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APRESENTAÇÃO 
 O Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta 
Resolução (LabMic), desde o início de suas atividades 
regulares em 2011, oferece suporte em microscopia de alta 
resolução a diferentes áreas  de pesquisa científica e 
tecnológica da UFG e de outras instituições. Entre outras 
atividades, temos registrado o apoio direto a investigações 
que resultaram em 26 artigos publicados, 21 dissertações 
finalizadas, 5 dissertações em andamento, 3 teses 
finalizadas, 58 trabalhos publicados em eventos. 
 A Reunião Anual de Usuários do LabMic tem sido 
regularmente realizada visando proporcionar um espaço 
para apresentação pública do balanço de atividades do 
laboratório, para que seus usuários possam fazer críticas e 
sugestões quanto ao seu funcionamento e para que se possa 
ter um ambiente para discussões técnico-científicas 
relacionadas à microscopia de alta resolução. 
 Em 2014 estamos realizando a IV Reunião Anual de 
Usuários. Nessa reunião, seguindo o modelo da reunião 
anterior, teremos uma palestra convidada na abertura do 
evento. A palestra, intitulada "Microscopia Eletrônica 
Aplicada às Ciências Biológicas: situação atual e 
perspectivas", será proferida  pelo professor Wanderley de 
Souza, que é professor titular do Instituto de Biofísica da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde chefia o 
Laboratório de Ultraestrutura Celular Hertha Meyer, e 
diretor de projetos do Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia. Teremos também uma sessão de 
apresentações orais convidadas e uma sessão de pôsteres. A 
reunião conta com 75 inscritos e 33 trabalhos serão 
apresentados. 
 Desejamos a todos uma excelente reunião. 
 

O Comitê Gestor do LabMic 
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A microscopia eletrônica nas pesquisas em Anatomia 
Vegetal do Departamento de Botânica do Instituto de 

Ciências Biológicas (ICB/UFG) e áreas afins. 

Letícia de Almeida Gonçalves 

Departamento de Botânica, ICB, UFG 

A área de Anatomia Vegetal do Departamento de Botânica do 
Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de 
Goiás participou (entre 2012 e 2013) da produção de sete 
dissertações, um trabalho do PIBIC e um TCC que utilizaram 
análises em microscopia eletrônica de varredura (MEV) para 
alcançar parte dos objetivos propostos. Dentre as dissertações, 
cinco estão vinculadas ao Programa de Pós-graduação em 
Biodiversidade Vegetal/ICB, uma está vinculada ao PPG em 
Biologia/ICB e uma vinculada ao PPG em Melhoramento 
Genético de Plantas/EA. As análises contribuíram com os 
estudos morfoanatômicos e com a caracterização dos tricomas 
(tectores e glandulares) de várias espécies de Asteraceae e, 
contribuíram ainda, com a caracterização de fungos 
micorrízicos associados a espécies de Orquidaceae.  
Considerando as dissertações em andamento, três estão 
utilizando MEV para estudos morfoanatômicos e uma para a 
caracterização de nectários extraflorais em Leguminosae. A 
Microscopia de Transmissão está sendo utilizada, por sua vez, 
no desenvolvimento de uma dissertação que busca, entre outros 
objetivos, caracterizar a ultraestrutura dos cloroplastos de 
bromélias cultivadas in vitro. As principais fontes 
financiadoras dos trabalhos (concluídos e em andamento) são 
FAPEG, CNPq/FAPEG, CAPES e UFG (PROAP). Conclui-se, 
portanto, que as análises em microscopia eletrônica fornecem 
informações importantes para estudos morfoanatômicos de 
plantas (incluindo a caracterização de estruturas secretoras), 
para os estudos relacionados às interações planta-
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microrganismo e para os estudos sobre desenvolvimento e 
funcionamento das plantas. 

 
 
 

Uso do MEV no estudo do comportamento mecânico do 
fosfogesso. 

Márcia Mascarenha, Lilian Rezende, Kárita Alves, Juliana 
Chagas, Tallyta Curado e Millena Silva. 

Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás 

O fosfogesso é um subproduto da produção de ácido fosfórico 
nas indústrias de adubos e fertilizantes fosfatados. Devido às 
grandes quantidades produzidas diariamente são necessários 
estudos que viabilizem seu aproveitamento. Sua composição 
química é o CaSO4.nH2O, sendo a forma mais comum a que 
possui duas moléculas de água, sendo chamado di-hidratado 
(D-H). No entanto, ao tratar termicamente esse material, 
retirando moléculas de água de sua composição por meio de 
aquecimento em estufa a 130° C, origina-se o fosfogesso 
hemihidratado (H-H). Várias pesquisas foram realizadas no 
PPG-Gecon com estes materiais utilizando-se a microscopia 
eletrônica de varredura como suporte aos ensaios mecânicos 
realizados. Observou-se que o fosfogesso D-H possui alta 
deformabilidade devido à quebra de grãos e expansão quando 
utilizado com estabilizante químico devido á formação de 
etringita. Com o tratamento térmico, a expansão reduz-se e 
melhora a resistência das misturas. Por outro lado, o fosfogesso 
H-H pode rehidratar-se ao manter contato com água, embora 
esse comportamento não reflita em suas propriedades 
mecânicas. 
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Nanoesferas Magnéticas: Estudo do Sistema 
Maghemita/Sílica. 

1Kely Lopes Caiado; 2Patrícia Pommé Confessori Sartoratto; 
2Anderson Costa Da Silva; 3Andris Figueirôa Bakuzis 
1Instituto Federal de Goiás – Campus Inhumas, 2Instituto de 

Química, UFG; 3Insituto de Física, UFG 

Neste trabalho, foram sintetizadas nanoesferas magnéticas de 
sílica (NMS), com dimensões de 140 a 700 nm, a partir da 
adição de alíquota de ferrofluido na mistura precursora de 
Stöber, empregando-se os reagentes tetraetoxissilano e 
aminopropiltrimetoxissilano. As características das amostras de 
NMS foram determinadas por medidas do teor de ferro, 
microscopia eletrônica de transmissão e medidas de 
magnetização, e foram avaliadas em função dos parâmetros: i) 
teor de material magnético e ii) tipo de ferrofluido empregado, 
sendo um ferrofluido recém-preparado ou envelhecido, ambos 
constituídos de nanopartículas de maghemita (�-Fe2O3) 
funcionalizadas com citrato. O estudo dos ferrofluidos por 
birrefringência magnética estática e por medidas de 
espalhamento de luz mostrou que ambos apresentavam 
agregados de nanopartículas magnéticas, embora maiores para 
o ferrofluido envelhecido. As amostras de NMS foram 
heterogêneas, apresentando frações com quantidades distintas 
de material magnético. Foi possível realizar uma análise 
relacionando as características morfológicas das NMS às 
características dos agregados presentes nas misturas reacionais 
e finalmente propor um modelo teórico para explicar o 
processo de formação das mesmas. Mesmo após o 
recobrimento das nanopartículas magnéticas com sílica, essas 
mantiveram o comportamento superparamagnético na 
temperatura ambiente, porém houve a redução no valor da 
magnetização de saturação do óxido de ferro incorporado. 
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Supressão de Brusone nas folhas de arroz com 
Cladosporium cladosporioides 

L. G. de Araújo, A. A. Chaibub, J. C. B. Carvalho, K. C. I. 
Sousa, C. S. Silva, M. V. C. B. Côrtes, M. C. C. Filippi 

Verificou-se a capacidade de C. cladosporioides em suprimir a 
brusone foliar e estudou-se os mecanismos envolvidos na 
supressão da doença. Foram testadas, em três diferentes 
concentrações, a aplicação antecipada, 48 horas antes da 
inoculação desafiadora com M. oryzae, e a aplicação da 
mistura das suspensões de conídios de M. oryzae e C. 
cladosporioides. A pulverização antecipada do isolado C24 de 
C. cladosporioides (5x105) promoveu 97,1% de redução da 
severidade de brusone e a pulverização da mistura das 
suspensões do isolado C24 de C. cladosporioides (5x101) e M. 
oryzae (3x105) reduziu em 88,59%. Os mecanismos 
envolvidos na supressão da brusone foram investigados com o 
mesmo isolado e os dois métodos de aplicação com coletas de 
plantas, realizadas antes e após o desafio com M. oryzae. As 
aplicações, antecipada e em mistura, reduziram em 83,99% e 
78,62% a severidade da brusone foliar, respectivamente. Na 
presença de M. oryzae, a atividade de POX e PAL e o teor do 
AS aumentaram nas duas formas de aplicação. Por MEV 
confirmou-se a interação física entre planta/agente 
biológico/patógeno, durante a fase de penetração. C. 
cladosporioides revelou-se um agente biológico capaz de 
suprimir a brusone foliar ativando os mecanismos bioquímicos 
de defesa da planta de arroz. 
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Avaliação de protocolos de síntese e caracterização de NPs 
core-shell ferrita-Au 

A. A. de Sousa Júnior, A. F. Bakuzis 

Instituto de Física, Universidade Federal de Goiás 
 
De um lado, nanopartículas magnéticas (NPMs) à base de 
ferritas vêm mostrando grande potencial em aplicações 
biomédicas, especialmente quando usadas como agentes de 
contraste no diagnóstico de cânceres via imageamento por 
ressonância magnética (MRI) ou quando recobertas por grupos 
funcionais que viabilizam a vetorização ativa de agentes 
terapêuticos. Além disso, NPMs também encontram aplicações 
no tratamento de cânceres via hipertermia ou termoablação 
magnética, vide trabalhos desenvolvidos por nosso grupo.  
Por outro lado, NPs de ouro têm mostrado grande potencial em 
aplicações que as utilizam como agentes de contraste no 
diagnóstico de cânceres via tomografia computadorizada por 
raios-X. Pesquisas com NPs de ouro têm revelado propriedades 
físicas e biológicas de interesse para tais aplicações: alto 
coeficiente de absorção de raios-X; ressonância plasmônica de 
superfície (SPR); facilidade em se modificar quimicamente sua 
superfície (passivação ou funcionalização); e boa 
biocompatibilidade. 
Assim, visando aplicações tanto no diagnóstico quanto no 
tratamento de cânceres, avaliamos diferentes protocolos de 
síntese de nanopartículas (NPs) multifuncionais do tipo core-
shell (caroço-casca), com núcleo magnético à base de ferritas e 
revestimento de ouro. Uma vez sintetizados e caracterizados 
esses sistemas ferrita-Au, estudaremos suas aplicações em 
hipertermia e/ou termoablação magnética. 
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Composição de urólitos de cães determinada por 
espectroscopia de energia dispersiva (EDS) e análise 

química. 

1P. C. Ariza, 2T. O. dos Santos,1L. A. F. da Silva, 1N. C. 
1Borges, M. C. S. Fiovaranti 

1Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal – EVZ da UFG  
2Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. 

 
Urolitíase é uma enfermidade frequente e recorrente na clínica 
médica veterinária. Os urólitos ocorrem devido à 
supersaturação da urina por minerais, podendo levar a 
obstruções do fluxo urinário, ocasionando graves 
consequências. O estabelecimento do tratamento correto 
depende da determinação da composição dos urólitos. Foi 
realizado estudo visando avaliar a composição de cálculos 
urinários de cães atendidos no Município de Goiânia, fazendo 
uso associado de análise química com reagentes comerciais e 
da espectroscopia de energia dispersiva – EDS, para obtenção 
de dados acerca da etiopatogenia da enfermidade. Foram 
analisados 55 urólitos cirurgicamente removidos da vesícula 
urinária de cães. Dos cálculos analisados, 51 apresentaram 
estruvita (15 de maneira isolada), 31 fosfato de cálcio (todos 
associados à estruvita), cinco oxalato de cálcio (dois apenas 
com esse mineral), cinco urato (dois apenas com esse 
composto) e quatro sílica (nenhum apresentava sílica 
isoladamente em sua composição). A combinação de minerais 
mais comumente observada foi a estruvita com fosfato de 
cálcio. A técnica de EDS permitiu a identificação da 
composição e a distribuição dos elementos nos cálculos 
inorgânicos e a análise química a composição dos cálculos 
orgânicos, portanto a associação da técnica de EDS à de análise 
química é eficiente para a análise composicional dos urólitos 
caninos. 
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Síntese e espectroscopia óptica de Y4Al 2O9 dopado com 
Yb3+, Tm3+ and Ho3+ 

1P. F. Gomes, 2T. C. Silva, 3L. Q. M. June, 3J. F. Carvalho 
1Regional de Jataí, UFG; 2Instituto de Química, Unesp; 3Instituto de 

Física, UFG 
 
Luminescência de upconversion em óxidos de terras raras é um 
tema de pesquisa bastante ativo neste tipo de materiais. Íons 
trivalentes de lantanídeos, por exemplo Tm3+ e Ho3+ são 
excelentes candidatos para centros luminescentes devido sua 
emissão em torno de 430 nm, 540 nm e 650 nm. Para aumentar 
a absorção, Yb3+ é utilizado devido a sua absorção ressonante 
em 980 nm. Estudamos YAM (Y4Al2O9) com tripla dopagem 
usando Tm3+, Ho3+ e Yb3+ simultaneamente. O método dos 
precursores polimétricos modificado foi utilizado, envolvendo 
uma calcinação em 1100 ºC durante 3 horas. Três valores para 
a concentração de Tm3+ foram investigados: 1, 0.6 e 0.3%. 
Difração de raio X de pó confirmou a formação da fase 
cristalina monoclínica única. Medidas de luminescência 
mostraram 3 bandas de emissão na região do visível: em torno 
de 480 nm para o os íons de Tm3+ e Ho3+, e em torno de 540 e 
650 nm para o Ho3+. Na amostra com mais Tm3+, observamos 
uma fraca emissão azul e uma forte emissão no infravermelho. 
Na amostra com menos Tm3+ a emissão no azul foi mais forte, 
com uma intensidade similar para os outros dois picos, e a 
emissão no infra-vermelho foi fraca. 
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Microscopia Eletrônica: Técnica de análise morfológica 
utilizada em pós cerâmicos à base de terras raras. 

M. M. de M. BEZERRA, M. R. C. SANTOS, A. T. de 
FIGUEIREDO 

Câmpus Catalão (CAC), Universidade Federal de Goiás  
 
A busca por materiais semicondutores atualmente tem sido 
amplamente estudados, devido às inúmeras aplicações, dentre 
essas aplicações encontram-se catálise, sensores, produção de 
hidrogênio, aparelhos eletrônicos. Neste trabalho pós 
cerâmicos microestruturados de estanato de terra rara, foram 
sintetizados pelo método do precursor polimérico. Este método 
derivado do método Pechini, baseia na obtenção de poliésteres 
a partir de citratos vem sendo reportado pela literatura como 
uma alternativa viável para obtenção destes materiais 
cerâmicos.De acordo com as análises da difração de raios X foi 
observado um grupo espacial Fd – 3m – Cúbico do estanato de 
praseodímio. Isso evidencia uma estrutura pirocloro onde a 
origem da célula unitária é colocada no sítio B.  Pesquisadores 
relatam que cerâmicas com estruturas pirocloro são comuns na 
série Lantanídea e são superestruturas com boa estabilidade em 
altas temperaturas, além de possuir propriedades dielétricas e 
magnéticas interessantes. A análise estrutural foi feita por 
difração de raios X e análise morfológica por microscopia 
eletrônica de varredura(MEV). Para tamanhos de partículas e 
distanciamento interplanar foi utilizada a técnica de 
microscopia eletrônica de transmissão(MET). Através dos 
resultados o sistema Pr2Sn2O7, apresenta uma estrutura 
cristalina monofásica cúbica do tipo pirocloro. Apresenta uma 
morfologia do tipo aglomerados com porosidade significativa e 
partículas nanométricas. 
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Morfologia dentinária após aplicação do ozônio e ascorbato 
de sódio por microscopia eletrônica de varredura e 

microscopia de força atômica. 

P. C. F. Rodrigues; D. Rodrigues; C. Estrela; L. G. Lopes; J. 
B. de Souza 

Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Goiás 
 
Ozônio, potente oxidante e forte antimicrobiano, é considerado 
alternativa conservadora no tratamento de cáries, pois inibe 
e/ou destrói microrganismos orais. É uma variedade alotrópica 
do oxigênio, altamente instável e volta ser oxigênio 
rapidamente, podendo alterar propriedades mecânicas e físicas 
de substratos dentários. Porém, oxigênio livre pode ser 
neutralizado por antioxidantes, derivados do ácido ascórbico, 
estabilizando radicais livres. Desta forma, o objetivo foi avaliar 
a morfologia dentinária após aplicação do gás ozônio e do 
ascorbato de sódio pelas imagens em MEV e AFM. Sete 
terceiros molares humanos extraídos foram seccionados 
perpendicularmente ao longo eixo do dente, 3,0 mm acima da 
junção amelo-cementária e outro corte acima do primeiro. 
Obteve-se fatias de dentina, 2mm de espessura, que foram 
seccionadas, vertical e horizontalmente, em quatro partes 
iguais, resultando em 28 amostras. Estas foram divididas em 4 
grupos (n=7): (G1) ácido fosfórico [controle]; (G2) ozônio + 
ácido fosfórico; (G3) ácido fosfórico + ozônio; e (G4) ozônio + 
ascorbato de sódio + ácido fosfórico. A morfologia dentinária 
de seis amostras de cada grupo foi avaliada em MEV e uma em 
AFM. Após análise qualitativa, as sequências de aplicação do 
ozônio, condicionamento ácido e ascorbato de sódio geraram 
diferenças na morfologia dentinária pelo MEV e AFM. 
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Estudo topográfico em superfícies de Bi2TeO5 

Z. V. Fabris, T. O. dos Santos e J. F. Carvalho 

Instituto de Física, Universidade Federal de Goiás 
 
O Bi2TeO5 (BTeO) é uma fase estável do sistema Bi2O3-TeO2 e 
cristaliza em uma estrutura ortorrômbica com parâmetros de 
rede a=11,602 Å, b= 16,461 Å e c= 5,523 Å e apresenta um 
plano de clivagem acentuado paralelo a plano cristalográfico 
(100). O BTeO é um material fotorrefrativo, o que permite a 
gravação de hologramas em seu volume. As caracterizações 
ópticas do material, entretanto, dependem diretamente da 
transparência de suas superfícies. Visando verificar, em escala 
microscópica, a qualidade das superfícies cristalinas polidas e 
clivadas, medidas de microscopia de força atômica foram 
realizadas, Foi utilizado o microscópio Agilent Technologies 
5500 do LabMic-UFG. Foram analisadas superfícies clivadas 
no plano (100) e a superfície polida no plano (001) do BteO. 
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Formulação de Metarhizium anisopliae em água ou óleo: 
Um estudo do efeito do calor sobre a germinação de 

conídios na cutícula de Rhipicephalus sanguineus 

L. P. Barreto; C. Luz; W. Arruda; É. K. K. Fernandes. 
 
O presente estudo avaliou o efeito do calor sobre a germinação de 
conídios de Metarhizium anisopliae IP119 quando suspensos em 
puro óleo mineral (Impex®) ou em água (Tween 80, 0,01%) e 
aplicados sobre a cutícula de Rhipicephalus sanguineus. Suspensões 
conidiais de M. anisopliae em água ou óleo, ajustadas a 108 conídios 
ml-1, foram expostas a 0 h (controle) ou 4 h a 45 ± 0,5ºC em banho-
maria e, em seguida, inoculadas individualmente na superfície dorsal 
de fêmeas ingurgitadas do carrapato R. sanguineus. Os indivíduos 
foram incubados a 27 ± 1°C e RH > 80% por 0, 36, 48 ou 72 h. Após 
cada período de incubação, os carrapatos correspondentes foram 
fixados e dissecados, retirando-se um fragmento da cutícula dorsal. 
As cutículas foram então lavadas em tampão cacodilato de sódio, 
desidratadas em uma série gradual de soluções de etanol, secas em 
aparelho de ponto crítico ou com hexametildisilasane e, 
posteriormente, metalizadas com carbono. Em seguida, as amostras 
foram analizadas em microscópio eletrônico de varredura para 
avaliação da germinação. Verificou-se que o percentual de 
germinação de conídios suspensos em óleo mineral e expostos ou 
não ao calor (45ºC por 4 h) foi maior em comparação ao percentual 
de germinação de conídios suspensos em água, na maioria dos 
tempos de incubação investigados. Esses resultados demonstraram 
um marcante atraso na germinação dos conídios suspensos em água, 
especialmente quando expostos a 45ºC, em comparação aos conídios 
suspensos em óleo. Portanto, concluiu-se que o óleo mineral protege 
os conídios contra a ação do calor e potencializa a germinação do 
fungo na cutícula de R. sanguineus. 
 
Agradecimentos: CNPq; CAPES; LabMic. 
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Estudo das propriedades fotoluminescentes da matriz 
binária Al 2O3-B2O3 dopada com íons de Eu3+ 

F. de M. F. Filho; L. J. Q. Maia. 

Instituto de Física, Universidade Federal de Goiás 
 

As análises pela microscopia eletrônica de transmissão (MET) 
foram realizadas para complementação do estudo sobre as 
características estruturais e morfológicas de pós do sistema 
xAl2O3+(1-x)B2O3 dopado com 1% em mol de Eu3+ para 
x=0,33; 0,50; 0,60; 0,66; 0,75 e 0,80. O processo de síntese 
utilizado foi o método Pechini modificado e obteve-se resinas 
homogêneas e transparentes que passaram por processos de 
secagem (150°C) e calcinação (400°C), foram em seguida 
tratadas termicamente a 800, 900 ou 1000°C para a eliminação 
de resíduos orgânicos e para cristalização dos compostos 
aluminoboratos dopados. As amostras na forma de pós 
nanoestruturados foram caracterizadas por Microscopia 
eletrônica de transmissão, difração de raios X, espectroscopia 
vibracional na região do infravermelho e por análise térmica. 
Coletaram-se espectros de refletância difusa e emissão óptica 
fotoluminescente por excitação de 394nm. Nos tratamentos 
térmicos iguais ou superiores a 900°C, as amostras 
apresentaram cristalitos de estrutura ortorrômbica da fase 
Al 4B2O9. A amostra 0,66Al2O3+0,34B2O3 apresentou a maior 
redução de grupos hidroxilas e, consequentemente, a maior 
intensidade de emissão centrada em 612nm com tempo de vida 
de 1,8ms. Todos os resultados apontam que o Eu3+ encontra-se 
em sítios de baixa simetria. Os materiais estudados são 
excelentes candidatos para aplicações como luminóforos 
vermelhos em “displays”. 
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Síntese de YCrO3 pelo método de combustão. 

A. L. Jara, H. L. Ramirez, A. H. Sanchez. 

Universidad Nacional de Ingeniería Lima-Perú 
 
 O método de combustão em liquido foi usado na síntese 
de pó policristalino do biferroico YCrO3, foram usados como 
reagentes os nitratos de ítrio (Y(NO3)3·6H2O), nitrato de cromo 
(Cr(NO3)3·9H2O) e úrea (CH4N2O). O procedimento seguido 
foi de elevar a temperatura da mistura de combustível-oxidante 
até a temperatura de 398 °C, após da combustão é obtido um 
solido cor verde claro de consistência suave e esponjosa, a 
diferença das obtidas a temperaturas menores e que tem 
consistência na forma de folhas. 
  A caracterização estrutural do material será realizada 
utilizando, entre outras, as técnicas de difração de raios-X, 
DRX e TEM, se amostraram resultados de análises e fotos da 
implementação do equipamento simples para  síntese por 
combustão do YCrO3. 
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A estrutura tridimensional da extremidade anterior de 
Lagochilascaris minor e a migração por tecidos do 

hospedeiro. 

C. A. L. Barbosa, A. P. Barbosa, J. A. de Oliveira, D. M. B. 
Campos 

 
O parasitismo humano por Lagochilascaris minor caracteriza-
se pelo desenvolvimento de lesões tumorais supurativas 
localizadas, especialmente, na orofaringe exteriorizando 
através de fístulas para região do pescoço. Entretanto, devido 
ao grande poder invasivo do parasito, comumente atinge 
estruturas adjacentes, tais como, ouvido médio, mastóide, seios 
nasais, globo ocular, e também no sistema nervoso central, 
tornando a doença ainda mais grave. Provavelmente, isto se 
deve em grande parte, à morfologia de sua extremidade 
anterior (EA). A visualização tridimensional de sua EA, 
proporcionada pela Microscopia Eletrônica de Varredura, bem 
como, a evidenciação de aletas laterais cortantes ao longo do 
corpo, remete à imagem de uma estrutura adaptada para 
atravessar tecidos. A estrutura labial de aparência vigorosa, 
sugerem que os tecidos lisados por ação direta de proteases 
secretadas pelo parasito e pela reação inflamatória local, 
drenem através dos pertuitos da cavidade oral, interlábios e 
extravasem em direção ao sulco pós-labial, resultando em seu 
avanço. O tecido muscular bem desenvolvido, situado logo 
abaixo da cutícula, proporciona a este helminto, de pouco mais 
de 2 cm de comprimento, intensa movimentação. O 
revestimento cuticular fortemente desenvolvido em conjunto 
com outros elaborados mecanismos de defesa, contribuem para 
evolução crônica da parasitose. 



IV Reunião Anual de Usuários do LabMic 

15 

Microscopia Eletrônica de Varredura da Polpa de Acerola 
(Malpighia punicifolia L.) 

1J. L. F. e Souza, 1M. A. P. da Silva, 1J. A. Célia, 1K. B. de 
Oliveira, 1G. R. Plácido, 2M. Caliari. 

1Engenharia de Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia Goiano, Câmpus Rio Verde. 

2Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás. 
 
A acerola (Malpighia punicifolia L.) é um fruto de elevado 
consumo, principalmente devido ao alto teor de ácido 
ascórbico (Vitamina C). Objetivou-se neste trabalho, avaliar a 
microscopia eletrônica de varredura da polpa de acerola 
liofilizada. Realizou-se a colheita dos frutos em propriedade 
rural localizada no município de Rio Verde-GO. Os frutos de 
acerola foram transportados cuidadosamente, de forma a 
minimizar o atrito mecânico, até o Laboratório de Frutas e 
Hortaliças do IF Goiano - Câmpus Rio Verde, foram 
sanitizados em solução de hipoclorito de sódio a 100 ppm, por 
15 minutos. Posteriormente foram despolpados em 
despolpadeira modelo 1.5/Tortugan®, e a polpa foi destinada 
ao congelamento rápido em ultrafreezer (Terroni®) a -80ºC. A 
polpa de acerola foi obtida através de liofilização em 
liofilizador Enterprise II/Terroni®, em seguida foi metalizada 
em ouro, para avaliação por microscopia eletrônica de 
varredura - MEV (JSM-6610/Jeol®), no LabMic/UFG. Pode-se 
perceber a tendência de formação de cisternas (cavernas na 
estrutura agrupada dos macrocomponentes), possivelmente 
fibras e grânulos rompidos de amido. 
 
Agradecimentos: À FAPEG, CAPES e CNPq pelo apoio 
financeiro. 
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Análise morfológica por microscopia eletrônica de 
varredura de actinobactérias de diversos habitats 

produtoras de biomoléculas com potencial atividade 
antimicrobiana. 

B. F. R. de Oliveira, P. J. F. Neto, L. C. P. Wentzel, W. 
Arruda, J. D. G. Vieira. 

 
As actinobactérias envolvem um amplo grupo de bactérias 
gram-positivas com elevado conteúdo de guanina e citosina em 
seu DNA, reconhecidas pela produção de compostos bioativos, 
dos quais se sobressaem os antimicrobianos. O objetivo do 
presente trabalho foi a caracterização morfológica por 
microscopia eletrônica de varredura dos isolados de 
actinobactérias de diversos habitats e cujo potencial de 
atividade antimicrobiana fora confirmado em ensaios de 
triagem in vitro. A técnica da lamínula enterrada foi adotada 
para a análise, com cultivo das morfoespécies em ágar ISP-2 a 
30ºC por 14 dias. O processamento das amostras foi efetuado 
com um tratamento de desidratação com etanol e com alcance 
do ponto crítico com HDMS. A metalização foi feita com ouro 
e o material foi levado ao microscópio eletrônico de varredura 
(MEV) para visualização dos isolados bacterianos. Sete das 
oito morfoespécies apresentam micélio aéreo com cadeias de 
esporos em fragmentação de tamanho variável típicos do 
gênero Streptomyces. Um isolado (A22) exibe aparentemente 
apenas um micélio vegetativo desenvolvido com um padrão 
recorrente de estruturas globosas, possivelmente esporângios. 
A análise pelo MEV está coerente com o que já havia sido 
concluído anteriormente com os estudos de macromorofologia 
executados e guia as próximas etapas de caracterização 
taxonômica dos isolados. 
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Análise Morfológica Microscópica da Polpa de Araticum 
(Annona crassiflora) Liofilizada 

1K. B. de Oliveira, 1M. A. P. da Silva, 1J. L. F. e Souza, 1J. A. 
1Célia, G. R. Plácido, 2M. Caliari, 1M. S. de Lima 

1Engenharia de Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia Goiano, Câmpus Rio Verde. 

2Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás. 
 
Um importante fruto do cerrado é o araticum (Annona 
crassiflora), por ser original deste bioma, é de difícil 
comercialização em todo o país. Um método de conservação 
eficiente de alimentos é a liofilização. A remoção de água por 
sublimação tem a vantagem de preservar substâncias 
termolábeis, o volume do produto é reduzido, diminui a 
degradação e o shelf life é expandido. Sendo assim, teve-se 
como objetivo avaliar a estrutura morfológica microscópica da 
polpa de araticum liofilizada. O araticum foi colhido 
manualmente em propriedade rural localizada na cidade de Rio 
Verde-GO. Os frutos foram transportados ao Laboratório de 
Frutas e Hortaliças/IF Goiano - Câmpus Rio Verde e 
processados imediatamente. Previamente, realizou-se a 
sanitização pela imersão em solução de hipoclorito de sódio, na 
concentração de 100 ppm, por 15 minutos.  Posteriormente, os 
frutos foram processados em despolpadeira (1.5/Tortugan®), e 
a polpa foi destinada ao congelamento rápido em ultrafreezer a 
-80ºC (Terroni®), seguido de liofilização (Enterprise 
II/Terroni®). A polpa liofilizada foi homogeneizada com 
almofariz e pistilo, e destinada à microscopia eletrônica de 
varredura - MEV (JSM-6610/Jeol®), no LabMic/UFG. 
Observou-se a presença de superfície rugosa com pequenas 
saliências, de característica geral amorfa. Agradecimentos: À 
FAPEG, CAPES e CNPq, pelo apoio financeiro. 
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Estudo da Microestrutura da Polpa Liofilizada de Boca-
Boa (Buchenavia tomentosa Eichler) 

1J. L. F. e Souza, 1M. A. P. da Silva, 1J. A. Célia, 1K. B. de 
Oliveira, 1M. S. de Lima, 2M. Caliari, 1G. R. Plácido 

1Engenharia de Alimentos, IFG, Câmpus Rio Verde;  2Engenharia de 
Alimentos da Universidade Federal de Goiás. 

 
Popularmente conhecida como boca-boa, boca-boa tarumarana, 
mirindiba, mirindiba-boca-boa, ou mirindibona-do-cerrado 
(Buchenavia tomentosa Eichler Combretaceae), esta espécie 
nativa do cerrado possui fruto elíptico ou globoso. Tem 
potencial aplicação na indústria de alimentos devido à polpa 
ser carnosa e adocicada. Deste modo, objetivou-se estudar a 
microestrutura da polpa liofilizada de boca-boa. Os frutos 
foram obtidos em propriedade rural do município de Montes 
Claros de Goiás-GO, coletados manualmente e transportados 
em caixas isotérmicas cuidadosamente até o Laboratório de 
Frutas e Hortaliças/IF Goiano - Câmpus Rio Verde. O 
processamento foi conduzido com sanitização prévia dos frutos 
em hipoclorito de sódio, a 100 ppm, por 15 minutos, os quais 
foram destinados à despolpadeira (1.5/Tortugan®). As polpas 
foram previamente congeladas em ultrafreezer a -80ºC 
(Terroni®),  antes da liofilização (Enterprise II/Terroni®). A 
polpa liofilizada foi macerada, embalada a vácuo, e enviada ao 
LabMic /Instituto de Física/UFG, para análise de microscopia 
eletrônica de varredura - MEV (JSM-6610/Jeol®). Pelas 
imagens geradas na MEV, observou-se glóbulos elípticos e 
estruturas amorfas na dispersão das partículas. Com a maior 
aproximação, observou-se um estado desordenado sem 
repetição de formas geométricas, caracterizado pela ausência 
de composto que promovesse a nucleação heterogênea do 
sistema liofilizado. Agradecimentos: À FAPEG, CAPES e 
CNPq, pelo apoio financeiro. 
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Análise Microestrutural da Farinha de Banana Nanica 
Verde Cozida. 

1J. L. F. e Souza, 1J. Q. Gonçalves, 1M. A. P. da Silva, 1J. A. 
Célia, 1K. B. de Oliveira, 1M. S. de Lima, 2M. Caliari, 1G. R. 

Plácido. 
1Engenharia de Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia Goiano, Câmpus Rio Verde. 
2Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás. 

 
A produção de banana no estado de Goiás é crescente, e por ser 
climatéria, é de rápida degradação pós-colheita. A fabricação 
de farinha da polpa de banana é uma alternativa para redução 
das perdas e agregar valor a um novo produto. A polpa da 
banana verde possui elevada concentração de amido, cujas 
propriedades funcionais tem potencial aplicação na indústria de 
alimentos.  Objetivou-se analisar a microestrutura da farinha da 
polpa da banana (Musa acuminata subgrupo cavendish cultivar 
nanica)  verde cozida. Realizou-se a despenca manual das 
bananas em estágio inicial de amadurecimento, em propriedade 
de Rio Verde-GO. Estas foram destinadas ao Laboratório de 
Frutas e Hortaliças/IF Goiano - Câmpus Rio Verde, sanitizadas 
em solução de hipoclorito de sódio a 100 ppm, por 15 minutos. 
Em seguida a casca foi retirada, e a polpa macerada, cozida e 
destinada à secagem em estufa de circulação forçada de ar (MA 
035/Marconi®), a 60ºC, até obtenção de peso constante. A 
farinha obtida foi analisada por microscópio eletrônica de 
varredura (JSM - 6610/Jeol®) do LabMic /UFG, que 
evidenciou a presença de grânulos de amido elípticos e alguns 
amorfos, possivelmente pelo rompimento durante o cozimento 
da polpa. 
Agradecimentos: À FAPEG, CAPES e CNPq, pelo apoio 
financeiro. 
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Estrutura morfológica da Farinha da Casca da Banana 
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O objetivo do presente trabalho foi analisar a estrutura 
morfológica da casca da banana verde cozida. As bananas 
verdes da espécie Nanica (Musa acuminata subgrupo 
Cavendish cultivar Nanica) foram adquiridas em propriedade 
rural do município de Rio Verde (GO). A casca da banana foi 
separada da polpa, sanitizada em hipoclorito de sódio a 100 
ppm por 15 minutos, enxaguadas e cozidas, posteriormente, 
foram submetidas a secagem em estufa de circulação de ar 
forçado (modelo Marconi®) com temperatura de 60°C até 
atingir peso constante, seguido de moagem. Após a obtenção 
da farinha, foi realizado a ánalise de MEV no LabMic da UFG 
em Microscópio Eletrônico de Varredura, Jeol, jsm-6610, 
equipado com EDS, Thermoscientific NSS Spectral Imaging. 
Foram observados nas imagens grânulos de amidos 
desuniformes, devido tratamento térmico ter ocasionado a 
gelatinização do amido. 
 
Agradecimentos: À FAPEG, CAPES e CNPq pelo apoio 
financeiro. 
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As cascas de banana representam resíduos nutritivos e ricos em 
pectina, podendo enriquecer doces em massa e contribuir para 
melhoria da qualidade dos mesmos. A microscopia eletrônica 
de varredura (MEV) é um instrumento muito versátil e usado 
para análise microestrutural, é empregada em diversos tipos de 
materiais. O objetivo do presente trabalho foi analisar a 
estrutura morfológica da casca da banana verde. As bananas 
verdes da espécie Nanica foram adquiridas em propriedade 
rural do município de Rio Verde (GO). A casca da banana foi 
separada da polpa, submersa em hipoclorito de sódio 100 ppm 
por 15 minutos em seguida enxaguadas e drenadas e 
posteriormente submetida a secagem em estufa  de circulação 
de ar forçado (modelo Marconi®) com temperatura de 60°C até 
atingir peso constante, seguido de moagem. Após a obtenção 
da farinha, foi realizado a ánalise de MEV no LabMic da UFG 
em Microscópio Eletrônico de Varredura, Jeol, jsm-6610, 
equipado com EDS, Thermoscientific NSS Spectral Imaging.  
O amido da farinha da casca da banana nanica verde 
apresentou estrutura elíptica achatada, com superfície lisa. 
 
Agradecimentos: À FAPEG, CAPES e CNPq pelo apoio 
financeiro. 
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Estudo da influência da rota de síntese nas propriedades 
estruturais, morfológicas e magnéticas de nanopartículas 

de ZnO:Gd(7%) sintetizadas pelo método de hidrólise 
forçada. 

H. V. S. Pessoni, A. Franco Jr. 
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O ZnO é um semicondutor de gap largo muito explorado 
quanto às suas propriedades de semicondutividade. Um dos 
objetivos deste trabalho é agregar à matriz semicondutora a 
propriedade de ferromagnetismo.O método conhecido como 
hidrólise forçada foi utilizado para a síntese das amostras de 
ZnO:Gd(7%) no formato de pós nanoestruturados. As 
diferentes amostras foram sintetizadas variando o parâmetro de 
síntese chamado de razão de hidrólise (rhid) com valores 4.4, 
9.9, 13.5, 18.0 e 22.5. O estudo das modificações nas 
propriedades estruturais, morfológicas e magnéticas devido à 
rhid foi realizado por meio de medidas de DRX, MET e VSM. 
O parâmetro rhid relaciona a quantidade de água e de íons 
metálicos na reação, sendo que, quanto maior rhid maior a 
quantidade de água. As medidas de DRX confirmaram a 
cristalização de todas as amostras na fase hexagonal compacta 
wurtizita característica do ZnO sem identificação de fases 
espúrias. As medidas de MET foram realizadas para 
observação da morfologia e tamanho das partículas que se 
apresentaram em geral no formato de bastões. O tamanho das 
partículas variou de forma acentuada com rhid sendo que 
quanto maior rhid maiores as partículas. Já as medidas de VSM 
revelaram comportamento de ferromagnetismo à temperatura 
ambiente para todas as amostras com magnetização de 
saturação maior quanto maiores as partículas. 
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Caracterização morfológica e textural de compósitos 
SiO2/PDMS/γ-Fe2O3 
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Nanocompósitos constituídos de nanopartículas (NPs) de 
maghemita (γ-Fe2O3) embebidas em uma matriz híbrida não-
magnética de sílica-polidimetilsiloxano (SiO2/PDMS) foram 
obtidos através do método sol-gel com emprego de suspensões 
das NPs em tolueno e ciclohexano, tetraetoxissilano (TEOS), 
polidimetilsiloxano com terminação hidroxila (PDMS-OH) e 
catalisador dibuldilaurato de estanho (DBTDL).  As 
características morfológicas e texturais dos compósitos obtidos 
foram verificadas por microscopia eletrônica de transmissão 
(MET) e de varredura (MEV). A homogeneidade da 
distribuição de NPs foi avaliada por espectroscopia de energia 
dispersiva (EDS). As análises por MET mostraram NPs de 
maghemita (DMET= 5-9 nm) dispersas na matriz amorfa de 
SiO2/PDMS, tanto na forma de NPs isoladas como de 
agregados de até 20 nm. As análises dos compósitos por MEV, 
ao longo da fratura, evidenciaram superfícies relativamente 
lisas e uniformes, enquanto que as análises por EDS de 
diferentes regiões da fratura (superior e inferior) mostraram 
variações significativas no teor de ferro para os compósitos 
preparados a partir da dispersão das NPs em tolueno. Para os 
compósitos preparados a partir da dispersão das NPs em 
ciclohexano, a variação no teor de ferro foi pequena, o que 
indica que o emprego desse solvente resulta em uma 
distribuição mais homogênea das NPs no monolito. 
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Produção de carbonato de cálcio por bactérias ureolíticas 
de solo do Cerrado. 

L. Wentzel, J. D. G. Vieira, B. F. R. de Oliveira, A. A. 
Rodrigues, R. de S. Soares, T. M. Vieira, M. V. F. Araújo, P. 

J. F. Neto, I. D. A. Ribeiro. 
 
A precipitação de carbonato de cálcio por bactérias do solo é 
um fenômeno comum e em grande parte realizado através da 
degradação da uréia. Esse fenômeno, também chamado de 
biocementação, tem possíveis aplicações na área da construção 
civil e em processos de biorremediação, tornando importante o 
seu estudo. O objetivo deste trabalho foi isolar bactérias 
ureolíticas do solo do Cerrado goiano, com capacidade de 
precipitar carbonato de cálcio. Foram coletadas amostras de 
solo em seis locais diferentes do cerrado goiano e realizou-se o 
isolamento bacteriano utilizando-se o meio ágar uréia de 
Christensen. Os isolados com melhor atividade ureolítica foram 
selecionados para o experimento de precipitação, que consistiu 
no cultivo das bactérias em meio B-4 líquido modificado, 
seguido de filtração com membrana Millipore®  nos dias 1, 3, 
5, 9 e 18, a partir da incubação inicial. Os cristais foram 
coletados, lavados com água destilada e submetidos a 
microscopia eletrônica de varredura no LabMic da UFG. A 
composição dos cristais foi verificada através de EDS. Foram 
obtidos 4 isolados com atividade ureolítica, os quais 
produziram cristais de diferentes formatos. Necessita-se 
recorrer a métodos moleculares para a posterior identificação 
desses isolados. 
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Avaliação de defeitos de superfície dos Instrumentos 
Rotatórios Contínuos e Reciprocantes antes do uso através 

da Microscopia Eletrônica de Varredura. 
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Instrumentos Rotatórios Contínuos (IRC) fabricados com ligas 
de niquel-titânio (NiTi) convencional e Instrumentos 
Reciprocantes (IR) com ligas NiTi M-Wire, realizam o 
desgaste da dentina contaminada durante o preparo do canal 
radicular. Defeitos de fabricação na superfície da parte ativa do 
instrumento atuam como áreas de concentração de tensões 
podendo levar a fratura durante o atendimento ao paciente. 
Estes defeitos apresentam magnitude micrométrica tornando o 
registro do Microscópio Eletrônico de Varredura um 
instrumento valoroso. O objetivo deste trabalho será o de 
avaliar através da Microscopia Eletrônica de Varredura os 
defeitos presentes na superfície da parte ativa do instrumento 
antes do uso. Vinte instrumentos endodônticos novos serão 
divididos em quatro grupos com 5 instrumentos cada, sendo: 
G1 – BioRace (FKG-Dentaire, Suiça), G2 – Mtwo (VDW 
Dental, Alemanha) ambos com IRC; e G3 – Reciproc® (VDW, 
Alemanha), G4 – Wave One™ (Dentsply/Maillefer, Suiça) 
com IR. Foram adquiridas imagens de toda superfície da parte 
ativa do instrumento, com aumento de 50 x para análise dos 
defeitos de fabricação. Como o estudo está em andamento os 
dados não foram tabulados para que possa elaborar uma análise 
dos resultados. 
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Avaliação de fibras kraft em MEV para emprego em 
argamassas de assentamento 
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Estudos anteriores apontaram a viabilidade técnica no emprego 
de fibras de papel kraft provenientes de sacarias de cimento e 
de cal na produção de argamassas de assentamento. No 
entanto, para melhor compreensão da sua atuação e influência 
na matriz, fez-se necessária a avaliação da morfologia dessas 
fibras isoladamente, bem como da zona de transição entre fibra 
e matriz. Assim, foram realizadas imagens por meio de 
Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) de fibras de 
sacaria de cimento e de cal expostas às condições ambientes e a 
ciclos de variação de temperatura e de saturação e secagem. 
Também foram obtidas imagens e análises químicas de 
argamassas produzidas com fibras de cimento e de cal com 
idade de 90 dias expostas ao ambiente e, ainda, argamassas 
expostas a ciclos de saturação e secagem com duração de 7 
dias. A análise das fibras mostrou o aspecto achatado das fibras 
e com danificação das suas extremidades. As fibras de cimento 
e de cal expostas a saturação e secagem apresentaram perda 
volumétrica na espessura de forma mais acentuada em relação 
às que passaram por ciclos de temperatura. Nas argamassas foi 
verificada uma zona de transição da ordem de µm e, após os 
ciclos de saturação e secagem, ambas argamassas apresentaram 
fibras com descolamento da matriz, porém, isso ocorreu de 
forma mais acentuada para as fibras de cal. Por fim, no 
mapeamento químico foi verificada concentração de etringita 
na zona de transição e que ocorre migração de potássio do 
interior da fibra para a matriz após os ciclos. 
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(Byrsonima Crassifolia, Malpighiaceae). 
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O murici (Byrsonima crassifolia Malpighiaceae) é um fruto de 
forma arredondada de coloração amarelada, polpa carnosa e 
translúcida destaca-se pelo elevado valor nutritivo e funcional, 
sendo encontrado de dezembro a março. De sabor forte, 
agridoce e ligeiramente oleoso, pode ser consumido in natura 
ou em doces, sorvetes e licores. O objetivo do presente trabalho 
foi verificar a estrutura morfológica da polpa de murici 
(Byrsonima crassifolia, Malpighiaceae). Os frutos foram 
selecionados, sanitizados em água clorada 100 ppm por 15 
minutos e em seguida enxaguados em água corrente, drenado 
para eliminar o excesso de água e após despolpados em 
despolpadeira marca (Tortugan®). A polpa foi destinada ao 
ultra congelamento a -80°C seguida de liofilização em 
liofilizador da marca (Terroni®). Após a obtenção da polpa 
liofilizada, foi realizado a análise de MEV no Laboratorio 
LabMic, da UFG em microscópio eletrônico de varredura, Jeol, 
jsm-6610, equipado com EDS, Thermoscientific, NSS Spectral 
Imaging. Foram observadas estruturas similares as de fibra. 
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Microscopia eletrônica de varredura da polpa de Mangaba 
(Hancornia speciosa) 
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A mangabeira (Hancornia speciosa) é uma árvore originária do 
Brasil. Ocorre nas regiões de vegetação aberta, como cerrados, 
tabuleiros arenosos, chapadas e caatingas. A colheita dos frutos 
é iniciada normalmente em novembro ou dezembro e se 
estende até os meses de maio. A qualidade dos frutos colhidos 
depende das condições de desenvolvimento, as quais 
influenciam a vida útil pós-colheita. Objetivou-se verificar a 
estrutura morfológica da polpa de mangaba (Harconia 
speciosa). A mangaba foi adquirida em propriedade rural do 
município de Rio Verde (GO). Os frutos foram selecionados, 
sanitizados com hipoclorito de sódio à 100 ppm por 15 
minutos, enxaguados e em seguida despolpados em 
despolpadeira da marca (Tortugan®). A polpa foi destinada ao 
ultra congelamento à -80°C seguida de liofilização em 
liofilizador marca Terroni® modelo enterprise. Após a 
obtenção da polpa liofilizada, foi realizado a análise de MEV 
no laboratório LabMic, da UFG em microscópio eletrônico de 
varredura, Jeol jsm-6610, equipado com EDS, 
Thermoscientific, NSS Spectral Imaging. Foiobservada 
estrutura rugosa, com tendência de agrupamento entre as 
partículas. 
Agradecimentos: À FAPEG, CAPES e CNPq pelo apoio 
financeiro. 
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Microscopia eletrônica de varredura da polpa de 
Jabuticaba (Myrciaria cauliflora Berg). 
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A jabuticaba é um fruto originário do centro sul do Brasil, 
concentrando sua produção nos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Espírito Santo. Possui casca vermelha púrpura, polpa 
branca mucilaginosa e agridoce, muito saborosa, podendo 
apresentar até quatro sementes em seu interior. É um fruto 
altamente perecível, apresentando um período de 
comercialização pós-colheita de aproximadamente três dias, 
sendo por isso comercializado mais comumente na forma de 
geléias. Objetivou-se avaliar a estrutura morfológica da polpa 
de jabuticaba (Myrciaria cauliflora Berg). Os frutos foram 
colhidos em propriedade rural do município de Rio Verde, GO, 
as mesmas foram selecionadas, sanitizadas com água clorada a 
100 ppm por 15 minutos, enxaguadas, drenadas e despolpadas 
em despolpadeira da marca (Tortugan®), em seguida 
submetidas ao congelamento rápido a -80°C e posteriormente 
liofilizadas em liofilizador marca (Terroni®). As polpas 
liofilizadas foram conduzidas ao laboratório LabMic da UFG, 
para análise de microscopia eletrônica de varredura. Observou-
se pequenos glóbulos, provavelmente de amido, inseridos na 
matriz heterogênea dos macrocomponentes (proteína, fibra). 
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Um estudo por MET e MFA. 
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As aplicações biológicas de nanopartículas são frequentemente 
realizadas  por  via parenteral e ao entrarem em contato com o 
plasma sanguíneo as nanopartículas são imediatamente 
associadas às proteínas resultando na formação de um sistema 
nanopartículas-proteína corona, o qual  pode influenciar 
fortemente a atividade das proteínas. Assim,  a compreensão da 
estrutura e  da morfologia resultante da  interação entre a 
proteína e a superfície das nanopartículas é  de fundamental 
importância para aplicação desses sistemas. Técnicas como 
microscopia eletrônica de transmissão (MET) e microscopia de 
força atômica (MFA)  tem sido utilizadas para investigar as 
alterações morfológicas decorrentes da  interação entre a 
proteína e a superfície de nanopartículas,  uma vez que sabe-se 
que a morfologia e a superfície das nanopartículas assume um 
papel importante nos processos de adsorção e conformação da 
proteína. Nesse trabalho foi realizado o estudo da interação de 
BSA com nanopartículas de óxido de ferro funcionalizadas  
com citrato e  com bicamada de ácido láurico. O estudo da 
associação da BSA às nanopartículas foi realizado por 
fluorescência avaliando-se o quenching da fluorêscencia da 
BSA na presença das nanopartículas. O sistema nanopartículas-
proteína corana  foi analisado por MET  (no modo 
convencional e no modo crio)  e  por  MFA. 
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