a conscientização sustentável e 
de baixo impacto ou até impactos reversíveis aos danos já causados ao planeta. 

A Industria Textil, uma das grandes áreas no brasil, tem como um dos processos 
essenciais a pigmentação, que necessitam do uso de solventes e substâncias utilizadas 
para fixação, mas infelizmente elas provocam emissões de poluentes. E uma das ideias 
é propor a síntese de ligantes de fixação (binders) sustentáveis, para reduzir 
significativamente o problema citado (ABDOU et al., 2013). Tais binders são partículas 
compostas de moléculas formadoras de filmes, em sua grande maioria polímeros, 
responsáveis por promover a interação entre as fibras têxteis e as moléculas dos 
pigmentos. (EL GHAFFAR et al., 2014). 

Os polímeros tratam-se de moléculas com grande peso molecular, que apresentam um 
grande número de átomos que chegam a ser superiores a centenas e formadas várias 
por unidades de repetição, conhecidas por meros, através de ligações covalente. O 
monômero, o material responsável pela produção dos polímeros, corresponde a uma 
molécula com apenas uma unidade de repetição, isso explicando a denominação mono. 
Sabendo que o comprimento/tamanho da molécula é um grande influenciador nas 
propriedades físicas , é possível de se observar que nos polímeros podem ocorrer 
variações de suas propriedades, e uma delas é normalmente provocada pela alteração 
do tamanho molecular, que a princípio, quando em pequena escala desenvolvem 
grandes mudanças nos atributos físicos, porém quando aumentado gradativamente o 
seu tamanho as alterações tendem a reduzirem. É possível observar, em um esquema 
gráfico, tal modificação física pelo aumento da massa molar na Figura 1.1 
(CANEVAROLO JR., 2006). 

A polimerização é a reação responsável pela síntese dos polímeros e esse processo 
pode ser destrinchado em tipos, mecanismos, forma de alimentação dos monômeros, 
temperatura, concentração dos componentes e muito mais. Essas variações provocam 
alterações na formação dos polímeros e até na conversão de monômeros. Existem dois 
tipos de polimerização, em etapas e em cadeia. A polimerização em etapas ocorre entre 
diferentes espécies e de diferentes tamanhos, na qual os monômeros reagem entre si 
e com compostos semelhantes, entretanto apresentando um crescimento lento. Já na 
polimerização em cadeia existe a presença de um iniciador, espécie capaz de gerar 
centros reativos, e apresentando um crescimento polimérico apenas com a adição das 
espécies monoméricas aos centros reativos (ODIAN, 2004). 

A emulsão consiste em um sistema heterogêneo onde apresenta um líquido imiscível 
disperso em outro, apresentando estruturas de gotas no meio. A polimerização em 
emulsão é uma técnica de síntese de polímeros que consiste em um sistema 
emulsionado. Tal processo necessita em seu sistema o dispersante, que comumente 
consiste em água, o iniciador, tensoativo(s) e por fim, e essencial, os monômeros 
(ODIAN, 2004). Normalmente a técnica apresenta produtos de alta estabilidade, 
diâmetros de partículas significativamente pequenos (em torno de 10 a 1000 
nanômetros) e uma grande área superficial (CHERN, 2006). 

Tensoativos são moléculas anfifílicas, ou seja, apresentam uma região hidrofílica (polar) 
e uma região hidrofóbica (cauda apolar), tal característica permite que ela apresente 
grande poder de adsorção em sistemas emulsionados. Uma substância com 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1037 

 

capacidade de diminuir as tensões interfacial e superficial dos líquidos entre algum 
ambiente externo ou entre eles mesmos (DALTIN, 2012). Na Figura 1.2 e 1.3 é possível 
ver como é um tensoativo. 

 
Metodologia 

 

1 Reagentes: 

Para a síntese via polimerização em emulsão foram utilizadas os monômeros Acrilato 
de Butila (BA) (≥98%), Ácido Metacrílico (MAA) (≥98%) e Metil Metacrilato (MMA) ( 
≥98%), como iniciador utilizou-se o Persulfato de Amônio (APS), o Dodecil Sulfado de 
Sódio (SDS) (90%) e o Lauril Éter Sulfato de Sódio (LESS) (27%) atuaram como 
tensoativos para o sistema, se utilizou também a hidroquinona (≥98%) e por fim a água 
bidestilada de produção própria do Laboratório de Membranas e Coloides. 

2 Síntese dos Nanolátices: 

Para a produção do nanolátice polimérico utilizou-se uma formulação proporcional dos 
reagentes, essa descrita na Tabela 2.2.1. 

O sistema de reação é constituído por um reator (balão de 5 bocas), agitador mecânico, 
aquecedor, termômetro, condensador e cilindro de nitrogênio, esse último utilizado para 
eliminar o oxigênio do meio. É possível ver o reator e o esquema de equipamentos na 
Figura 2.2.1. 

Para início do processo reacional todo o sistema é montado alimentado com 
aproximadamente 160 g de Água Destilada e de tensoativos utilizaram-se ou 0,888 g de 
SDS (90% = 0,8 g) ou 2,963 g de LESS (27% = 0,8 g). Logo em seguida inicia-se o 
aquecimento até que atinja 80 ºC sob agitação constante. 

Logo após o sistema atingir, aproximadamente, a temperatura de operação a 
alimentação de monômeros, dividida em 18 alíquotas, e do iniciador é introduzida em 
intervalos de 10 minutos. É possível observar o esquema de reação na Tabela 2.2.2. 

Após o término das adições monoméricas, a reação se manteve contínua por mais 1 
hora, totalizando aproximadamente 4 horas de produção. Após a reação, desligam-se o 
aquecedor e o agitador mecânico são desligados e espera-se o resfriamento do sistema 
à temperatura ambiente, seguidamente coleta-se o nanolátice polimérico produzido e o 
armazena para dar prosseguimento nas caracterizações. 

3 Caracterização – Teor de Sólidos e Conversão: 

Para determinação do teor de sólidos foi utilizado o método de gravimetria, realizada 
em uma estufa a 100 ºC, com a utilização de vidros de relógio. Para o processo de 
caracterização, 1 g de látex é adicionado ao vidro com o acréscimo de 3/4 gotas de 
solução 1% (em massa) de hidroquinona. Com isso, o vidro de relógio com a substância 
é levado à estufa e sendo retirada em intervalos de 30 minutos para que se verifique 
sua variação em massa dos sólidos. O processo gravimétrico é encerrado quando se 
observa que não há mais variação de massa. Tal processo foi realizado em triplicata. 
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Para determinação do teor de sólidos experimental utiliza-se a equação 2.3.1. 

Já para determinação do teor de sólidos teórico utiliza-se da equação 2.3.2. 

Com tais resultados de teor de sólidos teóricos e experimentais é possível calcular a 
conversão monomérica através da equação 2.3.3. 

4 Caracterização – Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS): 

Para determinação do diâmetro de partícula foi utilizado o método de DLS, realizado no 
equipamento NanoBrook ZetaPALS Potential Analyzer (Figura 2.4.1) fornecido pela 
Brookhaven. As análises são realizadas utilizando uma cubeta de quartzo, no meio de 
temperatura ambiente de 25 ºC. A análise foi realizada 5 vezes para cada látex. 

5 Caracterização – Concentração Micelar Crítica (CMC): 

A concentração micelar crítica (CMC) trata-se de uma concentração de tensoativos em 
que ocorre a saturação de um meio emulsionado e inicia-se a formação de micelas no 
meio. Tal característica pode ser determinada através de mudanças bruscas nas 
propriedades físicas da solução, e um dos processos de caracterização pode ser 
estudado através da mudança da Tensão Superficial do líquido (Figura 2.5.1). 

A caracterização da CMC ocorreu tanto para o tensoativo puro, quanto para o nanolátice 
dialisado, utilizando um tensiômetro de bolha SensaDyne QC6000. A ideia consiste em 
medir a tensão superficial da solução altamente concentrada até a menos concentrada 
em tensoativo ou o inverso, tendo como objetivo obter o comportamento da tensão pela 
variação de concentração de tensoativo. A concentração máxima especulada era em 
torno de 40g/100ml. 

6 Limpeza - Diálise: 

A fim de mais resultados, o látex passou pelo processo de limpeza utilizando 
membranas de diálise tubular da Spectrum Labs, de especificações de 6-8 kDA em peso 
molecular de corte (Figura 2.6.1). 

Para esse processo, são utilizados 20 mL, aproximadamente, na membrana e fechada 
com as presilhas. Tal membrana é submersa em um béquer com água destilada em 
agitação magnética constante, ao mesmo tempo em que há o monitoramento da 
condutividade da água. A cada 24 horas a água destilada é trocada e o processo de 
diálise é finalizado a partir do momento em que se observa que não há mais alteração 
da condutividade entre a água “suja” e a “nova”. 

 
Resultados e Discussões 

 
Para os látex produzidos utilizando SDS (C1) e os produzidos utilizando LESS (L1) 
foram utilizadas quantidades diferentes, mas próximas, de monômeros devido ao erro 
humano na pesagem dos monômeros. Considerando as densidades dos polímeros 
monoméricos (PMAA=1,29 g/cm³; PMMA=1,18 g/cm³; PBA=1,08 g/cm³) foi possível 
calcular ponderadamente a densidade relativa ao látex sintetizado (Tabela 3.1). 
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A conversão monomérica obtida via caracterização por teor de sólidos foi realizada aos 
látex tanto puros quanto dialisados, isso considerando que no processo de diálise 
nenhuma quantidade de monômero saiu pela membrana. Já através da análise DLS 
foram obtidos valores de diâmetros distintos para cada tipo de látex. Os resultados são 
apresentados na Tabela 3.2. 

Através dos dados experimentais já é possível observar uma discrepância no que diz 
respeito aos tamanhos das partículas obtidas, onde observa-se que em nanolátices 
sintetizados via utilização de SDS apresentaram menores tamanhos comparado ao que 
utiliza o LESS, logo isso implicaria nas formações de filmes utilizados para fixação de 
pigmentos em fibras no meio têxtil. 

Também é preciso discutir a importância de não se ter muita confiança nos resultados 
obtidos pelos sintéticos dialisados, já que os mesmos passaram por perda de partículas 
no processo de limpeza e até o momento não existiram metodologias para se determinar 
o se realmente há a saída de partículas monoméricas e se sim o quanto que sairia nesse 
processo. 

Já com os resultados obtidos pelas caracterizações é possível determinar o número de 
partículas sintetizada em cada látex (tanto o puro quanto dialisado) através da equação 
3.1. 

Onde m é a quantidade adicionada de monômero no reator, c a conversão monomérica 
(%Conversão/100), π (pi) a constante 3,1415..., ρ (rô) a densidade e dp é o diâmetro de 
partícula obtido através do DLS. Os números de partículas formados estão expostos na 
tabela 3.3. 

Tal resultado é reflexo dos valores obtidos através das análises de DLS e Teor de 
Sólidos, e principalmente influenciado pelo diâmetro de partícula formado em cada 
composição 

Um dos processos de caracterização dos látex consistia na determinação da 
Concentração Micelar Crítica dos tensoativos utilizados em meio aquoso e em 
dispersões poliméricas dialisadas. Os resultados obtidos estão expressos em gráfico 
3.1, gráfico 3.2, gráfico 3.3, gráfico 3.4 e na tabela 3.4. 

Os valores de CMC obtidos via experimental apresentam-se em unidades de g/100 mL, 
e para convertê-los a unidade expressa na tabela 3.4 foram necessárias apenas a 
multiplicação da CMC por 10 e a divisão pela massa molar do tensoativo (CMC*10/MM). 

Com os resultados acima já obtidos torna-se possível o cálculo da área de contato de 
um surfactante sobre a molécula polimérica através da equação 3.2. 

Onde Na é o Número de Avogadro e T a concentração de surfactante na superfície ou 
interface relacionada à área, conhecida como concentração superficial, que pode ser 
calculada por meio da equação 3.3. 

Sendo a CMCL (massa/mol) e CMC (massa/mol) a concentração micelar crítica do 
tensoativo em meio polimérico e em meio aquoso, respectivamente. Já m sendo a 
massa de monômeros utilizadas na polimerização e Ap a área superficial específica que 
pode ser calculada pela equação 3.4. 
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Onde nessa equação ρ (rô) é a densidade e dp é o diâmetro de partícula obtido através 
do DLS. 

Consequentemente com todos os dados necessários já obtidos foi possível determinar 
os valores das propriedades anteriormente descritas. Tais resultados são apresentados 
na tabela 3.5. 

É possível observar que a área de contato da dispersão polimérica produzida pelo Lauril 
Éter Sulfato de Sódio apresentou maior área de contato de surfactante sobre a molécula 
e isso pode-se explicar devido ao tamanho maior de partícula formado por esse 
nanolátice comparado ao que foi produzido com Dodecil Sulfato de Sódio. 

 
Conclusão 

 
A polimerização em emulsão e batelada continua se mostrando eficiente quando 
comparado a outros trabalhos apresentados na literatura, pois por meio dela foi possível 
obter dispersões poliméricas, na presença de uma baixa concentração de surfactante, 
com tamanhos de partículas abaixo de 50 nm, o que acabar refletindo na quantidade de 
formações de partículas, que se apresentaram em uma grande quantidade dando 
ênfase ao nanolátice produzido via SDS. 

Em comparação é possível afirmar que o processo de síntese dos polímeros, nessas 
circunstâncias, apresenta produtos mais agradáveis ao meio industrial quando 
utilizando o Dodecil Sulfato de Sódio do que utilizando o Lauril Sulfato de Sódio. 
Entretanto não é possível afirmar que o SDS seria o melhor tensoativo para síntese em 
outras circunstâncias como: proporções monoméricas, temperatura, processo de 
alimentação do reator, iniciador etc. 

Também é possível observar, tomando as considerações feitas no trabalho, que não é 
viável economicamente, na visão industrial, a diálise das soluções poliméricas pois 
apresentam resultados próximos, ou até negativos, e tal processo em larga escala 
poderia demandar de um custo alto devido ao meio de sua execução. 
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Anexos 

 

 

Equação 2.3.1: Teor de Sólido Experimental 

 

 

Equação 2.3.2: Teor de Sólido Teórico 

 

 

Equação 2.3.3: Conversão Monomérica 

 

 

Equação 2.7.1: Número de Partículas 
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Equação 3.2: Área de Contato (Parking Area) 

 

 

Equação 3.3: Concentração Superficial 

 

 

Equação 3.4: Área Superficial Específica 

 

 

Figura 1.1: Influência da massa molar nas propriedades físicas. 
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Figura 1.2: Dodecil Sulfato de Sódio 

 

 

Figura 1.3: Lauril Éter Sulfato de Sódio 

 

 

Figura 2.2.1: Reator de Polimerização de Nanolátices (Autor: L. F. da Hora) 
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Figura 2.4.1: NanoBrook ZetaPALS Potential Analyzer 
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Figura 2.5.1: Concentração Micelar Crítica 
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Figura 2.6.1: Membrana de Diálise da Spectrum Labs 
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Gráfico 3.1 

 

 

Gráfico 3.2 
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Gráfico 3.3 

 

 

Gráfico 3.4 
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Tabela 2.2.1: Proporções e carga de reagentes na polimerização 

 

 

Tabela 2.2.2: Esquema de alimentação do reator pelo tempo 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1050 

 

 

Tabela 3.1: Massa dos Monômeros e Densidade Ponderada do Polímero 

 

 

Tabela 3.2: Teor de Sólidos e Conversão 

 

 

Tabela 3.3: Número de Partículas formadas em cada nanolátice 

 

 

Tabela 3.4: Concentrações Micelares Críticas dos Tensoativos em meio aquoso ou 
polimérico 

 

 

Tabela 3.5: Propriedades moleculares e substânciais e a Área de Contato (parking area) 
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TÍTULO: OXIDAÇÃO ANÓDICA PARA DESCONTAMINAÇÃO DE EFLUENTE REAL 

DO HERBICIDA GLIFOSATO UTILIZANDO ANODO DE DIAMANTE DOPADO COM 

BORO 

Resumo 

 

O glifosato é um dos herbicidas mais utilizados na atualidade em várias culturas. 
Segundo alguns estudos, este herbicida apresenta características carcinogênicas, 
podendo encontrar-se em cursos hídricos, não só pelo pela sua lixiviação em solos, 
como também nos efluentes das indústrias que o produz. Devido ao seu impacto 
negativo nos seres vivos, este trabalho tem como objetivo estudar o tratamento de uma 
solução sintética contendo glifosato através do processo de oxidação eletroquímica com 
ânodo de diamante dopado com boro. Testaram-se dois sistemas eletroquímicos em 
batelada, um com agitação magnética e outro com recirculação. Analisaram-se alguns 
parâmetros de operação como, densidade de corrente (j=30 – 200 mA cm-2), 
concentração inicial de glifosato (250 – 850 mg L-1) e pH inicial (3 – 9). As condições 
de operação que forneceram melhores resultados foram: j= 100 mA cm-2, 850 mg L-1 
de glifosato e pH natural do efluente = 5,0. O desempenho do aparato experimental foi 
avaliado em termos de remoção de demanda química de oxigénio (DQO) e por 
requisitos energéticos. Ao fim de 120 min de tratamento, comparando o sistema de 
agitação magnética com o de recirculação verificou-se que o primeiro é o mais viável 
economicamente com um consumo de energia de 56 kWh m-3. 

 
 
Palavras-chave: Glifosato, AMPA, eletrólito suporte, DQO. 

TITLE: Anode OxidationFor decontamination of actual glyphosate herbicide effluent 

using boron-doped diamond anode 

Abstract 

 

Glyphosate is one of the most widely used herbicides in various crops. According to 
some studies, this herbicide has carcinogenic characteristics, being able to be found in 
water courses, not only for its leaching in soils, but also in the effluents of the industries 
that produce it. Due to its negative impact on living beings, this work aims to study the 
treatment of a synthetic solution containing glyphosate using electrochemical oxidation 
process with diamond-boron doped anode. Two batch electrochemical systems were 
tested, one with magnetic stirring and another with recirculation. Some operating 
parameters such as current density (j = 30-200 mA cm-2), initial glyphosate 
concentration (250- 850 mg L-1) and initial pH (3 - 9) were analyzed. The operating 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1052 

 

conditions that provided the best results were: j = 100 mA cm-2, 850 mg L-1 of 
glyphosate and the natural effluent pH = 5.0. The performance of the experimental 
apparatus was evaluated in terms of removal of chemical oxygen demand (COD) and 
energy requirements. After 120 min of treatment, comparing the magnetic stirring system 
to the recirculation it was verified that the first one is the most economically viable with 
an energy consumption of 56 kWh m-3. 

 
 
Keywords: Glyphosate, AMPA, electrolyte support, COD 

Introdução 

O aumento da população mundial promove uma busca constante por alimentos, levando 
ao crescimento dos setores agrícola, químico e biológico. Os últimos dois campos 
auxiliam na prevenção do ataque de pragas a plantações através da produção de 
pesticidas ou agrotóxicos. Estas substâncias podem ser classificadas como acaricidas, 
bactericidas, fungicidas, herbicidas e inseticidas, quando usadas no controle de ácaros, 
bactérias prejudiciais ao plantio, fungos, ervas daninhas e insetos, respectivamente 
(COUTINHO et al., 2005). Mesmo que nem sempre sejam venenosos, estes produtos 
têm sempre um caráter tóxico e agressivo para com o meio ambiente e a saúde humana 
(COUTINHO et al., 2005). É reportado na literatura que a sua ampla utilização em 
lavouras pode contaminar rios e lençóis freáticos, levando à morte dos seres vivos que 
habitam esses ecossistemas. (BRITO et al., 2001). Ainda, o homem que manipula os 
agrotóxicos, assim como àquele que consome os alimentos tratados com esse tipo de 
produto estão sujeitos ao seu impacto negativo. Quando os pesticidas são utilizados em 
demasia, as pragas criam resistência, sendo necessária a aplicação de maiores doses 
ou criar novas formulações, podendo estas ações contribuir para a debilitação das 
estruturas físicas e metabolismo das plantas (VIEIRA et al., 2011). 

Atualmente, o glifosato (Figura 1), um herbicida específico para o combate da erva 
daninha tem tido bastante destaque por parte da media devido às nefastas 
consequências de sua utilização. O seu objetivo é a inibição da atividade de uma enzima 
vegetal que sintetiza três aminoácidos vitais, fenilalanina, triptofano e tirosina, para a 
sobrevivência das espécies vegetais indesejáveis que crescem no local destinado para 
o cultivo de outras espécies vegetais (SIERRA et al., 2008). Contudo, de acordo com 
alguns estudos, este herbicida se utilizado em excesso pode estar associado com 
doenças como câncer e autismo, entre outras doenças (BEECHAM; SENEFF, 2015 

 
Metodologia 

 

A oxidação eletroquímica (OE) é o PEOA mais utilizado e consiste na eliminação dos 
contaminantes por duas vias, a oxidação direta e oxidação indireta. Na primeira ocorre 
a degradação dos compostos orgânicos na superfície do ânodo por transferência 
eletrônica entre contaminante e eletrodo, obtendo-se uma descontaminação muito 
baixa. Enquanto que a oxidação indireta baseia-se na degradação desses mesmos 
compostos através da ação de oxidantes fortes como os radicais ●OH gerados pela 
eletrólise da água na superfície do ânodo (M) (Equação 1), podendo estar na forma de 
“oxigênio ativo” quimicamente adsorvido (MO, Equação 2) ou fisicamente adsorvido 
(M(●OH), Equação 1). Esta diferença está relacionada com o tipo de material anódico 
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utilizado, os ânodos ativos (Pt, IrO2 e RuO2) e não-ativos (PbO2, SnO2 e diamante 
dopado com boro - DDB), respectivamente. 

M + H2O M(●OH) + H+ + e– 

(1) 

M(●OH) MO + H+ + e– 

(2) 

No primeiro caso, esses materiais correspondem aos que têm um baixo sobrepotencial 
de evolução de O2, levando a uma conversão parcial dos poluentes (R) a ácidos 
carboxílicos (Equação 3), ocorrendo evolução do oxigénio como reação parasita 
(Equação 4). Por sua vez, os ânodos não ativos têm um elevado sobre potencial de 
evolução de O2 que permite a mineralização completa dos contaminantes a CO2 e H2O 
(Equação 5), podendo ocorrer também paralelamente à reação de evolução de oxigénio 
(Equação 6). Geralmente, estes últimos ânodos são referidos como aqueles que 
providenciam resultados mais satisfatórios para oxidação de compostos orgânicos, 
nomeadamente o DDB, uma vez que não fornecem nenhum local eletrocatalítico ativo 
para a adsorção de reagentes e/ou produtos em meios aquosos. Eles agem apenas 
como um substrato inerte e como um sumidouro para a remoção de elétrons. 

MO + R M + RO- 

(3) 

MO M+ ½O2 

(4) 

M(●OH) + R M + mCO2 + nH2O + H+ + e– 

(5) 

M(●OH) M + ½O2 + H+ + e– 

(6) 

Durante a OE, outros agentes oxidantes mais fracos, como o cloro ativo (Equações 7 - 
9) e persulfato (Equações 10 - 11) também podem ser formados competitivamente com 
ROS a partir da oxidação anódica de cloreto ou sulfato como eletrólitos, 
respectivamente. 

2Cl– Cl2 (aq) + 2e– 

(7) 

Cl2 (aq) + H2O HClO+ Cl– + H+ 

(8) 
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HClO H+ + OCl– 

(9) 

2SO42– + 2H+ 2HSO4– 

(10) 

2HSO4– S2O82– + 2H+ + 2e– 

(11) 

 
Resultados e Discussões 

 

A densidade de corrente aplicada (j) é um parâmetro eletrocinético importante para os 
PEOAs, pois controla o número de elétrons presentes no sistema e, consequentemente, 
a quantidade de espécies mediadoras oxidantes que podem ser eletrogeradas (PANIZA; 
CERISOLA, 2009; MARTÍNEZ-HUITLE et al., 2015; LARANZINI-LOPEZ et al., 2017). 
Assim, este fator foi avaliado entre 30 e 200 mA cm-2 para a degradação de 850 mg L-
1 de glifosato em 10 g L-1 de Na2SO4 a pH 5.0 (pH natural), usando o DDB como ânodo. 
Como se observar pela Figura 4a ocorre um período de indução até aos 60 min para 
todas as j utilizadas, obtendo-se remoções baixas entre 8 e 15%. A partir desse tempo 
verificou-se que aumentando a j aumentava a remoção da DQO. Este comportamento 
era esperado visto que há medida que se aumenta j há uma maior quantidade de 
radicais hidroxila disponíveis para a oxidação do poluente (Equação 5). Além disso, a 
presença de sulfato no meio favorece a formação do oxidante persulfato (Equação 10), 
que auxilia na degradação do glifosato. Com 30 mA cm-2 constatou-se que a remoção 
era lenta e gradual com um máximo de 24% ao fim dos 240 min de tratamento. Seguida 
pelos experimentos de 60, 100 e 200 mA cm-2 com 34, 57, 92% de remoção da DQO, 
respectivamente. Em nenhum dos ensaios se atingiu a remoção total da DQO. Vale 
salientar que o efluente é composto por uma matriz real, onde além de glifosato existem 
outros compostos orgânicos, como surfactantes, ou seja, durante a sua depuração pode 
haver formação de compostos intermediários mais recalcitrantes do que o efluente inicial 
sintético que sejam de difícil degradação, justificando assim a remoção obtida. 

Na inserção da Figura 4a verificou-se que o teste com 30 mA cm-2 foi o que iniciou com 
uma maior eficiência de corrente com cerca de 35%, diminuindo ao longo do tempo 
atingindo um valor de 20%. Este decréscimo está associado à diminuição da 
concentração de contaminantes ao longo do tempo, enquanto a quantidade de •OH é a 
mesma. Consequentemente, a cinética de reações parasitas, como por exemplo a de 
evolução de oxigénio (Equação 6), pode aumentar, resultando em uma diminuição na 
eficiência da corrente final (DOS SANTOS et al., 2016). No caso das j maiores, a 
eficiência de corrente já iniciou baixa (5-17%) devido a existir uma maior competição 
das reações parasitas pelos radicais •OH eletrogerados. 

 
Conclusão 
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Através da análise dos resultados experimentais do sistema em batelada com agitação 
magnética verificou-se que a densidade de corrente pode ser aumentada até um 
determinado valor (100 mA cm-2) sem que haja ênfase das reações parasitas. O cloreto 
de sódio foi o eletrólito que demonstrou melhores resultados de remoção da DQO com 
menor consumo de energia. O efeito do eletrólito utilizado é importante, pois 
dependendo das espécies geradas por estes mediadores, os resultados podem variar 
significativamente. Uma maior concentração de glifosato demora mais tempo para ser 
degradada, contudo ao fim de 240 min atinge-se 100% de remoção da DQO. O ácido 
aminometilfosfônico (AMPA), metabólito do glifosato, vai sendo formado e degradado 
ao longo do tempo. Observou-se ainda que a variação do pH inicial influencia 
significativamente o processo em geral. 

 
Referências 

 

AMARANTE, Ozelito; DOS SANTOS, Teresa. Glifosato: Propriedades, toxicidade, usos 
e legislação. Química Nova, v. 25, p. 589-593, 2002. 

AQUINO NETO, Sidney; ANDRADE, Adalgisa. Electrochemical degradation of 
glyphosate formulations at DSA anodes in chloride medium: an AOX formation study. 
Journal of Applied Electrochemistry, v.39, p. 1863-1870, 2009. 

AQUINO NETO, Sidney; ANDRADE, Adalgisa. Electrooxidation of Glyphosate herbicide 
at different DSA compositions: pH, concentration and supporting electrolyte effect. 
Electrochimica Acta, v. 54, p. 2039-2045, 2009. 

ARAÚJO, Ademir; MONTEIRO, Regina; ABAKERLI, Rosângela; SOUSA, Lourdes. 
Biodegradação de Glifosato em dois solos brasileiros. Pesticidas: Revista de 
Ecotoxicologia e Meio Ambiente, v. 13, p. 157-164, 2003. 

BEECHAM, James; SENEFF, Stephanie. The possible link between autism and 
glyphosate acting as glycine mimetic- A review of evidence from the literature with 
analysis. Journal of Molecular and Genetic Medicine. v. 9, p. 187, 2017. 

BRILHAS, Enric; MARTÍNEZ-HUITLE, Carlos. Decontamination of wastewaters 
containing synthetic organic dyes by electrochemical methods. An updated review. 
Applied Catalysis B: Environmental, v. 166-167, p. 603-643, 2015. 

BRITO, Natilene; AMARANTE, Ozelito; ABAKERLI, Rosangela; DOS SANTOS, Teresa; 
RIBEIRO, Maria. Risco de contaminação de águas por pesticidas aplicados em 
plantações de eucaliptos e coqueiros: análise preliminar. Pesticidas: Revista de 
Ecotoxicologia e Meio Ambiente, v. 11, p. 93-104, 2001. 

CANIZARES, Pablo; GARCÍA-GÓMES, Jesus; MARCOS, Fernández; RODRIGO, 
Manuel; LOBATO, Justo. Measurement of mass-transfer coefficients by an 
electrochemical technique. Journal of Chemical Education. v. 83, p. 1204, 2006. 

COUTINHO, Claúdia; TANIMOTO, Sonia; GALLI, Andressa; GARBELLINI, Gustavo; 
TAKAYAMA, Marisa; AMARAL, Raquel; MAZO, Luiz; AVACA, Luis; MACHADO, Sergio. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1056 

 

Pesticidas: Mecanismo de ação, degradação e toxidez. Pesticidas: Revista de 
Ecotoxicologia e Meio Ambiente, v. 15, p. 65-72, 2015. 

DA COSTA, Patrícia; TOSSI, Emily; CASTRO, Suely; MARTÍNEZ-HUITLE, Carlos; 
FAJARDO, Ana. Cashew-nut effluent: An anodic oxidation treatment using a batch 
recirculation reactor with BDD anode. Journal of Electrochemical Society. v. 165, p. 659-
664, 2018. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1057 

 

CÓDIGO: ET1468 

AUTOR: DANIEL GODOY LIMA 

ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS 

 

 

TÍTULO: Sistemas de microemulsão como fluidos de combate a perda de circulação: 

teste e modelagem em novo aparato experimental. 

Resumo 

Durante a perfuração de poços de petróleo, problemas como a perda de circulação em 
formações permeáveis e fraturas naturais podem ocorrer. Para sanar esse problema, 
podem ser utilizados sistemas de géis aliados aos Materiais de Combate a Perda (LCM), 
que são denominados tampões. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo 
construir, testar e modelar um equipamento utilizando um sistema de gel de 
microemulsão e fibras de coco (LCM), em diferentes granulometrias tratada com 
microemulsão, simulando um combate a perda de circulação Na preparação do gel 
microemulsionado, foi utilizado o sistema composto por: 12% de sabão base (T), 6% de 
etanol (C), 23% de óleo de pinho (FO), 59% de água (FA) e 0,85% de goma guar com 
fibras de coco de granulometrias #35, #100 e #200 tratada por microemulsão (20% C/T, 
40% FO e 40% FA) e 22,5 g de bentonita. O simulador de perda representou 
satisfatoriamente uma formação fraturada e o gel reduziu a permeabilidade com uma 
massa mínima (50g) de tampão estudado. As fibras tratadas apresentaram afinidade 
pelo gel desenvolvido e possibilitaram o espalhamento do gel sobre a superfície dos 
poros da rocha, mostrando afinidade química pela superfície, facilitando o processo de 
deposição e tamponamento das fraturas. 
 
Palavras-chave: Perda de circulação, simulação, LCM, tensoativos, géis de 

microemulsão 

TITLE: Microemulsion system as circulation loss combat fluids: testing and modeling in 

new experimental apparatus 

Abstract 

During drilling of oil wells, problems such as loss of circulation in permeable formations 
and natural fractures may occur. To remedy this problem, gel systems combined with 
Loss Fighting Materials (LCM), which are called buffers, can be used. Therefore, the 
present work aimed to construct, test and model an equipment using a system 
microemulsion gels and coconut fibers (LCM) , in different granulometries treated with 
microemulsion, simulating a fight against circulation loss. The system consisted of: 12% 
base soap (S), 6% ethanol (C), 23% pine oil (FO), 59% water (FA) and 0.85% guar gum 
with granulometry's coconut fibers of # 35, # 100 and # 200 , all trated with microemulsion 
(20% C/S, 40% FO and 40% FA) and 22.5 g bentonite. The loss simulator satisfactorily 
represented a fractured formation and the gel reduced permeability with a minimum 
mass (50g) of buffer studied. The treated fibers showed affinity for the developed gel and 
allowed the gel to spread on the pore surface of the rock, showing chemical affinity for 
the surface, facilitating the fracture deposition and buffering process. 
 
Keywords: Loss of circulation, simulation, LCM, surfactants, microemulsion gels 
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Introdução 

Os fluidos de perfuração possuem diversas funções e está presente na primeira etapa 
da preparação do poço. A pressão do fluido de perfuração é mantida dentro dos limites 
da janela operacional durante a perfuração. O limite superior é determinado a fim de 
que se evite a perda de fluido para a formação fazendo com que volte um fluxo menor 
à superfície – tal fenômeno é denominado perda de circulação e é considerado um dos 
problemas mais significativos da indústria de petróleo. Quando ocorre a perda de 
circulação, temos uma parte do fluido sendo perdida dentro da formação podendo 
causar alguns problemas de produtividade, pois pode causar danos à formação [1,2]. 
Aliado a isso, formações altamente permeáveis, cavernosas e zonas fraturadas, 
naturalmente ou induzidas pela pressão da lama, são encontrados durantes os 
processos de perfuração, fazendo com que a circulação de fluidos seja parcialmente ou 
totalmente perdida. A perda de fluido de perfuração pode resultar na perda de pressão 
hidrostática no fundo do poço permitindo a ocorrência de kick de fluidos da formação, 
podendo chegar à perda de controle do poço e possível desmoronamento da formação 
[3]. A perda de circulação nas primeiras zonas do poço pode ser tão ruim quanto na 
região do reservatório em si, mesmo que o dano naquela região não comprometa a 
produção, ela pode comprometer a cimentação, fazendo com que seja necessária a 
realização de operações de cimentação corretiva, squeeze, e consequentemente o 
tempo improdutivo da perfuração poderá aumentar [1]. Durante a perfuração, caso os 
operadores se deparem com a perda de circulação, o primeiro passo a ser seguido é 
analisar o motivo e onde está ocorrendo essa perda. Além disso, é fundamental saber 
quais são as características da formação naquela profundidade, por exemplo, se a perda 
ocorre em uma região na qual já foi perfurada e não houve alteração no peso da lama, 
interpreta-se como perda para um vazio preexistente [4]. Nesse caso, é essencial que 
o fortalecimento do poço seja promovido e a perda de circulação controlada para que a 
perfuração prossiga. Para isso, dependendo da taxa de perda, diferentes soluções 
podem ser aplicadas. Os LCM’s (Lost Circulation Materials) é uma das soluções mais 
empregadas para o fortalecimento do poço. Ele consiste em adicionar matérias ao fluido 
de perfuração, os quais tamponam os poros da formação fraturada e interrompem o 
fluxo de fluido para o seu interior. Pode-se adicionar uma grande quantidade de 
materiais ao fluido para controlar a perda em zonas de alta permeabilidade, como por 
exemplo: materiais fibrosos, casca de amendoim, bagaço e serragem [3,5]. Diante disso, 
para se ter um bom agente de controle, o material precisa possuir algumas propriedades 
tais como: alta resistência à tração, grande flexibilidade, ser inerte, além de tudo ele 
precisa ser economicamente viável e ter tamanhos superiores aos diâmetros dos sólidos 
já suspensos na lama. Uma boa distribuição dos tamanhos das partículas dos LCM’s e 
o seu volume em relação ao fluido são uns dos critérios mais importantes para um bom 
controle do volume de filtrado, já que é fundamental que esses agentes físicos estejam 
no mínimo em 5% do volume dos sólidos do fluido [3]. O principal objetivo de preparar 
um fluido de combate a perda é que ele seja capaz de sanar com eficiência o fluxo de 
fluido para a formação como também estabilizar a pressão hidrostática do fluido no poço 
a fim de prevenir um desmoronamento. Esses fluidos ricos em LCM como fibra de coco, 
casca de nozes ou grafite, promovem, quando em contato com a possível região 
fraturada, uma vedação a partir da disposição das diferentes granulometrias do material 
formando assim uma espécie de malha que alavanca a impermeabilidade da fratura 
[2,5]. 
 
Metodologia 

 
A fibra de coco, escolhida como material particulado, foi extraída, triturada e passou por 
um processo de lavagem, baseado no trabalho de Alsabagh et al., 2015 [3], que 
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consistiu em lavar a fibra por 4 horas à 45ºC em água destilada e em seguida filtrar, 
utilizando a bomba à vácuo (TECNAL TE-0581). Em seguida secou-se o material 

particulado em estufa (BIOMATIC) à 60 ℃ por 24h. Após a secagem, foi peneirada em 

peneira vibratória (Bertel) com um sistema de peneiras de #8, #12, #16, #28, #36, #48, 
#65, #100, #150 e #200. Sobre o tratamento da fibra, foi escolhido um ponto na região 
de Winsor IV, com micela do tipo bicontínua, denominado de SB. As fibras foram 
preparadas pesando-se 8 g em béqueres de 1 L e adicionando-se 110 mL de 
microemulsão – uma com apenas água e outra com solução de ureia 7% como fase 
aquosa. O tempo de agitação foi em média 3 minutos. Após o tempo de contato, a fibra 
foi colocada em placas de vidro e levadas para a estufa a 60 °C, por 24 horas. A 
composição dos pontos de microemulsão utilizados para o tratamento da fibra de coco, 
foram: SB: [0,5 (C/T)] 20% Etanol/ Sabão base, 40% óleo pinho (FO) e 40% água 
destilada (FA). SB_U: [0,5 (C/T)] 20% Etanol/ Sabão base, 40% óleo pinho (FO) e 40% 
Sol. Ureia (7%) (FA). Análises de diâmetro de gotícula e índice de polidispersão foram 
realizadas para as amostras dessas microemulsões, tal como a utilização de técnicas 
de difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônicas de varredura (MEV) e medidas 
de ângulo de contato das fibras de coco e da diatomita– este último foi baseado na 
metodologia de Soares, 2016 [6] e foi realizado pois foi o meio poroso do equipamento 
construído. Além disso, o gel de microemulsão, composto por 12% de sabão base (T), 
6% de etanol (C), 23% de óleo pinho (FO) e 59% de água (FO), foi formulado em 
quantidade maior (350 g) para a realização de testes de simulação. Para isso, foi 
utilizado o agitador Hamilton beach da marca Fann, em 15000 rpm. A formulação do 
sistema seguiu a ordem de adição: fase aquosa, cotensoativo, fase óleo, tensoativo e 
polímero – o qual poderia estar ou não presente em uma proporção de 0,85% do 
sistema; tal fator iria depender da denominação do gel. Em seguida, sob agitação, 
adicionou-se 22,5 g de bentonita, e após 20 minutos, sob agitação, foram adicionadas 
as fibras de coco em diferentes proporções. A bentonita foi adicionada como redutor do 
volume de filtrado, com base no trabalho de Alsabagh et al., 2015 [3]. Ademais, os 
pontos escolhidos foram formulados também, trocando-se a fase aquosa por solução 
de ureia 7%, onde Santana, (2003) [7] observou que a ureia funcionava como 
crosslinker. Tais géis foram caracterizados de acordo com seu comportamento 
reológico, filtração e massa específica para analisar seu potencial no combate a perda 
de circulação. Foram também formulados os géis de microemulsão com fibras de 
diferentes granulometrias, mas sem tratamento prévio, para analisar a influência da 
variação da granulometria na filtração no peso, parâmetros de filtração e reologia. Fluido 
1 - 6g de fibra com granulometria #36 Fluido 7 - 2g de #36 + 2g de #100 + 2g de #200 
Aliado a isso, estudos experimentais são necessários para modelar passo a passo a 
formação do plugue (reboco largo que tampona as fraturas) com o objetivo de entender 
o processo de deposição das partículas sólidas do fluido e do LCM, pois conhecendo 
esse processo, é possível simular o mecanismo de combate a perda de cada formulação 
[8]. Para a modelagem da filtração foi escolhido o modelo clássico de filtração, que é 
descrito pela Equação (1): Vf=a√t+b (1) Onde 𝑎 é a tangente da parte linear do gráfico 

Vf(t) vs. √𝑡 e b é a interseção em y conhecido como perda inicial. Esse modelo é usado 

para analisar os resultados do filtrado no filtro-prensa HPHT feito e monitorar as 
propriedades de filtração do fluido durante o combate a perda [6]. Este teste é usado 
para indicar a taxa em que as formações permeáveis são seladas pela deposição dos 
materiais particulados [9]. Obteve-se também a derivada do modelo clássico, descrito 
pela Equação (2): DVf=a*1/2*t^(-1/2) (2) A derivada do modelo clássico irá descrever o 
processo de deposição do reboco (formação do plugue) durante a filtração. A 
modelagem foi realizada com o software MATLAB (R2017a). Por fim, foi utilizado um 
equipamento construído por Ribeiro (2019) [10] para simular o combate a perda de 
circulação com o gel de microemulsão e as fibras de coco tratadas com microemulsões. 
O equipamento consiste em um tubo de acrílico com 3,8cm de diâmetro interno e 50 cm 
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de altura, parcialmente recheado com rochas de diatomita que ficaram retidas na 
peneira de #8 com base no trabalho de Miranda et al., 2017 [11]. As tampas superior e 
inferior possuem orings para garantir a vedação durante os testes. Acoplado às tampas 
existe um conjunto de válvula e manômetro, com o objetivo de aferir a pressão de 
entrada e de saída durante os testes. Ademais, o leito poroso foi posicionado dentro de 
uma coluna de acrílico e em sua extremidade inferior foi acoplada uma válvula para 
controle de fluxo e na superior foi acoplado o sistema de injeção de água/ar comprimido. 
Inicialmente, é calculada a porosidade do leito, depois a permeabilidade do leito com 
água, de acordo com o teste de permeabilidade de Darcy [12]. O fluido a ser testado é 
então posicionado sobre o meio poroso e submetido a um fluxo de ar comprimido, para 
garantir que o fluido percorresse pelo recheio. 
 
Resultados e Discussões 

 
Tratamento da fibra de coco: Observou-se que para a microemulsão com sabão base, 
o ponto de micela bicontínua com ureia apresentou polidispersão menor do que o ponto 
sem ureia na fase aquosa. Isso pode ter ocorrido pois, a alta atração das ligações ureia-
tensoativo promoveu micelas alongadas e de tamanhos semelhantes, em relação ao 
ponto de microemulsão sem ureia que possui ligações mais fracas entre o tensoativo e 
as moléculas de água. Foi possível observar, também, que os sistemas com o 
tensoativo sabão base apresentaram viscosidade e tensão superiores aos demais 
sistemas. Isso ocorreu, pois, o óleo de pinho, fase oleosa desses sistemas, possui 
viscosidade superior ao querosene. O ponto sem ureia apresentou viscosidade superior 
ao ponto com ureia pois, a quantidade de interações entre os hidrocarbonetos que 
compõem o óleo de pinho e os hidrocarbonetos que compõem a calda do tensoativo 
são maiores e mais fortes, promovendo o aumento da viscosidade. A presença de ureia 
promoveu a redução da viscosidade pois, as moléculas de ureia se ligam às moléculas 
de água, reduzindo a quantidade de moléculas de água que se ligam às cabeças dos 
tensoativos, deixando mais fase aquosa livre, reduzindo a viscosidade. Em relação às 
fibras in natura, as modificações com os pontos SB e SB_U apresentaram um aumento 
de 74% e 75,18%, respectivamente, na cristalinidade. Sabe-se que o aumento da 
cristalinidade nas fibras naturais pode representar uma melhor adesão entre fibra-rocha 
[13]. Além disso, a estrutura bicontínua promoveu uma redução do tamanho dos poros, 
quando comparada às micelas esféricas, podendo ser explicada pelo formato alongado 
da micela bicontínua que tem uma estrutura flexível, isso favoreceu uma melhor 
acomodação das micelas nos poros da fibra, resultando em um maior preenchimento. 
O diâmetro de gotícula para as micelas diretas e inversas desse sistema foram de 286 
nm e 140,9 nm, respectivamente. Por possuírem diâmetros maiores, as micelas diretas 
conseguiram reduzir mais o tamanho dos poros das fibras pois, preencheram mais os 
maiores poros do que as micelas inversas. Além disso, como a fibra tem mais afinidade 
por óleo, o tratamento com o sistema de micela inversa conseguiu penetrar mais nos 
poros menores e tamponá-los, por isso ela apresentou poros com tamanhos maiores, 
pois estes não foram preenchidos. Já no tratamento com a microemulsão de micela 
direta, a pouca afinidade da fibra com a micro, fez com que esta não penetrasse nos 
poros menores e só pelos poros maiores, preenchendo os poros maiores e deixando 
aberto os poros menores. Após o tratamento observou-se que a superfície ficou mais 
rugosa, menos porosa e com menos agregados de cera, resultado em acordo com a 
literatura [14]. O MEV das fibras tratadas com SB e SB_U mostrou que a fibra continua 
tendo poros, no entanto o fenômeno de adsorção é maior que o de absorção, assim não 
há o inchamento e sim o aumento da molhabilidade. Observou-se também que os poros 
da fibra tratada ficaram preenchidos, o que também evitou o inchamento, favorecendo 
assim o fenômeno de adsorção. Por fim, a inversão de molhabilidade da fibra tratada 
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com o ponto SB foi um resultado importante para garantir a interação fibra – fluido, pois 
a fase aquosa dos sistemas de géis propostos neste trabalho foram de 52 a 59%, por 
isso um menor ângulo de contato entre a água e a fibra, irá garantir uma melhor 
interação entre a fibra e o fluido e fibra-fluido-rocha carbonática microfraturada molhável 
à água, proporcionando condições de êxito previsível na remediação à perda de 
circulação. Para as próximas etapas do trabalho, foi escolhido trabalhar com as fibras 
tratadas com SB, como representativo do tensoativo aniônico utilizado. Escolha dos 
sistemas de géis de microemulsão: Com os pontos de géis de microemulsão escolhidos, 
foram estudadas variações na composição desses géis com o objetivo de encontrar 
propriedades de géis de combate a perda de circulação. Estes géis, foram formulados 
com sua composição original, com solução de ureia 7% como a fase aquosa, com 
adição de 0,85% de goma guar (GG) e 0,85% de goma xantana (GX). Os géis 
apresentaram comportamento de fluidos não newtonianos do tipo pseudoplásticos, 
comportamento característico de géis poliméricos [15]. A pseudoplasticidade é 
caracterizada pela diminuição da viscosidade, fenômeno que ocorre na medida em que 
se aumenta a taxa de deformação aplicada no sistema, comportamento observado para 
todos os géis estudados, exceto o Gel_1 – que possui composição de 12% de sabão 
base (T), 6% etanol (C), 23% óleo pinho, 59% de água destilada (FO) e sem solução de 
ureia e polímeros. O qual apresentou comportamento pseudoplástico com limite de 
escoamento, mas com valores de tensão maior do que os demais. Observou-se que a 
interação entre os constituintes do Gel_1 foi capaz de formar um gel com fortes 
interações resultando em uma elevada viscosidade (481 cP), mas ao adicionar ureia a 
viscosidade baixou, pois, a ureia interage com a água, provocando a redução de água 
livre para interagir com o tensoativo. Os géis com goma xantana apresentaram 
viscosidades um pouco mais elevadas do que os demais géis, e do fluido comercial. 
Nas curvas de fluxo feito para o sistema Gel_1, observou-se que os pontos Gel_1_U 
(com solução de ureia 7% como fase aquosa), Gel_1_U_GG e Gel_1_GG (ambos com 
adição de 0,85% Goma guar), apresentaram resultados semelhantes aos do fluido 
comercial. Modelagem de filtração: O conhecimento do mecanismo de deposição das 
partículas sólidas presentes nos géis (argila e fibras) é de suma importância para os 
fluidos de combate a perda de circulação, pois, ao conhecer as etapas de deposição do 
LCM nas fraturas, é possível escolher qual a melhor composição de fluido para combater 
cada tipo de perda de circulação. Diante disso, foi realizada a modelagem da filtração 
dos géis escolhidos, utilizando o software MATLAB R2017a, com base no modelo 
clássico de acordo com trabalho realizado por Jaffal; Mohtar; Gray, 2017 [6]. Os valores 
de R², após analisar os dados de tempo versus o volume de filtrado acumulado, para o 
sistema de gel (12% de sabão base, 6% de etanol, 23% de óleo de pinho, 59% de água, 
0,85% de goma guar), foram próximos de 1, mostrando mais uma vez que o modelo de 
filtração clássico se ajustou bem aos resultados experimentais de filtração do sistema 
S2. Através das curvas derivadas, foi observado que a deposição do reboco também 
ocorreu nos primeiros 15 minutos de teste, após esse tempo a deposição foi constante. 
Os Fluidos 1 e 7 junto ao sistema de gel apresentaram altas tensões e viscosidades. O 
Fluido 7 por possuir diferentes granulometrias de fibras, capaz de penetrar na garganta 
do poro das rochas e ter apresentando um baixo volume de filtrado, foi escolhido para 
ser aplicado no equipamento simulador de perda de circulação. Pois as diferentes 
granulometrias, resultam em um melhor combate a perda de circulação, onde as 
partículas maiores irão criar pontes para formar o plugue e as partículas menores irão 
preencher os espaços entre as partículas maiores gerando uma selagem forte na zona 
de perda [1, 2, 3]. Teste no simulador de perda: Após o desenvolvimento da 
metodologia, foram realizados testes com diferentes formulações de fluidos, a fim de 
avaliar a diferença de permeabilidade que cada fluido iria provocar no meio poroso, após 
a sua aplicação. Foi possível observar que a composição do gel com fibras tratadas com 
o ponto de microemulsão bicontínua do sistema SB promoveu a redução de 27% na 
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permeabilidade do leito poroso. Resultado positivo mostra que o fluido interagiu 
quimicamente com as rochas de diatomita, aderindo à sua superfície e tamponando 
alguns poros. A partir do teste de molhabilidade da diatomita com a água, observou-se 
que esta foi absorvida pelos poros, evidenciado pelo inchamento do material. Assim, o 
gel de microemulsão, que possui fase contínua água, tem a capacidade de penetrar nos 
poros e preencher seu volume, já que a presença de tensoativo nesse fluido, na forma 
de micelas e os monômeros se adsorvem sobre a superfície interna do poro, favoreceu 
o espalhamento e por consequência, ocupando o volume total dos poros. Enquanto a 
presença do tensoativo favoreceu a molhabilidade, os sólidos em suspensão (bentonita 
e fibras), que são os responsáveis pelo tamponamento dos poros. Também, foi visto 
que o tampão formulado com o gel e fibras sem tratamento, não conseguiu reduzir a 
permeabilidade do leito poroso. A presença da fibra não tratada (que tem superfície 
hidrofóbica), não tem afinidade com o meio contínuo, sendo assim a interação da fibra 
com o meio depende da adsorção da calda dos tensoativos sobre a superfície da fibra. 
Tornando-a hidrofílica que favoreceu sua suspensão no meio. Isso pode ter prejudicado 
a molhabilidade desse fluido sobre a rocha pois, os monômeros estavam ocupados na 
inversão da molhabilidade da fibra, consequentemente não se espalhou pela superfície 
e pelos poros da diatomita e não reduziu a permeabilidade. Além disso, os fluidos 
comerciais com fibras sem tratamento não reduziram a permeabilidade do leito. Isso 
pode ter ocorrido pois o fluido comercial não tem afinidade química com a diatomita, não 
conseguindo molhá-la nem se fixar. Como esse fluido não tem tensoativo, ele não teve 
a capacidade de espalhamento sobre a superfície da diatomita. O uso da água com 
fibras para combater perda, não se mostrou eficiente. A viscosidade da água não 
favoreceu o tamponamento do meio poroso, então essa escoou por todo o meio. Diante 
dos resultados no simulador de perda de circulação, foi observado que o melhor sistema 
para a remediação da perda de circulação, foi o gel com fibras nas três granulometrias 
(#35, #100 e #200), tratadas com o ponto de micela bicontínua SB. Este conseguiu 
reduzir a permeabilidade em 52% com a massa mínima (50 g) de fluido estudado. 
 
Conclusão 

 
Assim, através dos resultados obtidos nesse trabalho, pode-se concluir que a tecnologia 
de géis de microemulsão e LCM tratados com microemulsões, como tampão de 
remediação a perda de circulação desenvolvidos podem constituir-se em uma 
alternativa de aplicação em formações carbonáticas microfraturadas com êxito 
previsível. 
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Resumo 

Apresenta o relatório que consolida as atividades desenvolvidas pelo projeto de 
pesquisa “Redes pessoais e sucesso escolar na Região Metropolitana de Natal- RN” no 
período de 2018 a 2019. Com base numa revisão de literatura, o referido projeto tem o 
objetivo de demonstrar que há um déficit de pesquisas acadêmicas que envolvem a 
análise de redes sociais no âmbito da educação. Para isso, fez-se uma seleção e 
revisão criteriosa de materiais bibliográficos disponíveis nas bases de dados Portal de 
Periódicos Capes e Oasisbr. Os documentos recuperados e considerados relevantes 
para o projeto foram baixados e sistematicamente arquivados nos computadores do 
Observatório de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os quais 
servirão de apoio para pesquisas futuras nessa esfera de conhecimento. Cabe 
esclarecder que este trabalho tem possibilitado a ampliação do campo de estudos das 
redes sociais na educação, visto a produção de artigos para periódicos, a participação 
dos pesquisadores em eventos acadêmicos e a preparação de um livro que será 
lançado em breve. Contudo, constatamos que ainda necessário expandir os 
conhecimentos que envolvem a análise de redes sociais na educação. 
 
Palavras-chave: Análise de redes sociais. Educação. Vínculos. Relações sociais. 

TITLE: THE ANALYSIS OF SOCIAL NETWORKS IN THE EDUCATIONAL FIELD: A 

LITERATURE REVIEW 

Abstract 

Presents the report that consolidates the activities developed by the research project 
“Redes pessoais e sucesso escolar na Região Metropolitana de Natal- RN” from 2018 
to 2019. Based on a literature review, the project aims to demonstrate that there are a 
shortage of academic research involving the analysis of social networks in the field of 
education. For this, a careful selection and review of bibliographic materials available in 
the Portal de Periodicals Capes and Oasisbr databases was made. The retrieved 
documents considered relevant to the project were downloaded and systematically 
archived on the computers of the Education Observatory of the Federal University of Rio 
Grande do Norte, which will support future research in this sphere of knowledge. It should 
be clarified that this work has enabled the expansion of the field of studies of social 
networks in education, since the production of articles for journals, the participation of 
researchers in academic events and the preparation of a book that will be released soon. 
However, we find that there is still a need to expand the knowledge surrounding social 
network analysis in education. 
 
Keywords: Social network analysis. Education. Bonds. Social relationships. 

Introdução 
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A abordagem das redes tem sido concebida em diversos campos científicos, já que suas 
aplicações e seus conceitos podem ser utilizados em conjunturas variadas, como forma 
de entender seu impacto na vida social (ALVAREZ, 2012). 

Tal interesse permite que cada campo se defina por técnicas de análises distintas, 
convergindo no que diz respeito às relações entre indivíduos numa estrutura de rede 
(MARTELETO; SILVA, 2004). 

É necessário levar em conta que “o fundamento teórico central da análise de redes 
sociais consiste nos fenômenos sociais cujas unidades básicas são as relações sociais” 
(MARQUES, 2010, p. 43). Nesse sentido, como assinalam Wasserman e Faust (1994), 
a análise de redes sociais (ARS) oferece apoio teórico e metodológico quando averigua 
as condutas e maneiras de agir dos indivíduos que compõem a estrutura. 

Wellman (1999) esclarece que “a essência da análise de redes sociais está no foco 
sobre as relações e estruturas sociais – onde quer que possam ser localizadas e 
quaisquer que sejam os atores envolvidos” (p. 11). Logo, investigações que utilizam 
análises de redes sociais consideram questões que permeiam a vida em sociedade e 
nas suas diversas instituições. 

No campo de estudos que associa o conceito teórico-metodológico da análise de redes 
sociais à educação, destacamos o livro Social Network Theory and Educational Change 
de Alan Daly – relevante porque trata da maneira como as análises de redes sociais 
apoiam ou restringem as mudanças no ambiente escolar. Esta obra expõe como a ARS 
pode impedir ou facilitar o trabalho de reforma da educação, além de apresentar 
diversos estudos de caso que demostram a dinâmica de uso e o poder de alcance que 
a observação de redes sociais produz. 

Consideramos que estudos que têm como base a análise de redes pessoais devem ser 
amplamente utilizados no âmbito educacional, uma vez que pesquisadores deste campo 
de estudo também necessitam estar atentos a questões que compreendem o ensino-
aprendizagem como um todo, ou seja, é imprescindível que a pesquisa em educação 
lance o olhar sob o aluno, a família, a comunidade, a escola, os professores e tantos 
outros componentes que operacionalizam a educação.  

Assim, com o intuito de expor a lacuna de pesquisas que utilizam a abordagem de redes 
sociais na educação, este estudo foi conduzido com o objetivo de produzir um 
levantamento das pesquisas publicadas em bases de dados especializadas em estudos 
acadêmico-científicos em busca de trabalhos publicados acerca de análise de redes 
sociais englobando o campo educacional. 
 
Metodologia 

 
Esta é uma pesquisa exploratória, pois tem como propósito principal o refinamento de 
ideias ou descoberta de concepções (GIL, 2010, p. 35). É um tipo de pesquisa que, de 
acordo com Michel (2009, p. 40), busca a “familiaridade com o problema, com vistas a 
torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”.  
Michel (2009) também se refere à pesquisa exploratória no sentido de afirmar que sua 
realização pode acontecer de maneira isolada, como no caso da revisão de literatura, 
formato que busca “aumentar o conhecimento do pesquisador sobre o tema a partir de 
um olhar teórico observando novas abordagens e visões do assunto” (p. 41).  



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1066 

 

A pesquisa foi desenvolvida pelo Observatório da Educação da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), através do Projeto de Pesquisa “Redes Pessoais e 
Sucesso Escolar na Região Metropolitana de Natal/RN”, sendo operacionalizado 
através de buscas nas bases de dados: Portal de Periódicos Capes e Portal Brasileiro 
de Publicações Científicas em Acesso Aberto (Oasisbr). 
A metodologia de busca utilizou materiais específicos: artigos que têm como foco o 
estabelecimento da relação “análise de redes sociais e educação”, publicações em 
língua portuguesa. Para tanto, combinamos as palavras-chave: análise de redes sociais, 
educação, ARS, estudante e aluno.  
Esse trabalho de pesquisa recuperou 26 publicações compreendidas entre os anos de 
2009 a 2019, estudos que compõem base da literatura publicada mais recentemente, 
embora reconheçamos que outros textos e documentos tenham a devida importância 
ainda que publicados em período anterior e/ou disponíveis em outras bases de dados. 
  
 
Resultados e Discussões 

 
Após a etapa de seleção do material bibliográfico, procedemos com leituras minuciosas 
para identificar questões e argumentos evidenciados nos trabalhos selecionados. 
Dentre as publicações recuperadas, selecionamos 9 artigos com o intuito de elaborar 
uma análise descritiva dos dados, que especifica título do artigo, autor(es), 
periódico/revista de divulgação, ano de publicação, palavras-chave e principais 
resultados, para compreender quais as principais discussões neste campo. 
Observações de particular interesse que são apresentadas a seguir. Artigo 1: Práticas 
e eventos de letramento em meios populares: uma análise das redes sociais de crianças 
de uma comunidade da periferia da cidade do Recife Autor: Ana Cláudia Ribeiro Tavares 
e Andréa Tereza Brito Ferreira Periódico/Revista: Revista Brasileira de Educação Ano 
de publicação: 2009 Palavras-chave: Redes sociais. Letramento. Meios populares. 
Principais Resultados: Reconhece que as práticas de letramento constituem 
redefinições em situações de interação, pois, à medida que as crianças passam a 
confiar no "outro", constroem um fator de valoração que as leva a considerar significativo 
participar de eventos nos quais a leitura e a escrita são cruciais para dar sentido às suas 
relações sociais. Artigo 2: A análise de redes sociais aplicada ao estudo das 
comunidades educativas Autor: Joaquim Fialho; José Saragoça; Carlos Silva 
Periódico/Revista: Sensos – Revista Centro de Investigação e Inovação em Educação 
Ano de publicação: 2014 Palavras-chave: Análise de Redes Sociais (ARS). Vínculos. 
Grafos. Organizações. Comunidades educativas. Principais Resultados: Uma correta e 
consistente ARS é ferramenta possante para a interpretação dos dados, porque permite, 
grafi¬camente, identifi-car dinâmicas estabelecidas entre determinados atores, é 
sinônimo de representação dos atributos e posicionamento dos atores na rede, 
representa relações de determinado contexto e favorece compreensão gráfi¬ca de 
relacionamentos inter ou intra organizacional, pessoal ou grupal. Indica que, no campo 
da educação, há trabalhados em torno de tópicos como: escola, professores e redes 
políticas; redes de apoio dos professores; redes de reforma; redes de desenvolvimento 
profi¬ssional de professores; redes de inovação e de con¬fiança; estruturas 
departamentais; redes de liderança. Investigações que usam a teoria e a metodologia 
da ARS para fornecer informações sobre como os laços sociais podem apoiar ou 
restringir os esforços de mudança numa variedade de contextos em diferentes níveis 
sistémicos. A ARS constitui um quadro teórico-metodológico promissor para a 
investigação educativa, podendo funcionar como um preciso recurso ao serviço da 
melhoria contínua das escolas e do planeamento da sua mudança. O sucesso ou o 
fracasso do projeto educativo de uma escola não é apenas o resultado dos seus planos 
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e projetos estratégicos, mas sim, em grande medida, dos laços relacionais que suportam 
ou limitam o ritmo, a profundidade e a direção das mudanças. Artigo 3: Conhecimento 
em educação: um olhar desde o estudo sobre redes de pesquisa e colaboração ou os 
sapatos da educação Autor: Denise Leite Periódico/Revista: Avaliação: Revista da 
Avaliação da Educação Superior (Campinas) Ano de publicação: 2014 Palavras-chave: 
Produção de conhecimento. Avaliação. Redes de pesquisa. Educação. Principais 
Resultados: O estudo sobre redes de pesquisa e colaboração revelou que as redes e 
grupos reproduzem relações de poder, maneiras de pensar e entender o mundo, e 
alguns limites. As maneiras de entender a produção de conhecimento nos grupos de 
pesquisa, nas redes formadas nos mesmos, parecem críticas. Identifica que o trabalho 
isolado, sem parcerias, de criticar as redes porque elas podem ser apenas de citações, 
retira da pesquisa o sentido da colaboração. Coloca que a humildade pode ajudar na 
aproximação, o trabalho em conjunto e formação de parcerias. Teias de produção de 
conhecimento cujos laços ultrapassem fronteiras e limitações. Artigo 4: Mudança 
organizacional em sistemas educacionais: uma compreensão à luz da análise de redes 
sociais Autor: Janssen Edelweiss Nunes Fernandes Teixeira e Robert Evan Verhine 
Periódico/Revista: Educação (Porto Alegre, impresso) Ano de publicação: 2014 
Palavras-chave: Políticas públicas. Mudança organizacional. Autonomia escolar. 
Análise de redes sociais. Principais Resultados: A velocidade com que as informações 
são difundidas entre os atores da rede social identificada na Diretoria Regional com 
sede em Caetité é maior do que na rede de Brumado, o mesmo acontece com o volume 
de capital social. Tendência da rede de comunicação mapeada em Caetité, por ter laços 
sociais mais fortes que a rede de líderes educacionais de Brumado, facilita o processo 
de mudança organizacional inerente à implementação das políticas de cunho 
descentralizante, voltadas para o fortalecimento da autonomia escolar. Aponta 
coerência no raciocínio de que quanto maiores as medidas de densidade, centralidade, 
intensidade e conectividade das redes de comunicação entre líderes de DIREC e 
dirigentes escolares maiores as possibilidades de sucesso dos processos de mudança 
organizacional nas escolas envolvidas nessas redes, inerentes à melhoria da qualidade 
da educação. Artigo 5: Papéis sociais no ensino médio: uma análise baseada na teoria 
das redes Autor: Davide Carbonai e Ronaldo Bernardino Colvero Periódico/Revista: 
Revista Brasileira de Educação Ano de publicação: 2014 Palavras-chave: Análise de 
redes sociais. Integração social. Papéis sociais. Análise comparada. Principais 
Resultados: A análise de rede é útil para entender as estruturas da sociedade e explicar 
fenômenos do mundo real que a análise de tipo survey não considera. A abordagem da 
ARS em si pode até parecer restritiva ou determinística. Mas, dependendo do tipo de 
análise, as estatísticas de centralidade poderiam ser utilizadas em relação a outras 
variáveis (como o gênero, a classe social etc.). A ARS permite uma medição geral da 
integração e da exclusão social, mas o problema da comparação com outras pesquisas 
do mesmo tipo permanece: estudos similares utilizam uma abordagem parecida, porém 
a definição do laço pode se diferenciar. Os indivíduos não são apenas “vértices” de uma 
rede, mas atores complexos, com uma origem familiar, e que vivem em um específico 
contexto social que pode influenciar, por sua natureza, o micromundo de uma turma de 
ensino médio; a rede oferece uma representação dessa realidade, talvez estilizada, 
porém eficaz, mesmo porque simplificadora do complexo relacional e social de um 
pequeno mundo (como uma turma escolar de ensino médio). Reflete que que nas 
ciências humanas e sociais é maior o temor da rejeição de ideias. Entende que as redes 
formadas nos grupos de pesquisa podem estender a produção de conhecimento em 
Educação, que não faltam chaves para produzir conhecimento e que o pesquisador, 
tanto da Educação quanto de outras áreas, para além de produzir conhecimen¬to, tem 
o papel de colocar em funcionamento em seus grupos e redes, uma ‘fábrica de 
cidadania ativa’. Artigo 6: Colaboração entre Professores e Perceções da Eficácia da 
Escola e da Dificuldade do Trabalho Docente Autor: Jorge Ávila de Lima e Adolfo Fialho 
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Periódico/Revista: Revista Portuguesa de Pedagogia Ano de publicação: 2015 
Palavras-chave: Colaboração docente. Eficácia da escola. Dificuldade do trabalho 
docente. Principais Resultados: Mostra a possibilidade de retirar diferentes conclusões 
sobre a matéria, tomando como unidade de observação a escola ou o docente. Ao nível 
individual mostra que o envolvimento colaborativo dos docentes não apresenta 
associação significativa com as percepções sobre a eficácia da escola, mas mostra 
associação clara e de sentido negativo com as percepções de dificuldade do trabalho 
docente. Artigo 7: Do resultado da pesquisa às ações de intervenção na prática escolar: 
a contribuição de um grupo de pesquisa CTS Autor: Álvaro Chrispino; Marco Aurelio 
Ferreira Brasil da Silva; Thiago Branãs de Melo; Márcia Bengio de Albuquerque 
Periódico/Revista: Da Investigação às Práticas: Estudos de Natureza Educacional Ano 
de publicação: 2017 Palavras-chave: CTS. Intervenções escolares. Políticas 
educacionais. Ensino de ciências. Principais Resultados: Apresenta a trajetória de um 
grupo de pesquisa que norteia suas estratégias a partir da análise da pesquisa 
internacional do PIEARCTS, que identifica as crenças, atitudes e valores de alunos e 
professores acerca da natureza da ciência e da tecnologia. Aborda o plano de ação e 
as várias estratégias, que começaram com a ampliação da pesquisa, passando pelo 
desenvolvimento de materiais de apoio, proposição e implantação de políticas 
educacionais e intervenções escolares, com o objetivo de contribuir para um ensino de 
ciências que possibilite ao cidadão seu empoderamento e a participação social na 
tomada de decisões sobre ciência e tecnologia. Defende que os resultados de pesquisas 
educacionais devem convergir no sentido de orientar as intervenções no campo próprio 
da educação e do ensino, melhorando a aprendizagem e a participação social. Expõe 
que as pesquisas em andamento têm o apoio de software e modelos matemáticos, 
oferecem redes relacionais complexas carregadas de significados, que podem ajudar a 
responder a uma pergunta capital: Quais as fontes de estudos de nossos professores 
de ciência e tecnologia? Se os resultados das pesquisas, no Brasil e na Ibero-américa, 
são inequívocos, ao apresentar professores e alunos mal informados sobre a natureza 
da ciência e tecnologia, buscar esta resposta é fundamental para se repensar a 
formação do professor da área, além da proposição de medidas efetivas para resolução 
do problema. Artigo 8: O perfil dos falantes pelo viés de suas redes de interação e a 
relação com a mudança linguística Autor: Eliane Vitorino de Moura Oliveira 
Periódico/Revista: Alfa: Revista de Linguística Ano de publicação: 2018 Palavras-chave: 
Redes Sociais de Interação. Sociolinguística. Manutenção e Mudança. Linguística. 
Principais Resultados: Aponta a importância do trabalho com a ARS como um eficiente 
instrumento para os estudos da linguagem em geral, e sua relevância como um fator 
norteador no entendimento da manutenção e da mudança de falares. Quanto à 
configuração das redes, é possível entender sua densidade ou frouxidão como fatores 
relevantes para mudança ou manutenção linguística, mais precisamente para a difusão 
ou focalização do falar rural, entretanto, tal conformação não é o único fator agindo neste 
sentido. A configuração das redes não é responsável por isso unicamente. Existem 
outros fatores permeando as escolhas linguísticas, os usos conscientes e inconscientes 
dos adolescentes do Distrito analisado. É possível ver o letramento das redes de 
interação como um possível foco favorecedor da mudança ou da manutenção 
linguística, ao direcionar os falares em favor ou não das agências hegemônicas. Mas, 
para isso, faz-se necessário estabelecer, indubitavelmente, os laços centrais de cada 
rede para, conhecendo a referência, entender a configuração da fala de cada um desses 
adolescentes. Artigo 9: Relações interpessoais e sua influência na satisfação dos 
acadêmicos Autor: Edgar Reyes Júnior; André Luiz Nascimento Reis; Valéria Frota de 
Sousa Costa; Yasmim Augusto dos Santos Periódico/Revista: Revista de Gestão e 
Secretariado Ano de publicação: 2018 Palavras-chave: Relações interpessoais. 
Satisfação acadêmica. Análise de redes sociais Principais Resultados: A estrutura 
sociorrelacional identificou níveis de satisfação dos discentes, visando à promoção da 
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integralização entre os subgrupos, sendo que os acadêmicos apresentam relações 
fechadas entre si. Tais relações apresentaram características específicas quanto ao 
quesito amizade, simpatia e perspectivas de sucesso, mantendo assim relações bem 
unidas e concisas entre os acadêmicos do terceiro e quarto ano do curso. A apreciação 
das pessoas para se trabalhar em grupo não apresentou resultados relevantes, o que 
indica que esse aspecto não influencia nas relações entre os alunos. Há possibilidades 
de que pessoas mais equilibradas quanto aos seus relacionamentos, encontrem, por 
meio desse equilíbrio, acadêmicos mais satisfeitos. Bem como, recomenda-se estudar 
as relações além-universidade após o curso, na busca pela realização dos objetivos ou 
sucesso. Ressalta-se que estudos que utilizam a abordagem da análise de redes sociais 
são evidenciados em várias perspectivas e em campos de conhecimento diversos e, 
embora o número de pesquisas que utilizam a análise de redes sociais tenha 
aumentado, percebe-se que na área educacional pouco se tem aproveitado esse 
recurso. 
 
Conclusão 

 
O acompanhamento de estudos que agregam as análises de redes sociais ao campo 
educacional, em especial ao ensino-aprendizagem, favorece o reconhecimento de 
públicos. Fato que colabora para a implementação de ações focalizadas nos sujeitos. 
Nesse sentido, considera-se que quando a educação é abordada sob a perspectiva da 
análise de redes sociais ela passa a fornecer uma nova visão para as ações estratégias 
pedagógicas, pois a ARS pode contribuir com informações que possibilitam perceber 
questões relacionadas ao contexto sociocultural dos alunos e, assim, proporcionam 
apoio para a atuação de professores e demais membros da instituição de ensino. A 
partir desta pesquisa foi possível perceber que as redes sociais exercem influência 
capaz de modificar estruturas sociais. Assim, é necessário ampliar o número de estudos 
acadêmicos que envolvem a análise de redes sociais na educação, especialmente no 
Brasil, visto que as pesquisas desenvolvidas a partir de análises de redes sociais 
fomentam soluções de aplicação imediata e/ou futura. Por fim, acrescentamos que as 
dificuldades encontradas no desenvolvimento de pesquisas com análise de redes 
sociais na educação são diversas. No entanto, é satisfatório saber também que este 
grupo de trabalho mantém o compromisso com o tripé ensino, pesquisa e extensão, 
uma vez que nossa base de pesquisa se propõe a continuar agindo para expandir este 
campo de estudos, principalmente com trabalhos desenvolvidos na Região 
Metropolitana de Natal (Rio Grande do Norte). 
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TÍTULO: Reestruturação dos produtos educacionais em Ensino de Ciências e 

Matemática e sua divulgação em portal público 

Resumo 

O mestrado profissional se caracteriza pelo desenvolvimento de um produto, 
particularmente, no caso da área de Ensino, os programas vinculados apresentam como 
resultado de suas dissertações um produto educacional. Este, por sua vez, deve ser 
problematizado buscando diminuir assim, o distanciamento da universidade com a 
escola. A ficha de avaliação para os mestrados profissionais da área de Ensino 
considera a disponibilização do produto educacional de forma pública e gratuita, além 
disso, espera-se que este possa estar destacável da dissertação. No caso do mestrado 
profissional em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECNM) da UFRN, atualmente 
avaliado com nota 4 pela CAPES, visando alçar a nota 5, tem como objetivo reestruturar 
o produto educacional, de modo a disponibilizá-lo em portal, considerando os critérios 
adotadas pelo documento da área de Ensino de Ciências e Matemática. Foram 
identificadas e selecionadas as dissertações do PPGECNM pelo repositório de 
dissertações da UFRN e, reestruturados os produtos educacionais dos anos de 2015, 
2016, 2017 e 2018. Os produtos estão disponíveis na página do programa de pós-
graduação http://www.posgraduacao.ufrn.br/ppgecnm 
 
Palavras-chave: Mestrado profissional, produto educacional, Ensino de Ciências e 

Matem 

TITLE: Restructuring of educational products in Science and Mathematics Teaching and 

their dissemination in public portal 

Abstract 

The professional master's degree is characterized by the development of a product, 
particularly, in the case of the teaching area, the linked programs present as a result of 
their dissertations an educational product. This, in turn, must be problematized in order 
to reduce the distance between the university and the school. The evaluation form for 
the professional masters in the teaching area considers the availability of the educational 
product in a public and free way, and it is hoped that it can be detached from the 
dissertation. In the case of the professional master's degree in Science and Mathematics 
Teaching (PPGECNM) from UFRN, currently rated with grade 4 by CAPES, aiming to 
raise grade 5, it aims to restructure the educational product, making it available in a 
portal, considering the criteria adopted by the Science and Mathematics Teaching 
document. PPGECNM dissertations were identified and selected by the UFRN 
dissertation repository and restructured the educational products from 2015, 2016, 2017 
and 2018. The products are available at the postgraduate program page 
http://www.posgraduacao.ufrn.br/ppgecnm 
 
Keywords: Professional Master, Educational Product, Science Teaching and Mathema 
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Introdução 

Segundo o documento da área de Ensino na CAPES, as dissertações de um mestrado 
profissional devem apresentar um produto educacional "destacável". O termo 
"destacável" significa que está separado da dissertação e apresentado em um 
documento a parte ou site, link etc, no qual a comunidade possa ter acesso e utilizar ou 
adequar aquele produto ao contexto da sala de aula. O Mestrado Profissional em Ensino 
de Ciências e Matemática (PPGECNM) da UFRN atualmente avaliado com nota 4, não 
atende segundo a ficha de avaliação da CAPES a todos os requisitos do referido 
documento da ficha de avaliação, especialmente no que se refere a ter uma URL. A 
partir de um plano de trabalho anterior, vinculado ao projeto “A área de Ensino de 
Ciências e Matemática da UFRN: de onde viemos e para onde vamos?”, o qual analisa 
as dissertações produzidas no âmbito do PPGECNM, identificamos que há aquelas que 
não possuem seus produtos educacionais não se encontram no formato destacado da 
dissertação e tampouco disponível na página com URL. O que se pretende foi uma nova 
estruturação (com o consentimento do autor) na elaboração de um documento/arquivo 
destacável. Assume-se o entendimento de um mestrado profissional na área de ensino 
e o seu respectivo produto foi sendo construído ao longo desses anos em nível nacional 
e, este deve ser apresentado de forma destacável da dissertação e sua disponibilização 
para a comunidade. A não disponibilização do produto educacional de forma destacável 
além de estar distanciado do objetivo do mestrado profissional em ensino também 
prejudica a utilização por outros professores (RIBEIRO, 2005). Como resultado final, os 
produtos educacionais, pelo menos do último quadriênio, estarão disponíveis no site do 
PPGECNM. 
 
Metodologia 

 
Para atender ao objetivo foram selecionadas as dissertações e produtos educacionais 
desenvolvidos no âmbito do mestrado profissional em ensino de ciências e matemática 
nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018. Posteriormente, foi analisado as características 
de sua disponibilidade e reestruturação com o consentimento do autor. Isso porque o 
produto poderia estar distribuído no corpo do texto da dissertação ou na forma de anexo. 
Posteriormente, o documento foi anexado a um arquivo dropbox e inserido para sua 
disponibilização na página do PPGECNM. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram reestruturados um total de 59 produtos educacionais, assim distribuídos: 10 em 
2015; 14 em 2016, 17 em 2017 e 18 em 2018. Os produtos educacionais foram 
organizados na página do programa com as seguintes informações: título do produto; 
nome do egresso; nome do orientador; tipo de produto educacional segundo a 
classificação do documento da CAPES para a área de Ensino. 
 
Conclusão 

 
Todas as dissertações de 2015 a 2018, um total de 59, tinham seus produtos 
educacionais destacáveis na forma de arquivo anexo, sendo possível reestruturar e 
disponibilizar em arquivo URL na página do PPGECNM. 
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TÍTULO: ESTÁGIO DOCÊNCIA: DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS 

ESTAGIÁRIOS NA DISCIPLINA DE CÁLCULO I 

Resumo 

Nesse relatório, apresentamos a nossa pesquisa, que tem por objetivo geral analisar 
como se deu o Estágio Docência, no período de 2008 a 2018, de estudantes de Pós-
Graduação que participaram do Programa de Assistência à Docência na Graduação 
(PADG), atuando na disciplina de Cálculo I, nos cursos de Graduação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no campus Natal. Em nossa investigação 
fizemos uso da pesquisa documental (SÁ-SILVA, 2009) e utilizamos a análise do 
conteúdo (BARDIN, 1977) para a leitura dos relatórios dos estagiários. Iniciamos nossa 
coleta de dados, por meio do site www.sigaa.ufrn.br, cujo primeiro passo foi identificar 
os cursos que oferecem a disciplina de Cálculo I, em seguida buscamos nos 127 cursos 
de Pós-Graduação na modalidade stricto sensu, campus Natal, os que tiveram os 
estagiários ministrando a referida disciplina e identificamos que foram 7. Concluída esta 
etapa de identificação e seleção, obtivemos 29 planos de assistência à docência e 29 
relatórios semestrais. Após as leituras dos documentos, observamos que os estagiários 
mostram interesse em sua formação docente e se preocupam com a formação dos 
alunos de Graduação da disciplina. Aspectos como a metodologia utilizada e a não 
participação dos estudantes nos plantões de dúvidas também estavam presentes nos 
relatórios. O estudo deles nos mostra a importância da Pós-Graduação da UFRN na 
formação de professores e pesquisadores e sua relevância para a comunidade 
acadêmica. 
 
Palavras-chave: Ensino. Cálculo. Estágio Docência. PADG. Formação de professores. 

TITLE: TEACHING INTERNSHIP: DIFFICULTIES FOUND BY TRAINEES IN THE 

DISCIPLINE OF CALCULUS I 

Abstract 

In this report, we present our research, which aims to analyze how did the Teaching 
Internship, from 2008 to 2018, of Graduate students who participated in the Teaching 
Assistance Program in Graduation (PADG), working in the discipline of Calculus I, in the 
undergraduate courses at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), at 
Natal campus. In our investigation, we made use of documentary research (SÁ-SILVA, 
2009) and we use content analysis (BARDIN, 1977) for reading trainee reports. We 
started our data collection through the website www.sigaa.ufrn.br, whose first step was 
to identify the courses that offer the discipline of Calculus I, then we searched 127 
graduate courses in the mode stricto sensu, for the Natal campus, those who had the 
interns ministering the discipline and we identified that were 7. After this identification 
and selection step was completed, we obtained 29 teaching assistance plans and 29 
half-yearly reports. After reading the documents, we observe that the trainees show 
interest in their teacher education and are concerned with the training of undergraduate 
students of the subject. Aspects such as the methodology used and the students' non-
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participation in the workshops of doubts were also present in the reports. Their study 
shows us the importance of UFRN Graduate Studies in teacher and researcher 
education and its relevance to the academic community. 
 
Keywords: Teaching. Calculus. Teaching Internship. PADG. teacher training. 

Introdução 

No atual cenário da educação, percebe-se que existem dificuldades em sistematizar 
métodos de ensino, quando se tratam de disciplinas em Cursos de Graduação cuja 
ementa contenha conteúdos relacionados à derivação e integração de funções reais de 
uma variável real. Os desafios e dificuldades do ensino da Matemática vêm desde o 
Ensino Básico e se evidenciam nos anos inicias da Graduação, conforme nos apontam 
estudiosos da área, quando nos dizem que não é difícil ouvir de professores e pesquisa-
dores que “os alunos estão ingressando nas universidades cada vez mais desprepa-
rados” (MASOLA,2016). 
 
Pesquisas recentes nos mostram a necessidade de se estudar cada vez mais sobre 
este tema (CAVASSOTO, 2010 e SANTOS, 2014), entender o que esta acontecendo 
com o aluno e mostrar o que faz com que ele não esteja aprendendo os conteúdos de 
Cálculo I são alguns dos objetivos destas pesquisas. Para Santos (2014), a falta de 
comprometimento dos alunos seria um dos principais fatores, para o índice de 
reprovação, trancamentos evasão serem tão altos nestas disciplinas, tendo em vista 
que se trata de uma disciplina extensa e com um considerável volume de conteúdo, 
deveria haver por parte do discente uma dedicação maior. 
 
Em sua trajetória, como professor de Matemática e aluno de Graduação, Santos (2014) 
percebeu que uma das maiores dificuldades apresentadas pelos alunos seria também 
o fato de não terem uma base em Matemática básica que os proporcionasse cursar 
Cálculo I com mais eficácia, reafirmando assim a ideia de Masola (2016). 
 
Ao estudarmos Cavassoto (2010), observamos que a preocupação em seu estudo é 
entender as dificuldades apresentadas pelos alunos, em Cálculo I, que para ele, o nível 
de aprendizagem dos alunos é influenciado por diversos fatores, dentre eles, hábitos de 
estudo, aspectos psicoemocionais e a situação socioeconômica, em relação aos hábitos 
de estudo, nos remetemos a Santos (2010) quando ele trata do comprometimento dos 
alunos com a disciplina, ou seja, a falta de compromisso estaria afetando também de 
modo considerável a aprendizagem da disciplina. 
 
O estudo mais aprofundado sobre o tema é de fundamental importância para toda a 
sociedade, porque se buscamos no meio acadêmico identificar tais dificuldades, 
devemos assim dar este retorno à sociedade, mostrando com os resultados de nossas 
pesquisas que há uma urgente necessidade de se olhar de modo diferenciado para o 
ensino de Matemática na Educação Básica. 
 
Desse modo, entendemos ser fundamental estudar sobre as práticas e os métodos de 
ensino abordados na Graduação, principalmente, nas disciplinas, como a de Cálculo 
I[1], que normalmente, é oferecida no primeiro semestre dos cursos, aos ditos calouros. 
Nossa motivação em desenvolver essa pesquisa partiu de um convite da professora 
líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação Matemática (GPEP) 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), quando, em agosto de 2018, 
fomos contemplados com uma bolsa de Iniciação Científica (IC) e começamos a 
frequentar o referido grupo. 
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Por meio de um estudo aprofundado, minucioso e exaustivo dos relatórios, 
respondemos aos seguintes objetivos específicos: (1) Selecionar os cursos de 
Graduação do campus Natal que tenham em sua grade curricular o componente de 
cálculo I. (2) Comparar os resultados dos cursos que tiveram a presença do estudante 
de pós-Graduação ministrando a disciplina com os cursos que não tiveram. (3) 
Confrontar a realidade e a expectativa que se tem em relação ao Programa de 
Assistência à Docência na Graduação (PADG), sendo esse financiado pela CAPES. (4) 
Identificar nos planos de atuação a metodologia de ensino utilizada pelos estagiários; 
(5) Identificar nos relatórios como se deu a metodologia proposta, caso tenha cumprido; 
(6) Analisar os índices de aprovação, reprovação e evasão da turma. 
 
[1] Neste texto, nos remeteremos ao nome Cálculo I a toda e qualquer disciplina que 
tenha em sua ementa o conteúdo de limites, derivadas e integrais. 
 
Metodologia 

 

Em nossa pesquisa nos valemos dos conceitos da pesquisa documental para 
analisarmos cada relatório (documento) do Estágio Docência dos pós-graduandos, 
verificando, assim, o que nos diz cada relatório, os conteúdos presentes, a partir da 
perspectiva dos estagiários da docência assistida. Para chegarmos aos relatórios, 
percorremos um caminho de intensa leitura e busca por suporte teórico, buscando 
primeiro entender o que seria a pesquisa documental e com os documentos “em mãos” 
usar as técnicas usuais para análise de conteúdo, como veremos mais adiante, nossa 
base teórica para a metodologia é composta por Bravo (1991), Bardin (1977), dentre 
outros. 

Segundo Bravo (1991), documentos são as realizações produzidas pelo homem que se 
mostram como indícios de sua ação, podendo revelar suas ideias, opiniões e formas de 
atuar e viver. Desta forma, os documentos não se restringem apenas aos escritos, 
podendo ser ainda os numéricos ou estatísticos, os de reprodução de som e imagem e 
os documentos-objeto. (SILVA et al, 2009). 

De acordo com Sá-Silva et al (2009, p. 4-5), a pesquisa documental é definida como um 
procedimento que se utiliza de métodos e técnicas para apreensão, compreensão e 
análise de documentos dos mais variados tipos. Ainda de acordo com Bardin (1977), a 
análise documental é transformar um documento primário (bruto) em um documento 
secundário, representação do primeiro, fazendo uso da técnica de análise do conteúdo 
que tem por finalidade a exploração de documentos a partir de um conjunto técnicas, 
identificando assim os temas ou conceitos abordados no texto, para assim atribuir 
significado ao que esta sendo analisado e entender o que há por trás de tais palavras, 
no nosso caso os relatórios dos pós-graduandos. 

A análise de conteúdo é para Bravo (1991) a técnica mais elaborada e de maior prestígio 
no campo da observação documental, a constituir um meio para estudo das 
comunicações entre os homens, enfatizando assim o conteúdo de suas mensagens. 

Em relação à análise do conteúdo, citado anteriormente, Bardin (1977) diz que esta 
deve seguir três etapas fundamentais que são apresentadas a seguir. 

1) A pré-análise: Está fase compreende a organização do material que compõem o 
corpus da pesquisa, a operacionalização e sistematização das ideias iniciais. 
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2) A exploração do material: Aqui se deve estudar o corpus com mais profundidade para 
poder ser definida as unidades de registro a ser utilizada pelo pesquisador. 

3) O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação: Os dados obtidos 
ganharam significado e validade nesta fase, para tanto se pode valer do uso de 
porcentagens, quadros etc. Nesta etapa são definidas as categorias. 

A categorização é tida como uma operação de classificação de elementos que 
constituem um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 
segundo o gênero, com a utilização de critérios previamente definidos, ou seja, podemos 
agrupar os dados analisados em aspectos que se apresentem semelhantes entre si. 

Com as falas dos teóricos sobre a análise de conteúdo e pesquisa documental, 
observamos que todos corroboram com as fases que são utilizadas por Bardin (1977), 
ou seja, quando temos documentos nunca analisados, devemos selecionar, separar e 
formular nossas hipóteses, em nosso caso já havia sido estabelecido os objetivos e 
fomos norteados por eles para fazer a leitura, que obviamente, podemos encontrar muito 
mais do que o que foi posto inicialmente. 

Posteriormente, tivemos a fase de exploração, classificação, codificação e 
categorização dos dados, que por sua vez se torna uma fase extensa e por vezes 
exaustiva, tendo em vista o número de documentos, e por fim a etapa de inferências e 
interpretações a partir das análises obtidas pelos dados, que de modo geral trata-se de 
um procedimento analítico das categorias que mais apareceram (emergentes) nos 
relatórios. 

Percorremos para tanto, o seguinte caminho, para ter acesso a cada relatório. 
Acessamos o site SIGAA na aba cursos de Graduação, campus Natal, na modalidade 
presencial e a distância, onde localizamos 84 e 10 nas respectivas modalidades, 
verificamos um a um os cursos que tinham a disciplina de Cálculo I, tivemos como 
resultado que 34 cursos presencias ofertam a disciplina e 4 cursos a distância também 
ofertam, que pode ser acessado por meio do link 
(https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/curso/lista.jsf?nivel=G&aba=p-graduacao). O seguinte 
passo foi acessar SIGAA – stricto sensu - Planos de Docência Assistida - Programa e 
status (Concluído) estes foram selecionados para efeito da pesquisa, nesta etapa 
buscamos em cada programa (99 no campus Natal), nos cursos de mestrado e 
doutorado, no qual foram localizados 29 relatórios semestrais e, consequentemente, 29 
planos de assistência a docência a serem analisados, no período de 2008 a 2018. Para 
acessarmos os relatórios, contamos com a ajuda da professora líder do GPEP que tinha 
acesso pelo sistema de modo que pudemos fazer o download dos documentos, foram 
necessários dois dias para a coleta de tais documentos, que estão distribuídos nos 
seguintes programas e nas correspondentes quantidades, Ciências Biológicas (1), 
Ciências Climáticas (6), Ensino De Ciências Naturais e Matemática (9), Matemática 
Aplicada E Estatística (5), Engenharia Civil (6), Engenharia Mecatrônica (1) e 
Neurociências (1), sendo 22 do curso de mestrado e 7 do curso de doutorado. 

Posto isto, enfatizamos que “pesquisas elaboradas a partir de documentos são 
importantes não porque respondem definitivamente a um problema, mas porque 
proporcionam melhor visão desse problema ou, então, hipóteses que conduzem à sua 
verificação por outros meios.” (GIL, 2002, p. 47). Entender a fala de Gil (2002) nos auxilia 
no fato de que podemos não apenas achar o que procuramos nos relatórios, mas 
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compreender o que acontece, em especial, nas disciplinas de Cálculo I no contexto da 
UFRN. 

 
Resultados e Discussões 

 

Nesta seção, apresentamos a análise dos nossos dados feita a partir dos resultados da 
leitura dos 29 Planos de Docência Assistida e dos 29 Relatórios Semestrais. Nos planos 
de docência se encontram as justificativas, os objetivos, as atividades que os estagiários 
pretendem realizar e como vão realizá-las. Nos relatórios semestrais têm-se os 
resultados das atividades propostas nos planos, as análises da contribuição para 
formação docente e as sugestões que os estagiários por ventura tenham feito. Na tabela 
1, são mostrados os conceitos chave que para Bardin (1977) reúne certo número de 
unidades de significação (palavras, fórmulas, frases) e representa uma variável da teoria 
do analista, ou seja, mostramos nesta tabela, os conceitos, categorias e as unidades de 
significação, que podem ser palavras ou frases, que apareceram nas seguintes 
categorias: justificativa, objetivos, atividade, análises da contribuição para formação 
docente, sugestões, nos 29 planos de docência e relatórios semestrais. Colocamos uma 
cor para cada relatório, os que possuem as mesmas cores, significa que o estagiário 
escreveu exatamente a mesma proposta para os relatórios e plano docência. Em nossa 
pesquisa apareceram dois casos, como será discutido mais adiante. 

Na metodologia de pesquisa, explicamos sobre como foi feita a seleção dos relatórios e 
a nossa motivação para as escolhas destes relatórios. A partir da leitura dos 
documentos, pudemos entender um pouco da fala dos estagiários e o que eles esperam 
do estágio docência. A leitura minuciosa de tais documentos nos trouxe muito mais do 
que estávamos buscando inicialmente, como a relação que há entre os estagiários e os 
professores da disciplina. 

Outros pontos observados que nos chamaram a atenção foi sobre a questão de alguns 
relatórios estarem escrito do mesmo modo para turmas e semestres distintos, foram 5 
relatórios semestrais e planos de docência assistida feitos pelo mesmo estagiário que 
continham exatamente as mesmas palavras para turmas, períodos, quantidades e 
cursos distintos, é importante para o estagiário entender que a contribuição que ele irá 
dar a universidade e aos alunos da disciplina e até mesmo para a sua própria formação 
docente depende do comprometimento e estudo que é proporcionado durante sua 
formação. Outro caso semelhante foi identificado com alunos diferentes, entretanto 
constam nos seus relatórios as mesmas palavras. 

Podemos elencar ainda outros pontos citados pelos estagiários, tais como, turmas de 
Ciência e Tecnologia (C&T) com elevado número de alunos, alguns estagiários chamam 
a atenção para a formação dos professores, que por sua vez deveriam passar por 
treinamento também, e eles sugerem que haja bolsista para a disciplina de Matemática 
elementar/básica. A metodologia é predominantemente aula expositiva/dialogada com 
o apoio de plantões de dúvidas e em poucos casos o uso de software. Nesse sentido, 
vimos que a metodologia foi cumprida na maioria dos relatórios semestrais. Com estas 
observações pudemos identificar que alguns de nossos objetivos específicos, foram 
atendidos. Um dos documentos utilizados para fazer a verificação dos nossos objetivos 
foi a Resolução nº 063 (UFRN, 2010) que dá as orientações para os Pós-Graduandos 
(as) quanto aos relatórios semestrais, planos de docência assistida e estágio docência. 
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Vale dizer que esta Resolução foi substituída, recentemente, pela Resolução nº41-
2019/CONSEPE (UFRN, 2019). 

Consideraremos as seguintes siglas na tabela, a seguir: Ciências Biológicas – CB; 
Ciências Climáticas – CC; Ensino de Ciências Naturais e Matemática – ECNM; 
Matemática Aplicada e Estatística – MApE; Engenharia Civil – EC; Engenharia 
Mecatrônica – EM e Neurociências – NC. 

 
Conclusão 

 

As leituras dos documentos foram de fundamental importância para a formação do 
discente de Iniciação Cientifica (IC), pois por meio das leituras ficou aprendida a 
sistemática da prática de pesquisa e docência realizada na UFRN, observamos também 
o empenho dos professores que se disponibilizam a ensinar os futuros mestres e 
doutores, tendo em vista a demanda que já possuem, bem como para entendemos que 
a Pós-Graduação da instituição, vem cumprindo seu papel de formar pesquisadores e 
docentes para o mercado de trabalho. Observemos que a proposta inicial seria o projeto 
logos II, mas devido ter sido concluído no início da nossa pesquisa decidimos mudar a 
proposta do projeto. 

Vale ressaltar que a pesquisa realizada só foi possível devido à concessão da bolsa de 
iniciação cientifica e aos membros do Grupo Potiguar de Estudos e Pesquisas em 
História da Educação Matemática (GPEP). 
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Tabela 1:Unidades de Significação mais Recorrentes. Fonte: Planos de Docência 
Assistida e Relatórios Semestrais. 
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TÍTULO: APORTE PARA FOMENTO DE ATIVIDADES-HISTÓRICAS-COM-

TECNOLOGIAS 

Resumo 

Fruto da construção humana, a matemática é gerada pelas necessidades construídas 
para atender a certas demandas da sociedade. O trabalho em sala de aula representa 
um desafio para o professor na medida em que exige que ele o conduza de forma 
significativa e estimulante para o aluno. A abordagem de aliar a História da Matemática 
(HM), junto com Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), proporciona 
uma alternativa de trabalhar a matemática contemplando seu ensino em potencial, 
tornando-o motivador e prazeroso. Nessa perspectiva, o presente trabalho se propõe 
apresentar os resultados de pesquisa de um projeto de iniciação científica que se baseia 
em resultado de pesquisas anteriores como a intitulada “Conexões potenciais entre HM 
e TIC para o Ensino da Matemática” e tem o objetivo de usar o levantamento de dados 
produzidos e coletados nas outras edições, relacionando o processo de 
ensino/aprendizagem da matemática, História da Matemática e o uso de TDIC. Para 
tanto, se concentra em construir aporte para o fomento de atividades-históricas-com-
tecnologia enquanto recurso potencial para o ensino da matemática. Tais atividades 
existem na direção da conexão (entre HM e TDIC) apontada na edição anterior e 
consistem em atividades elaboradas com base no uso da HM no ensino, sobretudo, com 
abordagem de temas/episódios/problemas históricos que possam ser tratados e 
investigados via TDIC à luz do processo de Investigação Matemática (IM). 

 
Palavras-chave: HM, TDIC, Ensino da Matemática, IM, Aporte, Fomento, Conexão. 

TITLE: Contribution to development of activities-historical-with-technologies 

Abstract 

 

Results of human construction, the mathematics is generated by needs built to meet 
certain demands of society. Working classroom poses a challenge to the teacher in that 
it requires that he behave in a meaningful and stimulating way for the student. the 
approach of allying the History of Mathematics (HM) along with Digital Information and 
Communication Technologies (DICT) provides an alternative to work the mathematics 
by contemplate its potencial teaching, making it motivating and enjoyable. In this 
perspective, the presente work intends to present the results of a part of scientific 
initiation that is based on results of previous researches such as the one entitled 
“Potential connections between HM and ICT for the Teaching of Mathematics”. And aims 
to use the collection of data produced and collectes in other aditions and to add more 
relevant information, relating the Teacher/Student process of mathematics, History of 
Mathematics and the use of DICT. Therefore, it focuses on building contribution for the 
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development of activities-historical-with-technologies activities as a potencial resource 
for teaching mathematics. Such activities exist in the direction of connection (between 
HM and DICT) pointed out in the previous edition and consist of activites elaborated 
based on the use of HM in teaching, especially, with approach of historical 
themes/episodes/problems that can be treatedd and investigated via DICT in the light of 
the process of Mathematical Research(MR). 

 
 
Keywords: HM, DICT, Teaching Mathematics, MR, Contribution, Development, Connect 

Introdução 

O projeto de iniciação científica (IC) intitulado Aporte para fomento de atividades-
históricas-com-tecnologia é vinculado à pesquisa: CONEXÕES POTENCIAIS ENTRE 
HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E TDIC: APORTE PARA FOMENTO DE ATIVIDADES-
HISTÓRICAS-COM-TECNOLOGIAS (PROPESQ/UFRN) que apresenta dados para a 
possibilidade da junção entre História da Matemática (HM) e Tecnologias de Informação 
e Comunicação na Educação Matemática (TDIC), levando em conta as considerações 
propostas por Miguel e Miorim (2008), as colocações apresentadas por Borba e 
Penteado (2007), sobre Informática no Ensino da Matemática e o processo de 
Investigações Matemáticas de Ponte, Brocado e Oliveira (2009). 
Para tanto, no projeto de IC, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a temática 
em análise buscando e analisando trabalhos acadêmicos como dissertações, bem como 
outros tipos de publicações como capítulos de livros publicados e artigos a respeito da 
junção entre HM e TDIC. 
Buscamos nesses trabalhos os estudos e pesquisas voltados ao ensino de matemática 
e sua relevância apresentadas nas bibliografias a serem pesquisadas. Já considerando 
a conexão proposta como foco, tais trabalhos consistem nas dissertações sob 
orientação da pesquisadora Giselle Sousa entre os anos de 2011 e 2019 que 
produziram materiais (produtos educacionais) voltados para referida aliança, e ainda, 
as publicações científicas das outras edições do referido projeto de IC, como por 
exemplo o artigo nomeado de Investigando a Conjunção entre História da Matemática 
e Tecnologias de Informação e Comunicação (COSTA; SOUSA, 2017), por meio de um 
levantamento bibliográfico em eventos internacionais de Educação Matemática. Nesse 
trabalho foram analisados anais eventos da área de Educação Matemática a fim de ver 
se haveria produção voltada para a conexão entre HM e TDIC. Para tanto, foram 
designadas categorias para classificação dos trabalhos. Como resultado, observou-se 
que na categoria 1.1-Trabalhos de História da Matemática apoiado por TIC com o uso 
de software ou outras mídias informáticas foram obtidos poucos trabalhos. Uma 
justificativa apresentada é que como a potencialidade de HM e das TDIC já estão 
comprovadas e consideradas pela literatura, os trabalhos tendem a se agrupar e uma 
delas como base. 
Consideramos ser relevante dar aporte para o fomento da produção voltada para a 
referida aliança na perspectiva que este aporte permite uma maior produção dando 
norte literário e direcionando trabalhos futuros. Para que esta conexão ocorra em prol 
do ensino, apostamos nas atividades-históricas-com-tecnologia que também foi oriunda 
da análise de versão anterior do projeto de IC que apresentou como cunho educacional 
a sequência didática/atividades como mais recorrente. 
Para tanto nos respaldamos no fato de que o uso da HM e a IM possibilita a melhor 
compreensão da matemática, visto que ao estudar a história, ele aprende sobre a 
origem, contexto e motivação do porque conceitos matemáticos existem e, por exemplo, 
as fórmulas são usadas. Com a Investigação Matemática, o aluno pesquisa e descobre, 
se responsabilizando por suas próprias conclusões e justificativas. Acreditamos que os 
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dois meios, ao aliar-se com as TDIC, potencializam o processo de ensino-aprendizagem 
tendo em vista que se argumenta que o uso de TDIC é relevante pois a interação dos 
indivíduos com as mídias permite a solução de problemas (históricos) investigativos num 
coletivo pensante. 
Isto posto, consideramos a proposta de produzir aporte para o fomento de atividades-
históricas com tecnologia que concebemos sendo produtos educacionais/atividades que 
tem o objetivo de ensinar matemática com base na junção de HM, TDIC e IM. Tal como 
o aporte consiste em um direcionamento para a criação e produção de atividades, 
esclarecendo as definições destas atividades e delineando maneiras de como fazê-las, 
elucidando sua estrutura, ou seja, os itens, e ainda informando o que se deve fazer para 
elaborá-los e explorá-los da forma mais proveitosa. 
 
Metodologia 

 

A pesquisa tem o caráter metodológico qualitativo, do tipo bibliográfico. A pesquisa 
qualitativa busca compreender de uma forma mais ampla e subjetiva o que está sendo 
pesquisado. 

No livro Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas, os autores Ludke e Andre 
(1986) apresentam a pesquisa bibliográfica como uma técnica chamada análise 
documental. Segundo os autores, é uma técnica pouco usada na área de educação, 
entretanto, indica problemas que podem ser explorados e solucionados a partir de 
outros métodos, podendo, além disso, complementar outras informações já coletadas 
de outras referências. 

Como posto, por ser de cunho bibliográfico, a pesquisa fará um levantamento a partir 
de bases de artigos, dissertações e capítulos de livros referentes ao aporte para o 
fomento entre atividades-históricas-com-tecnologias, como Boccato (2006, p. 266) 
aponta: “Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre o que  foi 
pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto 
apresentado na literatura científica”. 

Após a leitura de referências bibliográficas, produção de fichamentos e levantamento 
qualitativo de dados, foi feita a elaboração de tabelas comparativas, resumos e artigos 
para exposição em congressos e eventos. Desse modo, estudamos estas tabelas e 
artigos e analisamos seus resultados para buscar delinear o aporte para fomento com 
categorização dos dados em tabelas, gráficos e/ou referencias de transcrições de 
trechos relevantes dos trabalhos. Neste sentido, consideramos o aporte como sendo 
uma linha de raciocínio com base em todos os trabalhos analisados e dados coletados 
a partir deles e o fomento é por nós visto como a elaboração de produtos educacionais 
com este direcionamento. 

Assim, utilizamos instrumentos de pesquisa qualitativa bibliográfica para nortear nossa 
busca pelo aporte ao fomento da conexão entre HM, TDIC e IM, como repositórios de 
dissertações, artigos e capítulos de livros. Particularizando, fizemos análise em 3 
dissertações e 1 artigo que foram produzidos buscando aliar HM, TDIC e IM. De tais 
documentos extraímos dados, como trechos e transcrições. Estes por sua vez, foram 
analisados, tratados e organizados em tabelas, bem como, transcrições e/ou 
digitalizações afim de confrontar resultados e extrair conclusões que compõem nosso 
aporte o qual será usado para o fomento de atividades-históricas-com-tecnologia dando 
um norte para produção de trabalhos futuros. 
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A primeira dissertação de mestrado analisada tem como título Dos Mínimos Quadrados 
À Regressão Linear: Atividades Históricas Sobre Função Afim e Estatística Usando 
Planilhas Eletrônicas (2015) e é da autoria de Juliana Maria Schivani Alves. Nela a 
conexão ocorre pela realização de uma atividade baseada na história da regressão 
linear usando um software de planilhas eletrônicas, explorando o lado investigativo dos 
alunos de ensino médio para dar aula de funções afim e estatística. 

A segunda dissertação analisada é intitulada A Geometria do Compasso (1797) de 
Mascheroni (1750-1800) em Atividades com o Geogebra (2014), de autoria de José 
Damião Souza de Oliveira. Nela há a abordagem de problemas matemáticos históricos 
envolvendo geometria usando o software GeoGebra para estudantes da graduação de 
Matemática Licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Já a terceira dissertação tem como título História da Matemática, Tecnologias da 
Informação e da Comunicação no ensino de Função (2017), da autora Luciana Vieira 
Andrade, que usa a história do conceito de Função para a produção de atividades 
utilizando também o software GeoGebra para o ensino e aprendizagem de Função com 
um grupo de alunos do 8º e 9º ano do fundamental e da 1ª série do ensino médio. 

Por fim, analisamos o artigo Investigando a Conjunção entre História da Matemática e 
Tecnologias de Informação e Comunicação, por meio de um Levantamento Bibliográfico 
em Eventos Internacionais de Educação Matemática (2017) que trata de uma pesquisa 
qualitativa em que foram estudados trabalhos apresentados em eventos sobre 
Educação Matemática que estudam sobre HM e TDIC via IM. Foi publicado no Boletim 
Cearense de Educação e História da Matemática (BOCEHM), Volume 04, Número 11, 
2017, de autoria de Allyson Emanuel Januário da Costa e Giselle Costa de Sousa. 

Os resultados da análise dos referidos trabalhos, tendo em vista a metodologia 
proposta, seguem adiante. 

 
Resultados e Discussões 

 

Ao analisar os trabalhos, considerando a conexão entre História da Matemática e TDIC 
uma temática em comum entre eles, notamos que os mesmos possuem elementos que 
compõem a atividade-histórica-com-tecnologia como um certo padrão e evidenciaram-
se necessários para o resultado positivo dos trabalhos. Esses elementos apresentados 
foram divididos em conjuntos, nomeados de elementos pré-textuais, informações 
básicas, desenvolvimento da atividade e avaliação. 

a) Elementos pé-textuais 

Definimos como elementos pré-textuais todas as informações introdutórias que iniciam 
a atividade. São eles a capa, o sumário e a apresentação. Dois trabalhos analisados 
possuem esses elementos pré-textuais. 

Ver Quadro 1 – Elementos pré-textuais presentes em cada atividade em anexos. 

Como apresentado no Quadro 1, as dissertações Dos Mínimos Quadrados À Regressão 
Linear: Atividades Históricas Sobre Função Afim e Estatística Usando Planilhas 
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Eletrônicas (2015) e A Geometria do Compasso (1797) de Mascheroni (1750-1800) em 
Atividades com o Geogebra (2014) apresentam os elementos pré-textuais. 

a) Informações básicas 

As informações básicas são a reunião dos conhecimentos necessários para abordar a 
atividade. Elas são formadas pelo título, os objetivos, os conhecimentos prévios, o 
cronograma, os recursos, recomendações ao professor e procedimentos ou elementos 
com finalidades iguais e equivalentes. Das três dissertações, todas possuem título, 
objetivos e conhecimentos prévios. Duas delas possuem cronograma, recursos, 
recomendações ao professor e procedimentos. 

Ver Quadro 2 – Informações básicas presentes em cada atividade em anexos. 

No Quadro 2, observamos quais tipos de informações básicas que cada dissertação 
apresenta. Na dissertação Dos Mínimos Quadrados À Regressão Linear: Atividades 
Históricas Sobre Função Afim e Estatística Usando Planilhas Eletrônicas (2015), a 
atividade apresenta título, os objetivos, os conhecimentos prévios, o cronograma, os 
recursos, recomendações ao professor e procedimentos. Já na dissertação A Geometria 
do Compasso (1797) de Mascheroni (1750-1800) em Atividades com o Geogebra, 
(2014) as informações básicas são o título, os objetivos, os conhecimentos prévios e 
procedimento. Por fim, na dissertação História da Matemática, Tecnologias da 
Informação e da Comunicação no ensino de Função (2017), encontramos o título, os 
objetivos, os conhecimentos prévios, o cronograma, os recursos e recomendações ao 
professor. 

a) Desenvolvimento da atividade 

O desenvolvimento da atividade é como elas se estruturam. São a junção dos textos 
exploratórios, recortes históricos, as perguntas reflexivas e a investigação a partir delas. 
Foi observado que todas as atividades-históricas-com-tecnologia possuem textos 
exploratórios, perguntas reflexivas. Uma delas possui recortes históricos, que são 
curiosidades, não necessariamente fundamentais para o decorrer da atividade, porém, 
uma alternativa para os alunos investigarem mais e se interessarem pelo assunto. 

Ver Quadro 3 – Desenvolvimento da atividade presente em cada atividade em anexos. 

Nas dissertações Dos Mínimos Quadrados À Regressão Linear: Atividades Históricas 
Sobre Função Afim e Estatística Usando Planilhas Eletrônicas (2015) e História da 
Matemática, Tecnologias da Informação e da Comunicação no ensino de Função (2017) 
nota-se a presença dos textos exploratórios e perguntas reflexivas. Na dissertação A 
Geometria do Compasso (1797) de Mascheroni (1750-1800) em Atividades com o 
Geogebra (2014) também se encontram os textos exploratórios e as perguntas 
reflexivas e, além disso, os recortes históricos. 

a) Avaliação 

A avaliação presente nas atividades históricas tem o objetivo de verificar o desempenho 
do aluno e se a aplicação desta atividade obteve resultados favoráveis. As dissertações 
compartilham de métodos semelhantes de avaliação e todas obtiveram o resultado 
esperado. De modo geral, os instrumentos usados por eles para avaliar foram 
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produções de relatórios e debates reflexivos em grupo que condizem com o último 
estágio da investigação matemática. 

Na dissertação Dos Mínimos Quadrados À Regressão Linear: Atividades Históricas 
Sobre Função Afim e Estatística Usando Planilhas Eletrônicas (2015), a avaliação é feita 
por meio de perguntas reflexivas durante os procedimentos da atividade com o apoio 
das TDIC, relatórios de cada aula produzidos pelos alunos e, por fim, uma socialização 
de resultados obtidos por eles durante a aplicação de toda a atividade. Da mesma 
maneira, foi abordado em História da Matemática, Tecnologias da Informação e da 
Comunicação no ensino de Função (2017), em que a pesquisadora aplicou perguntas e 
métodos reflexivos junto com relatórios de desenvolvimento. 

Na atividade produzida pelo autor de A Geometria do Compasso (1797) de Mascheroni 
(1750-1800) em Atividades com o Geogebra (2014) a avaliação foi feita apenas pelas 
perguntas reflexivas durante as aulas e a socialização de resultados obtidos pelos 
alunos. 

Estes elementos observados nas dissertações contribuíram para tornar as atividades 
mais eficazes no processo de ensino-aprendizagem e consideramos que a proposta de 
junção destes elementos, em cada trabalho, valoriza a aliança entre História da 
Matemática, TDIC e Investigação Matemática. De fato, notamos que a HM permite que 
o aluno contextualize o problema apresentado, encontre métodos alternativos para sua 
solução e, a partir de situações históricas, com apoio das TDIC, o mesmo pode, além 
de ter diversas maneiras de resolver este problema, conseguir ainda solucioná-lo de 
forma prática e rápida que podem incluir simulações, usando assim, a IM para descobrir 
qual o melhor caminho a seguir para tirar suas conclusões sobre ele. 

Em todos os casos analisados, observamos que não é atribuído o nome atividade-
histórica-com-tecnologia. Nas dissertações Dos Mínimos Quadrados À Regressão 
Linear: Atividades Históricas Sobre Função Afim e Estatística Usando Planilhas 
Eletrônicas (2015) e História da Matemática, Tecnologias da Informação e da 
Comunicação no ensino de Função (2017), as atividades são nomeadas de Atividades 
Históricas. Já na dissertação A Geometria do Compasso (1797) de Mascheroni (1750-
1800) em Atividades com o Geogebra (2014) é nomeada apenas de Atividade. 

Atentamos que todas podem ser consideradas atividades-históricas-com-tecnologia 
como definimos, pois, no artigo (também analisado) Investigando a Conjunção entre 
História da Matemática e Tecnologias de Informação e Comunicação, por meio de um 
Levantamento Bibliográfico em Eventos Internacionais de Educação Matemática (2017), 
o autor ressalta que: “Nota-se que as sequências de atividades desenvolvidas nesse 
trabalho podem se desdobrar em um Produto, reforçando a conjunção entre HM e TIC, 
mas de uma forma mais prática.”. Logo, mesmo com nomes diferentes, todas elas 
possuem em comum a conexão entre HM e TDIC, além de apresentar os mesmos 
elementos fundamentais que potencializam a aliança e dessa forma, extraímos dos 
trabalhos analisados os elementos que podem ser melhor compreendidos no quadro a 
seguir. 

Ver Quadro 4 – Relação entre os trabalhos analisados e os elementos fundamentais em 
anexos. 
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No Quadro 4 apresentada mostra os elementos necessários para produção de 
atividades-históricas-com-tecnologia. Acreditamos que ao apresentá-los, o fomento da 
conjunção possa ser propiciado. 

 
Conclusão 

 

Tendo em vista a falta de trabalhos que utilizam a História da Matemática, Tecnologia 
de Informação e Comunicação e Investigação Matemática em conjunto, mesmo com 
pesquisas que apontam a conexão como algo possível e eficaz, esta pesquisa teve o 
objetivo de apresentar maneiras de produzir atividades-históricas-com-tecnologia 
levando em conta os resultados apresentados pela análise de um artigo e três 
dissertações em que houve a produção/definição de atividades com a mesma ideia. 

Considerando a proposta da aliança, fundamentando-se no referencial teórico analisado 
e nos argumentos apresentados, o aporte das atividades-históricas-com-tecnologia 
respalda-se na linha de raciocínio utilizada pelos pesquisadores analisada em cada 
atividade, evidenciando resultados positivos e o fomento das mesmas como sendo o 
aumento da criação de produtos utilizando HM, TDIC e IM a partir dos elementos 
presentes nas atividades feitas nas dissertações analisadas. Deste modo, concluímos 
que a definição de atividades-históricas-com-tecnologia considera que são as que aliam 
a HM e TDIC e permite que o aluno contextualize a problemática histórica com o apoio 
da tecnologia, e, a partir da IM, proponha observações e resoluções. Além disso, 
chegamos que seus elementos fundamentais são os elementos pré-textuais, as 
informações básicas, o desenvolvimento da atividade e a avaliação, a exemplo da 
dissertação Dos Mínimos Quadrados À Regressão Linear: Atividades Históricas Sobre 
Função Afim e Estatística Usando Planilhas Eletrônicas (2015) que tem todos os 
elementos fundamentais supracitados que compõem uma atividades-históricas-com-
tecnologia e nas dissertações História da Matemática, Tecnologias da Informação e da 
Comunicação no ensino de Função (2017) e A Geometria do Compasso (1797) de 
Mascheroni (1750-1800) em Atividades com o Geogebra (2014) em que não estão 
presentes todos os elementos, entretanto, elas apresentam os necessários para que o 
trabalho proporcione resultados positivos. O trabalho na IC também resultou em 
algumas produções científicas, a saber: uma comunicação científica na Semana de 
Matemática da UFRN e um artigo submetido no VII Encontro Regional de Educação 
Matemática. 
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Quadro 1 – Elementos pré-textuais presentes em cada atividade 
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Quadro 2 – Informações básicas presentes em cada atividade 

 

 

Quadro 3 – Desenvolvimento da atividade presente em cada atividade 
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Quadro 4 – Relação entre os trabalhos analisados e os elementos fundamentais 
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TÍTULO: Concepções alternativas e recursos didáticos no processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos/conceitos relacionados à química inorgânica 

Resumo 

Neste trabalho apresentamos um resumo das principais estratégias de aprendizagem 
relativas ao processo de ensino e aprendizagem de conceitos relacionados aos 
conteúdos de estrutura atômica, ligações químicas e ácidos e bases. A proposta 
investigou, a partir de bases de dados acadêmicos, estudos apresentando os principais 
problemas na aprendizagem desses conteúdos. A investigação realizada é de cunho 
qualitativo e partiu da combinação de palavras chaves em bases como a scielo, 
periódicos capes e google acadêmico, tendo como princípio da busca a área de ensino 
de química e termos referentes aos conteúdos objetivo inicial desta pesquisa. Os 
resultados mostram um número de pesquisas ainda incipientes para retratar as 
dificuldades de aprendizagem dos estudantes da educação básica em química e os 
recursos didáticos utilizados para auxiliar os professores a superar tais dificuldades e 
trabalhos que retratam apenas realidades pontuais que descrevem a investigação para 
uma realidade escolar. 
 
Palavras-chave: Recursos didáticos; Estratégias de aprendizagem; Materiais didáticos; 

TITLE: Alternative conceptions and didactic resources in the process of teaching and 

learning content / concepts related to inorganic chemistry 

Abstract 

In this paper we present a summary of the main learning strategies related to the process 
of teaching and learning of concepts related to the contents of atomic structure, chemical 
bonds and acids and bases. The proposal investigated, from academic databases, 
studies presenting the main problems in the learning of these contents. The research is 
qualitative and started from the combination of keywords in bases such as scielo, capes 
journals and academic google, having as a search principle the area of chemistry 
teaching and terms referring to the initial objective content of this research. The results 
show a number of still incipient researches to portray the learning difficulties of students 
of basic education in chemistry and the didactic resources used to help teachers 
overcome such difficulties and works that portray only specific realities that describe 
research for a school reality. 
 
Keywords: Didactic resources; Learning strategies; Teaching materials; 

Introdução 

No ensino de química, assim como no ensino das ciências exatas, é possível identificar 
diversas dificuldades de aprendizagem que tem como consequência a falta de interesse 
dos estudantes na aprendizagem de conceitos relacionadas a essa área de 
conhecimento e reforçar a aquisição de concepções alternativas na aprendizagem de 
fenômenos ou conceitos próprios das ciências da natureza. 
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No intuito de auxiliar os professores com os problemas enfrentados por professores da 
educação básica no no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de química 
inorgânica, esta pesquisa apresenta uma revisão das principais estratégias de ensino 
relativas ao ensino de conceitos referente aos conteúdos de estrutura atômica, ligações 
químicas e ácidos/bases. 

  

 
Metodologia 

 

Para realizar o levantamento dos artigos, foi feita uma busca no banco de dados do 
portal de periódicos da CAPES/MEC e portal SciELO (The Scientific Electronic Library 
Online) a partir de combinações de palavras-chaves relacionadas às nomenclaturas 
normalmente encontrada em livros de química geral para os conteúdos de estrutura 
atômica, ligações químicas e ácidos/bases. Para fins da pesquisa no portal da 
CAPES/MEC utilizamos a ferramenta de busca avançada do portal e no portal SciELO 
utilizamos a ferramenta de pesquisa de artigos, pois tais ferramentas permitem o uso da 
terminologia comum em português, inglês e espanhol. Uma variedade de combinações 
de palavras-chaves foi utilizada na busca, assim, termos/terminologias como atividade 
experimental, modelização (modelos e analogias), situações problemas, 
experimentação, atividades lúdicas, problematização, CTS, software dentre outras 
foram utilizadas. São exemplos de combinações: 

Experimentação + (estrutura atômica ou ligações químicas ou reações químicas ou 
ácidos e bases); 

Problematização + (estrutura atômica ou ligações químicas ou reações químicas ou 
ácidos e bases); 

Atividade lúdica + (estrutura atômica ou ligações químicas ou reações químicas ou 
ácidos e base); 

Software + (estrutura atômica ou ligações químicas ou reações químicas ou ácidos e 
bases); 

Modelização + (estrutura atômica ou ligações químicas ou reações químicas ou ácidos 
e bases); 

A partir dessa busca, foi possível identificar artigos com propostas de ensino relativas a 
cada um desses conteúdo (1 - estrutura atômica, 2 - ligações químicas e 3 - 
ácidos/bases), como também algumas propostas existentes na literatura que podem 
ajudar os professores da educação básica a minimizar problemas de aprendizagem para 
esses conteúdos. Como o foco da pesquisa era os trabalhos classificados na categoria 
“dificuldades e concepções dos estudantes”, apresentamos em forma de tabelas essas 
estratégias relatadas na literatura especializada para o processo de ensino e 
aprendizagem da química. 

Ainda como forma de ampliar o levantamento bibliográfico foram realizadas buscas em 
base de dados como o google acadêmico priorizando a seleção de artigos que foram 
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publicados em revistas especializadas na área de ensino de ciências, uma vez que a 
intenção do estudo é manter a validade e confiança na produção dos dados desta 
pesquisa a partir das publicações realizadas por pesquisadores da área de ensino de 
química/ciências. 

Nos critérios de seleção dos artigos procuramos selecionar apenas as propostas que 
traziam (eram completas). Isso se deve ao fato desta pesquisa se preocupar com os 
professores pegarem o material e já ter um direcionamento objetivo para replicar em 
suas salas de aula. Isso também aconteceu porque em alguns artigos encontrados 
observamos que não existia o detalhamento da proposta (tipo: dizia que era uma 
proposta com abordagem de situação problema, mas não apresentava a situação 
problema; dizia que era uma proposta com situação experimental, mas não apresentava 
os experimentos propostos, etc) de forma geral ficou evidente que este tipo de artigo 
não poderia ajudar os professores a replicar essas situações (estratégias) em sala de 
aula. 

 
Resultados e Discussões 

 

A pesquisa permitiu a montagem de um banco de dados relativos às dificuldades de 
aprendizagem e concepções alternativas de conceitos referentes ao conteúdo de 
estrutura atômica, ligações químicas e ácidos e bases e a partir deste material 
montamos um catálogo com as diferentes dificuldades e concepções encontradas como 
também selecionamos os recursos didáticos utilizados por professores para auxilia-los 
no ensino desses conteúdos. Dentre os recursos e materiais didáticos encontrados, 
podemos citar o uso de situações problema, atividades experimentais, abordagem 
histórica, atividades lúdicas, uso de analogias e modelagens. 

Um exemplo é o artigo "PROPOSTA DE ENSINO PARA INTRODUÇÃO AO TEMA 
INTERAÇÕES INTERMOLECULARES VIA MODELAGEM" que faz uso de modelos, 
onde fica claro que atividades desse tipo contribuem para o processo de ensino e 
aprendizagem de temas tão abstratos. O uso dessa estratégia, torna acessível ao 
professor os conhecimentos prévios dos alunos, enquanto numa situação de ensino 
tradicional eles só poderiam ser verificados através de avaliações ao final do processo 
de ensino. 

 
Conclusão 

 
O levantamento das estratégias de ensino utilizadas por professores da educação 
básica para auxiliar no ensino de conceitos como teorias ácidos e bases, estrutura 
atômica e ligações químicas apresentado neste trabalho, permite ao professor focar 
suas aulas no ensino e aprendizagem dos conceitos e/ou dificuldades que apresentaram 
maior incidência entre os estudantes do ensino médio quando se trata do ensino de 
química inorgânica e selecionar as melhores estratégias de ensino para garantir uma 
aprendizagem significativa por parte dos alunos. 
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TÍTULO: As características das empregadas domésticas residentes no Nordeste, 

durante o período de crise econômica e política no Brasil, 2015-2017 

Resumo 

O presente trabalho buscou verificar como se deu a questão das características das 
empregadas domésticas residentes no Nordeste, durante o período de crise econômica 
e política no Brasil em 5 variáveis. As variáveis estudadas foram: A força de trabalho 
feminina, renda, idade, escolaridade e a condição de trabalho/contribuição 
previdenciária. Com isto, foi possível verificar a dinâmica do emprego doméstico quando 
afetado por uma situação de crise. 
 
Palavras-chave: Crise , Emprego Doméstico , Domésticas , Brasil , Nordeste . 

TITLE: The characteristics of domestic workers living in the Northeast, during the period 

of economic and political crisis in Brazil, 2015-2017 

Abstract 

The present study sought to verify how the question of the characteristics of domestic 
servants living in the Northeast of Brazil occurred during the period of economic and 
political crisis in Brazil in 5 variables. The variables studied were: The feminine work 
force, income, age, schooling and the work condition/social security contribution. With 
this, it was possible to verify the dynamics of domestic employment when affected by a 
crisis situation. 
 
Keywords: Crisis , Domestic Employment , Domestic , Brazil , Northeast . 

Introdução 

Este plano de trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa “As especificidades do 
emprego doméstico no território nordestino”. As primeiras etapas do projeto foram 
direcionadas à revisão bibliográfica sobre o emprego doméstico no Brasil e às análises 
quantitativas dos dados secundários, que permitiram traçar o cenário dessa ocupação 
no Nordeste, de 2004 a 2014. Estes resultados foram analisados de forma comparativa 
com o Brasil, que representa a realidade média da população brasileira, e com o 
Sudeste, onde o emprego doméstico possui um grau de precariedade menor do que nas 
demais regiões (Myrrha e Wajnman, 2007). Os resultados evidenciam que a 
participação do emprego doméstico na força de trabalho feminina de 2004 para 2014 
reduziu no Brasil, no Sudeste e no Nordeste, em partes devido à expansão dos 
investimentos na educação e o consequente aumento da escolaridade das mulheres, 
as quais passaram a ter uma melhor qualificação para assumir outros tipos de trabalho. 
Contudo, o aumento da escolaridade não foi apenas para aquelas que deixaram de ser 
empregadas domésticas ou que nem mesmo se tornaram, esse fenômeno também 
atingiu as mulheres ocupadas nesta categoria em todas as regiões brasileiras, 
reduzindo significativamente o percentual de mulheres com menos de 9 anos de 
estudos. O percentual de mulheres domésticas com menos de 9 anos de estudo teve 
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uma redução significativa nessa década, principalmente para o Nordeste, onde reduziu 
de 87% para 72,8%, de 2004 para 2014. Uma hipótese é que as domésticas vivenciaram 
um aumento de escolaridade ainda maior que a população brasileira como todo, uma 
vez que o emprego doméstico se caracteriza como uma ocupação que exige pouca 
qualificação educacional e profissional, sendo por isso, uma das poucas oportunidades 
de trabalho para aqueles menos escolarizados. Ou seja, essa é uma ocupação que 
historicamente absorveu pessoas com menor escolaridade, tendo, portanto, um 
potencial de ganho de escolaridade maior que demais ocupações. As mulheres 
residentes no Sudeste foram a mais beneficiadas com a transição para outras 
ocupações, uma vez o percentual de mulheres ocupadas no emprego doméstico que 
era de 20,02% em 2004 passou para 15,58% em 2014. No Nordeste, a participação do 
emprego doméstico na força de trabalho feminina já era 15,62% em 2004, ou seja, mais 
baixa do que no Sudeste, o que pode ser consequência das diferenças regionais na 
demanda por esse tipo de serviço. Inclusive, a região Sudeste atraiu, por muito anos, 
as mulheres nordestinas para trabalharem como empregadas domésticas. No Nordeste 
não houve uma variação significativa ao longo da década na proporção de mulheres 
domésticas no mercado de trabalho feminino. Uma possível justificativa para esse 
comportamento é que, apesar do Nordeste também ter se beneficiado com o aumento 
da escolaridade, a população nordestina ainda vivencia uma menor escolaridade do que 
as demais regiões brasileiras, o que possibilita um estoque de massa trabalhadora para 
o emprego doméstico, capaz de repor aquelas que deixaram a ocupação porque tiveram 
novas oportunidades após a aumento da escolaridade e aquelas que deixaram de se 
inserir nesta ocupação, devido sua trajetória escolar diferenciada em relação as 
mulheres mais velhas de sua família. Em termos de vínculo empregatício, o Nordeste 
também ocupa a pior posição. Apesar dos avanços legislativos em busca de maior 
igualdade de direitos para os empregados domésticos perante aos demais 
trabalhadores vinculados a CLT, a proporção de mulheres mensalistas sem carteira 
assinada no Nordeste em 2014 era de 56,16%, um percentual maior que no Sudeste 
em 2004 e bem próximo ao vivenciando pelo Brasil, também 2004. Esse resultado 
demostra o quão essa região está atrasada no seu processo de formalização do 
emprego doméstico. Em termos de rendimento, a precariedade dessa ocupação no 
Nordeste também é bastante evidente na comparação com Brasil e Sudeste. Apesar da 
proporção de mulheres com renda abaixo de meio s 
 
Metodologia 

 
Analisar descritivamente por meio de software do tipo científico SPSS as informações 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD a partir do ano 2015 até o ano 
de 2017 e identificar, por meio do modelo de Poisson, quais características 
demográficas e socioeconômicas das mulheres empregadas domésticas estão 
associadas à prevalência da formalidade no emprego doméstico. 
 
Resultados e Discussões 

 
De acordo com os dados da PNAD entre os anos de 2015 e 2017 é possível pontuar 
algumas características do trabalho doméstico no Brasil, Nordeste e Sudeste. FORÇA 
DE TRABALHO FEMININA: A força de trabalho feminina mostra a porcentagem de 
mulheres que estão no trabalho doméstico. De acordo com a análise das variáveis. 
Nessa análise é possível notar que no ano de 2015 e 2016 o trabalho doméstico tem 
um leve aumento, o que torna a cair no ano de 2017. Em média, cerca de 15% das 
mulheres trabalham no emprego doméstico no Brasil. FAIXA ETÁRIA DO TRABALHO 
DOMÉSTICO: A faixa etária do trabalho doméstico no Nordeste se concentrava no 
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grupo entre 30 e 39 anos, com cerca de 30% das concentrações das empregadas 
domésticas, mas a partir do ano de 2015, teve uma diminuição nesse percentual de 3%. 
Porém nas faixas etárias acima de 40 anos houve um aumento na quantidade de 
empregas domesticas atuantes. RENDIMENTO DAS EMPREGADAS DOMESTICAS: 
No Nordeste, foi possível verificar que o percentual de pessoas que ganham até meio 
salário mínimo aumentou, o que pode significar que aumentaram os trabalhos informais. 
E em contrapartida, diminui o percentual das pessoas que ganham um salário mínimo. 
ESCOLARIDADE DAS EMPREGADAS DOMÉSTICAS: Em relação a escolaridade, não 
há nada muito expressivo nos índices. Porém é possível verificar que houve um 
pequeno aumento nos anos de estudos das empregas domesticas, e diminuiu o 
percentual das pessoas que estudam por menos tempo, mas foi uma mudança não 
muito significativa. 
 
Conclusão 

 
Conclui-se que o emprego doméstico sofreu alterações em sua formalidade no período 
estudado , aumentando a informalidade e a inserção das mesmas nesse tipo de trabalho 
. 
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TÍTULO: O diálogo entre o PPP dos cursos de Química da UFRN e as provas e relatórios 

do ENADE: o que podemos aprender? 

Resumo 

Este relatório visa apresentar as atividades realizadas como bolsista do projeto 
aprovado pelo Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN intitulado “O diálogo entre o PPP 
dos cursos de Química da UFRN e as provas e relatórios do ENADE: o que podemos 
aprender?” alusivo ao ENADE 2014. Neste sentido, o presente documento buscará 
apresentar a metodologia de análise dos relatórios e a organização dos dados em 
planilhas. Além disso, apontar em linhas gerais como se organizou o exame, a sua 
importância e o tratamento dos dados estatísticos da avaliação, em formato de planilha. 
Como resultados, serão destacados o desempenho geral das instituições participantes 
do projeto e os cursos, a saber UFRN, UFU, UTFPR e UFAM, nos cursos de Licenciatura 
e Bacharelado em Química. 
 
Palavras-chave: ENADE. Dados estatísticos, Desempenho. 

TITLE: The dialog between PPPs of undergraduate chemistry courses of UFRN and the 

exams and reports of ENADE: what can we learn? 

Abstract 

This report aims to present the activities carried out as a grant holder to the project 
approved by the Call for Research Grants of UFRN entitled "The dialogue between the 
PPP of the courses of Chemistry of UFRN and the evidence and reports of the ENADE: 
what can we learn?" alluding to ENADE 2014. In this sense, the present document will 
seek to present the methodology of analysis of the reports and the organization of the 
data in spreadsheets. In addition, to outline how the examination was organized, its 
importance and the treatment of the statistical data of the evaluation, in a spreadsheet 
format. As results, the general performance of the institutions participating in the project 
and the courses, namely UFRN, UFU, UTFPR and UFAM, will be highlighted in the 
licentiate and bachelor's degree courses in Chemistry. 
 
Keywords: ENADE. Statistical data, Performance. 

Introdução 

A seguinte produção se refere às atividades pertencentes a bolsa de iniciação científica 
(renovação agosto/2018 a julho/2019), referente ao projeto “O diálogo entre o PPP dos 
cursos de Química da UFRN e as provas e relatórios do ENADE: o que podemos 
aprender?”, de forma a apresentar os procedimentos e práticas que estão envolvidos 
como ações inerentes ao bolsista. Deste modo, apresentaremos os principais objetivos 
do projeto, ou seja, apresentar como o exame em questão é organizado e quais 
resultados podem ser extraídos a partir dos relatórios de cursos. Os resultados foram 
analisados para as seguintes Instituições de Ensino Superior: Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU); Universidade Federal do Amazonas, campus Manaus (UFAM); 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus Natal (UFRN); Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba (UTFPR). Para cada IES, foram 
avaliados os cursos de Bacharelado em Química e Licenciatura em Química. 

Esta pesquisa se fundamenta uma vez que os cursos de química da UFRN 
(Bacharelado, Licenciatura e Química do Petróleo) passaram por profundas mudanças 
nos Projetos Políticos Pedagógicos, tanto para adequar a demanda do mercado, como 
também para minimizar os índices de evasão e propor uma formação de melhor 
qualidade. Um dos elementos que retroalimenta as discussões nas estruturas 
curriculares dos cursos de ensino superior é o Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (ENADE). 

Dentro deste contexto de mudança tanto no Sistema de Avaliação Nacional como no 
âmbito interno dos cursos de Química da UFRN, somado à reformulação da estrutura 
curricular ocorrida entre 2008 e 2010 nos cursos de Química desta instituição, duas 
questões se materializam, a saber: 

1) As operações cognitivas exigidas aos concluintes dos cursos de Química nas 
questões do ENADE com relação ao conhecimento específico refletem as mudanças 
nas estruturas curriculares dos cursos? 

2) Que elementos orientadores a análise das questões do ENADE, dos relatórios e das 
estruturas curriculares podem subsidiar um olhar aos Projetos Pedagógicos dos Cursos 
em termos de operações cognitivas de alta ordem e, consequentemente, uma melhor 
formação profissional? 

Assumimos que as operações cognitivas envolvidas em uma taxonomia das tarefas 
(anexo 1) de aprendizagem e avaliação seguem o referencial de Alonso (2000). 
Segundo este referencial, o critério que distingue o nível de dificuldade é a 
compreensão. De uma forma bem resumida, uma tarefa é classificada como não 
compreensiva quando o objetivo é verificar a capacidade de recordar a informação na 
forma como ela foi apresentada. Já a tarefa é classificada como compreensiva quando 
o objetivo é construir ou reconstruir o significado da informação apresentada. 

Anexo 1: Tabela da taxonomia das tarefas. 

Entre as operações cognitivas (anexo 2) envolvidas nas tarefas, podemos citar: 
identificar, memorizar, aplicar, resumir, interpretar, generalizar, comparar, classificar, 
organizar dados, criticar, induzir, argumentar, criar, imaginar, planejar, pesquisar. Cabe 
destacar que as tarefas de ordem superior requerem operações cognitivas exigidas nas 
tarefas de ordem inferior. 

Anexo 2: relação entre operações cognitivas e a Taxonomia das tarefas. 

O presente projeto possui a relevância de desenvolver uma matriz de referência de 
operações cognitivas exigidas na avaliação dos conhecimentos adquiridos pelos 
graduandos dos cursos de química da UFRN. Pode sinalizar tanto as equipes de 
elaboração das questões do ENADE como também a comunidade acadêmica que 
desenvolve o projeto pedagógico em suas instituições de origem que se dirijam a 
habilidades de pensamento de alta ordem. 
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Metodologia 

 
A análise dos resultados foi realizada a partir do relatório síntese do INEP, tal qual dos 
relatórios de cada IES em seus cursos de Bacharelado e Licenciatura, como 
apresentado nas referências. Como critério foi adotada algumas categorias de análise, 
para posteriormente organizar em uma planilha executada através do software Windows 
Office Excel. 
 
Para a organização dos dados e visando o avanço deste trabalho foi pensada e 
executada uma estratégia na qual pudesse agrupar os principais dados presentes no 
relatório, assim como atribuir incrementos e novas informações baseadas no mesmo. 
Sendo assim, foram elaboradas planilhas utilizando a ferramenta Excel 2016. 
 
O layout das planilhas (exemplo no anexo 3) é sempre o mesmo para manter um padrão, 
facilitando a organização e a visualização. As questões objetivas estão em primeiro 
plano e suas informações estão dispostas em colunas. 
 
Anexo 3: layout geral das planilhas. 
 
As primeiras duas colunas são referentes às questões e à sua devida área, 
respectivamente. A terceira coluna refere-se ao percentual de acerto (exemplo gráfico 
no anexo 4), possuindo seis sub-colunas, respectivamente: Instituição de ensino 
superior (IES), Estado, Região, Categoria administrativa, Organização acadêmica, 
Brasil. 
 
Anexo 4: percentual de acerto para o curso de licenciatura da UFRN no ano de 2014. 
 
Na quarta coluna é realizado um cálculo simples de variação de acerto (gráfico gerado 
pode ser consultado no anexo 5) baseado no desempenho de cada IES, sendo realizado 
com a seguinte equação: (Variação de acerto = percentual de acerto da IES - percentual 
de acerto de cada comparativo). Neste gráfico, cada barra comparativa da variação de 
acerto refere-se ao Estado, à Região, à Categoria administrativa, à Organização 
acadêmica, e ao Brasil. Este percentual possui uma escala de cores que discrimina de 
acordo com a sua intensidade, o tamanho do valor comparado a própria porcentagem, 
isto é, valores mais próximos de 100% correspondem a um verde mais escuro, valores 
intermediários entre 99% e 1% continuam verdes com variação dependendo de seu 
tamanho, valores próximo ou iguais a 0% possuem a cor branca, e valores negativos 
próximo de -100% foram postos com vermelho mais escuro, valores entre -1% e -99% 
estão em tons variantes da cor, assim como nos valores positivos de cor verde, com a 
variação dependendo de sua ordem. 
 
Anexo 5: variação de acerto para o curso de bacharelado da UFRN no ano de 2014. 
 
Na quinta coluna da planilha elaborada nesta pesquisa são dispostas as alternativas 
assinaladas, que podem ser A, B, C, D, E ou sem informação (SI). Caso a alternativa 
não tenha sido assinalada pelo executor, estes dados são apresentados em 
porcentagem, totalizando sempre a soma de todos em 100%. Utiliza-se uma legenda de 
cor, sendo a cor azul indicando a alternativa correta e a cor vermelha indicando as 
alternativas que estão incorretas e que tiveram um percentual considerável de vezes 
em que foram assinaladas. Isso permite realizar, por exemplo, uma análise dos 
distratores para entender o que leva tantos egressos a assinalar uma mesma alternativa 
incorreta. 
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Na sexta e sétima coluna, respectivamente, são dispostos os índices de facilidade e de 
discriminação. O primeiro índice é classificado de acordo com a porcentagem de acerto 
de cada questão objetiva. Já o segundo é uma forma adotada pelos estatísticos do INEP 
para permitir que haja melhor diferenciação de desempenho entre os estudantes, 
partindo do preceito de que se os alunos que estão indo melhor erram uma questão e 
os que estão indo mal acertam a acertam, esta questão não deve ser tomada em conta 
na construção do resultado. 
 
Ambos são dados estatísticos medidos de acordo com o desempenho de todo o país. 
Caso o índice de discriminação tenha um valor fraco, a referida questão é considerada 
anulada da análise, pela incapacidade de medir o desempenho qualitativo, deixando 
implícito que os que acertaram, provavelmente obtiveram êxito de forma randômica. 
 
Por fim, nas questões discursivas, a forma de organização foi a mesma do percentual 
de acerto, respectivamente: IES, Estado, Região, Categoria administrativa, Organização 
acadêmica, Brasil. Como colunas secundárias são apresentados os dados relativos à 
média de acerto e o desvio padrão referentes a cada questão. Houve também, uma 
organização por meio de escala de cores, em que os valores mais próximos de 100 
estão em cor amarela intensa e perdem a sua intensidade a medida que se aproximam 
de 0, este sendo indicado na cor branca, como pode ser demonstrado em uma das 
colunas do anexo 6. 
 
Anexo 6: legenda geral das planilhas. 
 
A legenda acima foi criada com o intuito de otimizar a forma de visualizar a grande 
quantidade de informações contidas nas planilhas. Assim, é possível de forma dinâmica 
e autoexplicativa visualizar o que cada fonte, cor e valor significam em cada grupo de 
dados presente. 
 
Resultados e Discussões 

 

O Banco de Dados de Análises do ENADE, como já apontado, apresenta uma série de 
variáveis (categorias) que podem ser comparadas e expressas em termos de gráficos 
em função dos parâmetros desejados por cada instituição. A seguir foi exemplificado o 
funcionamento do Banco de Dados de Análise do ENADE em termos de algumas das 
categorias: 

a) Percentual de acerto 

Esta categoria pode ser comparada com os resultados do curso para cada Estado, 
Região, IES públicas, IES privadas e de todas as IES do país. É possível selecionar as 
variáveis desejadas no Banco de Dados. 

Por exemplo, no gráfico a seguir selecionamos como variáveis o comparativo entre o 
percentual de acerto dos estudantes em 2014 das ‘questões de conhecimento geral do 
curso de Licenciatura em Química da UFRN’ com os resultados obtidos em outras IES 
participantes do projeto (UFU, UFAM, UFTPR), do Estado do RN, do Nordeste e do 
Brasil. Analisando a (anexo 7), é possível inferir que o desempenho das instituições 
participantes do Projeto apresenta certa linearidade, uma vez que não há nenhuma 
coluna do gráfico se destacando das outras. 
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Anexo 7: Percentual de acerto das questões de conhecimento geral para o curso de 
licenciatura em Química no ano de 2014 da UFRN, do Estado do RN, do Nordeste, das 
Universidades (UFU, UFAM, UFTPR) e do Brasil. 

b) Variação de acerto 

Outra categoria é a variação de acerto expressa nos relatórios dos cursos, os quais 
podem também ser comparados. Por exemplo, no gráfico a seguir selecionamos no 
Banco de Dados a variação de acerto das questões dos estudantes do curso de 
Bacharelado em Química da UFRN no ano de 2014 com o resultado do mesmo curso 
de outras instituições de ensino do RN públicas, privadas e do país (anexo 8). 

Anexo 8: variação de acerto para o curso de bacharelado em Química no ano de 2014 
da UFRN, de outras instituições de ensino do RN públicas, privadas e do país. 

Analisando o gráfico acima, é possível observar a relação entre o percentual de acerto 
dos estudantes do curso de Bacharelado em Química da UFRN no ano de 2014 
referente a outras IES, por exemplo, para valores positivos, pode-se inferir que a 
instituição obteve um desempenho melhor em relação à região, ou a outras 
universidades ou referente a todo o país. 

c) Alternativas assinaladas 

Este item permite traçar gráficos em função do conhecimento químico (área de 
conhecimento) e o percentual obtido pelos participantes. Por exemplo, o gráfico a seguir 
expressa as alternativas assinaladas pelos estudantes do curso de Bacharelado da 
UFTPR na prova do ENADE de 2014 com relação ao conteúdo 

de Química Analítica (anexo 9). 

Anexo 9: alternativas assinaladas pelo curso de licenciatura da UFTPR no ano de 2014. 

Este recurso do Banco de Dados de Análise do ENADE permite ao corpo docente das 
instituições participantes do projeto realizar uma reflexão não somente sobre os 
conceitos científicos presentes em cada uma das alternativas da questão, mas também 
discutir junto ao Núcleo Docente Estruturante o que pode ter levado o graduando a 
assinalar tal item, isto é, pode contribuir para uma discussão dos resultados junto a 
comunidade acadêmica de cada curso. Também permite reflexões sobre o conteúdo 
programático dos componentes curriculares e, principalmente, as operações cognitivas 
exigidas para a resolução das questões. Vale salientar que a questão 5, do gráfico 
anterior, foi anulada e por isso não há valores de porcentagem atribuídos. 

d) Operações cognitivas e índice de facilidade 

Foi proposta a classificação visual e gráfica, bem como a comparação do índice de 
facilidade e as operações cognitivas exigidas das questões do ENADE para cada curso 
das instituições participantes. Por exemplo, o gráfico a seguir ilustra a comparação 
referente as questões do conteúdo de Química Orgânica pelo Curso de Bacharelado 
em Química da UFRN na prova do ENADE de 2014 (Anexo 10). 

Anexo 10: índice de facilidade comparado às operações cognitivas referente à prova de 
2014 (Bacharelado, UFRN). 
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Analisando o gráfico acima, é possível inferir que algumas questões embora tenham um 
baixo índice de facilidade (a questão sendo classificada como difícil quanto menor for o 
valor atribuído a tal índice) possuem um valor elevado atribuído às operações cognitivas 
(quanto maior o valor, menos operações cognitivas serão exigidas na resolução da 
questão). 

Estas operações cognitivas quando comparadas ao índice de facilidade são a grande 
chave da pesquisa. Deste modo, podemos verificar o quanto realmente está sendo 
exigido do discente em cada questão através das operações cognitivas necessárias 
para sua resolução, enquanto que a simples análise do índice de facilidade leva em 
conta apenas o percentual de acerto para determinar se a questão é fácil ou difícil. 

 
Conclusão 

 

A construção do Banco de Dados de Análise do ENADE consiste em uma ferramenta 
que pode contribuir com os atores (Núcleo Docente Estruturante, docentes, discentes) 
envolvidos na formação de recursos humanos tanto do Bacharelado como da 
Licenciatura em Química. Destacamos que esse projeto nasceu de discussões e 
reflexões internas durante o processo de revisão do Projeto Pedagógico dos Cursos de 
Química da UFRN e que tomaram corpo junto a outros parceiros. Com o 
desenvolvimento deste projeto, pudemos elaborar uma ferramenta que visa contribuir 
com reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem de conceitos. 

Entendemos que a prova do ENADE deve contribuir com os cursos na melhoria da 
formação dos recursos humanos, em um processo de retroalimentação, buscando a 
qualidade. 

Após a conclusão das planilhas e análise dos dados, o futuro do projeto permeia a 
criação de uma plataforma web, na qual as informações possam ser reproduzidas de 
forma a realizar a divulgação científica e abranger a sociedade em uma linguagem mais 
usual. 

A taxonomia de Alonso desempenhou papel fundamental para uma adequação 
numérica a fim de compararmos o grau de dificuldade de cada questão via análise das 
operações cognitivas exigidas com os dados estatísticos disponibilizados pelo INEP. 

A presente produção foi apresentada com êxito no XII ENPEC (Encontro Nacional de 
Pesquisa em Educação em Ciências), em que o debate se manteve sempre produtivo, 
dando luz a ideias para continuidade do projeto e divulgação do mesmo. 
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Anexo 1: Tabela da taxonomia das tarefas. 

 

 

Anexo 2: relação entre operações cognitivas e a Taxonomia das tarefas. 

 

 

Anexo 3: layout geral das planilhas. 
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Anexo 4: percentual de acerto para o curso de licenciatura da UFRN no ano de 2014. 

 

 

Anexo 5: variação de acerto para o curso de bacharelado da UFRN no ano de 2014. 

 

 

Anexo 6: legenda geral das planilhas. 
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Anexo 7: Percentual de acerto das questões de conhecimento geral para o curso de 
licenciatura em Química no ano de 2014 da UFRN, do Estado do RN, do Nordeste, das 
Universidades (UFU, UFAM, UFTPR) e do Brasil. 

 

 

Anexo 8: variação de acerto para o curso de bacharelado em Química no ano de 2014 
da UFRN, de outras instituições de ensino do RN públicas, privadas e do país. 
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Anexo 9: alternativas assinaladas pelo curso de licenciatura da UFTPR no ano de 2014. 

 

 

Anexo 10: índice de facilidade comparado às operações cognitivas referente à prova de 
2014 (Bacharelado, UFRN). 
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TÍTULO: Percepções de docentes e discentes acerca das provas de Química do 

ENADE-2014: sinalizações para o Projeto Político Pedagógico dos cursos de Química 

da UFRN 

Resumo 

 

Este relatório visa apresentar as atividades realizadas como bolsista de iniciação 
científica CNPq ao projeto “Percepções de docentes e discentes acerca das provas de 
Química do ENADE-2014: sinalizações para o Projeto Político Pedagógico dos cursos 
de Química da UFRN”. alusivo ao ENADE 2014. Mostrando como se organizou o 
exame, a sua importância, e o tratamento dos dados estatísticos da avaliação, em 
formato de planilha. Junto a proposta de metodologia utilizada com a taxonomia de 
Alonso como base. O principal resultado é o desempenho geral das instituições UFRN, 
UFU, UTFPR e UFAM, nos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Química. 

 
 
Palavras-chave: ENADE. Dados estatísticos. Desempenho. 

TITLE: Perceptions of teachers and students about the ENADE-2014 Chemistry tests: 

signs for the Pedagogical Political Project of Chemistry courses at UFRN 

Abstract 

 

This report aims to present the activities carried out as a CNPq undergraduate research 
fellow, to the project “Perceptions of teachers and students about the ENADE-2014 
Chemistry tests: signs for the Pedagogical Political Project of Chemistry courses at 
UFRN”. allusive to ENADE 2014. Showing how the exam was organized, its importance, 
and the treatment of the statistical data of the evaluation, in spreadsheet format. Along 
with the proposed methodology used with Alonso's taxonomy as a basis. The main result 
is the overall performance of the UFRN, UFU, UTFPR and UFAM institutions in the 
degree courses and bachelor in Chemistry. 

 
 
Keywords: ENADE. Statistical data. Performance. 
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O seguinte relatório se refere as atividades pertencentes a bolsa de apoio técnico do 
Conselho Nacional de Pesquisa, de nível 2A, do projeto “habilidades cognitivas exigidas 
na avaliação do ENADE: impactos no projeto pedagógico do curso de química”, com a 
atualização desenvolvida em bolsa de Iniciação do projeto “Percepções de docentes e 
discentes acerca das provas de Química do ENADE-2014: sinalizações para o Projeto 
Político Pedagógico dos cursos de Química da UFRN”, de forma a apresentar os 
procedimentos e práticas que estão envolvidos como ações inerentes ao bolsista quanto 
ao apoio técnico unido a pesquisa propriamente dita na iniciação científica. 

Outro ponto é a apresentação geral dos principais objetivos do projeto, como também, 
uma demonstração de como é organizado o EXAME e a análise dos seus resultados, 
com uma maior ênfase a edição do ano de 2014 nas seguintes instituições de ensino: 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU); Universidade Federal do Amazonas, 
campus Manaus (UFAM); Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus Natal 
(UFRN); Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba (UTFPR). Onde 
cada qual o desempenho foi racionado na avaliação no âmbito dos cursos de 
Bacharelado e Licenciatura. 

Justificativa 

Justificando-se pela sua importância na manutenção da maioria dos cursos de ensino 
superior no território brasileiro o comumente abreviado por ENADE, o Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudantes, é a forma pela qual são medidos o desempenho dos 
graduandos nos principais cursos de graduação que possuem número superior a cem. 

Para a permanência dos mesmos, é necessário que cada instituição de ensino superior 
possua uma avaliação adequada da sua qualidade de ensino, pela qual é medida por 
estrelas. Aspectos como estrutura e número publicações científicas, junto ao ENADE, 
compõem o julgamento do investimento em permanência do determinado curso na 
determinada universidade. 

Para tanto, se faz justificada uma análise estatística dos dados adquiridos por meio dos 
relatórios das provas disponíveis no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, nele, é possível acessar todas as informações 
que foram usadas como fonte ao cálculo da performance de cada curso e universidade 
da totalidade das edições anteriores iniciadas no ano de 2004. 

Partindo desta base, os professores universitários, bolsistas, e integrantes dos projetos 
inseridos na temática, podem pensar medidas para permitir uma maior disposição dos 
concluintes quanto a preparação e execução do exame, já que o mal desempenho não 
implica em nenhum privilégio nem prejuízo para os estão realizando-o, assim como, 
aprimorar o conhecimento sobre as áreas que estão sendo avaliadas de forma mais 
negativa. 

Objetivo 

O essencial intuito deste relatório é expor a produção realizada por mim, quanto ao 
cargo de bolsista, e a sua massiva importância para o desenvolvimento do projeto 
descrito anteriormente, onde cada qual etapa será melhor descrita no item da 
metodologia. 
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Como metas secundárias, estão transparecer e objetivar relevância no interesse da 
comunidade acadêmica sobre as informações referentes aos dados aqui exibidos, e o 
seu papel no quesito desenvolvedor na qualidade do ensino superior nacional, além de 
propor nova metodologia para este tipo de análise, baseada na taxonomia de Alonso, 
melhor descrita no referencial teórico. 

 
Metodologia 

 
TAXONOMIA DE ALONSO 
 
A avaliação do desempenho dos estudantes de cada curso participante do ENADE é 
expressa por meio de conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis, 
tomando por base padrões mínimos estabelecidos por especialistas das diferentes 
Áreas do conhecimento. (INEP, 2011) 
 
As análises realizadas no presente estudo são ancoradas na Taxonomia das tarefas de 
aprendizagem e avaliação (Alonso, 2000), onde para cada questão do ENADE são 
exigidas determinadas tarefas do estudante. Tais tarefas podem ser classificadas a 
partir do seu nível de dificuldade cognitiva, sendo definidas como Mínimas e Máximas. 
 
Segundo Alonso (2000), uma tarefa é classificada como não compreensiva quando o 
objetivo é verificar a capacidade de resgatar a informação da maneira que ela foi 
apresentada. E quando é classificada como compreensiva faz-se necessária uma 
reconstrução de significados a partir da informação apresentada. No entanto, para as 
tarefas de dificuldade máxima também são exigidas as operações cognitivas de nível 
inferior, como demonstra a tabela 2. 
 
Portanto, baseado nesse referencial são realizadas as análises em relação às 
operações cognitivas exigidas ao aluno durante a realização da prova, bem como alguns 
outros aspectos são levados em consideração como habilidades e competências, 
conteúdos químicos necessários e outros aspectos que poderiam interferir diretamente 
no entendimento da questão. 
 
A análise dos resultados foi realizada a partir do relatório síntese do INEP, tal qual dos 
relatórios de cada IES em seus cursos de Bacharelado e Licenciatura, como 
apresentado nas referências. Como critério foi adotada algumas categorias de análise, 
para posteriormente organizar em uma planilha executada através do software Microsoft 
Office Excel, utilizando-se também da elaboração de gráficos, com intuito de transmitir 
os dados de maneira mais intuitiva. 
 
As categorias de análise correspondem aos dados expostos anteriormente no objetivo. 
Todas estas informações foram extraídas apenas das IES adotadas pelo projeto. 
 
Para a organização dos dados e visando o avanço deste trabalho foi pensado e 
executada uma estratégia na qual pudesse agrupar os principais dados presentes no 
relatório, assim como, atribuir incrementos e novas informações baseadas no mesmo. 
 
Estas planilhas, possuem elementos referentes aos relatórios do INEP indicados abaixo 
nas referências, de cada instituição analisada, sendo escolhidos como base os cursos 
de licenciatura e bacharelado. 
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As primeiras duas colunas são referentes de forma respectiva, as questões, e a sua 
devida área. A terceira coluna ao percentual de acerto (exemplo gráfico na figura 1), 
possuindo seis sub-colunas, respectivamente, Instituição de ensino superior (IES), 
Estado, Região, Categoria administrativa, Organização acadêmica, Brasil. 
 
Na quarta coluna é realizado um cálculo simples de variação de acerto (figura 2) 
baseado no desempenho de cada IES, sendo realizado com a seguinte fórmula: 
(Variação de acerto = percentual de acerto da IES - percentual de acerto de cada 
comparativo), onde, cada comparativo são o Estado, a Região, a Categoria 
administrativa, a Organização acadêmica, e o Brasil. Este percentual possui uma escala 
de cores que discrimina de acordo com a sua intensidade, o tamanho do valor 
comparado a própria porcentagem, isto é, valores mais próximos de 100% 
correspondem a um verde mais escuro, valores intermediários entre 99% e 1% 
continuam verdes com variação dependendo de seu tamanho, valores próximo ou iguais 
a 0% possuem a cor branca, e valores negativos próximo de -100% foram postos com 
vermelho mais escuro, valores entre -1% e -99% estão em tons variantes da cor, assim 
como nos valores positivos de cor verde, com a variação dependendo de sua ordem. 
 
Numa quinta coluna são dispostas as alternativas assinadas, que podem ser A, B, C, D, 
E ou sem informação (SI) - caso a alternativa não tenha sido assinalada pelo executor - 
estes dados são apresentados em porcentagem, totalizando sempre a soma de todos 
em 100%. A cor azul indica a alternativa correta, já a cor vermelha indica as alternativas 
que estão incorretas e tiveram um percentual considerável de vezes que foram 
assinaladas. 
 
Na sexta e sétima coluna respectivamente, são dispostos os índices de facilidade e de 
discriminação. O primeiro índice é classificado de acordo com a porcentagem de acerto 
de cada questão objetiva, conforme apresentado na (Figura 4). 
 
Já o segundo é uma forma adotada pelos avaliadores de permitir que haja melhor 
descrição de desempenho, partindo do preceito de que se os alunos que estão indo 
melhor erram uma questão e os que estão indo mal a acertar, esta questão não deve 
ser tomada em conta na construção do resultado, a (Figura 5), apresenta como a mesma 
é calculada. 
 
Ambos são dados estatísticos medidos de acordo com o desempenho de todo o país, 
caso o índice de discriminação tiver valor fraco, a referida questão é considerada 
anulada da análise, pela incapacidade de medir o desempenho qualitativo, deixando 
implícito que os que acertaram, provavelmente obtiveram êxito de forma randômica. Há 
também uma classificação em cores, melhor representada por meio de legenda, 
apresentada na (figura 6). 
 
Por fim, nas questões discursivas, a forma de organização foi a mesma do percentual 
de acerto, respectivamente, IES, Estado, Região, Categoria administrativa, Organização 
acadêmica, Brasil. Como colunas secundárias estão a média de acerto e o desvio 
padrão referentes a cada questão. Houve também, assim como, na variação de acerto 
uma organização por meio de escala de cores onde os valores mais próximos de 100 
estão em cor amarela intensa e perdem a sua intensidade à medida que se aproximam 
de 0, este qual, é indicado na cor branca, conforme a (figura 7). 
 

 
Resultados e Discussões 
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O Banco de Dados de Análises do ENADE como já apontado, apresenta uma série de 
variáveis (categorias) que podem ser comparadas e expressas em termos de gráficos 
em função dos parâmetros desejados por cada instituição. A seguir foi exemplificado o 
funcionamento do Banco de Dados de Análise do ENADE em termos de algumas das 
categorias: 

a) Percentual de acerto 

Esta categoria pode ser comparada com os resultados do curso para cada Estado, 
Região, IES públicas, IES privadas e de todas as IES do país. É possível selecionar as 
variáveis desejadas no Banco de Dados. 

Por exemplo, o gráfico a seguir selecionamos como variáveis comparar o percentual de 
acerto dos estudantes em 2014 das ‘questões de conhecimento geral do curso de 
Licenciatura em Química da UFRN’ com os resultados obtidos em outras IES 
participantes do projeto (UFU, UFAM, UFTPR), do Estado do RN, do Nordeste e do 
Brasil. Analisando a (Figura 8), é possível inferir que o desempenho das instituições 
participantes do Projeto apresenta certa linearidade, uma vez que não há nenhuma 
coluna do gráfico se destacando das outras. 

b) Variação de acerto 

Outra categoria é a variação de acerto expressa nos relatórios dos cursos, os quais 
podem também ser comparados. Por exemplo, o gráfico a seguir selecionamos no 
Banco de Dados a variação de acerto das questões dos estudantes do curso de 
Bacharelado em Química da UFRN no ano de 2014 com o resultado do mesmo curso 
de outras instituições de ensino do RN públicas, privadas e do país (Figura 9). 

Analisando o gráfico acima, é possível observar a relação entre o percentual de acerto 
dos estudantes do curso de Bacharelado em Química da UFRN no ano de 2014 
referente a outras IES, por exemplo, para valores positivos, pode-se inferir que a 
instituição obteve um desempenho melhor em relação à região, ou à outras 
universidades ou referente à todo o país. 

c) Alternativas assinaladas 

Este item permite traçar gráficos em função do conhecimento químico (área de 
conhecimento) e o percentual obtido pelos participantes. Por exemplo, o gráfico a seguir 
expressa as alternativas assinaladas pelos estudantes do curso de Bacharelado da 
UFTPR na prova do ENADE de 2014 com relação ao conteúdo 

de Química Analítica (Figura 10). 

Este recurso do Banco de Dados de Análise do ENADE permite ao corpo docente das 
instituições participantes do projeto realizar uma reflexão não somente sobre os 
conceitos científicos presentes em cada uma das alternativas da questão, mas também 
discutir junto ao Núcleo Docente Estruturante o que pode ter levado o graduando a 
assinalar tal item, isto é, pode contribuir para uma discussão dos resultados junto a 
comunidade acadêmica de cada curso. Também permite reflexões sobre o conteúdo 
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programático dos componentes curriculares e, principalmente, as operações cognitivas 
exigidas para a resolução das questões. 

d) Operações cognitivas e índice de facilidade 

Foi proposta a classificação visual e gráfica, bem como a comparação do índice de 
facilidade e as operações cognitivas exigidas das questões do ENADE para cada curso 
das instituições participantes. Por exemplo, o gráfico a seguir ilustra a comparação 
referente as questões do conteúdo de Química Orgânica pelo Curso de Bacharelado 
em Química da UFRN na prova do ENADE de 2014 (Figura 11). 

Analisando o gráfico acima, é possível inferir que algumas questões embora tenham um 
baixo índice de facilidade (a questão sendo classificada como difícil quanto menor for o 
valor atribuído a tal índice) possuem um valor elevado atribuído às operações cognitivas 
(quanto maior o valor, menos operações cognitivas serão exigidas na resolução da 
questão). 

Estas operações cognitivas aliadas a comparação com o índice de facilidade são a 
grande chave do trabalho, onde partindo disso é possível verificar o quanto está sendo 
do discente em cada questão analisada e se isto é relacionado a real dificuldade imposta 
pela questão. 

 
Conclusão 

 
Após a conclusão das planilhas e análise dos dados, o futuro do projeto permeia a 
criação de uma plataforma web, na qual as informações possam ser reproduzidas de 
forma a abranger a sociedade em linguagem mais usual. 

A taxonomia de Alonso desempenhou papel fundamental para uma adequação 
numérica comparativos aos do INEP, o que permitiu resultados e uma validação dos 
mesmos. 

Por fim concluindo a análise do que foi descrito neste trabalho se fez de massivo valor 
as ações de permanência dos cursos de química da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, pois o ENADE é o responsável por avaliar os principais cursos de 
graduação do Brasil. 

Para tanto, o pior desempenho do ano de 2014, reflete a preocupação da academia 
para com as providências de continuidade da graduação, principalmente da 
Licenciatura, onde é mais alarmante. Propor as medidas mitigadoras e mais adequadas 
para a melhora do desempenho é a grande meta dos envolvidos neste projeto, visando 
sempre a melhora da educação onde ela possa e deva ser aprimorada. 

A presente produção foi apresentada com êxito no XII ENPEC (Encontro Nacional de 
Pesquisa em Educação em Ciências, onde o debate se manteve sempre produtivo, 
dando luz a ideias para continuidade do projeto e divulgação do mesmo, sendo elogiado 
muitas vezes. 
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Figura 3 

 

 

Figura 4 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1121 
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Figura 9 

 

 

Figura 10 
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TÍTULO: Ciclos no ambiente local na percepção de conhecedores que trabalham no 

campus central da UFRN e do Parque das Dunas 

Resumo 

Investigamos a percepção de pessoas que trabalham no campus central da UFRN e no 
Parque das Dunas acerca de ciclos ambientais locais e de sincronismos ou relações 
que estabelecem entre tais ciclos e influências do Sol e da Lua em nosso planeta. O 
trabalho está vinculado às ações de popularização da Astronomia do Planetário Móvel 
da UFRN - Barca dos Céus, que contemplam a produção e a avaliação de sessões 
numa perspectiva que visa promover a sensibilização para o ambiente local e o diálogo 
entre os conhecimentos científicos e os da população. A temática da sessão que a 
pesquisa subsidia, estações do ano, é usualmente abordada com ênfase em 
manifestações do ambiente desconectadas da realidade local o que aponta a 
importância de se conhecer mais sobre as expressões do ambiente de nossa cidade e 
suas mudanças cíclicas, particularmente ao longo do ano. Foram aplicadas quatro 
entrevistas semiestruturadas, em conversas gravadas em áudio, com pessoas em 
atividades que propiciam maior atenção para eventuais ciclos nos locais em foco. 
Obtivemos informações como: a época de ventos fortes, de floração dos ipês e de 
árvores frutíferas, de acasalamento de pássaros; relações estabelecidas entre a lua 
cheia e comportamento de animais, entre a irrigação de plantas, ou entre a atividade 
das abelhas, e o ciclo diário do Sol. Os dados estão sendo discutidos pela equipe do 
Planetário e após entrevistas com biólogos e apicultores, serão utilizados na produção 
de sessão sobre ano solar e estações. 
 
Palavras-chave: Ciclos ambientais. Estações. Popularização da astronomia. 

TITLE: Cycles in the local environment in the perception of connoisseurs working at the 

central campus of UFRN and Parque das Dunas 

Abstract 

We investigate the perceptions of people who work at UFRN's central campus and 
Parque das Dunas about local environmental cycles and the timing or relationships they 
establish between such cycles and influences of the Sun and Moon on our planet. The 
work is linked to the actions of popularization of the Astronomy of the Mobile Planetarium 
of UFRN - Barca dos Céus, which contemplate the production and evaluation of sessions 
in a perspective that aims to promote awareness of the local environment and the 
dialogue between scientific knowledge and those of population. The theme of the session 
that the research subsidizes, seasons, is usually approached with emphasis on 
environmental manifestations disconnected from the local reality, which points out the 
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importance of knowing more about the expressions of the environment of our city and its 
cyclical changes, particularly throughout the year. Four semi-structured interviews were 
conducted in audio recorded conversations with people in activities that provided greater 
attention to eventual cycles in the places in focus. We obtained information such as: the 
time of high winds, flowering of ipês and fruit trees, mating of birds; relationships 
established between the full moon and animal behavior, between plant irrigation, or 
between bee activity and the Sun's daily cycle. Data are being discussed by the 
Planetarium team and after interviews with biologists and beekeepers will be used in 
session production about solar year and seasons 
 
Keywords: Environmental cycles. Seasons. Popularization of astronomy. 

Introdução 

A presente pesquisa está vinculada às ações de popularização da Astronomia do 
Planetário Móvel da UFRN – Barca dos Céus, que contemplam a produção e a avaliação 
de mostras com sessões de planetário e objetos interativos, eventualmente também 
telescópios. 

As ações do Planetário têm entre seus principais objetivos fomentar uma maior 
sensibilidade, percepção, curiosidade e compreensão sobre os ciclos de nosso 
ambiente local relacionados às interações de nosso planeta com o Sol e a Lua; a 
valorização e o respeito a outras formas culturais de interação e percepção sobre as 
relações céu e terra que promovam maior cuidado com o meio ambiente; a reflexão 
sobre quem somos, sobre nossa relação com o Universo; o diálogo entre conhecimentos 
e questionamentos da população com os conhecimentos desenvolvidos pela 
Astronomia. 
 
A preocupação em concretizar um diálogo entre os conhecimentos e questionamentos 
da Ciência e os conhecimentos e questionamentos da população, que caracteriza uma 
prática de Educação não formal voltada para a popularização da ciência (KANTOR, 
2012), bem como a preocupação em avaliar os sentidos que o público constrói a partir 
das mostras que lhe são oferecidas, levaram à implementação de um projeto mais 
amplo de pesquisa pela equipe do Planetário, PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE 
SESSÕES DE PLANETÁRIO VOLTADAS PARA PÚBLICO GERAL, no qual se insere 
o estudo aqui relatado. Tal projeto, em desenvolvimento desde 2018, propõe a 
implementação e ao mesmo tempo investigação de uma metodologia específica de 
produção e de avaliação de sessões (FREITAS, 2015), na qual a etapa de produção 
das sessões prevê o levantamento da compreensão e questionamentos da população 
sobre os temas que serão abordados junto ao público. 
 
Nosso estudo dará subsídios para a produção de uma sessão sobre estações do ano, 
tendo em vista que é usual que essa temática seja abordada no ensino formal com 
equívocos ou deficiências, com ênfase em manifestações do ambiente desconectadas 
da realidade local, e próprias de países de altas latitudes (CARVALHO FILHO; 
GERMANO, 2007; SILVA, 2014). Embora o ciclo de iluminação de determinado local 
pelo Sol ao longo do ano possa ser descrito em linhas gerais por quatro fases principais 
compartilhadas pelo hemisfério como um todo, cada local e ambiente faz uso da luz e 
radiação do Sol de forma diferenciada, conforme fatores como a existência ou não de 
floresta, rios ou mares na vizinhança, ou o próprio relevo, entre outros fatores 
(CARVALHO FILHO; GERMANO, 2007; SILVA, 2014; OLIVEIRA FILHO; SARAIVA; e 
MULLER, 2019).  
 
Uma abordagem significativa e dialógica do tema nas sessões do Planetário demanda, 
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portanto, que se conheça mais sobre as manifestações e mudanças cíclicas no 
ambiente da cidade de Natal (e do nosso estado) de modo a se fomentar maior 
consciência, sensibilização e motivação das pessoas para cuidarem dele. Visto dessa 
forma, o tema das estações pode ser um dos que mais potencial apresenta para que a 
Educação em Astronomia venha a contribuir para uma maior consciência ambiental, 
uma consciência mais ampla também sobre o que compõe e interfere em nosso 
ambiente. Ao se pensar em fenômenos que ocorrem no céu e os que ocorrem na terra, 
muitas pessoas podem acreditar que o que está no espaço celeste é complemente 
desvinculado do que se encontra no espaço terrestre, contudo, os sincronismos e 
conexões que encontramos entre ciclos astronômicos e fenômenos na terra nos faz 
considerar, como Jafelice (2010, p.251), que “a relação entre as coisas do céu e meio 
ambiente é a maior que pode existir”. 
 
Visando a construção do diálogo entre conhecimentos científicos e da população sobre 
o tema das estações do ano nas futuras narrativas da sessão a ser elaborada pelo 
Planetário, nosso estudo então contemplou a realização, análise e sistematização de 
levantamento de dados em dois locais significativos de nossa cidade, o Parque das 
Dunas e o campus central da UFRN. 
 
Metodologia 

 

Em nosso levantamento de dados, foram aplicadas quatro entrevistas semiestruturadas 
entre 2017 e 2018, fazendo uso de adaptações no roteiro criado por SILVA (2014) e 
orientadora, conforme consta na dissertação de mestrado daquela autora, intitulado 
“SABERES AMBIENTAIS E ESTAÇÕES DO ANO”. Ali, entre outras abordagens acerca 
de estações do ano, é apresentada uma pesquisa junto a pescadores da praia de Ponta 
Negra, em Natal/RN, onde levantamento de dados semelhante ao nosso foi realizado. 

As entrevistas, duas na UFRN, e duas no Parque das Dunas - uma das quais com três 
pessoas simultaneamente -, se desenvolveram na forma de conversa com os 
entrevistados, de modo que não foi seguido à risca o roteiro adaptado. Houve a 
preferência por possibilitarmos falas mais livres dos participantes, a cada momento, 
observando-se contudo se alguns pontos centrais do roteiro estavam sendo cobertos, 
em particular: a identificação de períodos do ano em que determinados fenômenos 
ocorriam, naqueles locais, ou se os entrevistados faziam uso dos astros, ou levantavam 
alguma conexão entre comportamentos do Sol, da Lua, nos ciclos do ambiente que 
destacavam; a menção a aspectos que esperávamos que fossem observados diante da 
atividade realizada por eles, ou que sabíamos variar ao longo do ano, tais como os 
ventos. Quando algum item desses não estavam sendo contemplados, entrávamos 
explicitamente com a pergunta a respeito. 

O critério para escolher os entrevistados foi eles trabalharem na UFRN e/ou no Parque 
das Dunas em setores que propiciavam contato com o meio ambiente, e o contato prévio 
com pessoas daqueles locais que nos indicaram profissionais que elas sabiam estar 
sempre mais atentos para características do ambiente. Assim, no Parque das Dunas, o 
biólogo do Parque nos orientou o contato com a agrônoma, e esta, com os funcionários 
do parque que costumavam prestar atenção ou comentar sobre animais do local. 

As entrevistas, a serem sistematizadas logo adiante, foram realizadas por dois a três 
dos autores desse trabalho, em ocasiões distintas, no local de trabalho dos 
entrevistados, em momento de pausa ou de menor atividade destes e agendada 
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previamente com eles; todas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas para 
análise por autores do trabalho. 

Após transcrição em formato de texto digital, foi feita a análise de conteúdo das 
entrevistas (BARDIN, 2011), abrangendo a leitura livre inicial da conversa, e posterior 
definição de indicadores de categorias que definimos observando nossos objetivos com 
o levantamento e outras dimensões suscitadas pelos dados. Dessa forma, o texto 
transcrito foi organizado de acordo com temas, observando-se inicialmente as falas dos 
entrevistados que se referiam a diferentes elementos do ambiente: “Céu”; 
“Pássaros/aves”; “Plantas”. 

De forma complementar, para organizar as falas dos entrevistados em termos de 
“Ciclos” (tanto no ambiente, quanto no céu), buscou-se nas transcrições os indicadores: 
tempo, época, período; ano, mês, meses, nomes dos meses; estação, verão, inverno, 
primavera, outono; dia, noite, claro, escuro, noturno, diurno; Sol, Lua, estrelas, 
constelações. A maioria das palavras citadas está relacionada com a questão temporal 
em que certos acontecimentos são observados, como por exemplo, o mês que o 
cajueiro frutifica. 

O cruzamento dessas informações será sistematizado, posteriormente, então numa 
forma de calendário, por meses (ou fases da Lua) em que é possível identificar o que 
ocorre, o que marca, naquele lugar, determinado período do ano. 

 
Resultados e Discussões 

 

Antes de passarmos a relatar os principais dados obtidos de cada entrevista, façamos 
uma breve caracterização dos entrevistados e do contexto em que as mesmas 
ocorreram. 

A primeira entrevista foi realizada em agosto de 2017, com o Seu Raimundo, senhor de 
70 anos que na ocasião trabalhava no Centro de Convivências (CC), na UFRN, atuando 
na varrição e coleta de folhas há cerca de três anos e seis meses. O entrevistado nasceu 
em Florânia/RN e saiu de lá para Natal/RN em 1956. A conversa com Seu Raimundo 
foi realizada no próprio CC com duração do áudio de vinte e sete minutos. 

Uma segunda entrevista foi realizada no final de 2017 com Auxiliadora (Maria 
Auxiliadora Justino Sertão), agrônoma que trabalha com mudas no Parque das Dunas 
desde 2016, tendo o áudio duração de cinquenta e um minutos. A entrevista ocorreu no 
setor de mudas do Parque. 

Em setembro de 2018 foi realizada outra entrevista no Campus, com um conhecedor de 
abelhas, Seu Milton (Milton Alves de Araújo), que tem uma loja no CC/UFRN onde vende 
mel e alguns derivados da produção das abelhas, tais como o própolis. Essa entrevista 
teve áudio com duração de uma hora e quarenta e três minutos e ocorreu na 
Cooperativa, próxima à loja de Seu Milton. 

Em 20 de dezembro de 2018, uma nova visita foi feita ao Parque das Dunas, desta vez 
para realizar a entrevista com parte da equipe que trabalha no setor de jardinagem e 
manutenção do espaço. Esse grupo, três funcionários, foi indicado pela agrônoma que 
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foi entrevistada por nós anteriormente, como pessoas que apresentavam uma forte 
ligação com o ambiente. A entrevista teve áudio com duração de uma hora e nove 
minutos e foi realizada próximo ao setor das mudas. 

Vejamos agora uma síntese dos principais dados que obtivemos em cada entrevista. 

Entrevista 01 na UFRN: conversa com senhor que trabalha na varrição e coleta de 
folhas 

Quando se tem um trabalho relacionado de forma mais direta com a natureza, a relação 
com o ambiente local pode ser mais fortalecida e a observação de determinados 
fenômenos praticada constantemente. Isso ficou evidente na entrevista realizada em 
agosto de 2017 no Centro de Convivência (CC) da UFRN com Seu Raimundo, o qual 
trabalhava com varrição e coletada de folhas. 

Seu Raimundo relatou que tem uma época do ano em que as folhas das árvores do CC 
caem com mais frequência, indo de junho a setembro; em sua fala: “eu varro agora e 
quando olho pra trás já tá tudo do mesmo jeito”. Ressaltou ainda que nesse intervalo de 
tempo, nem todas as árvores do CC tem o mesmo período em que a folhagem mais cai, 
umas vão liberando as folhas e outras só algum tempo depois. 

Dezembro foi apontado como sendo o mês em que menos se vê folhas no chão do 
estacionamento do CC. O baixo índice de folhas caindo foi relacionado com a floração 
das árvores. Quando a árvore começa a florar, ele explica, ela “segura” as folhas, 
deixando cair poucas. 

Na época em que a entrevista foi realizada (agosto de 2017), as folhas da árvore da 
manga rosa tinham deixado de cair com mais frequência, a queda tinha se iniciado em 
junho ou julho, e tinha duração aproximada de dois meses. Ao mesmo tempo em que 
as folhas iam parando de cair, começava a floração, que para aquela árvore vai de 
agosto até janeiro, mês este que temos a fruta pronta para ser consumida. 

O tempo de floração da mangueira muda conforme a variedade considerada. No CC, o 
Seu Raimundo observa que a manga espada havia florado antes da rosa, e a cacho 
seria a última de todas, frutificando de janeiro para fevereiro. 

Outras árvores frutíferas que eram acompanhadas por seu Raimundo, ali em duas ou 
três centenas de metros quadrados de um dos lados do Centro de Convivência eram: o 
cajueiro, o tamarino, a azeitona roxa. As frutas do tamarino caíam em junho, mas em 
agosto ainda tinha fruta na árvore. A azeitona roxa, nos disse, o tempo delas é janeiro. 
O caju de lá, dá só uma vez no ano, no mês de janeiro a fevereiro. Estava florando em 
agosto, junto com a mangueira, mas iam começar a dar frutos em janeiro. 

Além de observar as árvores do local de trabalho, o entrevistado falou sobre o período 
em que mais se tem os ventos fortes: “o vento agora, nesse período do ano de agosto, 
começa o redemunho”. Ele explicara que em julho, começava, “Mas agosto pega força”, 
e vai até setembro. Foi-nos informado por ele que em agosto os ventos começam a ser 
mais intensos: “quando dá uma hora da tarde, se o caba passar por perto, leva a 
pessoa”. 

Entrevista 01 no Parque das Dunas: conversa com agrônoma sobre produção de 
mudas 
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A segunda entrevista foi realizada no Parque das Dunas, em 2017, com a agrônoma 
Auxiliadora (Maria Auxiliadora Justino Sertão), que atua na produção de mudas e 
também na proteção de plantas contra o ataque de pragas ou doenças, além de realizar 
acompanhamento das podas das árvores. 

Dentre as ações que são realizadas no Bosque dos Namorados, a parte do Parque 
aberto ao público, está a de retirada da Espada de São Jorge durante a Semana do 
Meio Ambiente. Trata-se de planta que não é natural da Mata Atlântica sendo importante 
que plantas exóticas sejam controladas, pois, entre outras coisas, podem tomar o 
espaço de uma planta nativa. 

Auxiliadora faz parte da equipe que acompanha semanalmente o período de floração e 
de frutificação das árvores no Parque. Foi-nos informado que, caso as chuvas sejam 
regulares durante o ano, as árvores frutíferas produzem as flores e os frutos dentro do 
tempo certo de cada espécie, porém, se as chuvas forem irregulares, a frutificação pode 
vir antes ou depois do período esperado. 

Para que as mudas sejam produzidas, é preciso que haja sementes das árvores 
desejadas. Segundo Auxiliadora, os meses em que se encontra mais frutos maduros, 
prontos para a coleta das sementes, são os do período de janeiro a abril, identificando, 
assim, em torno de quatro meses de produção. 

Para os apreciadores da natureza, um dos mais belos espetáculos que se pode observar 
na cidade do Natal é quando os ipês entram no período de floração. A entrevistada 
informou que no final de julho o ipê-roxo começa a florescer e depois vem, na sequência, 
o rosa, o amarelo e o branco. 

Auxiliadora falou que não utiliza os astros, ou outras informações do céu para 
desenvolver as suas atividades no Parque, no entanto, de forma indireta, ficou evidente 
a observação do Sol para a organização que faz das mudas de um lugar para outro. 

Também notamos relação com o ciclo claro-escuro no horário escolhido para a aguação 
das plantas. A agrônoma relata: “[...] porque... assim... a absorção das plantas é melhor 
à noite. Então, uma irrigação que é feita de cinco da tarde, ela tem mais... mais proveito, 
pra planta. Tem mais proveito. E se você irrigar ela de meio-dia, ela não vai ter”. Ela 
explicou que esses horários de irrigação estão relacionados com os estômatos das 
plantas; quando a irradiação solar está mais intensa, por volta do meio-dia, eles se 
fecham, dificultando a absorção da água. O Sol é fundamental para o desenvolvimento 
da vida e as plantas se adaptam para tirar o melhor proveito da energia vinda da nossa 
estrela. No entanto, ressaltou que a fotossíntese não ocorre apenas quando o Sol está 
no céu, apontou que a fotossíntese tem a fase escura e a fase clara; a escura é no início 
da noite e a clara é quando se tem a luz solar. 

Perguntada sobre se tinha alguma época específica em que apareciam formigas com 
mais frequência e ficava mais difícil controlar o manejo das mudas, ela ressaltou julho e 
agosto. 

Como o trabalho da Auxiliadora não estava ligado diretamente com o comportamento 
diário e anual dos animais no Parque, estando ela mais focada nas plantas, ela nos 
sugeriu que uma entrevista fosse feita com o André e o Manoel, jardineiros 
conhecedores de uma grande diversidade de animais. 
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Entrevista 02 no Parque das Dunas: conversa com jardineiros sobre plantas, 
animais, Lua e outros assuntos 

Em dezembro de 2018 foi feita uma segunda entrevista no Parque das Dunas, desta 
vez com os jardineiros André, Manoel e Rafael. Na ocasião, os dois primeiros 
trabalhavam há sete anos no Parque, e o último há quase um ano. Ao conversar com 
os três entrevistados, notou-se uma forte conexão deles com a natureza, tanto no que 
diz respeito à observação do comportamento dos animais, quanto ao acompanhamento 
da floração e da frutificação de certas árvores. No mês da entrevista, em dezembro, o 
Pau-brasil estava florindo (Imagem 01). 

Um dos primeiros animais a ser mencionado pelos entrevistados foi o tijuaçu, réptil com 
pintas espalhadas pelo corpo. O Manoel relata sobre o Parque das Dunas que: “aqui é 
o canto dos animais. Às vezes a gente tamo aqui, o tijuaçu aqui, passa nos pés da 
gente”. Informou ainda que o tijuaçu não muda de cor igual ao camaleão, ele “descasca”; 
e acrescentou que se alimenta de ovos de outras espécies, e de frutas como o caju. 

Por essa razão, acrescenta, esse réptil é mais visto no Parque quando está no tempo 
do caju e de outras frutas. Quando a entrevista foi realizada, em dezembro, os cajueiros 
estavam dando frutos, sendo possível ver o tijuaçu com mais frequência. 

Na conversa, os entrevistadores comentaram ter presenciado um sagui, na UFRN, se 
alimentando da seiva do cajueiro. Em seguida, tivemos o comentário do Manoel: “... ele 
adora aquela seivazinha do cajueiro; eles vêm e fura; pronto... eles tão com a pelezinha 
que é uma beleza, mas tem tempo que você vê todo mordido, o cajueiro”. Destaca em 
seguida que o sagui não fura o cajueiro para beber a seiva durante todo o ano. Em 
dezembro, os cajueiros não apresentavam perfurações. 

Outro comportamento animal relevante para ser mencionado é o acasalamento dos 
sabiás. Segundo André, “a sabiá tá na época também de acasalamento. Elas tão 
caladas agora só pra chamar a gente de mentiroso, mas é o dia todinho ‘ti ti ti ti’”. Os 
sabiás não têm um lugar específico para a postura de ovos, chegam a pôr inclusive 
dentro do orquidário do Parque. Ainda conforme André, “[...] aqui bem dizer é a casa 
delas mesmo, Sabiá da mata”. Para um filhote desse pássaro nascer, leva em torno de 
dois meses, contando a partir do acasalamento e da postura dos ovos para chocar. Em 
fevereiro, os filhotes dos sabiás estão saindo dos ovos. 

Quando buscamos informações, na entrevista, sobre se eles observavam o 
comportamento dos animais ser de algum modo influenciado pela Lua, no relato de 
Manoel encontramos algumas falas que ele teria ouvido de outras pessoas: “dizem que 
tem muitos animais que com a lua cheia eles aproveita, sai; a raposa, diz que na lua 
cheia aproveita…”. Rafael complementa: “dizem que entra até o período do cio dos 
animais na lua cheia”. É na lua cheia que a raposa (animal de hábito noturno prevalente) 
fica mais agressiva, assim como o guaxinim, e sai para comer insetos. 

Outra coisa que chamou a atenção na conversa foi que os entrevistados afirmaram ter 
observado que, quando está chovendo e a lua cheia nasce no horizonte, pára de chover. 
Para o Rafael: “… chove, chove, chove, céu tá fechado, chove. Mas na hora que a Lua 
vai sair… pára de chover. Já percebeu isso, já? Eu, pescando, já prestei atenção. Tô 
pescando aqui de noite, pá, pá, pá, começou a chover. Aí dá temporal de chuva…”. 
Durante a pescaria, quando a chuva está parando, Manoel e Rafael começam a esperar 
o surgimento da Lua. 
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No que diz respeito às chuvas, os entrevistados relataram uma interessante observação 
sobre o comportamento das formigas. Na fala de Manoel, por exemplo: “[...] a formiga 
cortadeira, a formiga cortadeira ela cortou de dia, se prepare que de noite vem chuva”. 
Ainda segundo eles, as formigas costumam trabalhar constantemente ao longo do ano, 
porém, quando está se aproximando o tempo das chuvas elas trabalham ainda mais 
para juntar uma maior quantidade de alimento e levar para as suas “casas”, de modo a 
passar a época de chuvas dispondo de comida sem precisar sair no período chuvoso. 

Durante a conversa foi perguntado aos entrevistados se eles conheciam animais que 
tinham hábitos noturnos. Embora o trabalho deles não seja durante a noite, nos deram 
a informação de que a coruja, a mãe da Lua e a raposa costumam sair mais durante o 
período da noite. 

Também tivemos, com os entrevistados, um diálogo com relação às abelhas, e se de 
algum modo o comportamento delas se relacionava com o Sol. Eles mencionaram que 
a produção do mel depende diretamente das floradas, as quais mudam conforme a 
época do ano. Outro aspecto ligado ao Sol é que as abelhas saem da colmeia durante 
o dia, e durante a noite ficam na colmeia. Rafael mencionou que no interior de Ceará 
Mirim o mel é retirado pela noite, pois é o momento que elas estão todas em um único 
lugar. 

Entrevista 02 na UFRN: conhecedor de abelhas 

Em setembro de 2018, fizemos outra entrevista na UFRN, desta vez com um 
conhecedor de abelhas, o Seu Milton; nascido em Currais Novos/RN, veio para 
Natal/RN aos 15 anos de idade, e em 1980 começou a trabalhar como jardineiro na 
UFRN. Como ele lidava com muitas flores, passou a observar as abelhas e se interessar 
pelo processo da polinização. Depois de bastante tempo de aprendizagem sobre o 
universo do mel, nos dias atuais ele tem uma loja no CC/UFRN onde vende mel e alguns 
de seus derivados (própolis, entre outros). 

Na ocasião da entrevista, pudemos identificar, por meio da diversidade de saberes 
apresentados por Seu Milton, que há uma relação relevante entre a florada de certas 
plantas e árvores distribuídas pelo Brasil, com a atividade de produção das abelhas. 
Dentre as melhores floradas brasileiras para a produção de mel, Seu Milton aponta a 
florada do cipó-uva, planta esta que pode ser encontrada na região Nordeste. Em 
novembro de 2018, estava programado para ele receber na loja o mel do cipó-uva. 

O mel da florada da Jurema, nos explicou, é produzido no inverno, que para ele quer 
dizer o período chuvoso. As plantas do estado do Rio Grande do Norte que o 
entrevistado mais deu ênfase foram: catingueira, aroeira, mofumbo, malva, catanduva, 
muçambê, maniçoba e cajueiro. A florada desta última árvore frutífera, ressaltou, produz 
um mel de boa qualidade na Serra de Santana/RN. 

Dentre as abelhas observadas pelo entrevistado, está a Mosquito. Durante o dia, nos 
explicou, ela desenvolve as atividades de coletar alimentação nas flores, e quando é 
pela noite... “ei, o mosquito veda à noite [...] Você pode vim à noite, que você vai ver, 
que eles vedam à noite”. Ele informou que a abelha mosquito fecha a entrada da 
colmeia, à noite, com cera. Essa informação de que a abelha não tem hábito noturno foi 
dada também na conversa que tivemos com os jardineiros do Parque das Dunas, 
abordada anteriormente neste trabalho. 
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Conclusão 

 

Aplicamos quatro entrevistas entre 2017 e 2018. A primeira foi realizada com Seu 
Raimundo, senhor que varre e coleta folhas no CC/UFRN. A queda de folhas foi um 
aspecto central que organizou a fala de Seu Raimundo, nos relatando que para as 
árvores do Centro de Convivência, ocorrem nos períodos de junho a setembro, sendo 
em agosto e setembro aqueles em que as folhas caem com maior frequência. Quando 
começa a floração das árvores, as folhas param de cair. E o mês mais limpo de folhas 
é dezembro, período de safra, de frutas. 

Em outra entrevista na UFRN, desta vez com o Seu Milton, conhecedor de mel, 
destacaram-se dois pontos para nós, por estarem ligados com ciclos: o primeiro, 
relacionado à marcação temporal claro/escuro, diz respeito às abelhas-mosquito não 
costumarem sair da colmeia durante o período da noite, saírem somente de dia; o 
segundo se refere à observação de que, ao longo de um ano, existem plantas e árvores, 
no estado do Rio Grande do Norte, que florescem em meses diferentes, e as abelhas 
se adaptam conforme a oferta de flores, de modo a mudar até mesmo o sabor do mel, 
ao mudar o tipo de floração disponível. Para nós foi marcante também perceber a 
sensibilidade e atenção das pessoas que entrevistamos para o ambiente. 

Devido ao envolvimento com a produção de mudas, quando se tratou de identificar o 
período de floração de árvores em Natal, principalmente os ipês (Imagem 02), a 
entrevista realizada com a agrônoma Auxiliadora foi uma importante fonte de 
informação. A observação da disponibilidade das sementes era outro aspecto focalizado 
em sua vivência do Parque. Além da conversa com ela, no Parque também 
entrevistamos três jardineiros que mostram ter uma rica bagagem de conhecimentos 
acerca do ambiente de trabalho, que vai desde observar qual o período de 
acasalamento dos sabiás, passando pelo momento do tijuaçu aparecer mais no Parque, 
associado à presença dos frutos do caju, e pelas lembranças de ouvir dizer, dos locais 
de onde vieram, da relação da lua cheia com o comportamento de animais. 

Finalizada essa primeira fase de conversas com trabalhadores do Parque das Dunas e 
da UFRN, pretende-se realizar conversas com biólogos e outros profissionais das 
ciências da natureza (do clima, em particular) para dialogar sobre algumas das 
observações e relações sugeridas no contato com as vivências de nossos entrevistados. 

Pretende-se, na continuidade do projeto do Planetário, elaborar (e avaliar) a sessão 
sobre estações do ano de modo a contemplar e refletir sobre alguns dos ciclos 
ambientais identificados, e ainda, quando cabível, de modo a se inspirar em algumas 
das narrativas trazidas pelos entrevistados para contextualizar e problematizar nossos 
conhecimentos sobre as manifestações de nosso ambiente ao longo do ano. 
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IMAGEM 01 - Floração do Pau-brasil. Fonte: Wellington Araújo 

 

 

IMAGEM 02 - Floração do Ipê-roxo. Fonte: Wellington Araújo 
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TÍTULO: Produção e caracterização de biofilmes comestíveis e sua aplicabilidade 

funcional e tecnológica 

Resumo 

A utilização de biofilmes comestíveis como película protetora de frutas e vegetais tem a 
capacidade em retardar a deterioração e aumentar a vida de prateleira. A aplicação 
desses filmes reduz o uso de materiais sintéticos, sendo uma alternativa de embalagem 
ambientalmente sustentável. A utilização de polissacarídeos, como a quitosana, tem se 
revelado alternativa viável pelo baixo custo, biodegradabilidade e ação fungicida. Esta 
pesquisa avaliou a produção e caracterização de biofilmes argilo-poliméricos à base de 
quitosana, para aplicação como retardante do amadurecimento de frutos. Foram 
elaborados 4 filmes, sendo: F1; F2; F3; e F4. Para caracterização do filme, foram 
realizadas as análises físico-químicas: Perfil de difração de raios X; Espectroscopia na 
região do infravermelho com transformada de Fourier; Microscopia eletrônica de 
varredura e Determinação de minerais por Espectrometria de fluorescência de raios-X. 
Os difratogramas de raios X apontaram para ausência de cristalinidade em todas as 
amostras. Análise de minerais demonstraram a presença de Ferro, magnésio, silício e 
alumínio. A análise morfológica dos filmes com quitosana e argila apresentaram-se com 
características heterogêneas, destacando a presença de partículas associadas à argila. 
Grupamentos químicos com ligações C-H e N-H foram constatados nos filmes. A 
caracterização dos filmes é importante para avaliar sua aplicação em frutos, 
possibilitando diferenciá-los quanto a sua composição e estrutura. 
 
Palavras-chave: filmes comestíveis, quitosana, argila. 

TITLE: Production and characterization of edible biofilms and their functional and 

technological applicability 

Abstract 

The use of edible biofilms as a protective film for fruits and vegetables has the ability to 
retard spoilage and increase shelf life. Applying these films reduces the use of synthetic 
materials and is an environmentally sustainable packaging alternative. The use of 
polysaccharides, such as chitosan, has proved to be a viable alternative for its low cost, 
biodegradability and fungicidal action. This research evaluated the production and 
characterization of chitosan-based clay-polymer biofilms for application as a fruit ripening 
retardant. Four films were elaborated, being: F1; F2; F3; and F4. To characterize the 
film, the physicochemical analyzes were performed: X-ray diffraction profile; Fourier 
transform infrared spectroscopy; Scanning electron microscopy and determination of 
minerals by X-ray fluorescence spectrometry. X-ray diffractograms pointed to the 
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absence of crystallinity in all samples. Mineral analysis showed the presence of iron, 
magnesium, silicon and aluminum. The morphological analysis of the chitosan and clay 
films presented heterogeneous characteristics, highlighting the presence of particles 
associated with the clay. Chemical groups with C-H and N-H bonds were found in the 
films. The characterization of the films is important to evaluate their application in fruits, 
allowing to differentiate them in their composition and structure. 
 
Keywords: edible films, chitosan, clay. 

Introdução 

Um estudo publicado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO) em 2011 concluiu que um terço da produção alimentar em todo o 
mundo é desperdiçado. Nos países industrializados mais de 40% é desperdiçada na 
fase de distribuição e consumo, enquanto nos países em vias de desenvolvimento este 
desperdício ocorre nas fases da colheita, pós-colheita, processamento e 
armazenamento. No cenário brasileiro, aproximadamente 30% de toda a produção 
nacional não chega ao consumidor final, isso justifica o título do Brasil ser um dos dez 
países que mais desperdiçam alimentos (FAO, 2018). 

O uso de antimicrobianos naturais e antioxidantes em revestimentos comestíveis ou 
filmes podem melhorar a capacidade dos materiais de embalagem para preservar 
qualidade dos alimentos, reduzir o uso de conservantes químicos e oferecer uma 
alternativa para satisfazer a crescente demanda dos consumidores por alimentos 
frescos e minimamente processados (Shahbazi, 2018). 

Neste sentido, o desenvolvimento de embalagem ideal para manter a qualidade destes 
produtos durante o armazenamento é de grande interesse econômico. Os revestimentos 
comestíveis à base de polímeros naturais são amplamente estudados para preservação 
de frutas e vegetais As principais vantagens são uma taxa de respiração mais lenta, 
períodos de armazenamento prolongados, retenção de firmeza e crescimento 
microbiano controlado (Velickova et al., 2013). Desta forma, a tecnologia de 
revestimento comestível é um método alternativo para prolongar a vida comercial de 
produtos revestidos. 

Os biopolímeros compreendem uma grande variedade de moléculas com diversas 
estruturas químicas que envolvem polissacarídeos, proteínas, bioplásticos, poliamidas, 
poliésteres, entre outros. Além disso, os biopolímeros são de natureza muito abundante 
e um dos principais resíduos de atividades industriais e agrícolas que contribuem para 
a poluição ambiental (Báyon et al., 2018). 

Com o intuito de produzir embalagens biodegradáveis, os biopolímeros oferecem uma 
solução para o problema de acumulação de materiais desperdiçados não degradáveis 
(YANG et al., 2008; SHARMIN et al., 2012). Ademais, boas propriedades como 
atoxicidade, baixa permeabilidade ao gás oxigênio, biocompatibilidade (BONILLA et al., 
2014), assim como, a presença de várias atividades biológicas, tais como, atividades 
antibacterianas, antioxidantes e antifúngicas (KASAAI, 2010), permite o 
desenvolvimento de filmes que interagem favoravelmente com os alimentos, aumentado 
a sua vida útil. 

A quitosana é um polissacarídeo obtido a partir da desacetilação alcalina de quitina 
natural, que é um polissacarídeo presente no exoesqueleto de marinhos invertebrados 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1139 

 

(MELO et al., 2018). A quitosana é comestível, biocompatível, não tóxica e não poluente, 
e oferece boa estética em sua aparência, boas propriedades de barreira ao vapor e 
baixo custo de produção (LIMCHOOWONG et al., 2016). Como a maioria dos 
biopolímeros, a quitosana apresenta propriedades limitadas quando comparado com os 
tradicionais polímeros derivados do petróleo. Portanto, várias estratégias têm sido 
usadas para melhorar as propriedades físicas de filmes à base de biopolímeros. Entre 
elas, a incorporação de nanopartículas em revestimentos comestíveis apresentou 
potencial para a indústria de minimamente processados (POLA et al., 2016). Dentro 
deste contexto, argilas podem ser usadas no reforço de nanopartículas na indústria de 
polímeros. As argilas incorporadas em diferentes matrizes poliméricas podem ser 
usadas para conferir resistência e melhorar as propriedades de barreira (CONNOLLY et 
al., 2019). Um exemplo de nanopartícula amplamente estudado é uma classe 
nanoargila. A matéria-prima essencial de nanoargila é montmorilonita (SLAVUTSKY et 
al., 2014). 

Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo elaborar e caracterizar filmes a 
partir de polímero natural e avaliar suas potencialidades funcionais e tecnológicas. 

 
Metodologia 

 

2.1 Material 

Os filmes à base de quitosana foram desenvolvidos no Laboratório de Microbiologia de 
Alimentos do Departamento de Nutrição/UFRN. Os materiais utilizados foram a 
quitosana Polymar, com grau de desacetilação de 86,6% e massa molecular média, 
como polímero filmogênico; glicerol (AnalytikaR, 99.5% pureza) como plastificante; 
ácido acético para solubilizar a quitosana e a argila bentonita como aditivo melhorador 
das propriedades de barreira. 

2.2 Elaboração do filme 

Após purificação por reprecipitação, as dispersões de quitosana Polymar testadas foram 
2,0% e 2.5%. As dispersões foram obtidas conforme realizado por Ghelejlu, Esmaiili e 
Almasi (2016). Para a obtenção dos filmes argilo-biopoliméricos, o mesmo processo foi 
executado, mas com adição de argila à cada dispersão obtida, na proporção de 50 mL 
de dispersão para cada 1 g de argila, sob agitação magnética por 60 minutos à 
temperatura ambiente. 

As dispersões obtidas foram transferidas para placas de Petri para secagem, em 
temperatura ambiente, até completa evaporação do solvente e formação das películas 
poliméricas, assim como realizado por Souza e colaboradores (SOUZA et al., 2018), 
com adaptações. Após a secagem, os filmes foram removidos das placas utilizando uma 
solução salina 0,85%, seguido de sucessivas lavagens com água destilada e 
armazenados em um dessecador contendo solução saturada de nitrato de cálcio, em 
condições de temperatura e umidade relativa semelhantes às ambientais, até a 
realização da caracterização dos filmes. 

2.3 Caracterização dos biofilmes 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1140 

 

O conhecimento estrutural dos biofilmes por meio da identificação da incorporação dos 
materiais, formando uma estrutura homogênea ou ainda, a separação dos mesmos, 
auxilia no entendimento de suas propriedades funcionais. Para isto foram realizadas as 
análises de Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 
(FTIR), a qual permite identificar as mudanças na sua superfície quanto no seu interior 
(Jawhari; Quintanilla; Pastor, 1994; Evora et al., 2002). 

Para avaliação da morfologia dos biofilmes foi utilizada a técnica de Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV). Segundo Batista (2004), a visualização a partir da 
microscopia eletrônica de varredura permite identificar a incorporação dos materiais 
formando uma estrutura homogênea. A avaliação da opacidade de um material 
demonstra sua maior ou menor transparência, que, segundo Villalobos et al. (2005), 
trata-se de uma propriedade importante do filme, uma vez que tem um impacto direto 
sobre a aparência do produto revestido. Os filmes também foram avaliados quanto a 
sua estrutura por difração de raios X (DRX) e quanto a análise química elementar por 
Fluorescência de raios X (FRX). 

3.4 Avaliação da atividade antimicrobiana dos biofilmes 

Foram utilizadas no ensaio as seguintes bactérias gram-positivas: Staphylococcus 
aureus, Enterococcus faecalis e Listeria monocytogenes; e as seguintes gram-
negativas: Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. A padronização do inóculo dos 
microrganismos foi realizada seguindo a metodologia descrita pelo Cockerill e 
colaboradores (2012). A partir de uma cultura bacteriana de 24 h, em ágar Mueller-
Hinton (MH, BD®, EUA), foi obtida uma suspensão microbiana em salina estéril a 0,9%, 
correspondente a 108 UFC/mL, de acordo com a escala 0,5 de McFarland. A atividade 
antibacteriana foi determinada de acordo com National Committee for Clinical 
Laboratory Standards (2009). 

 
Resultados e Discussões 

 

4.1 Caracterização 

4.1.2 Difratometria de raios X (DRX) 

A Figura 1 mostra os difratogramas de raios X para as amostras de biofilmes de 
quitosana e quitosana associada à argila bentonita. De acordo com o difratograma para 
os filmes de quitosana (2,0 e 2,5%), pode-se observar uma única banda larga 
encontrada em torno de 20-30°, com pico máximo 2θ =21º, sendo este comportamento 
típico deste polímero. Nas amostras contendo argila, foram obtidos resultados 
semelhantes, fato que pode ser explicado pela boa dispersão da argila em sua interação 
com a quitosana, neste caso, a semicristalidade da argila não alterou as características 
do polímero, possivelmente devido à baixa quantidade empregada nos filmes. 

4.1.3 Análise morfológica (MEV) 

A Figura 2 apresenta as micrografias dos biofilmes produzidos. Ao analisar a morfologia 
dos filmes utilizando somente quitosana, observa-se uma superfície com caráter 
estável, uniforme e lisa. Ao passo que, ao observar os filmes contendo argila, estes 
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apresentaram-se mais ganulosos e heterogêneos, possivelmente devido a presença de 
contaminantes presentes no filme devido a lavagem com a solução salina 0,85%. 

4.1.4 Espectroscopia na Região do Infravermelho (FTIR) 

A Figura 3 apresenta o espectro infravermelho dos filmes de quitosana e quitosana com 
argila, com exibição das bandas características. Na faixa espectral de 4000 a 500 cm-
1, a radiação do infravermelho quando absorvida converte-se em energia de vibração 
molecular, sendo possível a identificação dos grupos funcionais presentes na estrutura 
dos materiais. 

Nas películas que não contêm argila, é possível atribuir a banda entre 3.500 e 3.200 
cm-1 às ligações N-H e O-H, presentes no polímero quitosana e na água que fica 
adsorvida. Já os picos localizados pouco abaixo de 3000 cm-1 referem-se às vibrações 
de ligações C-H (CH2, CH3); e em pouco acima de 1500 cm-1 às ligações N-H de 
grupos amino (NH2). Verifica-se nas bandas de ligações C-H alquílicos em pico 
localizado em 1370 cm-1 e em 1300-1025 cm-1 a presença de ligação C-N. 

Os espectros dos biofilmes contendo argila mostram as mesmas características, de 
bandas e picos, devido à presença de quitosana. Com a incorporação da argila bentonita 
passa a ser possível observar, além dos picos característicos de ligações e grupos 
existentes na estrutura da quitosana, podem ser observados picos característicos da 
argila localizados em 1053 e 575 cm-1. 

4.1.5 Fluorêscencia de Raios X (FRX) 

As amostras foram submetidas a análise química elementar por meio da técnica de FRX 
(Tabelas 1-2). 

Ao serem comparados os filmes sem e com argila, percebe-se notável elevação nos 
conteúdos de silício e alumínio, elementos abundantes na estrutura da argila bentonítica 
(tetraedros e octaedros). Tal fato confirma a presença de argila nos biofilmes, o que 
pode ser corroborado por outras análises, como o MEV e FTIR. 

As análises de FRX detectaram possível contaminação com NaCl, utilizado na lavagem 
parcial dos biobilmes, a qual ocorreu durante o processo de elaboração destes. 
Destaca-se presença significativa de cloro em todas as amostras, especialmente na 
amostra com quitosana 2,5% com argila. O sódio também esteve presente nas 
amostras, no entanto, ressalta-se que o sódio também está presente na bentonita. Estes 
resultados apontam para necessidade de lavagem mais exaustiva na remoção dos 
biofilmes nas placas. 

4.2 Avaliação da atividade antimicrobiana dos biofilmes 

Os filmes não inibiram o crescimento das bactérias utilizadas no presente estudo, 
provavelmente as concentrações analisadas não foram favoráveis para ser identificada 
uma provável atividade antibacteriana. É importante ressaltar a necessidade de 
repetição dos ensaios variando a concentração dos filmes. 

 
Conclusão 
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Neste trabalho foram preparados e caracterizados filmes a base de quitosana e argila 
com potencial para uso como película em frutos. A adição de argila no biofilme de 
quitosana modificou sua característica estrutural, sobretudo quanto a sua morfologia, 
bem como sua composição mineral. 
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FIGURA 1. Difratograma de Raios-X dos filmes FBP4 (Quitosana 2,0%); FBP5 
(Quiotosana 2,5%); FABP4 (Quitosana 2,0% e argila 0,2%); FABP5 (Quitosana 2,5% e 
argila 0,2%). 

 

 

FIGURA 2. Micrografias (MEV) dos filmes FBP4 (Quitosana 2,0%); FBP5 (Quiotosana 
2,5%); FABP4 (Quitosana 2,0% e argila 0,2%); FABP5 (Quitosana 2,5% e argila 0,2%). 
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FIGURA 3. Espectros de FTIR dos filmes: (a) F 1 (Quitosana 2,0%) e F 2 (Quiotosana 
2,5%); (b) F 3 (Quitosana 2,0% e argila 0,2%) e F 4 (Quitosana 2,5% e argila 0,2%). 
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TABELA 1. Análise elementar por Fluorêscencia de Raios X dos filmes FBP4 (Quitosana 
2,0%) e FABP4 (Quitosana 2,0%+ 0,2% de argila). 

 

 

TABELA 2. Análise elementar por Fluorêscencia de Raios X dos filmes FBP5 (Quitosana 
2,5%) FABP5 (Quitosana 2,5% e argila 0,2%). 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1147 

 

CÓDIGO: SB1359 

AUTOR: LORENNA LARISSA FERREIRA COSTA 

COAUTOR: DANIEL LUCAS DANTAS DE FREITAS 

COAUTOR: KASSIO MICHELL GOMES DE LIMA 

ORIENTADOR: TIRZAH BRAZ PETTA LAJUS 

 

 

TÍTULO: Utilização da espectroscopia como parâmetro de rastreamento em pacientes 

com variante alélica do CYP2D6*4 diagnosticadas com câncer de mama 

Resumo 

A espectroscopia associada a análise multivariada de dados tem sido amplamente 
utilizada por conseguir captar a região de impressão digital de diferentes biomoléculas 
presentes em diversos tipos de amostras biológicas. Tais técnicas necessitam de uma 
preparação mínima da amostra, sendo a metodologia em si extremamente rápida e 
eficaz, além de não ser um método destrutivo para o material biológico analisado. 
Devido a tais fatores, isto a torna de grande capacidade clínica quanto a implementação 
na rotina hospitalar. Este trabalho avalia a espectroscopia de emissão-excitação 
utilizando o espectrofluorímetro para quantificação do tamoxifeno em plasma sanguíneo 
de pacientes cm câncer de mama correlacionando tal concentração com a presença de 
polimorfismos que influenciam na metabolização do fármaco, onde presume-se que 
pacientes com fraca metabolização tendem a possuir níveis mais elevados de 
tamoxifeno já que não houve a correta bioativação pelo citocromo P450 2D6 (CYP2D6). 
Esse método apresentou eficácia na determinação quantitativa do tamoxifeno, prevendo 
concentrações próximas aos valores esperados, dessa maneira, a aquisição de dados 
através da fluorescência será positivamente impactante na terapia farmacológica da 
paciente, permitindo a identificação do fenótipo metabolizador do tamoxifeno e 
orientando-a a um tratamento oncológico eficaz, além de promover a redução das 
chances de recidiva, ampliação das margens de cura e favorecimento de um melhor 
prognóstico. 

 
Palavras-chave: Câncer de mama. Tamoxifeno. CYP2D6. Polimorfismo. Espectroscopia 

TITLE: Use of spectroscopy as a screening parameter in patients with CYP2D6 * 4 allelic 

variant diagnosed with breast cancer 

Abstract 

 

Spectroscopy associated with multivariate data analysis has been widely used to capture 
the fingerprint region of different biomolecules present in various types of biological 
samples. Such techniques require minimal sample preparation, the methodology itself 
being extremely fast and effective, and not a destructive method for the biological 
material analyzed. Due to such factors, this makes it of great clinical capacity regarding 
implementation in the hospital routine. This work evaluates the emission-excitation 
spectroscopy using the spectrofluorimeter to quantify tamoxifen in blood plasma of 
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breast cancer patients correlating such concentration with the presence of 
polymorphisms that influence drug metabolization, where it is assumed that patients with 
poor metabolism tend to have higher tamoxifen levels as there was no correct 
bioactivation by cytochrome P450 2D6 (CYP2D6). This method was effective in the 
quantitative determination of tamoxifen, predicting concentrations close to the expected 
values, thus, the acquisition of data through fluorescence will positively impact the 
patient's pharmacological therapy, allowing the identification of tamoxifen metabolizing 
phenotype and orienting it to a effective cancer treatment, as well as reducing the 
chances of relapse, widening the cure margins and favoring a better prognosis. 

 

  

 
 
Keywords: Breast cancer. Tamoxifen. CYP2D6. Polymorphism. Spectroscopy 

Introdução 

Considerado o câncer mais comum no mundo com 8,62 milhões de novos casos 
diagnosticados somente em 2018, correspondendo a 24% de todos os cânceres 
(Globocan, 2018) e sendo a principal incidência e causa de morte por câncer em 
mulheres, inclusive no Brasil, com uma estimativa de 85.620 novos casos e 18.442 
óbitos para o mesmo ano (Globocan, 2018), o câncer de mama vem sendo investigado 
em diversas perspectivas no intuito de viabilizar novas estratégias de diagnóstico e 
contribuir para um melhor prognóstico dos pacientes. Nesse contexto, vale ressaltar, 
que apesar da contribuição da ultrassonografia e da mamografia como principais 
métodos de rastreamento, ainda tem-se elevados índices na incidência e na 
mortalidade. Tais estatísticas expõem a importante necessidade de um diagnóstico 
precoce e de um tratamento oncológico eficaz, com aceitável adesão fisiológica da 
farmacoterapia, auxiliando no bom prognóstico e promovendo a cura das pacientes. 

Um dos tratamentos do câncer de mama hormônio-dependente consiste da terapia com 
o tamoxifeno (TMX), considerado padrão ouro nas últimas três décadas, do qual sua 
atividade farmacológica dependente da bioativação do pró-fármaco pela enzima 
citocromo P450 em vários metabólitos, sendo a subunidade CYP2D6 responsável pela 
formação do princípio ativo, o endoxifeno (Souza, 2011) (Figura 1). Este metabólito 
possui elevada afinidade pelo receptor de estrógeno, permitindo uma inibição 
competitiva, assim, o estímulo de crescimento neoplásico nos receptores hormonais 
será cessado e, consequentemente, proporcionará um tratamento oncológico eficaz 
(Souza, 2011; Singh, 2011; Melo, 2016). 

Entretanto, a presença de polimorfismos no gene CYP2D6 altera de forma significativa 
a terapia medicamentosa surgindo pacientes com fraca metabolização do fármaco, 
sendo aproximadamente, 35-50% das pacientes possuem ausência ou baixo nível de 
resposta ao uso do tamoxifeno, tornando variável a resposta clínica entre pacientes 
(Osborne, 1998). Tal variante alélica do gene CYP2D6*4 codificam enzimas com 
atividade reduzida ou nula, tendo um pior desfecho clínico quando tratadas com terapia 
adjuvante com tamoxifeno em comparação às mulheres portadoras de dois alelos com 
funções normais (Souza, 2011). 
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Técnicas ideais para análise de biofluidos consiste na espectroscopia associadas a 
estatísticas multivariadas pois fornece uma “impressão digital espectral” de todas as 
moléculas presentes em uma amostra biológica. Assim, são considerados ideais para 
implementação clínica devido sua preparação mínima da amostra sendo rápido e eficaz 
em termos de custo além de não ser um método destrutivo do material biológico, o que 
o torna candidato perfeito para execução clínica (Paraskevaidi, 2017). 

Na avaliação do fluído biológico é possível extrair a partir da quimiometria, a informação 
em espectro de todas as moléculas que constituem tal assinatura específica da matriz 
avaliada (Theophilou, 2016). Assim, sendo possível avaliar o padrão fornecido pelo 
composto do tamoxifeno mensurando suas diferentes concentrações nas amostras e 
correlacionando a presença de polimorfismos com a capacidade de metabolização do 
fármaco, onde presume-se que pacientes com fraca metabolização tendem a possuir 
níveis mais elevados do TMX já que não houve a correta bioativação pelo citocromo 
P450 2D6. 

Nosso objetivo consiste em desenvolver uma metodologia alternativa, rápida e com 
baixos custos em pacientes diagnosticados com câncer de mama por meio da 
correlação entre o genótipo rs3892097 do gene metabolizador do tamoxifeno (CYP2D6) 
e a espectroscopia associada a estatística multivariada por intermédio das análises dos 
plasmas sanguíneos, como forma de identificar alterações no metabolismo do 
tamoxifeno nos pacientes e viabilizar um bom prognóstico para o tratamento de câncer 
de mama. 

 
Metodologia 

 

Este projeto foi aprovado pelo CEP/LNRCC com número CAAE: 68832917.0.0000.5293 
e número do parecer: 2.197.909. Trata-se de pesquisa envolvendo Genética Humana 
que não necessita de análise ética por parte da CONEP. 

-Inclusão 

Os critérios de inclusão consistiram em mulheres com diagnóstico de câncer de mama 
receptor hormonal positivo (RH+), de qualquer idade, que faziam terapia farmacológica 
com tamoxifeno e foram atendidas na Liga contra o Câncer, Natal, RN. Já os critérios 
de exclusão, se enquadraram para as pacientes com ausência de receptor hormonal 
positivo e das que não faziam tratamento adjuvante para o câncer de mama com 
tamoxifeno. Durante o recebimento do medicamento as pacientes eram convidadas a 
participarem do estudo e encaminhadas para assinatura do TCLE, os prontuários serão 
revisados para complemento de informações clínicas. 

- Coleta sanguínea 

A coleta é realizada por punção venosa periférica na fossa cubital através de acoplador 
para coleta à vácuo utilizando tubo BD Vacutainer® de 5mL que contém EDTA K2 
jateado na parede interna do tubo. Imediatamente após a coleta, o sangue é processado 
em centrífuga refrigerada a 2000 rpm (563g) por 10min a 4°C para a separação do 
concentrado de células do plasma, adicionando-o em tubos eppendorf e armazenado a 
-20° C para análise da espectroscopia. 
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- Extração de DNA genômico 

A partir do concentrado de células são realizadas as extrações de DNA conforme o 
protocolo de Miller 1988 e armazenadas em -20°C. 

-Curva de calibração 

Foram preparadas soluções de padrão com diferentes concentrações de tamoxifeno. O 
fármaco foi obtido da Liga Norte-Riograndense em formato sólido em pó, através da 
balança analítica e de precisão com quatro casas decimais, foi obtida uma massa de 
0,0100 g de TMX e diluído em 50 mL de DMSO e 50mL de água milli Q de acordo com 
sua solubilidade máxima (0,5 mg/mL em água) com concentração final de 0,1 mg/mL ou 
100.000 ng/mL e homogeneizado em agitador magnético durante 10 minutos. Foram 
preparadas soluções de análise através de adição de padrão, a partir de elevadas 
concentrações de tamoxifeno (2000 a 21000ng/mL), sendo adicionados ao sistema de 
forma sequencial de maneira dependente para atingir concentrações crescentes do 
fármaco (0 a 20000ng/mL). 

Processamento 

Foi utilizado o método de espectroscopia de fluorescência RF-5301 PC (Shimadzu), 
utilizando a curva de calibração através da adição de padrão. As cubetas foram 
higienizadas com álcool 70% e cetona PA, aguardando sua completa evaporação antes 
de adicionar as concentrações de solução padrão. Os espectros foram obtidos no modo 
de emissão na região entre 240 e 800 nm, utilizando comprimentos de onda de 
excitação na região de 250 à 340 nm (intercalando a cada 10 nm), formando assim, 
matrizes de dados para cada amostra analisada de dimensões 10x581. 

-Análise dos dados 

No método da espectroscopia de fluorescência, os sinais espectrais dos dados da curva 
de calibração por adição de padrão foram tratados e analisados no Matlab R2014b 
utilizando a interface PLS Toolbox. 

 
Resultados e Discussões 

 

Na espectroscopia de fluorescência os sinais apresentaram sensibilidade quanto as 
alterações nas concentrações do tamoxifeno na matriz analisada, identificando padrões 
de quantificação similares aos valores de referência na faixa de 0 a 20000ng/mL (tabela 
1), que mesmo obtendo uma faixa mais estreita espectral, os resultados ainda se 
mostraram confiantes. Além dos resultados da calibração, também obtemos previsão 
com as mesmas amostras de modo cruzado, sendo utilizados cinco variáveis latentes 
no modelo PLS a partir de todas as amostras de calibração com Cross-Validation. A 
figura 2 apresenta a plotagem dos dados da predição pela validação cruzada 
correspondente aos valores mensurados, apresentando-se em uma tendência linear 
entre as concentrações estabelecidas. 

Estudos sobre polimorfismos genéticos são de grande interesse, pois eles melhoram a 
compreensão atual do metabolismo de numerosos medicamentos, em particular 
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medicamentos anticâncer (Abrahan, 2010). Sendo particularmente válido no Brasil 
devido à pronunciada diversidade étnica e variabilidade regional na miscigenação. A 
principal terapia endócrina comumente usada para quimioprevenção consiste no 
tratamento adjuvante do câncer de mama com o pró-fármaco tamoxifeno (Melo, 2016). 

O câncer é resultado de um conjunto de modificações que alteram a estrutura ou a 
expressão de genes vitais por mecanismos que vão desde mutações pontuais, 
compostos carcinogênicos, até perda cromossômica (Koifman, 2003). 

Cerca de 70% dos cânceres de mama é positivo para receptores de estrogênio e, 
desses, 65% também são receptores de progesterona (Hoskins, 2009). O tamoxifeno 
atua antagonizando os receptores no tecido mamário, bloqueando os efeitos do 
estrogênio na proliferação de células de câncer de mama (Rang. 2012). Sendo eficaz 
em cerca de 70% dos cânceres de mama ER + e / ou PgR +. Entretanto, diversos 
estudos cerca de 30% a 50% das pacientes em tratamento com tamoxifeno são 
conhecidos por recidiva neoplásica (Wickramage et al, 2017; Clarke et al, 2001). 

O metabolismo do tamoxifeno depende da enzima hepática citocromo P450, 
especificamente 2D6 (CYP2D6) como relata em outros estudos (Wickramage et al, 
2017, Bezerra et al, 2018, Zeng et al, 2005; Wegman et al, 2013). Entretanto, o CYP2D6 
é um gene altamente polimórfico e mais de 100 alelos foram relatados até o momento. 
Muitos alelos do CYP2D6 (e alguns SNPs sozinhos) alteram o nível de atividade da 
enzima CYP2D6 resultante e alguns alelos tornam a enzima inativa (por exemplo, *3 e 
*4). Assim, apesar dos avanços significativos no diagnóstico e na detecção, ainda há 
uma grande carência de terapias mais efetivas para o combate às formas mais invasivas 
da doença, especialmente aquelas com elevada incidência de metástases, onde o 
desenvolvimento de novas tecnologias é necessário e relevante. 

Estudos atuais de rastreamento utilizando métodos espectroscópicos apresentaram 
resultados excelentes em comparação aos métodos de detecção oncológica 
tradicionais, principalmente na identificação classificatória de padrões característicos 
para câncer de próstata como apresentado por Siqueira, além de câncer de ovário e 
cervical, por Theophilou e Neves, respectivamente. 

A fluorescência é um fenômeno muito estudado, pois diversos processos e sistemas de 
interesse biológico envolvem moléculas que absorvem e emitem radiação na faixa do 
espectro visível. Além disso, por ser um método extremamente sensível, mesmo baixas 
concentrações de amostra podem ser estudadas, o que a torna uma técnica de grande 
interesse para estudos químicos e farmacêuticos (Pavoni et al, 2014). 

Com isso, a aquisição de dados será positivamente impactante na terapia farmacológica 
da paciente, permitindo a identificação do fenótipo metabolizador do tamoxifeno, e 
assim, orientando para um tratamento oncológico mais eficaz. Dessa maneira, 
minimizando os efeitos adversos, reduzindo as chances de recidiva e ampliando as 
margens de cura das pacientes e favorecendo um melhor prognóstico. 

 
Conclusão 

 

Os dados obtidos pelas matrizes do tipo emissão-excitação da espectroscopia de 
fluorescência demonstram a tamanha importância da análise na detecção de pacientes 
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com alteração polimórfica da CYP2D6*4 como uma ferramenta de diagnóstico rápido, 
econômico e simples, além de orientar o paciente para uma terapia farmacológica mais 
adequada e efetiva. 

Dessa maneira, temos perspectivas em correlacionar os dados da espectroscopia de 
fluorescência com os futuros dados da genotipagem na busca por uma identificação 
metabólica comparativa para o tamoxifeno. 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Tabela 1 

 


