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APRESENTAÇÃO 
 

Desde o início de suas atividades, o Laboratório 

Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução (LabMic) 

continua oferecendo suporte em microscopia de alta resolução 

para diferentes áreas de pesquisa científica e tecnológica da 

UFG e de outras instituições. Como parte da consolidação das 

atividades do LabMic, as reuniões anuais de usuários 

contribuem para a divulgação das produções científicas que 

contaram com o suporte do LabMic. Além disso, as reuniões 

abrem um espaço para críticas, sugestões e discussões técnico-

científicas relacionadas à microscopia de alta resolução. 

 A V Reunião Anual de Usuários terá uma palestra 

convidada na abertura do evento intitulada "Microscopia: Uma 

ferramenta na Análise de Materiais Biológicos e de Ciência 

dos Materiais” que será proferida pela a profa. Dra. Sônia Nair 

Bao, vice-reitora da Universidade de Brasília e professora 

titular do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de 

Brasília. Teremos também uma sessão de apresentações orais 

convidadas e uma sessão de pôsteres.  

 Desejamos a todos uma excelente reunião. 

 
. 
 

O Comitê Gestor do LabMic 
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Microscopia de Alta Resolução no Desenvolvimento de 
Nanocarreadores para Aplicações Biomédicas 

1Andris Figueirôa Bakuzis 
1Instituto de Física, UFG 

Nesta palestra iremos apresentar como a Microscopia de Alta 
Resolução, TEM, MEV e AFM, tem auxiliado nosso grupo no 
desenvolvimento de nanocarreadores magnéticos para 
aplicações biomédicas. Em particular, iremos focar em 
aplicações no tratamento oncológico. Para esta terapia 
desenvolvemos nanopartículas magnéticas para a entrega 
seletiva de calor por meio da interação de seus momentos 
magnéticos com campo magnético alternado. A eficiência deste 
tratamento é fortemente dependente do tamanho das partículas. 
Portanto, uma excelente caracterização destes materiais é de 
fundamental importância. 
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O uso da Microscopia Eletrônica de Varredura para 
determinar eficácia de bioprodutos a base de fungos para 

controle de artrópodes. 

1Éverton Kort Kamp Fernandes e 2Walquíria Arruda 
1Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, 2Instituto 

de Ciências Biológicas da UFG 

O uso de fungos entomopatogênicos no controle de artrópodes 
praga de importância agrícola no Brasil é uma realidade; no 
entanto, sua utilização no controle de artrópodes vetores de 
importância médica e veterinária ainda é um desafio. Em geral, 
fungos entomopatogênicos invadem seus hospedeiros através 
da cutícula e causam sua morte. Dois pontos cruciais para a 
eficácia de um agente microbiano no controle de artrópodes 
são: a formulação do propágulo fúngico (conídios, 
especialmente), e a interferência de fatores abióticos naturais 
que podem limitar a atuação do bioproduto. Dessa forma, 
estudos do Laboratório de Patologia de Invertebrados têm 
utilizado a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para 
investigar os efeitos da formulação e da temperatura sobre o 
desenvolvimento de conídios e blastosporos na cutícula de 
carrapatos infectados artificialmente. Altas temperaturas 
atrasam a germinação de conídios e a formação de apressório, 
importante no processo de infecção fúngica, enquanto a 
formulação protege os propágulos contra o calor e outros 
fatores abióticos. Neste sentido, a MEV tem permitido avaliar 
os efeitos do calor sobre o processo de infecção, e determinar 
os benefícios das formulações sobre a eficácia do bioproduto; 
esses conhecimentos auxiliarão a melhorar a performance de 
fungos entomopatogênicos como agentes de biocontrole de 
carrapatos e outros artrópodes. 
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Drug Delivery: tamanho é documento! 

Eliana Martins Lima 
Faculdade de Farmácia - FarmaTec, UFG 

A formulação farmacêutica é um dos últimos estágios do 
desenvolvimento de medicamentos. Da formulação dependem 
a viabilidade da administração, a estabilidade do fármaco e o 
sucesso terapêutico. Em tecnologia farmacêutica o 
desenvolvimento de sistemas para drug delivery implica em 
uma ampla diversidade de métodos de caracterização e 
comprovação da performance desejada. Das formas 
convencionais, como comprimidos, cápsulas, soluções e outras, 
passando por microgrânulos, cristais até os sistemas 
nanoestruturados carreadores de fármacos, as técnicas de 
microscopia eletrônica representam ferramentas indispensáveis 
de investigação de características intrinsicamente relacionadas 
ao efeito terapêutico e a efeitos adversos como forma, 
superfície, estrutura e tamanho. A seleção da técnica, o 
processamento da amostra e exemplos de aplicações serão 
discutidos nesta apresentação. 
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Avaliação da aplicabilidade de MET convencional com 
coramento para a análise de micelas, nanopartículas 

poliméricas e emulsões. 

Igor Santos1,  Ricardo Alves Bernardo1,  Julianna Veiga1,  
Tatiane O. dos Santos2 e Emília Lima1 
Instituto de Química-UFG1;  LabMic-UFG2 

Sistemas coloidais tais como nanopartículas poliméricas, 
micelas e emulsões são amplamente estudados para aplicação 
em veiculação de compostos bioativos.  Nessa apresentação 
serão discutidos resultados relativos à avaliação do uso da 
técnica de microscopia eletrônica de transmissão no modo 
convencional usando coramento (negative staining) para a  
caracterização morfológica de nanopartículas de quitosana, de 
micelas de PEG-PCL e de nanoemulsões (o/w) de Selol. As  
nanopartículas de quitosana assim como as   micelas de PEG-
PCL  carregadas com anfotericina B foram coradas com ácido 
fosfotúngstico, enquanto as nanoemulsões de Selol foram 
coradas com acetato de uranila. Foram obtidas imagens de  
todos os sistemas compatíveis com as dimensões esperadas 
para os sistemas e muito semelhantes as  apresentadas na 
literatura para as partículas as  micelas e as emulsões. Por outro 
lado, uma análise mais criteriosa, levando em conta as imagens 
obtidas utilizando apenas o agente de contraste, mostraram que   
o processo de coramento originou muitos artefatos em todas as 
amostras analisadas inviabilizando o uso de MET convencional 
para a caracterização desses sistemas. 
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Uso de Microscopia Eletrônica de Varredura para 
caracterização de materiais compactos em minério de fosfato 

de Catalão. 

Felipe Seguin, José Affonso Brod, Tereza Cristina Junqueira 
Brod, Bruno Palhares Milanezi, Caroline Siqueira Gomide, 

Tatiane Oliveira, Nayara Melo Freitas 
 

Este trabalho foi desenvolvido como parte da Monografia de 
Conclusão de Curso em Geologia do primeiro autor, tendo 
como objetivo a caracterização mineralógica de materiais 
compactos que ocorrem no minério de fosfato de Catalão, GO. 
A jazida resulta da concentração supergênica de apatita durante 
o intemperismo, e o minério é tipicamente friável, o que facilita 
sua extração e processamento. Em algumas porções do perfil 
de intemperismo encontram-se níveis endurecidos, onde o 
material originalmente inconsolidado está cimentado por 
minerais diversos. A caracterização desses materiais compactos 
foi realizada por (i) análise química global, (ii) análise óptica 
em microscópio de luz polarizada, (iii) imagens eletrônicas e 
análise química pontual semiquantitativa por EDS em 
microscópio eletrônico de varredura. A tenacidade dos 
materiais duros da Mina de Fosfato de Catalão I é condicionada 
pelo tipo de cimentação. Os principais tipos de cimento são 
compostos por apatita, quartzo, goethita e barita. O cimento de 
apatita predomina nos horizontes mais rasos do manto de 
intemperismo, correspondente ao minério do tipo oxidado, 
enquanto os níveis intermediários são caracterizados por 
cimento de quartzo e goethita, e os mais profundos por cimento 
de barita. 
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Caracterização Microestrutural de Materiais de Base 
Cimentícia. 

Helena Carasek; Oswaldo Cascudo 
Escola de Engenharia Civil e Ambiental-UFG 

Muitas das propriedades de interesse da engenharia e dos 
comportamentos gerais dos materiais têm um forte respaldo em 
sua estrutura interna, notadamente em ampliações ao nível de 
sua microestrutura e, até mesmo, em nanoescala. Assim ocorre 
com os materiais de bases cimentícia cujas fases constituintes e 
aspectos gerais como porosidade e falhas são possíveis de se 
observar. No LABITECC-UFG, têm sido desenvolvidas 
pesquisas com materiais de construção, especialmente 
concretos estruturais e argamassas de assentamento e de 
revestimento de alvenarias. Nestas pesquisas, têm sido 
amplamente empregada a técnica de Microscopia Eletrônica de 
Varredura, tanto com elétrons secundários, em amostras 
fraturadas, como com elétrons retroespalhados, em amostras 
polidas, em ambos os casos empregando-se o recurso da 
microanálise por meio de detetores de raios X. Os estudos têm 
possibilitado a análise de concretos com altíssima durabilidade, 
produzidos com adições minerais de última geração 
(superpozolanas), tais como: metacaulim, sílica ativa e 
nanossílica. As análises por MEV também têm contribuído 
com o desenvolvimento de argamassas isolantes térmicas, bem 
como com o estudo de argamassas modificadas com fibras, 
entre elas uma argamassa especial na qual se incorporou um 
resíduo de sacaria de cimento e cal. Por fim, cabe salientar, que 
as análises da estrutura interna dos materiais cimentícios têm 
em muito ajudado as investigações no campo do diagnóstico de 
problemas patológicos, como, por exemplo, na identificação de 
compostos expansivos oriundos do ataque por sulfatos e 
sulfetos, do gel típico da reação álcali-agregado e de produtos 
da corrosão das armaduras em estuturas de concreto 
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Carreador peptídico como proposta para encapsulamento de 
álcool perílico 

CAMARGO, H.S., COLMATI, F., MARTINS, T.D.. 
Instituto de Química, UFG 

O câncer é uma doença que se caracteriza por um crescimento 
autônomo, desordenado e incontrolado de células. Os recursos 
terapêuticos atuais apresentam certas limitações.O álcool 
perílico, um monoterpeno, tem-se mostrado eficiênte no 
tratamento de pacientes com câncer no cérebro e apresenta 
resultados satisfatórios no aumento de sobrevida do paciente e 
redução no tamanho do tumor1. A proposta de associar o álcool 
perílico a um sistema de drug delivery, onde o álcool está 
encapsulado em um carreador favorece vantagens como maior 
eficácia farmacêutica, havendo uma liberação progressiva e 
controlada da droga, direcionamento a alvos específicos entre 
outros. Este trabalho tem como objetivo a síntese de 
nanobioestruturas de L–Difenilalanina para o encapsulamento 
de álcool perílico como uma proposta de um sistema de drug 
delivery. 
Os materiais obtidos foram caracterizados por Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV) afim de visualizar as diferentes 
nanoestruturas produzidas com a variação de parâmetros do 
meio de síntese. 
1 - TAKAGAKI, T. Y. “Avanços no Tratamento do Câncer 
Pulmonar”. J. Bras. Pneumol. 31 (6): iii-v; 2005. 
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Uso do MEV para avaliação da morfologia das partículas de 
três tipos de metacaulim e sua influência na microestrutura 

do concreto de cimento Portland. 

R. Teodoro, O. Cascudo 
PPG em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil (EEC-UFG) 

Em pesquisas realizadas na UFG, concretos com metacaulim 
tem proporcionado excelentes resultados. No entanto, sua 
composição química/mineralógica, essencialmente sílica e 
alumina em fases amorfas, não seria suficiente para 
proporcionar tais resultados. Desta forma, suas características 
físicas, como a elevada finura parecem exercer grande 
influência nas propriedades do concreto. Assim, investigou-se 
três tipos de metacaulim - aqui denominados U, X e M - 
caracterizando-os química e fisicamente. A fim de observar a 
morfologia e dimensões de suas partículas, amostras dos 
metacaulins foram analisadas no MEV. É possível ver 
diferenças significativas na morfologia do Metacaulim X, que 
provém de uma matéria-prima diferente dos outros. Também é 
possível observar que o metacaulim M possui uma quantidade 
maior de partículas de menor diâmetro. Posteriormente, foram 
dosados concretos com e sem metacaulim (referência), com 
relação água/aglomerante igual a 0,40. Após 90 dias esses 
concretos foram analisados no MEV a fim de observar sua 
microestrutura, sobretudo a zona de transição entre a pasta e o 
agregado. Contatou-se que o concreto de referência apresentou 
a zona de transição mais espessa, seguido pelos concretos com 
metacaulins U, X e M, respectivamente. Apesar de o 
metacaulim X apresentar partículas maiores, possui um maior 
teor de sílica e alumina amorfas. Agradecimentos: À CAPES 
pela concessão da bolsa. À Metacaulim do Brasil pelo auxílio 
financeiro e apoio na pesquisa. À Realmix Concreto pelo 
suporte à pesquisa. 
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Structural and Magnetic Properties of Sr2-xLaxFeIrO6 

Leandro Tolentino Coutrim, Tatiane Oliveira dos Santos, 
Leandro Bufaiçal 

 
Instituto de Física da UFG. 

Neste trabalho, apresentamos a investigação das variações 
estruturais induzidas pala substituição de La3+ no sítio do Sr2+ 
no composto Sr2FeIrO6, realizada através de medidas de 
difração de raios-X (LNLS) e microscopia eletrônica de 
transmissão (LabMic). Os resultados indicam que o Sr2FeIrO6 
cristaliza em estrutura monoclínica, no grupo espacial I2/m, 
enquanto o composto dopado Sr1.2La0.8FeIrO6 pertence ao 
grupo P21/n. Apresentamos também as propriedades 
magnéticas do sistema em que, devido a substituição parcial de 
Sr por La, o sistema passa de antiferromagnético para 
ferrimagnético. 
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O estudo de adsorção de corantes têxteis de diferentes classes 
utilizando o carvão de osso de boi como adsorvente. 

MOURA, R. A.; SEOLATTO, A. A. 
 

Instituto de Química da UFG. 

Dentre as indústrias que geram efluentes com elevadas cargas 
poluidoras, é notável o destaque para as indústrias do setor 
têxtil. Segundo dados, são utilizados em torno de 120 a 380 
litros de água por metro de tecido processado, o que acarreta 
um grande volume de efluente gerado.1 Entretanto, quando se 
analisa os efluentes oriundos desse setor nota-se, entre outros 
compostos, uma alta presença de corantes não fixados no 
processo de tingimento.2 No tratamento desses efluentes 
diferentes métodos de remoção de corantes podem ser 
empregados, distinguindo-se a adsorção que utiliza materiais 
adsortivos provenientes de rejeitos industriais. O enfoque do 
trabalho é analisar como se dá a adsorção de corantes de 
diferentes classes, utilizando como adsorvente o carvão de osso 
de boi. Contudo, no que tange a caracterização do carvão, 
técnicas distintas foram utilizadas podendo ressaltar a 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). A utilização 
dessa técnica permitiu examinar a morfologia e a organização 
microestrutural do material adsorvente, empregado no estudo 
de adsorção. Tal fato se torna importante uma vez que a 
distribuição organizada dos poros do carvão, entre outros 
fatores, tem influência direta na eficiência do processo de 
remoção dos corantes presentes nos efluentes. 
1- CEGARRA, J. “Biotecnologia aplicada aos processos de 
química têxtil”, Revista Química Têxtil 58, pp. 5-14. 2000. 
2- ZAMORA, P. G. P., KUNZ, A., DURAN, N. et al. “Novas 
tendências no tratamento de efluentes têxteis”. Revista 
Química Nova 25, 1, pp. 78-82. 2002b. 
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Síntese, caracterização e estudo das propriedades ópticas e 
magnéticas de nanobastões de ZnO:Gd sintetizados via 

reação de Hidrólise Forçada. 

H. V. S. Pessoni e A. Franco Jr. 
Instituto de Física da UFG 

 
Amostras de ZnO dopadas com o terra-rara Gd foram sintetizadas 
via reação de Hidrólise Forçada na estequiometria Zn(1-x)Gd(x)O 
com x = 0.00 e 0.07, variando o pH da solução líquida de 
precursores. Essa variação no pH da solução foi feita modificando 
a razão de hidrólise (razão molar entre água e íons metálicos) de h 
= 9, 14, 18 e 23. A morfologia e a estrutura cristalina de todas as 
amostras foram analisadas por Microscopia Eletrônica de 
Transmissão (MET) e Difração de Raios-X (DRX). Foi observado 
que o formato e o tamanho das partículas são sensíveis ao pH da 
solução inicial, mudando de aproximadamente esféricas para 
bastões longos com r = 9 e 23 respectivamente. Os difratogramas 
indicaram a formação da fase cristalina hexagonal característica 
do ZnO sem fases espúrias. 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 diminuíram com o aumento no tamanho 
da partícula (aumento de h na solução) como descrito pela 
Equação de Bruss. As medidas de magnetização (loops de 
histereses) foram obtidas em um Magnetômetro de Amostra 
Vibrante aplicando campos de ±0.3T. Histeres típicas de materiais 
ferromagnéticos foram observadas para todas as amostras 
dopadas, com otimização de magnetização remanescente (Mr = 
0.002 meu/g) e campo coercitivo (Hc = 320 Oe) para a amostra 
com h = 18. A amostra com h=18 apresentou temperatura de 
Curie de T = 530ºC. 
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Propriedades estruturais, ópticas e elétricas de 
nanopartículas de ZnO:Ho sintetizado via reação de 

combustão. 

H. V. S. Pessoni e A. Franco Jr. 
 

Instituto de Física da UFG. 

Amostras de ZnO dopadas com o terra-rara Ho foram 
sintetizadas via reação de combustão na estequiometria Zn1-
xHoxO com 0.00 ≤ x ≤ 0.05. Medidas de DRX revelaram a 
formação da fase cristalina wurtizita característica do ZnO para 
todas as amostras indicando também a formação de uma fase 
espúria de Ho2O3 nas amostras com concentrações de Ho a 
partir de x = 0.02. O deslocamento dos picos de ZnO para 
maiores valores de 2theta nos difratogramas confirmam a 
substituição do Ho nos sítios tetraédricos do ZnO. Imagens de 
Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) indicaram a 
redução no tamanho das partículas devido a dopagem com Ho 
e o crescimento preferencial das partículas no plano (101). 
Medidas de EDS obtidas via Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV) revelaram boa coerência entre as 
concentrações estequiométricas calculadas e obtidas pela 
síntese via reação de combustão. A espectroscopia FTIR 
permitiu identificar o deslocamento de duas bandas 
vibracionais referentes aos modos E1(LO) e A1(LO) do ZnO 
devido a dopagem e o surgimento de uma banda extra para 
concentrações de Ho maiores que x=0.015 referente a fase 
extra de Ho2O3, confirmando os resultados de DRX. Com os 
espectros de Reflectância Difusa obtidos via espectroscopia 
UV-Vis foram calculados os valores de band-gap óptico de 
todas as amostras e estes valores aumentaram com a dopagem. 



V Reunião Anual de Usuários do LabMic 

Fabricação e caracterização de moldes descartáveis para 
prototipagem de microssistemas eletroforéticos em 

poli(dimetilsiloxano). 

Eulício de Oliveira Lobo Júnior · Lucas da Costa Duarte 
·Laura Eulália de Paula Braga · Ângelo Luiz Gobbi ·Dosil 

Pereira de Jesus · Wendell Karlos Tomazelli Coltro 
 

Instituto de Química da UFG. 

Neste estudo avaliamos microcanais poliméricos gerados a 
partir de moldes em alto relevo, em um processo conhecido 
como litografia suave.  O diferencial é a fabricação dos moldes, 
que foi realizada no processo de impressão direta de toner 
sobre uma transparência. Neste modo as partículas de toner 
depositadas geram estruturas em alto relevo com dimensões 
micrométricas que tem sua estrutura transferida para o 
polímero, originando os microcanais que tiveram sua 
morfologia avaliada por MEV. Os microcanais gerados 
apresentaram cerca de 14 µm de altura e  250 µm de largura. 
Esta metodologia de fabricação foi aplicada na confecção de 
microchips para eletroforese, onde foi realizada com sucesso a 
separação de cátions inorgânicos K+, Na+, e Li+. 
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Caracterização de sensores descartáveis para estudos 
bioanalíticos. 

Ellen F. M. Gabriel1, Paulo de T. Garcia1, Cyro L. S. 
Chagas1, Thiago M. G. Cardoso1, Lucas C. Duarte1, Eulício 

O. Lobo Júnior1, Federico Figueredo1 e Wendell K. T. 
Coltro1 

Instituto de Química da UFG. 

Os biosensores analíticos a base de papel, quando associados 
aos métodos de detecção colorimétrico e eletroquímico, tem 
atraído uma enorme atenção como uma plataforma de baixo 
custo para ser utilizados na identificação de analitos com 
interesse na área clínica. Neste trabalho foi proposto a 
fabricação de um biosensor colorimétrico e eletroquímico a 
partir da modificação do papel com nanopartículas de Fe3O4, 
nanotubos de carbono, óxido de grafeno, quitosana e grafite. O 
sensor eletroquímico foi associado ao um microchip e utilizado 
no monitoramento de separações eletroforéticas. Tanto o 
processo de modificação, quanto o preenchimento dos poros do 
papel com grafite foram caracterizados utilizando a 
microscopia eletrônica de varredura (MEV). Um ótimo 
recobrimento dos poros e fibras do papel foi observado quando 
os diferentes materiais foram utilizados. O desempenho 
analítico do biosensor eletroquímico foi demostrado na 
identificação de diferentes cátions inorgânicos (K+, Na+ e Li+) 
e o biosensor colorimétrico foi avaliado no monitoramento de 
glicose e ácido úrico. Além disso, ambos foram avaliados em 
análise semi-quantitativa destes compostos em diferentes 
matrizes biológicas como a urina e a lágrima. Os biosensores 
apresentaram excelente desempenho analítico e demonstraram 
um enorme potencial para serem empregados no 
monitoramento e identificação de diferentes compostos. 



V Reunião Anual de Usuários do LabMic 

Os cloroplastos de Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker 
(Bromeliaceae) germinada in vitro e em telado analisados em 

Microscopia Eletrônica de Transmissão. 

Elienai Candida e Silva; Sérgio Tadeu Sibov; Fernanda 
Cristina Alcântara dos Santos & Letícia de Almeida 

Gonçalves 
 

Instituto de Ciências Biológicas da UFG. 

O objetivo deste trabalho foi analisar os cloroplastos de 
Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker germinada em telado e 
in vitro sob diferentes tipos de vedação dos tubos de ensaio, em 
microscopia eletrônica de transmissão (MET). As plantas 
desenvolvidas em telado foram mantidas em tela sombrite, as 
desenvolvidas in vitro foram germinadas em tubos de ensaio 
vedados com tampa rígida de polipropileno (TP), filme de 
policloreto de vinila (FPVC) e TP contendo um furo coberto 
com membrana microporosa (TM). Essas plantas foram 
mantidas em meio MS ½, 3% de sacarose e 7,0 g/L de ágar. 
Amostras foliares seguiram técnicas usuais para análise em 
MET. Os cloroplastos são numerosos e não possuem diferença 
significativa quanto à área nas plantas desenvolvidas em todas 
as condições. Os cloroplastos das plantas do telado possuem 
tilacóides pouco compactos e grande quantidade de grãos de 
amido e corpos lipídicos, ambos de tamanhos acentuados. Os 
cloroplastos das plantas cultivadas em tubos vedados com TM 
foram os que mais se assemelharam aos cloroplastos das 
plantas cultivadas em telado, considerando a forma, a presença 
de grãos de amido e a ausência de grandes espaços entre os 
tilacóides, possivelmente, obtendo maior eficiência no processo 
fotossintético entre todos os tratamentos in vitro. 
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Utilização de impressora 3D para fabricação de 
microdispositivo analíticos acoplados ao espectrômetro de 

massas.  

Lucas da C. Duarte (PG), Thays C. Carvalho (PG), Eulício de 
O. Lobo Júnior (PG), Patrícia V. Abdelnur (PQ), Boniek 

Gontijo Vaz (PQ) e Wendell K. T. Coltro (PQ) 
 

Instituto de Química da UFG. 

Este trabalho explora o uso de uma impressora 3D open source 
RepRap para fabricação dos dispositivos microfluídicos. O 
dispositivo foi impresso pelo método de Modelagem por Fusão 
e Deposição. O microchip foi construído com o copolímero 
acrilonitrila, butadieno, estireno contendo um canal de 500 µm 
de largura, 500 µm de profundidade e 3,0 cm de comprimento 
em um tempo de impressão de aproximadamente 10 min. Uma 
ponta de papel foi cortada e inserida na extremidade do canal 
impresso para facilitar a formação do spray, permitindo ser 
acoplado com a técnica de espectrometria de massas. A 
morfologia da superfície dos dispositivos impressos, bem como 
a secção transversal do canal foram caracterizadas por meio da 
microscopia de varredura eletrônica (MEV). Com os sistemas 
combinados, a amostra foi aplicada no reservatório do 
microchip sob um potencial de 4 kV. A viabilidade analítica 
dos dispositivos impressos para DS-MS foi demonstrada com 
sucesso por meio de análise qualitativa de tintas de canetas 
esferográficas, cafeína, xilose e lisozima. A impressora 3D 
RepRap permitiu a fabricação de dispositivos impressas a um 
custo muito baixo (R$ 0,20) em 20 min. Além disso, os 
dispositivos fabricados na impressora 3D exibiram 
repetitividade e reprodutibilidade significativa, tornando 
possível a sua reutilização. 
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Comparative study of Pure and Impure phases of BiFeO3 
Ceramic Doped with Y and Ni 

P. Banerjee and A Franco Jr 
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Bi0.99Y0.01Fe1-xNixO3- δ (0 ≤ x ≤ 0.05)(BYFNO) ceramic have 
been synthesized by solid state reaction method. The XRD 
patterns revealed the single phase rhombohedrally distorted 
perovskite structure. The co-doping of Y and Ni at A–B-sites 
of BFO resulted in structural distortion and improved the 
particles surface morphology. If the temperature was not 
controlled accurately during sintering to obtain high density of 
the pellets, impurity phase Bi2Fe4O9 decomposes back again in 
the matrix of BFO. The SEM images of such pure and impure 
BFO and BYFNO samples confirmed the reduction in the 
average grain sizes. Improvement in magnetic property was 
observed for both the pure and impure phases of BiFeO3 on 
doping with Y and Ni. The maximum saturation magnetization 
of 1.03 emu/g was obtained for impure BYFNO sample than 
the doped pure one although the shape and magnitudes in M(H) 
cycles reflects nearly similar magnetic states between them. 
The antiferromagnetic (AFM) transition was observed near to 
600 0C for all except the impure BFO sample. The large no of 
grain boundary affects the dielectric response over the 
frequency in the doped ceramics. 
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Efeito da temperatura de secagem sobre a morfologia de 
farináceo do mesocarpo de Caryocar brasiliense Camb 

Jéssica Leal Freitas e Souza, Marco Antônio Pereira da 
Silva, Geovana Rocha Plácido 

 
PPG em Zootecnia/Instituto Federal Goiano - Câmpus Rio Verde. 

Várias espécies nativas do Cerrado apresentam elevados teores 
de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, entre elas 
destaca-se Caryocar brasiliense. A polpa (mesocarpo interno) 
do pequi é a fração mais consumida e o mesocarpo externo 
geralmente é descartado, porém é relatado aproveitamento 
potencial na forma de farinhas para enriquecimento de 
produtos. Objetivou-se verificar o efeito da temperatura de 
secagem na estrutura do mesocarpo de C. brasiliense Camb. Os 
frutos foram obtidos na feira municipal de Rio Verde - GO. O 
mesocarpo foi fracionado, sanitizado em água clorada 150 
ppm, submetido à secagem em estufa de circulação forçada de 
ar (Marconi/MA-035) nas temperaturas de 40ºC, 50ºC, 60ºC 
e 70ºC e moído (Fortinox/Star FT 51) no IFGoiano. A farinha 
obtida foi desengordurada e procedeu-se microscopia 
eletrônica de varredura (Jeol/JSM-6610) no LabMic/UFG 
com aproximação de 500x e 1.000x. A secagem lenta em 40ºC 
propiciou melhor arranjo dos componentes da farinha, com 
aspecto de rede cristalina. Em 50ºC, a estrutura menos definida 
possivelmente ocorreu devido início da atividade da α-amilase. 
Em 60ºC, as estruturas lineares de amilose presentes na farinha 
indicaram gelatinização do amido mais pronunciada. Na 
farinha obtida a 70ºC somou-se o efeito de desnaturação 
protéica na estrutura compactada. 
 
Agradecimentos: FAPEG, CAPES, CNPq, IFGoiano. 
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Análise microestrutural do mesocarpo externo do pequi 
liofilizado. 
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Silva, Geovana Rocha Plácido 
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O pequi é um fruto nativo do cerrado do tipo drupa globular, 
constituído por epicarpo verde arroxeado, mesocarpo externo 
branco amarelado e até seis putâmens, que é a semente envolta 
por endocarpo espinhoso e mesocarpo interno (polpa 
comestível). A casca, que representa a maior parte do peso 
úmido do fruto, é pouco explorada economicamente e possui 
grande potencial na indústria alimentícia e farmacêutica. 
Objetivou-se neste trabalho analisar a microestrutura do 
mesocarpo externo do pequi liofilizado. Esta fração fisiológica 
proveniente de frutos comercializados em feira do município 
de Rio Verde - GO foi submetida ao ultracongelamento a -80ºC 
(Terroni ) e liofilização (Enterprise II/Terroni ) no Instituto 
Federal Goiano. O produto foi reduzido a pó em almofariz e 
pistilo e desengordurado pelo método de Soxhlet. Foi realizada 
metalização em ouro e microscopia eletrônica de varredura 
(JSM-6610/Jeol ) com aumento de 30x, 500x e 1.000x no 
LabMic/UFG. Foi observada a presença de canais internos, que 
resultam maior porosidade entre os constituintes, 
característicos da baixa densidade de produtos liofilizados. A 
secagem sem adição de estabilizante resultou em 
desdobramento das moléculas de proteínas, de α-hélice para 
folhas β-pregueadas, resultando em estrutura amorfa, de face 
plana, o que torna o produto bastante higroscópico. 
 
Agradecimentos: FAPEG, CAPES, CNPq, LabMic. 
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Influência do soro armazenado sob refrigeração na estrutura 
de queijos ricota. 
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Existe expressiva produção de soro de leite nacionalmente, em 
média, para cada 1 kg de queijo, 10 L são gerados. Este 
subproduto possui grande impacto ambiental e custo de 
tratamento elevado, portanto é de interesse econômico a 
utilização na formulação de produtos. Por ser perecível, deve 
ser estocado sobre refrigeração por até 3 dias. Objetivou-se 
avaliar a influência de soro armazenado na estrutura de ricota. 
O soro de queijo prato foi obtido em laticínio de Rio Verde-GO 
e mantido sobre refrigeração a 5ºC por 0 (controle), 24 hs, 48 
hs e 72 hs. Cada tratamento foi padronizado em 8ºD, aquecido 
a 90ºC e adicionado 0,1% v/v de ácido lático 10% para 
coagulação e fabricação das ricotas. Foram realizadas 
micrografias eletrônicas de varredura (Jeol/JSM-6610) no 
LabMic/UFG com aproximação de 500x, 1000x e 5000x. 
Observaram-se regiões arredondadas escuras referentes aos 
glóbulos de gordura inseridos na matriz proteica das ricotas. 
Houve ligeira compactação da matriz proteica conforme o 
aumento do período de armazenamento do soro, com 
adensamento da massa esponjosa e aumento do diâmetro dos 
poros. Estas alterações no arranjo das proteínas séricas 
apontam para necessidade de estudos sobre o impacto nas 
características reológicas das ricotas.  
Agradecimentos: FAPEG, CAPES, CNPq. 
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Sistemas cerâmicos a base de estanatos tem mostrado grande 
aplicabilidade na área de materiais eletrônicos, como materiais 
fotocatalíticos, sensores, catalisadores e fotoluminescentes. 
Sistemas de SrSnO3, antes e após a adição de terra rara como o 
lantânio e praseodímeo, foram sintetizados pelo método do 
precursor polimérico e método de mistura de óxidos. Ambos os 
métodos vem sendo reportados pela literatura como 
alternativas viável para obtenção destes materiais. De acordo 
com as análises da difração de raios x foi observado um grupo 
espacial Fd – 3m da estrutura pirocloro cúbico para o estanato 
na presença de praseodímio e um sistema tipo perovsquita na 
presença da mesma concentração de lantânio. Pesquisadores 
relatam que cerâmicas com estruturas pirocloro, Pr2Sn2O7, são 
comuns na série Lantanídea e são superestruturas com boa 
estabilidade em altas temperaturas, além de possuir 
propriedades dielétricas e magnéticas interessantes. As 
perovsquitas por sua vez são estruturas amplamente utilizadas 
na fotocatálise e fotoluminescência, bem como também em 
sensores. A análise estrutural foi feita por difração de raios X e 
análise morfológica por microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) ilustram um material monofásico com partículas 
manométricas e homogêneas. Para tamanhos de partículas e 
distanciamento interplanar foi utilizada a técnica de 
microscopia eletrônica de transmissão (MET). 
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O óxido de Titânio é um dos materiais mais utilizados no 
processo de catalise, não toxico e que é estável em soluções 
aquosas. O oxido de Titânio dopado com gadolínio possui boas 
aplicações na área de catalise, desta forma o objetivo deste 
trabalho foi sintetizar um compósito Gd(OH)3/TiO2, estudar a 
morfologia  deste material, processado em um sistema 
hidrotérmico assistido por microondas. Foram produzidas 
nanofitas de gadolínio, pelo método de coprecipitação com o 
auxilio de uma base fraca com posterior tratamento 
hidrotérmico assistido por microondas, juntamente com a P25 
em uma proporção de 1:1 em uma temperatura de 140 ºC por 
um período de 1 hora. Após a síntese foram realizadas 
caracterizações estruturais por difração de raios X e 
morfológicas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). 
Na análise de raios X foi identificado a presença das duas 
amostras, o P25 tanto na fase anatese quanto na fase rutilo e o 
Gd(OH)3 . Analisando os resultados de MEV tem-se houve a 
formação das fitas de gadolínio com partículas aglomeradas 
nas mesmas de P25, mostrando que houve impregnação do 
material de menor tamanho, no caso o oxido nas fitas de 
hidróxido. Houve uma boa dispersão.  O método de síntese e 
processamento demonstraram-se eficazes na obtenção do 
produto de interesse.
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