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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

Em mais uma edição, a VI Reunião Anual de Usuários 

do LabMic abre espaço para apresentação pública do balanço 

anual de atividades do laboratório, para que seus usuários 

possam fazer críticas e sugestões quanto ao seu funcionamento 

e para que se possa apresentar e discutir trabalhos técnicos e 

científicos realizados com suporte instrumental do LabMic.  

 A palestra convidada para a abertura será proferida pelo 

pesquisador do Laboratório Nacional de Nanotecnologia 

(LNNano/CNPEM), dr. Rodrigo Villares Portugal, e tem como 

título “Structure of Lumbricus terrestris hemoglobin at near-

atomic resolution by single-particle cryo-EM”.  

 Desejamos a todos uma excelente reunião. 

 
 
 

O Comitê Gestor do LabMic 



VI Reunião Anual de Usuários do LabMic 

IV 
 

SUMÁRIO 

 

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE FILMES 
BIODEGRADÁVEIS À BASE DE POLÍMEROS 
NATURAIS. ............................................................................. 1 

MAURÍCIO VICENTE CRUZ
1,3, KARLA DE ALELUIA BATISTA

2, 
KÁTIA FLÁVIA FERNANDES

3. ................................................. 1 

MORFOLOGIA DOS NECTÁRIOS EXTRAFLORAIS 
EM ESPÉCIES DE SENNA (FABACEAE) EM 
MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA ........ 2  

PRISCILA DA SILVA PEREIRA, LETÍCIA DE ALMEIDA 

GONÇALVES, MARCOS JOSÉ DA SILVA , MARIA HELENA 

REZENDE. ............................................................................... 2 

PRIMEIRO RELATO DE COELOMOMYCES SP. 
(CHYTRIDIOMYCETES: BLASTOCLADIALES) COMO 
PATÓGENO DE LARVAS E MOSQUITOS NO BRASIL 
CENTRAL ............................................................................... 3 

RUEDA-PÁRAMO, M.E.1; MONTALVA , C.1,2; ARRUDA, W.3; 
FERNANDES, E.K.K.1; LUZ, C.1 E HUMBER, R.A.4 ................. 3 

CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS FIBRILARES POR 
MEV/EDS PARA UTILIZAÇÃO EM ARGAMASSAS DE 
REVESTIMENTO. ................................................................. 5 

PAULO MARTINS DOS PASSOS, HELENA CARASEK ................. 5 

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE 
CATALISADOR TIO 2 SINTETIZADO PELO MÉTODO 
SOL-GEL MODIFICADO COM GLICOL. .................... .... 6 

LIDIAINE MARIA DOS SANTOS E ANTONIO EDUARDO DA 

HORA MACHADO ................................................................... 6 



VI Reunião Anual de Usuários do LabMic 

V 
 

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DOS 
GRÂNULOS DE AMIDO DE TRIMEZIA JUNCIFOLIA  
(KLATT) BENTH & HOOK ( IRIDACEAE ) 
OCORRENTES NO CERRADO. ......................................... 7 

VIVIANE OVIDIO DE ALMEIDA ; KÁTIA FLÁVIA FERNANDES .. 7 

EFEITO DA RADIAÇÃO GAMA NA ESTRUTURA DA 
SPIRULINA PLATENSIS. ...................................................... 8 

PABLO KASHISOL DUARTE DE LIMA ; INGRID ALVES DE 

MORAES; GABRIEL LUIS CASTIGLIONI; ADRIANA RÉGIA 

MARQUES DE SOUZA .............................................................. 8 

COMPARISON OF TWO MCM-41 SILICA PARTICLES 
FOR THE CONTROLLED RELEASE OF 
SEMIOCHEMICALS. ............................................................ 9 

MAGALI APARECIDA RODRIGUES
1, MÁRCIA APARECIDA DA 

SILVA
1, MÁRCIO WANDRÉ MORAIS DE OLIVEIRA

2, LUCIANO 

PAULINO SILVA
2, IOLANDA MIDEA CUCCOVIA

1, MARCIA 

CARVALHO DE ABREU FANTINI
3
 , MARIA CAROLINA 

BLASSIOLI MORAES
2, MARCELO PORTO BEMQUERER

2. ......... 9 

AVALIAÇÃO DA MORFOLOGIA E COMPOSIÇÃO DE 
URÓLITOS CANINOS. ....................................................... 11 

PAULA COSTA ARIZA, VERIDIANE DA ROSA GOMES, TATIANE 

OLIVEIRA DOS SANTOS, MARIA CLORINDA SOARES 

FIORAVANTI . ........................................................................ 11 

AVALIAÇÃO DA MORFOLOGIA E COMPOSIÇÃO DE 
URÓLITOS FELINOS. ........................................................ 12 

VERIDIANE DA ROSA GOMES, PAULA COSTA ARIZA, TATIANE 

OLIVEIRA DOS SANTOS, MARIA CLORINDA SOARES 

FIORAVANTI  ......................................................................... 12 



VI Reunião Anual de Usuários do LabMic 

VI 
 

BROCAS CARBIDE: AVALIAÇÃO POR 
MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA DE 
SUA MORFOLOGIA SUPERFICIAL. .............................. 13 

AMANDA PEDROSA OLIVEIRA , FRANCISCO ANTONIO UCHOA-
JUNIOR, GERSINEI CARLOS FREITAS, TEREZINHA JESUS 

ESTEVES BARATA . ............................................................... 13 

MAGNETIC PROPERTIES OF MULTIFERROIC 
BISMUTH FERRITE CERAMICS. ................................... 14 

P. BANERJEE AND A FRANCO JR. ......................................... 14 

PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E ÓPTICAS DO YAB 
DOPADO COM TM 3+ .......................................................... 15 

JULIANA DE OLIVEIRA PIMENTA
1, LAURO JUNE QUEIROZ 

MAIA
1, ZANINE VARGAS FABRIS

2 ........................................ 15 

PONTAS DIAMANTADAS: REPROCESSAMENTOS X 
ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS SUPERFICIAIS ..... 17  

FRANCISCO ANTONIO UCHOA JUNIOR, AMANDA PEDROSA 

OLIVEIRA , GERSINEI CARLOS FREITAS, TEREZINHA JESUS 

ESTEVES BARATA  ................................................................ 17 

SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E ESTUDO DOS 
EFEITOS DO DOPANTE HO NAS PROPRIEDADES 
ÓPTICAS, ELÉTRICAS E MAGNÉTICAS DE 
NANOPARTÍCULAS DE ZNO SINTETIZADAS VIA 
REAÇÃO DE COMBUSTÃO.............................................. 18 

HERMÍNIA V. S. PESSONI, ADOLFO F. JR .............................. 18 

CARACTERIZAÇÃO MICROMORFOLÓGICA DA 
SUPERFÍCIE FOLIAR DE DUAS SUBESPÉCIES DO 
COMPLEXO MANIHOT PENTAPHYLLA : 
CONTRIBUIÇÕES TAXONÔMICAS ............................... 20 

ELIFALETE SERAFIM AZEVEDO, DR. MARCOS JOSÉ DA SIVA E 

DRª. DALVA GRACIANO-RIBEIRO ......................................... 20 



VI Reunião Anual de Usuários do LabMic 

VII 
 

SÍNTESE E ESTUDO DA MORFOLOGIA DO ZNO POR 
HIDRÓLISE FORÇADA ..................................................... 21 

1ALVES, T.E.P. E 
2A.F. JR. ................................................. 21 

SUPRESSÃO DA QUEIMA DA BAINHA DO ARROZ 
POR FUNGO MICORRÍZICO ........................................... 22 

KELLEN C. I. SOUSA, JACQUELINE C. B. CARVALHO , DIOGO 

F. A. ASSIS, LUÍS PAULO P. NASCIMENTO, SERGE AGNONSOU, 
PRISCILA F. TEODORO, DENISE C. BRITO, CARLOS S. SILVA , 
FÁBIO JOSÉ GONÇALVES E LEILA G. ARAÚJO ...................... 22 

DINÂMICA DA INFECÇÃO DE OVOS E ADULTOS DE 
AEDES AEGYPTI PELO FUNGO METARHIZIUM 
ANISOPLIAE ......................................................................... 23 

NATHALIA ALMEIDA DE SOUSA
1, WALQUIRIA ARRUDA

2, 
CHRISTIAN LUZ

1 .................................................................. 23 

PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E MAGNÉTICAS DE 
FERRITAS DE COBALTO E NÍQUEL OBTIDAS PELO 
MÉTODO HIDROTERMAL .............................................. 24 

ROSANE S. MELO, ADOLFO F. JÚNIOR ................................. 24 

ALTERAÇÃO ESTRUTURAL DE PÓ DE QUITOSANA 
IRRADIADA ......................................................................... 25 

1INGRID ALVES DE MORAES; 1PABLO KASHISOL DUARTE DE 

LIMA ; 2LUANA M IRANDA LOPES DE MELLO; 1ADRIANA RÉGIA 

MARQUES DE SOUZA. ........................................................... 25 
 



VI Reunião Anual de Usuários do LabMic 

VIII 
 



VI Reunião Anual de Usuários do LabMic 

1 
 

Caracterização morfológica de filmes biodegradáveis à base 
de polímeros naturais. 

Maurício Vicente Cruz1,3, Karla de Aleluia Batista2, Kátia 
Flávia Fernandes3. 

 
1IFG, Campus Uruaçu. 

2IFG, Campus Goiânia Oeste. 
3Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. 

 
Os filmes à base de polímeros naturais tem sido amplamente 
estudados em diversas aplicações biotecnológicas, tendo como 
principal abordagem a elaboração de sistemas de liberação 
controlada moléculas bioativas tais como fármacos e proteínas. 
Uma das características destes materiais é a existência de 
micro, meso e macro poros, que permitem a difusão destas 
moléculas para o interior do polímero, onde permanecem 
retidas por adsorção, sendo liberadas posteriormente no 
ambiente de interesse. O presente estudo visa, dentre outros 
parâmetros, a caracterização morfológica dos filmes 
produzidos com polissacarídeo extraído da goma do cajueiro 
(PEJU) em associação com o álcool polivinílico (PVA) 
comercial. Os filmes foram imersos por 2 h em tampão acetato 
de sódio 0,1 mol L-1 (pH 4,5), água milli-Q (pH 7,0) e tampão 
glicina-NaOH 0,1 mol L-1 (pH 9,5), sendo posteriormente 
liofilizados e analisados por Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV). Os filmes mostraram-se bastante versáteis 
quanto a existência de poros nos diferentes solventes testados, 
e assim apresentam potencial promissor para a produção de 
sistemas de liberação controlada de moléculas bioativas. O 
aumento da área superficial dos materiais é uma propriedade 
que pode ser explorada para a imobilização de substâncias de 
interesse biotecnológico. 
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 Morfologia dos nectários extraflorais em espécies de Senna 
(Fabaceae) em microscopia eletrônica de varredura 

Priscila da Silva Pereira, Letícia de Almeida Gonçalves, 
Marcos José da Silva, Maria Helena Rezende. 

 
Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás 

 
Nectários extraflorais (NEFs) são estruturas secretoras de 
néctar. Ocorrem na maioria das espécies de Senna Mill., e a sua 
morfologia tem sido utilizada por diversos autores em estudos 
taxonômicos. Considerando a importância dos NEFs na 
delimitação das espécies, o objetivo deste trabalho foi analisar 
as características morfológicas dos nectários em Senna 
chrysocarpa, S. pilifera var. pilifera, S. pentagonia var. valens 
e S. splendida var. splendida. Amostras de folhas jovens foram 
coletadas e processadas de acordo com as técnicas usuais para 
microscopia eletrônica de varredura. Os NEFs de todas as 
espécies são elevados e encontram-se localizados na raque 
entre os pares de folíolos. S. chrysocarpa possui NEFs 
subsésseis, cônicos e com superfícies glabras; em S. pilifera os 
NEFs são estipitados e fusiformes, nesta espécie os nectários 
tornam-se mais estreitos da região mediana para a apical e 
possuem tricomas tectores apenas nos estipes; em S. splendida 
os NEFs são estipitados, cilíndrico-clavados com ápices 
apiculados e superfícies glabras; em S. pentagonia os NEFs são 
subsésseis, fusiformes e com tricomas tectores da região 
mediana para a apical. A micromorfologia dos NEFs revela o 
valor taxonômico dessas estruturas, podendo as características 
observadas serem utilizadas como caracteres diagnósticos 
adicionais na distinção dos táxons. 
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Primeiro relato de Coelomomyces sp. (Chytridiomycetes: 
Blastocladiales) como patógeno de larvas e mosquitos no 

Brasil central 

Rueda-Páramo, M.E.1; Montalva, C.1,2; Arruda, W.3; 
Fernandes, E.K.K.1; Luz, C.1 e Humber, R.A.4 

 
1Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública/UFG, Goiânia, GO, 

Brasil. 
2Instituto de Bioquímica y Microbiología, Universidad Austral de 

Chile, Valdivia, Chile. 
3Instituto de Ciências Biológicas/UFG, Goiânia, GO, Brasil. 

4USDA-ARS Robert W. Holley Center for Agriculture and Health, 
Ithaca, NY, USA. 

 
No marco do projeto sobre a ocorrência de fungos 
entomopatogênicos em dípteros de importância médica e 
veterinária no Brasil central, foram colocados recipientes na 
floresta da reserva Santa Branca, Terezópolis, GO, Brasil 
(16°25'17.11"S; 49° 6'19.68"W). Em 2016 foram encontradas 
larvas mortas de culicídeos (possivelmente do gênero 
Sabethes) com a cavidade celômica repleta de estruturas 
aparentemente de resistência. As larvas foram fixadas durante 
uma noite em solução de glutaraldeído (2,5%) em tampão 
fosfato de sódio (0,1M, pH 7,2) e uma amostra das estruturas 
espalhadas sobre uma lamínula, desidratadas em câmara de 
secagem com sílica gel, cobertas com ouro e analisadas ao 
microscópio eletrônico de varredura, sendo  documentadas 
fotograficamente com microscópio ótico e de varredura para 
análises morfométricas e identificação. Estas estruturas de 
coloração dourada apresentaram forma ovoide (38,3 ± 4 µm de 
comprimento e 22,8 ± 2,3 µm de largura) e parede com 2,5 ± 
0,5 µm de espessura, com ornamentação de bandas e fendas 
irregulares na superfície. A identificação até o nível de espécie 
ainda não foi concluída, mas foi conferido que correspondem a 
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esporos de resistência de uma espécie pertencente ao gênero 
Coelomomyces, sendo este é o primeiro relato da presença 
deste patógeno no Brasil. 
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Caracterização de resíduos fibrilares por MEV/EDS para 
utilização em argamassas de revestimento. 

Paulo Martins dos Passos, Helena Carasek 
 

Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG 
 
A incorporação de resíduos em processos produtivos de 
materiais de construção é apontada como possível solução para 
problemas atuais de gestão de resíduos. A completa 
caracterização desses rejeitos recebe atenção, pois permite 
compreender o comportamento da integração de resíduos de 
composição desconhecida aos materiais tradicionais. O 
presente estudo visou à obtenção de parâmetros para 
caracterizar resíduos fibrilares, oriundos do acabamento de 
painéis de isolamento termoacústico, para incorporação em 
argamassas de revestimento isolantes térmicas. A análise por 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) possibilitou a 
obtenção do fator de forma (relação de aspecto - RA), 
importante característica para o fenômeno de ancoragem de 
fibras em compostos cimentícios. Por meio de imagens de 
elétrons secundários no MEV, foram aferidas medidas dos 
comprimentos e diâmetros de 25 filamentos e calculada a RA 
(relação comprimento/diâmetro). Essa análise ainda permitiu o 
conhecimento da morfologia superficial das fibras do resíduo. 
A análise por energia dispersiva (EDS) propiciou análises 
pontuais de caracterização química do material. Os resultados 
contribuíram para a análise prévia de viabilidade técnica do 
emprego dessas fibras indicando um fator de forma (65,6) 
dentro de faixa aceitável de RA. Os bons resultados alcançados 
na caracterização foram confirmados posteriormente nas 
características físico-mecânicas das argamassas de 
revestimento produzidas. Palavras-chave: MEV. Resíduos. 
Fibras. Argamassa. 
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Caracterização morfológica de catalisador TiO2 sintetizado 
pelo método sol-gel modificado com glicol.  

Lidiaine Maria dos Santos e Antonio Eduardo da Hora 
Machado 

 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia, MG, 

Brasil. 
 
Nesta comunicação apresentamos a caracterização morfológica 
do TiO2, preparado pelo método sol-gel modificado pela adição 
de um glicol e submetido a tratamento térmico por forno mufla 
(400°C/2h) ou por condições hidrotermais (200°C/8h), para 
uso em fotocatálise heterogênea. Na síntese, tetraisopropóxido 
de titânio foi dissolvido em diferentes glicóis (etilenoglicol, 
dietilenoglicol e polietilenoglicol) e a hidrólise foi conduzida 
por adição gradual de mistura acetona/água. O precipitado foi 
submetido a tratamento térmico em forno mufla ou por via 
hidrotermal. Os materiais resultantes foram caracterizados por 
microscopia eletrônica de transmissão (MET). As imagens 
obtidas indicam que os óxidos tratados em forno mufla (M) ou 
por via hidrotermal (HT) são constituídos por aglomerados de 
nanopartículas aproximadamente esféricas, muitas vezes 
combinadas na forma de aglomerados maiores, dando origem a 
estruturas mesoporosas. Os tamanhos médios estimados são 
(9,0 ± 0,3) nm, (2,00 ± 0,04) nm, (3,0 ± 0,1) nm e (4,0 ± 0,1) 
nm, respectivamente para os óxidos TiO2 G1M, TiO2 G1HT4, 
TiO2 G2HT4 e TiO2 G3HT4. A formação de partículas 
menores foi observada após o tratamento por via hidrotermal, o 
que tende a resultar em materiais com maiores áreas 
superficiais, favorecendo o emprego desses óxidos em 
processos fotocatalíticos. 
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Caracterização Morfológica dos Grânulos de amido de 
Trimezia juncifolia (KLATT) BENTH & HOOK ( Iridaceae) 

ocorrentes no Cerrado.  

Viviane Ovidio de Almeida; Kátia Flávia Fernandes 
 

Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás. 
 
Os grânulos de amido podem apresentar diferenças 
morfológicas dependendo da espécie vegetal, podendo ser 
ovais, esféricos, poligonais, irregulares e de tamanhos 
diferentes. Trimezia juncifolia (Klatt) Benth. & Hook é uma 
planta do Cerrado que, diferentemente de outras espécies da 
mesma família, tem como estratégias de sobrevivência o 
armazenamento de amido em órgãos subterrâneos. O objetivo 
deste trabalho foi analisar a morfologia dos grânulos de amido 
armazenados no cormo de T. juncifolia, nas partes que compõe 
este órgão, catafilo e prato, na estação de seca e chuva. A 
caracterização morfológica foi realizada por microscopia 
eletrônica de varredura. Os resultados demonstraram que os 
grânulos de amido de T. juncifolia são lisos e sem fissuras, 
apresentando formatos irregulares e distribuição bimodal em 
relação ao tamanho, sendo classificados em tipo-A (>10µm de 
diâmetro) com formato de disco ou lenticular e tipo-B (<10 µm 
de diâmetro) com o formato esférico. O tamanho dos grânulos 
de amido da região do catafilo no período de seca variou de 
2.78-14.4 µm de diâmetro e no período de chuva de 3.69-33.75 
µm de diâmetro. Na região do prato no período de seca o 
tamanho variou de 4.92-21.48 µm de diâmetro e no período de 
chuva de 3.05-17.98 de diâmetro. 



VI Reunião Anual de Usuários do LabMic 

8 
 

Efeito da radiação gama na estrutura da Spirulina 
Platensis.  

Pablo Kashisol Duarte de Lima; Ingrid Alves de Moraes; 
Gabriel Luis Castiglioni; Adriana Régia Marques de Souza 
 

Escola de Agronomia – EAEA, Universidade Federal de Goiás. 
 
A microalga Spirulina (Arthrospira Platensis) é uma 
cyanobacteira, de cor verde azulada, com forma helicoidal, 
variando de tamanho e morfologia, conforme as condições de 
crescimento. Sua biomassa seca apresenta considerável teor 
protéico, sendo utilizada usualmente na alimentação humana. 
A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi empregada 
com o objetivo de caracterizar morfologicamente a Spirulina, 
submetida à irradiação gama por diferentes doses, 0; 0,5; 1 e 3 
KGy. O MEV é uma técnica que fornece informações com a 
capacidade de proporcionar imagem de algum ponto da 
amostra com alta resolução. As amostras que se apresentam em 
formato granular foram analisadas em microscópio Jeol, JSM – 
6610, equipado com EDS, Thermo scientific NSS Spectral 
Imaging. As imagens obtidas por essa técnica exibiu a 
Spirulina, visivelmente, rígida e heterogênea, e demonstra 
superfície rugosa, irregular com sulcos e protuberâncias. Além 
disso,apontaram pouca evidencia de poros. As imagens com 
magnificação de 1:300 foram comparadas a partir do controle 
(0KGy), onde aparentemente às amostras de 1 e 3 KGy 
apresentaram mais rachaduras e com um aspecto menos 
rugoso, com pontos lisos, menos sulcos e protuberâncias,em 
contraste com amostra controle. Assim a Spirulina expõe 
ligeira diferença na morfologia em relação às doses de radiação 
empregada nas amostras.  
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Comparison of two MCM-41 silica particles for the 
controlled release of semiochemicals. 

Magali Aparecida Rodrigues1, Márcia Aparecida da Silva1, 
Márcio Wandré Morais de Oliveira2, Luciano Paulino Silva2, 

Iolanda Midea Cuccovia1, Marcia Carvalho de Abreu 
Fantini 3 , Maria Carolina Blassioli Moraes2, Marcelo Porto 

Bemquerer2. 
 

1Instituto de Química – USP. 
2Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 

 3Instituto de Física-USP. 
 
Two nanoparticles, SNP1 and SNP2, were synthesized from 
tetraethyl orthosilicate (TEOS) in mild conditions of hydrolysis 
and condensation in the presence of 
hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB). The amount 
of CTAB used was ten times higher for SNP2 than for SNP1 
synthesis. The occurrence of a twoexponential process with 
observed rate constants of 2 × 10-2 min-1 and 6.7 × 10-9 min-1 
showed that CTAB catalyzes the condensation of partially 
hydrolyzed CTAB molecules. Particles were morphologically 
characterized and also tested as releasers for [(Z)-hex-3-enyl] 
acetate (3ZHA) and (Z)-jasmone, two semiochemicals that are 
naturally biosynthesized by plants. Both particles have ordered 
hexagonal pores with similar sizes. The SNP1 nanomaterial 
presents very different internal (593 m2 .g-1) and external (75 
m2 .g-1) areas whereas for the SNP2 those areas are of the 
same magnitude. Wall thickness is smaller for SNP2 than for 
SNP1. SNP1 showed almost quantitative loading of 3ZHA and 
60% loading of (Z)-jasmone, with diffusion coefficient obeying 
the Fickian mechanism of diffusion for 3ZHA and anomalous 
transport for (Z)- jasmone1. For the SNP2 material, around 
70% of the 3ZHA is incorporated and almost no (Z)-jasmone is 
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loaded and thus no releasing is observed for (Z)-jasmone and 
for 3ZHA a mechanism of case II transport (diffusion and 
relaxation control) is verified. 
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Avaliação da morfologia e composição de urólitos caninos.  

Paula Costa Ariza, Veridiane da Rosa Gomes, Tatiane 
Oliveira dos Santos, Maria Clorinda Soares Fioravanti. 

 
PPGCA – EVZ/UFG 

 
Urolitíase faz referência à presença de cálculos no trato 
urinário e acomete com frequência a espécie canina. Esses 
cálculos são divididos em camadas de deposição que podem 
possuir composição diferente. O tratamento depende das 
substâncias presentes em cada camada. Dessa forma, é 
necessária a utilização de técnicas para avaliação da morfologia 
e análise da composição dos cálculos. Análises da estrutura e 
composição de cálculos urinários caninos por MEV e EDS 
estão sendo executadas. Os resultados parciais são: das 14 
amostras analisadas, quatro apresentavam em sua composição 
estruvita de maneira isolada, quatro estruvita associada a 
fosfato de cálcio, quatro urato e dois oxalato de cálcio. Os 
dados serão relacionados com características individuais, 
hematológicas e bioquímicas sérica e urinária dos caninos para 
detecção das possíveis causas envolvidas. Como nos cães a 
urolitíase por estruvita e fosfato de cálcio estão associadas a 
infecção no trato urinário, cultura e antibiograma da urina dos 
animais está sendo realizada. Até o presente momento, seis 
animais apresentavam infecção. Análise de difração de raios-X 
também será efetuada nas amostras obtidas. 
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Avaliação da morfologia e composição de urólitos felinos.  

Veridiane da Rosa Gomes, Paula Costa Ariza, Tatiane 
Oliveira dos Santos, Maria Clorinda Soares Fioravanti 

 
PPGCA – EVZ da UFG 

 
A espécie felina é frequentemente acometida pelas doenças do 
trato urinário, dentre as quais se destaca a urolitíase. Os tipos 
minerais mais comumente observados são estruvita (fosfato de 
amônio magnesiano), oxalato de cálcio e em menor propoeção 
urato, sílica, fosfato de cálcio, xantina e cistina. Para essa 
determinação são necessárias técnicas de avaliação da 
constituição dos urólitos nas diferentes regiões. Estão sendo 
realizadas análises de microscopia eletrônica de varredura 
associada a espectroscopia de energia dispersiva (EDS) em 
cálculos urinários felinos. Até o momento foram analisados 11 
urólitos e os resultados obtidos foram: seis cálculos de urato e 
cinco de estruvita, sendo que um destes apresentava associação 
com fosfato de cálcio. Por ser indicada associação de EDS com 
outra técnica de análise física da composição, serão realizadas 
análises de difração de raios-X nas amostras, objetivando uma 
maior acurácia nos resultados. Com base nos resultados, será 
possível traçar um perfil dos animais acometidos pela 
enfermidade, considerando raça sexo e idade localização no 
trato urinário dos cálculos analisados. 
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Brocas carbide: avaliação por microscopia eletrônica de 
varredura de sua morfologia superficial.  

Amanda Pedrosa Oliveira, Francisco Antonio Uchoa-Junior, 
Gersinei Carlos Freitas, Terezinha Jesus Esteves Barata. 

 
Reabilitação Oral, Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal de Goiás 
 
Este estudo objetivou analisar a morfologia superficial de 
brocas carbide após o seu reprocessamento (limpeza, secagem 
e esterilização em calor úmido saturado sob pressão). A 
amostra foi constituída por 10 brocas carbide (#4, Meisinger 
FG, Alemanha) analisadas por meio de imagens de 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Para cada broca 
foram realizadas 6 imagens, uma anterior ao reprocessamento e 
uma a cada ciclo de reprocessamento, totalizando cinco ciclos. 
As imagens obtidas foram avaliadas por dois examinadores, 
quanto aos seguintes critérios: manchamento, perda de 
integridade das lâminas e presença de resíduos, em 4 graus de 
severidade: ausente, leve, moderado e severo. Os dados obtidos 
foram submetidos ao teste Kappa e análise descritiva. O Kappa 
revelou boa concordância intra e interexaminadores. As brocas 
sem reprocessamento já apresentavam alterações morfológicas 
significantes para os três critérios analisados. Em termos de 
manchamento superficial e integridade das lâminas a maioria 
das amostras apresentou grau leve a moderado de 
comprometimento, exceto para as amostras do 5° ciclo de 
reprocessamento. Já a presença de resíduos foi categorizada 
como leve a moderado na maioria das análises. As brocas 
carbides, sem reprocessamento já apresentavam alterações 
morfológicas superficiais significativas, as quais tendem ao 
agravamento de sua severidade com o continuo 
reprocessamento. 
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Magnetic properties of multiferroic bismuth ferrite  
ceramics.  

P. Banerjee and A Franco Jr. 
 

Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. 
 
Magnetic properties of polycrystalline BiFeO3 ceramic, 
synthesized by modified solid state reaction method [1], was 
enhanced by adding 1% Y and 1-3% Co. The XRD pattern 
confirmed the rhombohedral perovskite with space group R3c 
structure in BiFeO3. The addition of Y cause distortion in the 
rhombohedral structure as the ionic radius of Y+3 is smaller 
than the Bi+3. The structural distortion further caused the 
reduction in grain sizes, which could be visible with the SEM 
images, was one of the probable reasons in the enhancement of 
the magnetic property. The R3c symmetry allowed the 
existence of weak ferromagnetic moment in the pure BiFeO3 
ceramic but the cycloid spin structure prevent the net 
magnetization which lead to nearly zero magnetization for the 
pure BFO. But with addition of 1% Y and 3% Co the 
Coercivity and remnant magnetization increased up to to 400 
Oe and 0.018 emu/g respectively. Which indicate that addition 
of Co modified the cycloid spin structure which was the other 
reason of the enhancement of the magnetic property in the 
BiFeO3 ceramic and established the justification of co-
substitution in BFO ceramic. The result of the temperature 
dependence (50–6500C) of magnetization show the magnetic 
transition was around 6000 C. The saturation magnetization 
was nearly unchanged when temperature of such doped 
ceramic was increased up to 300 0 C which suggest their 
potential application in the memory devises.  
Reference: [1] P. Banerjee and A. F. Jr., Journal of Materials 
Science: Materials in Electronics, 27, 6, 6053-6059, (2016). 
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Propriedades estruturais e ópticas do YAB dopado com 
Tm3+ 

Juliana de Oliveira Pimenta1, Lauro June Queiroz Maia1, 
Zanine Vargas Fabris2 

 
1 Grupo física de materiais, Instituto de Física, Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia-GO; 
2 Instituto Federal do Tocantins, Campus Dianópolis (IFTO-DNO), 

Dianópolis-TO 

 
A utilização de novos dispositivos de iluminação baseada em 
LED´s (Diodos emissores de luz) faz parte de um grande 
esforço que deverá permitir a redução, pela metade, do 
consumo de energia elétrica nesta área, além de o tempo de 
vida dos LED´s (10000 h) ser mais elevado que o de outros 
dispositivos atuais (tubos fluorescentes, lâmpadas halógenas ou 
incandescentes). Neste trabalho estudou-se a caracterização de 
íons terras-raras em materiais inorgânicos sintéticos com 
composição controlada avaliando as propriedades físicas e 
químicas desses materiais sintetizados a fim de identificar os 
mais promissores para aplicações tecnológicas. Os elementos 
terras-raras compõem a série dos lantanídeos da tabela 
periódica juntamente com o escândio e o ítrio. Os íons 
lantanídeos geralmente apresentam estado de oxidação 3+ e 
possuem características espectroscópicas especiais de emissão 
luminescente. Estas características estão relacionadas à 
existência de inúmeros níveis metaestáveis que levam a 
transições radiativas desde o ultravioleta até a região do 
infravermelho próximo. Propondo neste trabalho a 
caracterização estrutural e óptica de compostos dos sistemas 
Al 2O3-Y2O3-B2O3, dopado com íon terra rara (Túlio - Tm), 
para avaliar o potencial de aplicação nas áreas LED´s, 
fotovoltaicos, sensores e opto-eletrônicos. As amostras dopadas 
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obtidas foram caracterizadas por Difratometria de Raios X, 
para detecção e determinação de fases cristalinas em todas as 
etapas do processo de produção, por Microscopia Eletrônica de 
Transmissão (MET) para avaliação da evolução nano e 
microestrutural das amostras, por Espectroscopia de 
Luminescência para avaliar as diferentes/possíveis 
transferências de energia (absorção, reflexão, excitação e 
emissão de luz). 



VI Reunião Anual de Usuários do LabMic 

17 
 

Pontas diamantadas: Reprocessamentos x Alterações 
morfológicas superficiais 

Francisco Antonio Uchoa Junior, Amanda Pedrosa Oliveira, 
Gersinei Carlos Freitas, Terezinha Jesus Esteves Barata 

 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás 

 
Este estudo avaliou a morfologia superficial de pontas 
diamantadas (PD) submetidas ao seu reprocessamento 
(limpeza, secagem e esterilização em calor úmido saturado sob 
pressão). Dez PD (#1014, KG Sorensen, SP, Brasil) foram 
analisadas por meio de nove imagens de Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV): sem reprocessamento e após 
cada um dos 8 ciclos de reprocessamentos realizados. As 
imagens foram analisadas por dois examinadores, quanto aos 
critérios: alteração no formato das partículas de diamante e 
perda de partículas de diamantes, com correspondente 
exposição da superfície metálica da ponta ativa. Ambos os 
critérios categorizados em: nenhuma ou presença. No caso de 
“presença”, nas análises subsequentes foram avaliadas da 
seguinte forma: presença sem alteração comparativa à 
avaliação anterior; presença com leve aumento da área de perda 
comparativamente à avaliação anterior ou presença com severo 
aumento da área de perda comparativamente à avaliação 
anterior. A análise estatística descritiva e o teste Kappa foram 
realizados. Boa concordância intra e interexaminadores foi 
observada, bem como que o reprocessamento não interferiu no 
formato das partículas de diamante e 50% da amostra no grupo 
sem reprocessamento já apresentavam áreas com exposição 
metálica com perda de partículas de diamantes. O 
reprocessamento das PD não ocasionou alteração morfológica 
superficial. 
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Síntese, caracterização e estudo dos efeitos do dopante Ho 
nas propriedades ópticas, elétricas e magnéticas de 
nanopartículas de ZnO sintetizadas via reação de 

combustão.  

Hermínia V. S. Pessoni, Adolfo F. Jr 
 
Instituto de Física, Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO 

Com o fim de estudar o efeito do dopante Ho nas propriedades 
ópticas, elétricas e magnéticas do ZnO, no presente trabalho 
nanopartículas de ZnO dopadas com íons terra-rara Ho (Zn1-

xHoxO) foram sintetizadas via reação de combustão nas 
concentrações x = 0,00, 0,005, 0,01 e 0,015. As caracterizações 
morfológicas e estruturais foram realizadas por Microscopia 
Eletrônica de Transmissão (MET) e Difração de Raios-X 
(DRX). Imagens de MET indicaram redução no tamanho das 
partículas devido à dopagem com Ho. As medidas de DRX 
apresentaram picos intensos consistentes com a fase hexagonal 
wurtizita característica do ZnO sem fases espúrias para todas as 
amostras. Medidas de EDS (MEV) indicaram boa consistência 
entre as estequiometrias calculadas e medidas, como exemplo a 
concentração teórica Zn0,985Ho0,015O e experimental 
Zn0,983Ho0,017O. A espectroscopia FTIR permitiu identificar o 
deslocamento de duas bandas vibracionais referentes aos 
modos E1(LO) e A1(LO) do ZnO devido a dopagem. Com os 
espectros de Reflectância Difusa obtidos via espectroscopia 
UV-Vis foram calculados os valores de bandgap óptico de 
todas as amostras e estes valores aumentaram sutilmente de 
3,23 (ZnO) para 3,27 (x = 0,015). Este aumento foi justificado 
em termos dos defeitos gerados durante a síntese que podem 
promover novos níveis energéticos na banda de condução. As 
curvas de Constante Dielétrica (ϵ) versus frequência foram 
ajustadas satisfatoriamente com o modelo teórico Cole-Cole e 
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os valores de tempo de relaxação diminuíram com a dopagem 
de 0,0105 ms (ZnO) para 0,0037 ms (x = 0,015). As curvas de 
histereses magnéticas para todas as amostras foram obtidas em 
um magnetômetro VSM operando na faixa de campos 
magnéticos aplicados de -2T ≤ H ≤ 2T. Foi possível observar 
que uma forte fase paramagnética aumenta com a dopagem e 
um fraco ferromagnetismo ocorre nas amostras de menor 
concentração de Ho. 
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Caracterização micromorfológica da superfície foliar de 
duas subespécies do complexo Manihot pentaphylla: 

contribuições taxonômicas 

Elifalete Serafim Azevedo, Dr. Marcos José da Siva e Drª. 
Dalva Graciano-Ribeiro 

Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Botânica, 
Universidade Federal de Goiás (UFG) 

 
Manihot Mill pertence a Euphorbiaceae Juss., com mais de 100 
espécies neotropicais. Este gênero possui espécies de difícil 
delimitação que se diferem por caracteres sutis formando 
complexos específicos como Manihot pentaphylla, um taxo 
que atualmente possui quatro subespécies. Objetivou-se 
verificar a micromorfologia da superfície foliar de duas 
subespécies do complexo M. pentaphylla, sendo M. 
pentaphylla subsp. pentaphylla (MP) e M. pentaphylla subsp. 
graminifolia (MG), a fim de identificar caracteres de valor 
taxonômico. Fragmentos das folhas foram submetidas aos 
métodos tradicionais de microscopia eletrônica de varredura 
(MEV). MP exibiu estômatos na face adaxial próximos à 
nervura central, epiderme abaxial papilosa e um padrão de cera 
epicuticular em forma de plaquetas membranosas. MG 
apresentou estômatos na face adaxial distribuídos por todo o 
limbo foliar, epiderme abaxial formada por células epidérmicas 
comuns e cera em forma de crosta. As células papilosas tem a 
função de proteção dos estômatos, além disso, possui valor 
taxonômico. Em Manihot, o padrão de cera é um caráter a ser 
melhor apresentado na delimitação de espécies. Acredita-se 
que os táxons analisados sejam espécies distintas, uma vez que, 
identificou-se caracteres de valor taxonômico úteis na 
delimitação de táxons, como: presença de papilas e quanto ao 
padrão de cera epicuticular. 
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Síntese e Estudo da Morfologia do ZnO por Hidrólise 
Forçada 

1ALVES, T.E.P. e 2A.F. Jr. 
 

1Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás. 
2Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. 

 
Nós temos investigado um processo de síntese química para o 
ZnO que pode influenciar fortemente suas propriedades. A 
síntese é chamada de método Poliol ou Hidrólise Forçada, 
sendo baseada no controle da reação de hidrólise em 
precursores metálicos de acetato. Este processo químico pode 
ser usado para controlar diversas propriedades, principalmente, 
por meio do controle do tamanho e da forma das partículas. 
Acetato de Zinco foi utilizado como precursor num refluxo em 
solução de propileno glycol, as condições de síntese foram 
variadas, tais como, o tempo de refluxo, a quantidade de água e 
a presença outros íons acetato. Após o processo de refluxo os 
produtos foram lavados com água e álcool, então, separados 
por centrifugação. Para estudo da formação do ZnO foram 
retiradas alíquotas durante o refluxo para medidas de 
Espectrometria na região do infravermelho e para investigação 
estrutural foram realizadas medidas de difração de raios X, por 
fim, a morfologia foi observada em Microscopia Eletrônica de 
Transmissão. Foi possível observar a obtenção de produtos 
com boa cristalinidade na fase típica wurtzita com crescimento 
preferencial formando hastes. Ainda, que o tempo de refluxo 
influencia no crescimento das partículas e mudanças na rota de 
síntese influenciam nas suas formas e tamanhos. 
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Supressão da queima da bainha do arroz por fungo 
micorrízico 

Kellen C. I. Sousa, Jacqueline C. B. Carvalho, Diogo F. A. 
Assis, Luís Paulo P. Nascimento, Serge Agnonsou, Priscila 

F. Teodoro, Denise C. Brito, Carlos S. Silva, Fábio José 
Gonçalves e Leila G. Araújo 

 
Laboratório de Genética de Microrganismos, Universidade Federal 

de Goiás - UFG, Goiânia – GO. 
 
Fungos Micorrízicos Orquidoides (FMOs) são comumente 
usados como agentes de controle biológico de doenças ou 
indutores de resistência em plantas. Estudos comprovam que 
alguns isolados de FMOs são eficientes no controle de doenças 
de arroz. O presente estudo objetivou a supressão da queima da 
bainha do arroz (Rhizoctonia solani) usando um isolado 
micorrízico (Waitea circinata) de orquídea do Cerrado, 
Epidendrum nocturnum Jacq. Foi realizado o pareamento in 
vitro do isolado micorrízico (En07) com o isolado patogênico 
(Rh24F1) em papel de filtro em meio BDA. Em casa de 
vegetação realizou-se o experimento com os seguintes 
tratamento: T1= controle – água, T2= plantas inoculadas com 
Rh24F1, T3: plantas micorrizadas com En07, T4: plantas 
micorrizadas e inoculadas com o patógeno – indução de 
resistência, com dez repetições. O preparo das amostras e as 
visualizações em Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
transcorreram de acordo com protocolos previamente 
adaptados. In vitro, o isolado Rh24F1 não foi inibido por En07, 
mas observou-se a ação mecânica de defesa por parte da 
micorriza. As plantas induzidas com En07 apresentaram 
diminuição de 60% no tamanho das lesões comparando com o 
tratamento T2. Em MEV foram observadas barreiras pré-
formadas nas plantas micorrizadas. 
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Dinâmica da infecção de ovos e adultos de Aedes aegypti 
pelo fungo Metarhizium anisopliae 

Nathalia Almeida de Sousa1, Walquiria Arruda2, Christian 
Luz1 

 
1Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG 

2Instituto de Ciências Biológicas da UFG 
 
Metarhizium anisopliae infecta todos estágios do mosquito 
Aedes aegypti, mas sua atividade ovicida não está 
completamente compreendida. Este estudo comparou o 
desenvolvimento de M. anisopliae IP46 sobre a cutícula de 
adultos, o córion e um substrato sem nutrientes. Ovos, adultos 
e controle foram tratados com conídios. Após períodos 
específicos de incubação as amostras foram analisadas com 
microscópio eletrônico de varredura. O desenvolvimento de M. 
anisopliae foi semelhante em ovos e adultos, conídios 
germinaram e formaram apressório e modificações cuticulares 
por degradação enzimática. Em tempos >120h, ovos ficaram 
ressecados, com córion quebrado e intenso desenvolvimento de 
micélio e cadeias de conídios sobre a superfície. Sobre o 
substrato controle, conídios germinaram, hifas se estenderam, 
halo se formou ao redor das hifas e apressórios, e novos 
conídios foram produzidos, evidenciando a persistência do 
fungo mesmo sem fonte de nutrientes. O processo de 
desenvolvimento de M. anisopliae foi semelhante nos estágios 
testados deste mosquito e no substrato controle. Isto elucida o 
processo de infecção de ovos A. aegypti por M. anisopliae. O 
conhecimento do ciclo da infecção de diferentes estágios de A. 
aegypti por M. anisopliae s.l. IP 46 é importante para o 
desenvolvimento de um micoinsetida para o controle 
multiestagial deste vetor. 
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Propriedades estruturais e magnéticas de ferritas de 
Cobalto e Níquel obtidas pelo método hidrotermal 

Rosane S. Melo, Adolfo F. Júnior 
 

1Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás. 
2Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. 

 
Ferritas de Cobalto e Níquel (CoxNi1-xFe2O4; x = 0.0, 0.5, 1.0) 
foram sintetizadas com intuito de obter materiais nanométricos, 
com elevado grau de pureza e caracterizá-los de acordo com 
suas propriedades estruturais e magnéticas. O método de 
síntese utilizado foi o hidrotermal que é uma técnica simples e 
permite o controle de vários fatores como tamanho, morfologia 
e composição através da alteração de condições experimentais. 
Foram utilizadas soluções 0,1M dos sais metálicos nas 
estequiometrias desejadas e hidróxido de sódio como agente 
precipitante. As sínteses ocorreram a 180 °C por 12 horas em 
estufa e os produtos lavados com água/álcool etílico e 
colocados para secagem. Nas análises de FTIR foram 
observados modos vibracionais em 414-401 cm-1 relacionados 
às ligações de M-O nos sítios octaédricos e em 598-611 cm-1 as 
ligações metal-oxigênio nos sítios tetraédricos. De acordo com 
o DRX, os pós apresentaram fase única de espinélio e o 
refinamento Rietveld evidenciou os valores do parâmetro de 
rede a entre 8.38-8.34 Å. Os tamanhos das partículas ficaram 
entre 17-69 nm. A microscopia mostrou as partículas de forma 
cúbica e confirmou o aumento de tamanho conforme o 
acréscimo de Ni2+ na estrutura. As curvas de histerese 
mostraram valores de Ms entre 63-50 emu.g-1, seguindo a 
estequiometria x = 0.0, 0.5, 1.0. Assim como a saturação, os 
parâmetros de coercividade e remanência também diminuíram 
segundo a substituição dos íons Co2+ por Ni2+. 
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Alteração estrutural de pó de Quitosana irradiada 

1Ingrid Alves de Moraes; 1Pablo Kashisol Duarte de Lima; 
2Luana Miranda Lopes de Mello; 1Adriana Régia Marques de 

Souza. 
 

1 Escola de Agronomia Universidade Federal de Goiás 
2Universidade Federal de Tocantins 

 
Com várias propriedades em destaque, a quitosana tem sido 
alvo de estudos, o que proporciona maior aplicação em 
indústrias alimentícias, visto que possui capacidade de formar 
um recobrimento semipermeável, denominado como filme. Tal 
material controla as perdas dadas por podridões e prolonga a 
vida pós-colheita, minimizando a taxa de respiração e assim 
reduzindo a perda d’água de frutos. As aplicações, nas doses de 
0 (controle), 5, 10 e 15 kGy de irradiação, permitiram analisar 
os efeitos nas propriedades morfológicas do pó da quitosana. 
Os resultados mostraram que as partículas da quitosana 
possuem formatos irregulares, reunidas semelhantes a uma 
rede. Dentre tais características, as amostras irradiadas 
apresentaram degradação da molécula e um formato com 
presença de glóbulos menores, intensificando as formas 
irregulares. Esta degradação ocorreu porque a irradiação 
separou as ligações glicosídicas, quebrando a cadeia molecular 
da quitosana. 



VI Reunião Anual de Usuários do LabMic 

26 
 

 
 
 

Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta 
Resolução (LabMic) 
www.labmic.ufg.br 

Instituto de Física - UFG 
Av. Esperança, s/nº. Campus Samambaia 

74.690-900 - Goiânia, GO, Brasil. 
Tefone: (62) 3521-1122 ramais 257 ou 258 

 


