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PREFÁCIO

A reafirmação do conhecimento como fundamental fator de produção
(somado a capital, trabalho e recursos naturais), torna definitivo que esse é o
principal ativo que os países ou as organizações, de forma geral, podem conservar.
O capital humano, a geração, a organização e o fluxo desse conhecimento serão
crescentemente decisivos na delimitação das regiões de influencia e dos espaços
que serão ocupados no futuro. A conversão eficaz do conhecimento em valores de
interesse da sociedade faz parte de um processo acelerado do modelo de
desenvolvimento econômico e social de cada país.
O entendimento desse conceito marcará de forma gradativa a evolução da
concepção de política econômica e social. Consequentemente, será perceptível a
diferença entre os modelos de produção que buscam o baixo custo por meio da
fabricação em massa, daqueles modelos em que os resultados são baseados no alto
valor agregado do produto, o que dará origem a patentes e direitos autorais, ou
seja, a base para a inovação.
Nesse cenário, a cooperação técnica e científica ganha cada vez mais
relevância na economia do conhecimento, tornando-a uma prioridade para o
desenvolvimento sustentável e o estímulo à inovação. Além disso, potencializa
investimentos e agiliza o processo de construção de capacidades nos vários países,
principalmente naqueles onde a capacidade de investimentos é mais limitada.
Todos tendem a ganhar na construção de redes cooperativas para temas
estratégicos.
O Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia em sua versão de 2018 busca
estimular a cooperação entre os países membros e associados do Bloco para
enfrentar esse crescente desafio global. A cooperação técnica e científica visa
estimular profissionais do presente e do futuro para o entendimento e
desenvolvimento de trabalhos que privilegiem a importância das novas tecnologias
de informação, a construção de capacidades humanas, o interesse pelo aprendizado
e o desenvolvimento de novas tecnologias ligadas à transformação e ao processo
criativo. Estes serão fatores primordiais para a definição do papel desses países
como atores na economia mundial e na promoção de seu desenvolvimento
econômico e social.
Ary Mergulhão Filho
Presidente da Comissão de Avaliação dos Trabalhos
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RESUMO
O Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia foi criado em 1998 pela
Reunião Especializada em Ciência e Tecnologia - RECYT/ MERCOSUL. Na sua
duodécima edição, o convite à apresentação de propostas foi lançado em 25 de
outubro de 2015, por meio de parcerias que incluem a Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura Organização (UNESCO), o Movimento
Competitivo Brasileiro (MBC) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq / Brasil). O apoio institucional é do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). O objetivo do Prêmio é reconhecer
e recompensar os melhores trabalhos de pesquisa que representam contribuições
potenciais para o desenvolvimento científico e tecnológico dos países do
MERCOSUL. Ele também fornece incentivos à pesquisa científica e tecnológica a
serem realizados, focados em o processo de integração regional entre os países do
bloco. Em 2015, “Inovação e Empreendedorismo” foi escolhido como tema e
dividido em cinco categorias: Iniciação Científica para estudantes do Ensino Médio
até 21 anos de idade, Estudante Universitário da educação superior sem limite de
idade, Jovem Pesquisador para graduandos de até 35 anos de idade, Pesquisador
Sênior para diplomados, mestrandos, doutorandos e doutores com idade de 36
anos ou mais, e Integração para equipes que tenham graduados, sem limite de
idade, envolvendo pelo menos dois países diferentes. Este livro apresenta,
incluindo todas as cinco categorias, os vencedores e artigos premiados.

ABSTRACT
The MERCOSUR Award for Science and Technology was established in 1998
by the Science and Technology Specialized Meeting – RECyT/MERCOSUR. In its
twelfth edition, the call for submissions was launched on October 25, 2015, by a
partnership including the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO), the Brazilian Competitive Movement (MBC) and the
National Council for Scientific and Technological Development (CNPq/Brazil). It
has the institutional support of the Brazilian Ministry of Science, Technology,
Innovations and Communications (MCTIC). The goal of the Award is to recognize
and reward the best research papers that represent potential contributions to the
scientific and technological development of MERCOSUR countries. It also provides
incentives for scientific and technological research to be carried out, focused on
the regional integration process among countries in the block. In 2015, “Innovation
and Entrepreneurship” was chosen as theme and divided into five categories:
Scientific Initiation for students of Upper Secondary Education up to 21 years of
age, University Student for Higher Education undergraduates with no age limit,
Young Researcher for graduate scholars of up to 35 years of age, Senior Researcher
for graduate, masters, doctoral students and doctors, who are 36 years of age or
older, and Integration for teams that have graduates, with no age limit, involving
at least two different countries. This book presents, including all five categories,
Award winners and papers that received Honours.
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O PRÊMIO MERCOSUL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Instituído em 1998 pela Reunião Especializada em Ciência e Tecnologia do
MERCOSUL (RECyT), sua missão é a de potencializar a disseminação e contribuição
para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação voltada ao desenvolvimento sustentável no âmbito do Mercosul, bem como contribuir para a integração e
cooperação entre estudantes e pesquisadores no campo da Ciência e Tecnologia no
âmbito do Mercosul.
O Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia tem como principais: a) Reconhecer e premiar os melhores trabalhos de estudantes, jovens pesquisadores e equipes de pesquisa, que representem potencial contribuição para o desenvolvimento
científico e tecnológico dos países membros e associados ao MERCOSUL; b) Incentivar
a realização de pesquisa científica, tecnológica e a inovação no MERCOSUL; c) Contribuir para o processo de integração regional entre os países membros e associados ao
MERCOSUL, mediante incremento na difusão das realizações e dos avanços no campo
do desenvolvimento científico e tecnológico no MERCOSUL.
A partir da Chamada de 2004, o Prêmio passou a contar com a parceria da
UNESCO e ser chamado de Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia, contemplando
duas categorias: “Jovens Pesquisadores”, até 35 anos de idade, e “Integração”, para
uma equipe de pesquisadores sem limite de idade, envolvendo pelo menos dois países
membros. Esta Chamada contemplou o tema Energia e foi patrocinada pelo Ministério
da Ciência e Tecnologia do Brasil.
A Chamada de 2006 abordou o tema Tecnologias para Inclusão Social, contou
com a parceria da UNESCO e do Movimento Brasil Competitivo – MBC, e foi patrocinada pela Petrobras e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. Esta edição do
Prêmio contemplou a categoria Iniciação Científica, destinada a alunos do Ensino Médio, além das categorias “Jovens Pesquisadores” e “Integração”.
A Chamada de 2008, com o tema Biocombustível, manteve os mesmos parceiros e patrocinadores, além do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – CNPq. Nessa Chamada, incluiu-se a categoria “Jovem Universitário”
voltada para estudantes universitários até 28 anos de idade.
Já a Chamada de 2009 tratou do tema Agroindústria, manteve os mesmos parceiros na organização e foi patrocinada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do
Brasil. Nessa edição do Prêmio, a categoria “Jovem Universitário” passou a se chamar
“Estudante Universitário” e a não ter limite de idade.
A Chamada de 2010 foi voltada para o tema Nanotecnologia e foi patrocinada
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pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva da Argentina e pela Fundação Nanotecnológica Argentina – FAN. Os demais parceiros do Prêmio e as características das categorias permaneceram inalterados.
A edição de 2011 foi patrocinada pela Sangari do Brasil e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil (MCTI/Brasil), mantendo os demais parceiros.
O tema contemplado foi “Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável” e as categorias se mantiveram inalteradas.
A edição de 2012 e 2013 foi patrocinada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação do Brasil (MCTI/Brasil), mantendo os demais parceiros. O tema contemplado foi “Inovação Tecnológica na Saúde” e “Educação para a Ciência” respectivamente, e as categorias se mantiveram inalteradas.
O Prêmio é organizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO), pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq/Brasil), pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC), pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva da Argentina, pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do Paraguai e pelo Ministério de Educação e Cultura do
Uruguai, e conta com o apoio institucional do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil (MCTIC/Brasil).
A partir da edição de 2014, o CNPq assumiu integralmente a operacionalização
do evento, responsabilizando-se pelas etapas de divulgação, inscrição, pré-seleção
dos trabalhos, julgamento e cerimônia de premiação da edição 2015, com o tema
“Inovação e Empreendedorismo”.
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) é
pioneiro na concessão de prêmios no Brasil. Desde a década de 70 os prêmios do CNPq
cumprem o papel de instrumentos de divulgação e valorização da política de desenvolvimento científico e tecnológico, contribuindo para uma articulação efetiva com
entidades parceiras dos setores público e privado. Os agraciados são estudantes e pesquisadores renomados, que representam as duas pontas da cadeia de produção de
ciência, tecnologia e inovação. Com temáticas, categorias e públicos variados, os prêmios incentivam a formação e o aprimoramento do quadro de pesquisadores brasileiros nas diversas áreas do conhecimento. O CNPq concede e apoia nove Prêmios: Almirante Álvaro Alberto; Jovem Cientista; Mercosul de Ciência e Tecnologia; Destaque na
Iniciação Científica e Tecnológica; José Reis de Divulgação Científica; Fotografia – Ciência & Arte; Pesquisador Emérito; Menção Especial de Agradecimento, e o Prêmio
Construindo a igualdade de Gênero.
Mesmo com todos os empecilhos em promover a aproximação econômica entre os países e as dificuldades impostas pela sua estrutura na condução de negociações
com outros países ou blocos, vale ressaltar que a integração do MERCOSUL vai muito
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além das questões comerciais. A integração regional envolve, também, outras áreas
como segurança, cultura e educação. Ademais, o bloco tem avançado a velocidades
diferentes em cada setor.
Para além do comércio, temos a certeza que foram estabelecidos, de forma
gradual, canais institucionais para a implementação de projetos de cooperação nas
áreas de política, educação, cultura, segurança, entre outras. Desde a criação do Mercosul, em 1991, o bloco vem aperfeiçoando sua atuação para promover melhorias na
vida dos cidadãos dos países da região.
Assim, o Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia se consolida, em 2015,
como um relevante mecanismo de promoção da integração regional, com oportunidades para o intercâmbio acadêmico recheado de ganhos multilaterais entre seus países-membros e associados.
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CHAMADA 2015 DO PRÊMIO MERCOSUL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

Lançado de forma simultânea nos países membros e associados ao Mercosul, o
tema definido para a edição 2015 foi “Inovação e Empreendedorismo”. Como se sabe,
esse tema é de fundamental importância para o estabelecimento de um modelo de
desenvolvimento para os países membros e associados ao bloco que seja economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente equilibrado.
No contexto atual, o desenvolvimento sustentável das nações encontra-se
cada vez mais vinculado com a capacidade de inovação e empreendedorismo dos cidadãos, das empresas e das organizações, públicas e privadas. No caso dos países em
desenvolvimento, particularmente, a melhoria da produtividade e da competitividade
de suas economias, bem como da qualidade de vida de suas populações, depende de
um conjunto de políticas e iniciativas voltadas para o amadurecimento de seus sistemas educacionais e de ciência, tecnologia e inovação.
Desse modo, a ampliação da capacidade de inovação das empresas, localidades
e países do MERCOSUL está diretamente relacionada com as características de seus
sistemas nacionais de inovação e com a adoção de políticas públicas consistentes de
educação, ciência, tecnologia e inovação, integradas com políticas industriais e de
comércio exterior.
Em sua essência, a inovação possui uma ligação íntima com o empreendedorismo, entendido como o conjunto de esforços voltados para o desenvolvimento de
um novo negócio, seja pela criação de uma nova empresa ou pela expansão de uma
empresa já existente. Atualmente, devido às mudanças econômicas e sociais em curso, o empreendedor não pode mais sobreviver sem praticar constantemente a inovação. Inovar significa não apenas buscar novas ideias de negócios, mas também identificar nos negócios já existentes as oportunidades de crescimento, sejam elas
associadas à criação de novos produtos e serviços, à adoção de novos processos produtivos ou a mudanças na gestão dos negócios.
Ao reconhecer e premiar os melhores trabalhos de estudantes, jovens pesquisadores e equipes de pesquisa sobre o tema em questão, o Prêmio MERCOSUL incentiva a difusão de conhecimentos e práticas que podem contribuir diretamente para o
desenvolvimento científico e tecnológico dos países membros e associados ao bloco.
Com o tema “Inovação e Empreendedorismo” esta edição bateu recorde de
participação com 399 trabalhos inscritos. Foram considerados os trabalhos de “Ino-
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vação e Empreendedorismo” que abordaram uma ou mais das seguintes linhas de
pesquisa:
1. Inovação tecnológica;
2. Geração de startups e aceleradoras;
3. Gestão da Inovação, compreendendo os processos, serviços, estratégias e
recursos envolvidos;
4. Modelos e propostas de ambiente gerador de ideias, dentro da empresa ou
instituição, voltadas para a inovação tecnológica e o empreendedorismo;
5. Ferramentas e treinamentos facilitadores da criação e manutenção de uma
cultura empreendedora na empresa ou instituição.
O Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia foi idealizado para promover a
cooperação técnico-científica em temas de interesse da região, entre os países do
bloco e associados: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai,
Peru, Uruguai e Venezuela. Nesta edição, foram convidados a apresentar trabalhos
estudantes, professores, pesquisadores e equipes de pesquisa de dez países, em cinco
categorias: Iniciação Científica, para alunos de ensino médio e técnico, incluindo educação de jovens e adultos (EJA), com até 21 anos; Estudante Universitário, voltada a
quem frequenta cursos de graduação, sem limite de idade; Jovem Pesquisador, direcionada a graduados, mestrandos, mestres, doutorandos e doutores que tenham, no
máximo, 35 anos; Pesquisador Sênior, direcionada para graduados, estudantes de
mestrado, mestres, estudantes de doutorado e doutores, que tenham 36 anos de idade ou mais; e Integração, pleiteada por equipes com representantes de mais de um
país.
São apresentados, a seguir, os trabalhos premiados nas cinco categorias.
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CATEGORIA INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 10 LUGAR
Trabalho: “Vênus – Localizador Vascular”
Autoras: Márcia Cunha dos Santos e Carolina Rosa Kelsch, estudantes do Curso Técnico de
Eletrônica da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha
Professor orientador: Lucas Luiz Gutkoski, Fundação Escola Técnica Liberato Salzano
Vieira da Cunha
País: Brasil

CATEGORIA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – 10 LUGAR
Trabalho: “Handle: uma prótese robótica de baixo custo”
Autor: Caio Araújo Damasceno, engenheiro eletricista, Universidade Federal do Piauí
Professor orientador: Otacílio da Mota Almeida, Universidade Federal do Piauí
País: Brasil

CATEGORIA JOVEM PESQUISADOR – 10 LUGAR
Trabalho: “Memorias no volátiles en el espacio”
Autor: Nestor Ghenzi, do Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
País: Argentina

CATEGORIA INTEGRAÇÃO – 10 LUGAR
Trabalho: “Inovações para prevenção do câncer de colo de útero”
Autores: Fernanda Mansano Carbinatto, Instituto de Física de São Carlos (Universidade de
São Paulo); Natalia Mayumi Inada, Instituto de Física de São Carlos (Universidade de São
Paulo); Welington Lombardi, Ambulatório de Saúde da Mulher (Prefeitura de Araraquara-SP) e Faculdade de Medicina da Universidade de Araraquara (Uniara); Dora Patrícia Ramirez Angarita, Universidad de Caldas (UCaldas, Colômbia) e PPGBiotec (UFSCar, São Carlos-SP); Vanderlei Salvador Bagnato, Instituto de Física de São Carlos (Universidade de São
Paulo); e Renata Aparecida Belotto, Hospital PérolaByington (São Paulo, SP).
Países: Brasil e Colômbia

CATEGORIA PESQUISADOR SÊNIOR – 10 LUGAR
Trabalho: “Desenho e desenvolvimento de ligantes de superfície nucleossomal para fins
terapêuticos”
Autor: Guilherme Martins Santos, da Universidade de Brasília
País: Brasil
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CATEGORIA INICIAÇÃO CIENTÍFICA – MENÇÃO HONROSA
Trabalho: “Sistema para otimização de irrigação”
Autores: Fabiane Kuhn e Guilherme Oliveira Ramos, estudantes do Curso Técnico de Eletrônica da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha
Professor orientador: Marco César Sauer, Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha
País: Brasil

CATEGORIA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – MENÇÃO HONROSA
Trabalho: “Desenvolvimento de um revestimento comestível como contribuição para a
facilitação do transporte do morango entre o Brasil e os demais países do Mercosul”
Autora: Gabriele Abreu Rocha, estudante da Universidade do Estado de Minas Gerais
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RESUMO
O acesso periférico intravenoso é um procedimento essencial para tratar
diversas patologias, desde desidratação e infecções a câncer. Erros na punção
venosa podem causar não só trauma, como danos psicológicos e físicos ao paciente, além de atrasos no tratamento em até 25%. As formas atuais de auxílio a
punção venosa são limitadas e inacessíveis aos hospitais brasileiros. Então, dando importância aos problemas mencionados acima e buscando promover tratamentos mais efetivos, o presente projeto desenvolveu um visualizador vascular
usando uma plataforma móvel como inovação e alternativa econômica. Para visualizar as veias, o projeto utiliza uma câmera adaptada para capturar um comprimento de infravermelho, que foi diretamente estudado e testado durante o
projeto. Assim com a imagem da câmera é possível diferenciar o que é veia do que
não é, mesmo as veias que não são vistas a olho nu. Essa imagem é então processada e demonstrada através de uma tela de celular, proporcionando aos profissionais da saúde uma imagem mais clara e precisa do local das veias. O protótipo
possui em sua estrutura um clip, sendo capaz de se adaptar a vários locais, e
permitindo que o profissional tenha ambas as mãos livres para a realização do
procedimento. A análise dos testes de visualização das veias de pacientes com
câncer demonstrou que o dispositivo aumentou em média 119,7% a visualização
da rede venosa antes vista sem o dispositivo. As veias demonstradas pelo dispositivo foram analisadas e comparadas com a anatomia da rede venosa através da
bibliografia, e concluiu-se que não houve nenhum ruído ou interferência de outros componentes biológicos na imagem. VENUS – Localizador Vascular foi capaz de melhorar a performance dos equipamentos já existentes e provavelmente
irá alcançar um custo reduzido já que o total gasto com componentes do sistema
corresponde a USD 400, incluindo o smartphone que pode ser trocado, versus o
equipamento comercial que tem um custo de USD 17.000. Portanto, acredita-se
que o projeto VENUS aborda questões tecnológicas, econômicas e sociais, significando uma melhora na vida de mais pessoas. Palavras-chave: localizador vascular, plataforma móvel, punção venosa.
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1 INTRODUÇÃO
A punção venosa consiste no procedimento encarregado da colocação de
cateteres, extração de sangue e injeção de medicamentos na veia, logo, é utilizada para o tratamento de diversas patologias. Por vezes, o paciente em questão é
classificado com um quadro de difícil acesso venoso, que inclui: idosos, bebês,
obesos e pacientes oncológicos. Dentre eles, pode-se especificar os idosos, bebês
e pacientes oncológicos como pessoas com a rede venosa fragilizada e os obesos
com a rede venosa profunda. Assim sendo, a dificuldade em encontrar as veias na
primeira tentativa é grande, o que não só torna tortuoso para os pacientes, como
também pode causar lesões, traumas psicológicos, e gastos para o hospital (FRAGATA, 2010). Em uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Saúde dos
Estados Unidos, com 592 crianças e 143 enfermeiras, constatou-se que há um
percentual de erro médio na primeira tentativa de 50% (LARSEN, et al, 2010).
Segundo o Livro do Aluno de Oncologia (2012), a obtenção do acesso venoso apropriado para a situação pode se tornar um momento crítico, criando estresse tanto para o paciente quanto para a equipe. Nesses casos, a visualização do
acesso a ser puncionado se torna arriscada, pois os tratamentos com quimioterápicos irritantes e/ou vesicantes podem levar ao enrijecimento da parede do
vaso sanguíneo. Erros na obtenção do acesso venoso podem levar a um dos problemas mais graves decorrentes do tratamento quimioterápico. Esse problema é
chamado de extravasamento, uma infiltração dos quimioterápicos para os tecidos circunvizinhos, que pode gerar danos funcionais e estéticos graves (BRUNO,
et al, 2014).
Embora o conforto e a satisfação do cliente sejam fatores importantes,
também são levados em consideração os custos que as instituições de saúde têm
quanto às falhas. O insucesso de punções na primeira tentativa pode gerar um
atraso no tratamento dos pacientes de até 25% e, consequentemente, gastos evitáveis (BORTON, 1998).
As técnicas de identificação de veias para auxílio de punção existentes no
mercado se baseiam no uso de ultrassom e infravermelho. A ultrassonografia
vascular foi a primeira a ser inserida no meio médico e obteve ótimos resultados.
Todavia, o preço e o tempo para treinamento dos profissionais são barreiras
grandes a serem ultrapassadas (FLATO, et al, 2009). Uma recente inovação médica é a utilização do infravermelho, que unida à tecnologia de RA (realidade
aumentada), torna o procedimento mais ágil, pois mostra diretamente na pele
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onde estão as veias. Contudo, o preço do produto, muitas vezes, torna-se inviável para os estabelecimentos, e também o tamanho do aparelho dificulta a sua
atuação e expansão para outras alas.
Nesse contexto, no qual uma tecnologia pode ajudar em diversos aspectos,
propõe-se a otimização dos equipamentos visualizadores de veias, com base na
utilização de dispositivos móveis, que possibilitam a redução de custos e do tamanho dos atuais, com foco em pessoas com a rede venosa fragilizada. Os sistemas operacionais evoluíram seus métodos disponíveis de processamento de
imagem, assim expandindo as possibilidades de aplicações no mercado, conquistando espaço na área médica e sendo uma opção viável para sua implementação no projeto VENUS (MHEALTHECONOMICS, 2015).
A pesquisa foi iniciada com uma extensa revisão bibliográfica. Foram revisados trabalhos relacionados à área de engenharia biomédica, especificamente
a aplicações que utilizam infravermelho e estudos sobre parâmetros do tecido
humano. Uma análise dos produtos existentes com foco em sua relação enfermeiro-paciente foi realizada. Com a intenção de obter informações sobre a forma
pela qual o dispositivo deveria atuar em campo, foram aplicadas entrevistas em
enfermeiros que praticam punção venosa diariamente. Após essa coleta de dados, foram estabelecidos os critérios de projeto, e também estudadas maneiras
de conciliar a eletrônica e os conceitos biológicos compreendidos. Por fim, componentes eletrônicos determinados passaram por testes, visando ao melhor rendimento do sistema projetado. Chegando, portanto, ao protótipo. Para a validação do sistema, foram realizados testes de identificação das veias com voluntários
em tratamento quimioterápico. Os testes foram realizados em uma instituição
local de saúde, acompanhados da enfermeira supervisora do projeto.
Baseando-se em conceitos biológicos e em tecnologias emergentes,
VENUS – Localizador Vascular buscou aprimorar os equipamentos já existentes,
além de diminuir seu custo de desenvolvimento, atingindo, portanto, questões
tecnológicas, econômicas e sociais.
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2 OBJETIVO E QUESTÃO PROBLEMA
Após a explanação da problemática da pesquisa, foram estabelecidos o
problema e o objetivo do projeto, que estão listados a seguir.

A. PROBLEMA
Como auxiliar profissionais da saúde na visualização de veias de pessoas
com a rede venosa fragilizada?

B. OBJETIVO
Desenvolver um protótipo de dispositivo capaz de auxiliar na visualização
das veias.

3 DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E MÉTODOS
Esta pesquisa é classificada como tecnológica, pois é uma pesquisa científica aplicada que tem como finalidade a materialização de um protótipo. Conforme o delineamento, é classificada como experimental, visto que foram analisados, testados e comparados dispositivos de captação de imagem para, assim,
obter a melhor forma de visualização do sinal infravermelho das veias. Em relação ao local em que o trabalho foi realizado, é classificada como pesquisa de
campo, pois, nesse caso, não é necessário um total controle de variáveis externas
como temperatura, pressão atmosférica, condições de higiene, entre outras, que
não influenciam diretamente no objeto de estudo.
A seguir, são descritos os passos e procedimentos que foram adotados
para a realização desta pesquisa para a obtenção do objetivo proposto.

A. CRITÉRIOS DE PROJETO
Os critérios do novo produto foram estabelecidos a partir da análise bibliográfica de produtos existentes, além das entrevistas aplicadas a enfermeiros.
A análise dos produtos existentes mostrou os pontos fracos e fortes dos dispositivos, assim acrescentando metas para o projeto de otimização das alternativas
existentes. As entrevistas foram realizadas com cinco enfermeiros que realizam
punção venosa em uma instituição local de saúde. Elas tiveram como objetivo
verificar problemas cotidianos que ocorrem na realização de procedimentos na
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área da saúde, comparando-os com as necessidades e precauções do ambiente de
trabalho em que o dispositivo atuará.
Os critérios estabelecidos são:

1. Não tocar a pele do paciente;
2. Sinalizar o local das veias através de imagem;
3. Ser compacto;
4. Permitir que o profissional tenha ambas as mãos livres durante o
procedimento.

B. MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO DAS VEIAS
O método utilizado para a identificação das veias é baseado na reflexão,
dispersão e absorção do tecido biológico e da hemoglobina perante o infravermelho. Além de cada comprimento de onda apresentar distintos componentes de
absorção, ele é o que define a profundidade de penetração no tecido, como é
demonstrado nas figuras 1 e 2.

FIGURA 1 – FATOR DE ABSORÇÃO
LUMINOSA X COMPRIMENTO DE ONDA

FIGURA 2 – PENETRAÇÃO DO
INFRAVERMELHO NO TECIDO BIOLÓGICO
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Fonte: MURKIN & ARANGO (2009)
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Através de uma câmera apta a captar o espectro infravermelho de maneira adequada para a aplicação e com a iluminação infravermelha, consegue-se
uma imagem que possibilita diferenciar o que é pele do que é veia.

C. ESCOLHA E ADAPTAÇÃO DA CÂMERA
O critério inicial para a escolha da câmera foi o da qualidade da imagem,
pois é um fator fundamental nesse projeto. Foi escolhida, então, a webcam Logitech HD Pro Cam C920, da empresa Logitech. Essa webcam é considerada uma
das melhores do mercado e tem resolução de 15mp. Além disso, emprega foco
automático, importante para uma alta exposição do CCD (charge-coupled device) aos fótons infravermelhos.
As câmeras comuns têm um filtro IR antes do CCD para anular a passagem
de radiação infravermelha. Portanto, foi necessária a extração desse filtro. Utilizando a função USB Host dos dispositivos com o sistema operacional Android, o
projeto em questão consegue o acesso da câmera com o sistema. O adaptador
USB OTG transfere a saída USB para Micro USB, o que possibilita a conexão do
dispositivo periférico.

D. ESCOLHA DA ILUMINAÇÃO
Segundo a figura (1), nos comprimentos de ondas entre 700nm e 780nm,
está o pico da absorção da hemoglobina, porém os comprimentos de ondas
maiores que 800nm penetram mais fundo na pele. Portanto, a partir desses gráficos, foi decidido que os comprimentos de ondas testados seriam 740nm, 850nm
e 940nm.
Testes iniciais mostraram a necessidade do equilíbrio entre a filtragem da
luz visível e o acesso do infravermelho ao CCD. Logo, para este teste, foram feitas
combinações determinadas de filtros e iluminações para a melhor escolha. Foram escolhidos três filtros passa-alta conforme seu nível de contenção da luz
visível: lâmina negativa queimada (retenção baixa), folhas em gel (retenção média) e lâmina de disquete (retenção alta).
A distância escolhida para os testes foi de 20 cm por dois motivos. O primeiro é a necessidade de uma distância mínima entre o dispositivo e o local da
punção. O segundo fator é devido à alta exposição da pele ao infravermelho, pois,
quando a iluminação é muito intensa, a reflexão dos tecidos circunvizinhos se
sobressai diante da absorção da hemoglobina. Nesses testes o ângulo de incidência da luz escolhido foi de 90º. Foi definido o dorso da mão como local de teste.
O teste decorreu da seguinte maneira: a iluminação era colocada paralela-
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mente à câmera, juntamente com um dos três filtros, então ela era ajustada para
a captura da imagem infravermelha.
Por fim, uma imagem com uma câmera comum era registrada para comparação. Os resultados foram registrados através do software para Windows disponibilizado pelo site da Logitech.
O resultado que mais se destacou foi a combinação filtro retentivo baixo
com iluminação de 940nm (imagem 1). Pode-se concluir que apesar de apresentar uma absorção maior, o comprimento de onda 740nm não penetra o suficiente na pele, restringindo-se à circulação superficial. Esta configuração de câmera
será adotada para os próximos testes.

IMAGEM 1 – ILUMINAÇÃO DE 940NM E FILTRO DE RETENÇÃO BAIXA

Fonte: Autoria própria (2015)

30

VENUS – LOCALIZADOR VASCULAR

E. SOFTWARE
O projeto tem como critério a utilização de um dispositivo móvel para abertura e processamento da imagem. Com base nos testes prévios com a imagem adquirida da câmera, foram estipulados parâmetros que o software para o dispositivo
móvel deveria contemplar, como contraste e brilho. Tendo isso estipulado, qualquer
software que faça a abertura da câmera e possua esses parâmetros pode ser utilizado. Para os testes com o protótipo, o aplicativo escolhido que contemplou essas
funcionalidades foi o UsbWebCamera, fornecido por Serenegiant na PlayStore.
É importante ressaltar que o dispositivo Android deve ter no mínimo a versão
3.1 (Honeycomb) e conter em seu Kernel o driver de imagem V4L2. O smartphone
utilizado nos testes foi o Moto G (3ª Geração), fabricado pela Motorola.

F. ESTRUTURA DE PUNÇÃO
A estrutura do protótipo foi elaborada em razão de um dos critérios do novo
produto, o qual diz respeito à permissibilidade do uso das duas mãos do profissional
durante o procedimento. O protótipo foi pensado para a aplicação tanto em ambientes hospitalares como ambulatoriais, nos quais a punção é feita com os pacientes
sentados com o braço apoiado na poltrona ou leito.
Consegue-se dividir a estrutura do protótipo em duas partes principais. A
primeira é o suporte para o celular, iluminação, alimentação e câmera. A segunda
parte é a haste que dá sustentação para o suporte, o que permite a fixação do protótipo em diferentes bases.

IMAGEM 2 – HASTE DE SUSTENTAÇÃO

Fonte: Autoria própria (2015)

IMAGEM 3 – PROTÓTIPO

Fonte: Autoria própria (2015)
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G. TESTES EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE
Testes para a validação do protótipo ocorreram na instituição de saúde
UNIMED Vale dos Sinos, no hospital São Rafael, anteriormente passando pela
revisão do Comitê de Ética e Segurança na Pesquisa da Fundação Escola Técnica
Liberato Salzano Vieira da Cunha. Duas áreas foram incluídas, o centro de oncologia e a de pacientes em internação. Durante todo o processo, a enfermeira supervisora, Ieda Forte, esteve presente.
Neste teste era capturada uma foto com o método proposto pela pesquisa
e outra com uma câmera comum de um mesmo paciente. Após o término dos
testes, juntamente com a enfermeira supervisora, foram avaliadas as doze imagens identificando as veias ressaltadas, classificando-as como próprias para
punção ou não, e contabilizando-as.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS
A seguir serão tratados os resultados com o protótipo e as problemáticas
envolvidas.

A. ANÁLISE CONFORME A ANATOMIA
As imagens feitas pelo dispositivo foram analisadas com o intuito de identificar as principais veias utilizadas para punção. Juntamente com a enfermeira
supervisora e com o estudos teóricos da anatomia da rede venosa, constatou-se
que o dispositivo foi capaz de identificar veias próprias para punção, sem ruídos
na imagem que possam confundir o profissional. A imagem que segue demonstra
a análise feita.
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IMAGEM 4 – MEMBRO SUPERIOR
ESQUERDO DO VOLUNTÁRIO 2

Fonte: Autoria própria (2015)

IMAGEM 5 - MEMBRO SUPERIOR
ESQUERDO DO VOLUNTÁRIO 2 COM
PROTÓTIPO PROJETADO

Fonte: Autoria própria (2015)

B. ANÁLISE DA DIFERENÇA DA VISUALIZAÇÃO
O número de veias vistas a olho nu e com o dispositivo foi avaliado pela enfermeira supervisora, pois ela é habituada a esse procedimento. A tabela 1 mostra a
melhora da visualização das veias, mas também demonstra uma inconstância nos
resultados comparativos. A eficiência do dispositivo em diversas pessoas é diferente,
pois cada tecido é singular. Quando comparadas aos resultados do voluntário nº 1, as
veias dos demais voluntários podem ser consideradas calibrosas. Sendo assim, é
notório que o calibre da veia tem influência na identificação do dispositivo, o qual é
regido por questões de penetração e da intensidade luminosa aplicada.
Apesar disso, em média o dispositivo aumentou a visualização da rede venosa em 119,7%. A mediana de veias vistas sem o dispositivo ficou em uma veia, e com
o dispositivo em quatro. Através de uma análise de amostras pareadas podemos
confirmar o aumento significativo da visualização das veias, visto que o teste t de
wilcoxon resultou em um 0,005>P>0,001.
O aumento da visualização da rede venosa é um fator importante para, principalmente, pessoas em tratamento intravenoso. Este ato, além de poder diminuir
desconfortos e dor, pode diminuir a necessidade da colocação de cateteres centrais
em pessoas com a rede venosa inibida.
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TABELA 1 – DIFERENÇA NA VISUALIZAÇÃO
N0 DE VEIAS
VISTAS A
OLHO NU

N0 DE VEIAS
IDENTIFICADAS
PELO
DISPOSITIVO

DIFERENÇA
(N”-N’)

1

1

1

0

2

3

6

3

3

1

3

2

4

0

1

1

5

1

4

3

6

2

3

1

7

4

7

3

8

1

3

2

9

2

4

2

10

3

4

1

11

1

4

3

12

1

4

3

MÉDIA

1,67

3,67

2

VIEWING DIFFERENCE
0 1 2 3 4 5 6 7

PACIENTE N0

DIAGRAMA 1 – BOXPLOT
DOS RESULTADOS

NURSE

VENUS

Fonte: Autoria própria (2015)

Fonte: Autoria própria (2015)

C. MATERIAIS E ARQUITETURA
Para o desenvolvimento do
projeto, foram utilizados diversos
elementos para a conclusão do objetivo. O custo total do protótipo

TABELA 2 – RELAÇÃO DE PREÇOS DO PROTÓTIPO
ITEM

PREÇO (R$)

MOTO G3 XT1543

899,99

foi de R$ 1427,17. A tabela 2 mos-

LONGITECH C920

363,79

LEDS IR333 EVERLIGHT

2,00

tra o custo final do protótipo frag-

APOIO DO DISPOSITIVO

39,90

mentado nos itens que o com-

CAIXA PARA CELULAR

60,00

põem. Todos os preços listados

FILME FOTOGRÁFICO NEGATIVO 135

31,00

CHAVE

0,50

foram retirados dos sites dos fabricantes e em contato com eles.

TRIMPOT

1,00

BATERIA DE 9V

18,99

MISCELÂNEAS

10,00

Fonte: as Autoras (2015)
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Um fator de relevância é o custo do smartphone que elevou consideravelmente o custo do protótipo. Contudo, ele pode variar e não necessariamente ser um
smartphone, assim diminuindo os custos. Destaca-se que ele é multifuncional, não
só se aplicando a esta ocasião, mas sim em diversas outras.
Durante todo o processo da pesquisa VENUS - Localizador Vascular, objetivou-se a portabilidade do dispositivo. O resultado foi um protótipo que pesa, aproximadamente, 750g, tem altura de 30 cm e largura de 15 cm. Na parte da sustentação, foi implementado um pregador para que o protótipo possa mudar de posição
independente do local em que o paciente se encontre.
Em consequência da estrutura do protótipo projetada, o profissional da saúde
tem as duas mãos livres para executar o procedimento normalmente, favorecendo o
processo. A forma como foi abordada a demonstração da imagem com as veias destacadas é outro aspecto proeminente. O smartphone é disposto acima do membro
superior do paciente de forma que o enfermeiro consiga analisar tanto as veias em
destaque através do dispositivo quanto à fisiologia ligada ao refluxo de sangue no
momento da punção.

5. CONCLUSÕES
O presente projeto obteve sucesso em relação ao objetivo proposto, que
é: fornecer auxílio a profissionais da saúde na visualização de veias em pacientes com a rede venosa fragilizada. Durante os testes com pacientes oncológicos, o equipamento se mostrou eficiente, mostrando, através de um display de celular, veias que antes não eram visíveis. Os testes realizados foram
muito importantes para a validação do protótipo, que mostrou ajudar na visualização das veias, não só em pacientes com rede venosa bem estruturada,
mas também em pacientes com rede venosa vulnerável. Esse ato pode resultar
na redução do estresse e trauma do paciente, e evitar possíveis erros, complicações e cirurgias. A análise realizada juntamente com a enfermeira supervisora do trabalho foi positiva, sendo possível identificar as veias e nomeá-las,
confirmando a legitimidade da imagem exposta pelo dispositivo. O teste de
Wilcoxon apresentou um resultado de 0,005>P>0,001, significando uma diferença relevante na visualização das veias.
Considerando todo o trabalho desenvolvido até o momento, houve um
grande avanço no estudo e emprego das tecnologias abordadas. Ainda é pos-

PRÊMIO MERCOSUL 2015

35

sível o aperfeiçoamento do dispositivo através da utilização de outros tipos de
processamento de imagem, assim como do desenvolvimento de um software
próprio para a realização da tarefa. A estrutura do protótipo foi idealizada
para mesas e poltronas de punção, mas pode sofrer alterações caso se destine
a outras aplicações específicas.
Mesmo que o projeto tenha se voltado para a visualização de veias para
procedimentos de punção venosa, ele tem potencial para auxiliar em qualquer
outro procedimento que necessite a visualização de rede venosa periférica ou
de focos de hemoglobina na pele. VENUS – Localizador Vascular provavelmente irá alcançar um custo reduzido, já que o total gasto com componentes
do sistema corresponde a USD 400, incluindo o smartphone que pode ser alterado, versus o equipamento comercial que tem um custo de USD 17.000. Um
custo reduzido pode significar a tecnologia de visualização de veias próxima
da realidade de regiões como a do Vale dos Sinos. Portanto, acredita-se que o
projeto VENUS aborda questões tecnológicas, econômicas e sociais, significando uma melhora na vida de mais pessoas.
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RESUMO
O presente trabalho consiste num sistema de controle de irrigação que tem
como objetivo racionalizar o uso da água em plantações, atingindo a área de
maior demanda hídrica nacional, a agricultura. Para tanto, foi desenvolvido um
novo método de medição de umidade do solo, composto por um sensor e um
circuito eletrônico, utilizando o princípio da reflectometria no domínio tempo
(TDR). O modelo proposto foi testado em ensaios práticos em diferentes tipos de
solo e, por meio da análise estatística da variância, foi comprovada sua validade
independente da composição do solo. O sistema completo é constituído por sensor de umidade e medidor, ambos em campo e alimentados por painéis solares e,
ainda, por uma unidade central que recebe, via radiofrequência, os dados medidos. A unidade central é uma placa Raspberry Pi, que conta com um banco de
dados, interface com o usuário e unidade de controle do sistema de irrigação. No
banco de dados, são armazenados os parâmetros para controle de cada tipo de
cultura e a umidade medida. Essas informações são disponibilizadas em forma
de gráficos e tabelas num ambiente web em períodos desejados. Para o cálculo da
média apresentada, um código PHP realiza a eliminação de erros a partir do Critério de Chauvenet, exibindo apenas os valores válidos. Através das medidas obtidas pelo sensor e do tipo de cultura, o sistema determina o momento em que o
processo de irrigação se torna necessário e o aciona automaticamente, sem a
necessidade de substituição do aparelho de controle manual existente em campo.
Palavras-chave: controle de irrigação, sensor de umidade, umidade de
solo, método de medição, uso racional de água.

1 INTRODUÇÃO
A ideia base do trabalho surgiu a partir de notícias sobre a crise hídrica no
Brasil, demonstrando os impactos da falta de água no país. O grupo se comoveu
com a situação e se perguntou quais as principais causas para a crise e como
minimizar o desperdício de recursos hídricos, desejando desenvolver um dispositivo capaz de otimizar o uso de água.
O foco inicial do trabalho era apenas desenvolver um sistema que monitorasse a umidade do solo e informasse ao agricultor. Porém, após uma visita feita
à Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFR-
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GS), os engenheiros agrônomos Christian Bredemeier e Michael Mazurana apontaram a carência de tecnologia no meio agrícola, salientando a inexistência de
um sistema que consiga medir a umidade em qualquer tipo de solo, sem a necessidade de uma calibração individual em cada sensor.
Além disso, a maioria dos sensores comerciais exigem o deslocamento do
agricultor até o campo, então ele realiza a medida e decide se aciona ou não o
processo de irrigação. Essa falta de tecnologia colabora para que aconteça desperdício da água destinada a agricultura.
De posse dessas novas informações, o foco do trabalho foi voltado para o
desenvolvimento de um sistema de controle de irrigação, com um novo método
de medição de umidade do solo, utilizando sensores fixos em campo e sistema de
telemetria.

1.1. JUSTIFICATIVA
Segundo a pesquisa “Importância da irrigação no desenvolvimento do
agronegócio” (TESTEZLAF, 2002) da Universidade Estadual de Campinas, na
produção de alimentos a utilização de técnicas de irrigação minimiza o risco de
quebra de safra, aumentando a garantia da produção. Além disso, estudos científicos demonstram que o estresse causado pela falta de água reduz sensivelmente a produção vegetal. No caso do milho, é possível observar um aumento de
61% na produção quando é utilizado algum sistema de irrigação.
A UnWater, mecanismo interagência da Organização das Nações Unidas
responsável pelas questões relacionadas a água fresca, afirma que “a agricultura
é o maior consumidor de água, sendo que a irrigação utiliza 70% da água mundial”. Além disso, a agência também diz que o sistema predominante para produção agrícola em todo o mundo, a agricultura de sequeiro, produz, em média,
pouco mais de 50% do potencial que poderia ser obtido sob gestão agrícola ideal
(UN-Water, 2014). A ONU disse que as tecnologias inovadoras são necessárias
para produzir mais comida com menos água, sem perder nutrientes (NAÇÕES
UNIDAS, 2014).
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2 OBJETIVOS
Com esse trabalho nós objetivamos desenvolver um sistema capaz de auxiliar no monitoramento da umidade do solo em processos de irrigação de soja e
milho. Para esse fim, pontuamos a necessidade de desenvolver um sensor para
detectar a umidade do solo e de desenvolver um sistema de gerenciamento remoto, no qual seria possível acompanhar o andamento da irrigação e configurar
os parâmetros desejados.

3 METODOLOGIA
3.1 CRITÉRIOS DO PRODUTO
Os critérios envolvem os sensores, que devem estar inseridos no solo; o
método de medição, que deve funcionar em qualquer tipo de solo, sem a necessidade de calibração individual dos sensores; a comunicação entre sensores e
camada de controle, que deve ser feita sem fio; a interface com o usuário, que
deve ser interativa e não exibir conhecimentos técnicos ou específicos do agricultor; a alimentação dos sensores, que deve ser realizada com placas fotovoltaicas e a energia armazenada em baterias com autonomia para manter o sistema
em funcionamento na ausência de energia solar. O sistema, como um todo, deve
acionar automaticamente o método de irrigação instalado em campo quando necessário.

3.2 ETAPAS DA PESQUISA
Após definição de critérios-base para o desenvolvimento do produto, foi
realizada uma análise de similaridades no mercado, tanto em termos de produtos como pesquisas, buscando as limitações e problemas encontrados, contribuindo para o desenvolvimento de um novo produto.
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3.2.1 DESCRIÇÃO DO NOVO PRODUTO
Para o auxílio ao gerenciamento da irrigação, o novo produto segue a seguinte ideia:

FIGURA 1 – DIAGRAMA EM BLOCOS DO SISTEMA
Placa fotovoltaica

Carregador de Bateria

Bateria

Microcontrolador

Zigbee

Sensor
Fonte

Zigbee

Interface de Acionamento
da Irrigação
Servidor

Internet

Monitoramento
do Usuário

Fonte: os autores
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3.2.2. NOVO MÉTODO DE MEDIÇÃO DE UMIDADE DE SOLO
Considerando que nenhum dos sensores de umidade encontrados no mercado consegue medir a umidade do solo de forma confiável, o grupo resolveu
desenvolver um medidor de umidade universal, ou seja, que pudesse medir a
umidade independentemente do tipo de solo.

3.2.2.1 SENSOR DE UMIDADE DO SOLO
Para a medida da umidade do solo foi desenvolvido um sensor, utilizando
o princípio da Reflectometria no domínio tempo (TDR), que realiza a medida
através do tempo de propagação de uma onda. O tempo é alterado de acordo com
a constante dielétrica do meio em que o sensor está inserido, logo, o fato de a
constante dielétrica de todos os tipos de solo estar entre 3 e 5, e a constante da
água líquida ser aproximadamente 81, permite que o dispositivo seja universal,
ou seja, funcione em qualquer tipo de solo, pois as pequenas alterações de constante dielétrica do solo não acarretarão uma diferença significativa, comparado
com o efeito da água sobre a resposta (WANG, 1980).
O sensor de umidade do solo foi construído a partir de um molde desenvolvido com borracha de silicone. O sensor foi construído utilizando duas hastes
metálicas de 24cm cada, com 6mm de diâmetro e isoladas eletricamente com um
tubo termorretrátil. Considerando que o sensor deve ser inserido no solo e, por
conseguinte, condicionado a variações climáticas e de umidade do meio, foi utilizada uma resina de poliéster isoftálica com NPG para fixar as hastes, pois apresenta resistência a água e a alguns produtos químicos. O processo de construção
pode ser dividido em três principais etapas:

ETAPA 1 – Soldar o cabo coaxial nas hastes metálicas;
ETAPA 2 – Misturar a resina de poliéster isoftálica com um Catalisador Butanox
M50, e então aplicar no molde, fixando as hastes;

ETAPA 3 – Esperar o tempo necessário para a resina secar, tomando forma resistente e então retirar o sensor.

44

SISTEMA PARA OTIMIZAÇÃO DE IRRIGAÇÃO

FIGURA 2 – ETAPA 1

Fonte: os autores (2015)

FIGURA 3 - ETAPA 2

Fonte: os autores (2015)

FIGURA 4 - ETAPA 3

Fonte: os autores (2015)

3.2.2.2 VALIDAÇÃO DO SENSOR
Para a análise da resposta do sensor, foram realizados testes em um laboratório do Curso Técnico de Eletrônica da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha. Para isso foi realizado um processo de secagem de três
amostras de solo (terra, areia e uma mistura dos dois solos), utilizando o método
de aquecimento, ou seja, submeter a amostra de terra a um forno para a retirada
da umidade do solo.
Com a realização dos testes exibidos na tabela 1, foi possível perceber que
após 45% de umidade no solo, a amostra de terra e a de mistura não absorviam
mais a água, chegando ao seu limite de saturação. Já a amostra de areia atinge
sua capacidade de campo em 15%, perdendo a linearidade a partir desse momento, afinal o solo não absorve mais água e a cultura estaria sendo morta por excesso de água, no caso, falta de oxigenação. Além disso, os valores medidos foram submetidos a uma análise estatística da variância, a fim de comprovar a
validade dos dados fornecidos pelo sensor.
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TABELA 1 - TESTES COM O SENSOR DESENVOLVIDO

UMIDADE
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

TIPO DE SOLO
AREIA

TERRA

MISTURA

16,1NS

16,18NS

15,94NS

16,07NS

16,07NS

16,01NS

16,27NS

16,23NS

16,3NS

16,19NS

16,33NS

16,32NS

16,9NS

16,45NS

16,5NS

16,65NS

16,6NS

16,75NS

19NS

16,8NS

16,2NS

19,3NS

16,75NS

16,8NS

20,1NS

16,9NS

16,55NS

20,8NS

16,95NS

16,8NS

22NS

17,27NS

16,8NS

21,8NS

17,3NS

17,05NS

22,2NS

17,6NS

17,3NS

22,5NS

17,15NS

17,5NS
17,55NS

22,3NS

17,65NS

22,4NS

17,27NS

17,8NS

22,56NS

17,65NS

18,3NS

22,87NS

17,48NS

18,05NS

22,5NS

18,4NS

19,1NS

22,6NS

18,17NS

19,05NS

Fonte: os autores (2015)

3.2.2.3. CIRCUITO MEDIDOR DE UMIDADE DO SOLO
A leitura realizada pelo sensor representa a umidade relativa do solo em
função do tempo, sendo que esse é proporcional à umidade. A resposta analisada,
por ser dada em nanossegundos, não pode ser diretamente interpretada por um
microcontrolador. Então, foi realizada uma conversão de tempo para tensão
através de um circuito analógico. A vantagem desse processo é a possibilidade da
utilização do conversor analógico digital do microcontrolador escolhido, o PIC16F690. O circuito desenvolvido tem como objetivo básico converter o tempo de
reflexão da onda em um nível de tensão, que é armazenado em um capacitor que
funciona como uma memória analógica.
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3.2.2.4. TESTES COM SENSOR E MEDIDOR
Para a validação do circuito proposto foram realizados novos testes, semelhantes aos utilizados para a validação do sensor para umidade do solo. A
placa de circuito impresso foi conectada ao sensor através de um conector BNC e
então foi utilizado um osciloscópio do Laboratório de Eletrônica da Fundação
Liberato, para analisar o tempo de subida do sinal do sensor, o tempo de duração
do nível de tensão produzido e a tensão armazenada pelo capacitor.
Os testes possibilitaram a visualização do funcionamento do sistema como
um todo, demonstrando que a variação da tensão está diretamente relacionada
com a quantidade de água na amostra de solo.

FIGURA 5

RESPOSTA EM TEMPO

RESPOSTA EM TENSÃO

50

2,4

40

1,9

30

0%

20%

40%

60%

1,4

0%

20%

40%

60%

Fonte: os autores (2015)

3.2.3. COMUNICAÇÃO COM A CENTRAL DE DADOS E INTERFACE GRÁFICA
Os dados coletados pelo microcontrolador são transmitidos através de
uma conexão sem fio via protocolo Zigbee para uma central de dados. Esses dados podem ser visualizados pelo usuário remotamente através da internet ou
diretamente na central de controle, permitindo o monitoramento da lavoura. A
plataforma foi desenvolvida utilizando PHP, HTML e CSS e possui fundamentalmente uma página principal, uma área de acesso ao usuário e página para contato e informações gerais. Na página de acesso ao usuário é requisitado um login
e senha, para obter acesso aos dados específicos de sua lavoura.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1. ANÁLISE DA CONFIABILIDADE DAS MEDIDAS
Através dos testes e experiências realizadas foi possível desenvolver uma
análise estatística da variância e da incerteza de medição através do método
Monte Carlo, chegando à conclusão de que o sensor TDR pode ser considerado
um meio confiável para estimar a umidade do solo, conforme tabela 2.
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TABELA 2 - ANÁLISE ESTATÍSTICA DA VARIÂNCIA

VF

QS

DOF

MS

FC

FT
2,41
4,61

UMIDADE

106,84

9

11,87

339,91

TIPO DE SOLO

116,78

2

58,39

1671,9

ERRO

1,05

30

0,03

TOTAL

280,72

59

Fonte: SAUER, Marco; HUSKEN, Maurício (2015)

A confiabilidade das medidas foi comprovada durante os testes individuais
do sensor e nos testes com o circuito medidor integrado. Sendo assim, foi notável, em ambos os testes, que no momento em que o solo atingia a sua capacidade máxima de absorção de água a linearidade da resposta se perdia, afinal, não
havia mais mudança no nível de água absorvido pelo solo.
Analisando os testes é possível perceber a relação direta entre a umidade
do solo com o tempo de reflexão da onda do sensor e consequentemente o nível
de tensão sobre o capacitor, conforme gráfico da figura 6. Para uma melhor visualização da linearidade, os dados correspondentes a tensão foram multiplicados por 25, devido a uma questão de escala.

FIGURA 6 - ANÁLISE DO MEDIDOR DE UMIDADE

MEDIDOR DE UMIDADE DO SOLO
60
50
40
30
0%

10%
TEMPO

Fonte: os autores (2015)
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4.2. ANÁLISE DOS TESTES EM DIFERENTES TIPOS DE SOLO
Para a validação e teste da universalidade do método foram utilizados dois
tipos de solo predominantes no cultivo de soja e milho, sendo um deles composto por 50% de argila e 20% de areia (solo argiloso) e o outro 18% de argila e 55%
de areia (solo franco-arenoso), os dois extremos nesse cultivo.
É possível perceber, conforme figura 7, uma variação de aproximadamente 1,5% entre a resposta de um solo e outro, resolução obtida sem nenhuma calibração diferenciada no sistema de medição. Nesse teste foi possível realizar
medidas até 25%, pois é a capacidade de campo dos solos franco-arenosos.

FIGURA 7 - TESTE EM DIFERENTES SOLOS
255
205
155
105

0%

2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24%

SOLO FRANCO-ARENOSO

SOLO ARGILOSO

Fonte: os autores (2015)
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5. CONCLUSÃO
O presente projeto alcançou o objetivo proposto, desenvolvendo um sistema para monitorar e controlar o processo de irrigação, e para isso desenvolveu
um novo método de medição de umidade, eliminando os problemas e limitações
dos métodos existentes no mercado. O novo método desenvolvido funciona independente do tipo de solo, sem a necessidade de uma calibração individual. Além
disso, utiliza a composição do solo para determinar capacidade de campo e ponto de murcha permanente, fornecendo uma segurança maior para a cultura existente no local.
O sistema desenvolvido atendeu todos os critérios propostos, possibilitando o controle da umidade do solo sem a necessidade de implantar cabos em campo, tanto para comunicação quanto para alimentação. Além disso, os resultados
corresponderam ao esperado pela teoria, proporcionando uma otimização do
processo de irrigação, amenizando os desperdícios de recursos hídricos. Sendo
assim, a hipótese foi confirmada, a utilização de sensores no solo auxilia o gerenciamento da irrigação.
A integração da etapa de campo com um sistema supervisório permite o
total acompanhamento do processo pelo usuário, abrindo a possibilidade de alterações em parametrizações originais, caso seja da vontade do agricultor. Além
da parte do controle, o sistema proporciona uma automatização da irrigação,
garantindo a safra, tecnologia inédita no cenário agrícola.
O custo aproximado em materiais foi de R$361,81 para a implementação
de um sensor, medidor e etapas de comunicação e controle. Somando os benefícios ao agricultor, a cultura e ao meio ambiente e comparando com o custo total
do sistema, é possível obter o custo-benefício vantajoso.
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RESUMO
Através da impressão tridimensional, usando materiais de qualidade, de
boa resistência e de baixo peso, percebeu-se uma solução prática para auxiliar as
pessoas com deficiência nos membros superiores: a confecção de próteses robóticas mioelétricas de baixo custo e funcionais. Esse projeto objetiva o desenvolvimento de um protótipo desse tipo de prótese, visando à melhoria da qualidade
de vida, bem-estar e autoestima das pessoas com deficiência, além de uma modelagem inicial do negócio baseado no padrão CANVAS.

1 INTRODUÇÃO
A Handle é um projeto que surgiu diante de dois problemas que enfrentamos na atualidade. O primeiro é o elevado número de pessoas com deficiência
nos membros superiores, estima-se que em média ocorra mais de 7 mil amputações desses membros por ano no Brasil (IBGE,2010). O outro é o altíssimo custo de próteses funcionais, mecanismos robóticos controlados a partir dos músculos e/ou nervos que custam hoje no mercado em torno de R$ 150.000,00, fato
que praticamente inviabiliza o acesso da população a esse tipo de prótese.
Através da impressão tridimensional, usando materiais de qualidade, de
boa resistência e de baixo peso, percebeu-se uma solução prática para esse problema: a confecção de próteses impressas e personalizadas através da impressão
3D que visa atender aos mais diversos tipos de traumas e amputações.
A mão humana é composta por 27 ossos e uma grande variedade de músculos e tendões que os interligam (SON, 1996) e a sua importância é imensurável
visto que ela é fundamental para a manipulação de alimentos e objetos para o
desenvolvimento das mais diferentes tarefas, configurando-se como elemento
de sobrevivência nos primórdios do desenvolvimento do homem. Com a sua
complexibilidade e versatilidade, ajudou na criação de inovações, auxiliando os
seres humanos a se desenvolverem.
Infelizmente, milhares de pessoas não possuem esse membro devido a
acidentes, doenças, má formação genética, entre outros. Visando auxiliar essas
pessoas, surgiram próteses estéticas, que têm a função de apenas ocultar a deficiência, aliviando desconfortos psicológicos, porém não obtêm nenhuma função
mecânica.
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Com a notícia da necessidade de uma amputação, as dúvidas, as incertezas
e as inseguranças do paciente e da família são muitas. Desde a possibilidade de
cura com esse tratamento quanto ao seu potencial de adaptação, de autonomia
futura e de qualidade de vida. Diante desse contexto, as próteses são de extrema
importância e têm o objetivo de melhorar a qualidade de vida, mantendo a saúde
física e mental dos pacientes.
Visando ao desenvolvimento de uma prótese funcional, que possui movimentos, esse projeto mostra o desenvolvimento de uma prótese robótica mioelétrica de baixo custo, funcional e confeccionada sob medida de acordo com a
necessidade e possibilidade do amputado através da impressão 3D, possibilitando-o fazer determinadas ações programáticas, como fechar a mão, fazer movimento de pinça, apertar algo ou segurar objetos pesados.
A Handle se figura como um meio de inclusão social que tem a missão de
levar autonomia, qualidade de vida, bem-estar e autoestima através desse tipo
de prótese para o maior número de pessoas possível e busca um impacto social
positivo tanto na vida das pessoas diretamente beneficiadas como também dos
seus familiares, amigos e colegas.

2 PROBLEMA
A Handle é um projeto que surgiu diante de dois problemas que enfrentamos na atualidade:

• o elevado número de pessoas com deficiência nos membros superiores:
Estima-se que em média ocorra mais de 7 mil amputações desses membros por ano no Brasil;

• o altíssimo custo de próteses funcionais, mecanismos robóticos controla-

dos a partir dos músculos e/ou nervos: custam hoje no mercado em torno
de 150 mil reais, fato que praticamente inviabiliza o acesso da população a
esse tipo de prótese.
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3 JUSTIFICATIVA
Pelo Censo do IBGE de 2010, existem no Brasil 45,6 milhões de pessoas
com algum tipo de deficiência, o que equivale a 23,9% da população. Estima-se
que no Brasil 50 mil pessoas são amputadas em média por ano, e 15% (7,5 mil)
são referentes às amputações de membros superiores (IBGE, 2010).
O Brasil enfrenta hoje um problema grave quando se trata do apoio e assistência à pessoa com deficiência. Muitas vezes, a falta de conhecimento e de
mecanismos de apoio apropriados faz com que a deficiência seja considerada
uma doença crônica, um peso ou um problema.
Outro grave estigma é que as pessoas com deficiência física, quase em sua
totalidade, não têm acesso a próteses ou órteses e, na grande maioria dos casos,
isso se deve ao seu alto custo no mercado: hoje uma prótese robótica de braço/
mão custa em torno de 150 mil reais.
A Handle surge nesse cenário como uma solução para esses problemas,
este projeto tem como escopo o desenvolvimento de prótese robótica mioelétrica
de baixo custo, confeccionada sob medida de acordo com a necessidade e possibilidade do protetizado através da impressão 3D, possibilitando-lhe fazer determinadas ações programáticas, como retirar fechar a mão, fazer movimento de
pinça, apertar algo ou segurar objetos pesados.
A possibilidade de trazer autoestima, bem-estar e autonomia para essas
pessoas é importante o bastante para justificar qualquer projeto que envolva o
conceito.

4 OBJETIVOS
CURTO PRAZO

• Desenvolver uma prótese robótica mioelétrica de membro superior e de
baixo custo através da impressão 3D.

• Desenvolver uma modelagem de negócio baseada no padrão CANVAS.
MÉDIO E LONGO PRAZO

• Realizar parcerias com as instituições de apoio à pesquisa, centros de reabilitação, clínicas ortopédicas e universidades para pesquisa e desenvolvimento.
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• Fornecer prótese de altíssima qualidade e baixo custo, visando levar Qua-

lidade de Vida, Bem-Estar, Autonomia e Autoestima para o maior número
de pessoas possível através desse tipo de prótese.

• Ser um agente promotor da inclusão social e da inserção das pessoas com
deficiência no mercado de trabalho.

5 METODOLOGIA
A Handle trata-se de um projeto de pesquisa e desenvolvimento experimental na área de TI, com o objetivo de produzir uma prótese robótica mioelétrica de baixo custo. Os principais passos a serem desenvolvidos estão descritos
em ordem cronológica a seguir:

1. Desenvolver um modelo de prótese em um software CAD de modelagem
em 3D.

2. Imprimir o modelo desenvolvido através de uma máquina de impressão
em 3D usando filamento de plástico PLA.

3.

Desenvolver um método de captação e condicionamento dos sinais do

músculo.

4. Automatizar a prótese.
5. Desenvolver uma modelagem de negócio para validação da ideia baseada
no método CANVAS.

6 ANÁLISES E RESULTADOS
Apesar de toda a complexidade anatômica, fisiológica e de movimentos
que envolve a mão humana, o escopo inicial desse projeto é o desenvolvimento
de um protótipo com a função de flexão e extensão dos cinco dedos ao mesmo
tempo, que já permite ao usuário um amplo leque de atividades impossíveis ou
difíceis de serem executadas anteriormente.
A Handle é constituída de quinze partes impressas que permitem o seu
movimento: duas falanges do primeiro quirodáctilo (dedo polegar), três falanges
do segundo quirodáctilo (dedo indicador), três falanges do terceiro quirodáctilo
(dedo médio), três falanges do quarto quirodáctilo (dedo anelar), três falanges
do quinto quirodáctilo (dedo mínimo), assim como os dedos humanos, e uma
única peça para a palma.
Todas essas partes foram conseguidas através do escaneamento de uma
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mão real com auxílio do aplicativo 123D Catch e um tablet Ipad no qual o objeto
desejado é posicionado em uma região central e varrido e fotografado 360° pela
câmera do dispositivo. Posteriormente, a mão foi processada, dividida e projetada com auxílio do software Inventor, da Autodesk, baseando-se em modelos de
mãos disponíveis livremente na internet. As figuras 1 e 2 a seguir mostram o
resultado da modelagem obtido.

FIGURA 1. MODELAGEM CAD
DA PRÓTESE DE MÃO: VISTA
PLANA FRENTE E VERSO

Fonte: (Autor)

FIGURA 2. MODELAGEM CAD
DA PRÓTESE DE MÃO: VISTA
TRIDIMENSIONAL LATERAL

Fonte: (Autor)

Foram projetados pontos de interconexões em cada parte separadamente
para sua posterior montagem, além de furos por onde passam os fios de nylon
que serão presos a cada parte dos dedos e ao motor atuador. Essas interconexões
e furos podem ser visualizados na figura 3 a seguir.

FIGURA 3. VISTA DAS INTERCONEXÕES E FUROS DA HANDLE

Fonte: (Autor)
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As partes foram impressas separadamente, com a escala aumentada em
10% do modelo real com o fim de melhor visualização dos movimentos, com o
preenchimento de 70% e no padrão de preenchimento favo de mel (honeycomb).
Configuração que garante robustez e qualidade ao protótipo final. Para desempenhar o papel das cartilagens e músculos que ligam esses ossos, foi usada uma
borracha de 4 mm de espessura, responsável pela interligação das partes impressas. A borracha também desempenha a função do movimento de extensão.
Um vídeo1 produzido pelo autor mostra o momento da impressão das quatorze falanges e a figura 4 mostra o modelo mecânico depois de todas as partes
serem unidas por meio da borracha e fio de nylon.

FIGURA 4. VISTA DA MONTAGEM DA PARTE MECÂNICA DA HANDLE

Fonte: (Autor)

Para a automatização da mão, utilizou-se basicamente três dispositivos:
um sensor captador de sinais mioelétricos (Muscle Sensor V3), um servomotor
MG995 e um microcontrolador Arduino Mega.
O sinal de comando de atuação do motor é chamado de sinal mioelétrico,
o sinal elétrico gerado pelos nervos e pelos músculos. As medidas envolvem tensões em níveis muito baixos, tipicamente variando entre 1 μV e 100 mV, com alta
fonte de impedância e altos níveis de interferência de sinal e ruído. Os sinais
necessitam ser amplificados para se tornarem compatíveis com dispositivos, tais
como displays, gravadores, ou conversores A/D para o equipamento computadorizado (BRONZINO, 2000).

1

Vídeo disponível em: https://youtu.be/KwbuzJy4nQA
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Esses sinais são captados a partir de eletrodos que podem ser de dois tipos: eletrodos invasivos e eletrodos de contato. Os primeiros são assim chamados pois são inseridos no músculo diretamente através de condutores em formato de agulha. Já os eletrodos de contato, utilizados nesse projeto, são eletrodos
que são colados à superfície da pele onde o músculo está localizado e, apesar de
apresentarem menor sensibilidade e maior dificuldade de captação dos sinais,
são descartáveis e indolores. Eles são geralmente compostos de prata ou cloreto
de prata e aplicados em uma direção longitudinal ao músculo requerido.
Os sinais captados precisam ser amplificados através de amplificadores
operacionais de instrumentação de alta qualidade e impedância e posteriormente processados, visto que possuem baixíssima magnitude e até mesmo os ruídos
dos fios podem facilmente interferir na sua captação. Para isso foi utilizado um
módulo de captação disponível no mercado, o Muscle Sensor V3.
O Muscle Sensor V3 é um circuito de captação e condicionamento do sinal
mioelétrico que é obtido através de uma configuração bipolar, ou seja, ele mede
as diferenças de potencial entre dois pontos de um músculo em relação a um
terceiro ponto de referência. O anexo A mostra o circuito esquemático com os
sistemas captador, retificador e filtros deste módulo. A figura 5 abaixo mostra o
módulo abordado e a configuração usada nos músculos flexores em que se pode
ver os três eletrodos: o azul e vermelho são os captadores da diferença de potencial nos músculos flexores com relação à referência em um outro conjunto muscular diferente representado pelo eletrodo preto.

FIGURA 5. MÓDULO MUSCLE SENSOR V3 E POSIÇÃO DOS ELETRODOS NO MÚSCULO

Fonte: (Autor)

60

HANDLE: UMA PRÓTESE ROBÓTICA DE BAIXO CUSTO

O sinal condicionado, filtrado e retificado é captado através de um nível de
tensão analógica que pode ser regulada por meio de um potenciômetro presente
no módulo e visualizada através de um osciloscópio, multímetro ou até mesmo
no painel de supervisão do Arduino. Essa variação abrange uma faixa de 0,002
vezes o valor diferencial de potencial na entrada para o potenciômetro na posição 0,01Ω até 27.000 vezes para a posição do potenciômetro em 100 kΩ. Percebeu-se que o potenciômetro na posição aproximada de 75 kΩ, que equivale a um
ganho de 15.525 vezes, satisfazia muito bem a aplicação. As características desse
módulo podem ser observadas na tabela 1 abaixo.

TABELA 1. CARACTERÍSTICAS DO MÓDULO MUSCULE SENSOR V3
PARÂMETROS

MIN

TÍPICO

MAX

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VA)

±3 V

±5 V

±30 V

CONFIGURAÇÕES DE GANHO (207*GANHO/1 KΩ)

0,01 Ω
(0,002X)

50 KΩ
(10.350X)

100 KΩ
(27.700X)

TENSÃO DE SAÍDA (RETIFICADA E FILTRADA)

0V

--

+VA

TENSÃO DIFERENCIAL DE ENTRADA

0 MV

2-5 MV

+VA/GANHO

Fonte: (Autor)

O sensor foi alimentado inicialmente com ±9V e com o valor de ganho de
mais de 15 mil vezes o valor da entrada diferencial foi possível observar uma
variação de tensão quando realizado o movimento de flexão e contração da mão.
No entanto, a primeira dificuldade encontrada foi que essa variação não era
constante, era muito diferente dependendo do ambiente, do tipo de calçado e até
mesmo da roupa que o usuário estivesse utilizando, ora apresentava uma variação entre 0,5 e 1,5 V, ora entre 4,0 e 5,0 V, etc.
Então, depois dos procedimentos de inicialização de comunicação e de definição de pinagens no Arduino, o primeiro passo para o desenvolvimento do
programa de automatização da mão foi a captação da referência do usuário, conseguida através da inicialização do sensor pela captação da média dos 100 primeiros valores de referencial (com a mão relaxada) durante os primeiros 3s de
operação do sensor e transformando esses valores para um valor digital.
Percebeu-se que, quando a mão era flexionada, o valor da tensão observado era cerca de três vezes o valor da referência, e quanto mais forte, maior era
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esse valor. Então, estabeleceu-se uma variável “var” que determina a sensibilidade da variação para a qual o motor irá atuar flexionando a mão. O código de
detecção do movimento da mão é realizado através da captação da média de 10
inputs, o que é realizado em milissegundos. Os próximos valores são comparados
à média e se forem muito destoantes (na ordem de 500% que foram detectados
como ruídos) são desprezados e, se não, são incorporados à nova média que é
comparada à anterior. Caso a nova média seja maior que a anterior multiplicada
pela sensibilidade (no caso 2,2 vezes o valor) caracteriza um comportamento de
flexão e o motor deve atuar flexionando ou estendendo a mão. Caso não seja, a
nova média é incorporada à anterior com o intuito de se estabelecer um novo
referencial e o motor permanece no estado prévio em que se encontrava.
É importante ressaltar que os músculos responsáveis pela extensão da
mão são diferentes dos músculos responsáveis pela sua flexão, então, para que
seja usado somente um conjunto de eletrodos, o movimento da prótese foi configurado para apenas um movimento: o de flexão. Então para que se configure
um movimento de extensão da mão, o usuário terá que realizar um pequeno e
ligeiro movimento de flexão. No entanto, isso também está previsto e, caso a
prótese se encontre em estado “flexionada”, a sensibilidade é reduzida para que
o movimento de flexão que caracteriza a extensão seja o mínimo possível.
Por fim, o motor atua diante da lógica desenvolvida. Caso o comando seja
para extensão, o estado natural da mão, o comando lig é estabelecido em 0 e o
servomotor deve permanecer na posição de ângulo 0. Caso não e o comando seja
de flexão da mão, o comando lig é estabelecido em 1 e o servo motor se desloca
para a posição de 150°. Um tempo de 15 milissegundos é estabelecido como requisito de segurança para que uma variação abrupta ou um ruído ocasionado
pelo movimento da mão possa atrapalhar o seu correto funcionamento.
O servomotor utilizado foi o MG995 que é um motor CC que apresenta um
controle de posição acoplado atuando através da entrada de controle para 0V e
posição 0° e Tensão de Alimentação (Va) para a posição máxima de 180°. Ele
apresenta cinco características básicas e essenciais para a aplicação: dinâmica,
controle de rotação, alto torque constante (comparado a suas dimensões), precisão de posicionamento e alta velocidade. As características principais desse motor estão dispostas na tabela 2 a seguir.

62

HANDLE: UMA PRÓTESE ROBÓTICA DE BAIXO CUSTO

TABELA 2. CARACTERÍSTICAS DO SERVOMOTOR MG995
PARÂMETROS

MIN

MAX

TENSÃO DE OPERAÇÃO (VA)

4,8 V

7,2 V

TORQUE DE OPERAÇÃO

9,40 KGF·CM

11 KGF·CM

VELOCIDADE DE OPERAÇÃO

0,2 S / 60°

0,16 S / 60°

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

0 °C

55 °C

DIMENSÕES

40,7 X 19,7 X 42,9 MM

PESO

55 G

Fonte: (Autor)

Percebeu-se um problema logo nos primeiros testes ao juntar os fios que
interligavam os cinco dedos e acoplar esses ao motor: se um dedo travasse em
alguma parte mais espessa do objeto que se estava tentando segurar, os demais
dedos também travavam, pois o servomotor estava tracionando todos os fios ao
mesmo tempo. Para resolver esse problema, foi desenvolvido um sistema de alavancas que se assemelha à forma como os tendões da mão humana são interligados: uma alavanca de lados iguais une o segundo e terceiro quirodáctilos (indicador e médio), outra une o quarto e quinto quirodáctilos (anelar e mínimo), e
uma terceira alavanca une as duas anteriores (dos quatro dedos) a um lado de
uma alavanca e o primeiro quirodáctilo (polegar) ao outro lado 2,5 vezes maior
(para uma distribuição de forças mais uniforme entre esse e os outros dedos).
Esse sistema que permite que os outros dedos se movimentem independente se
um ou mais travarem está esquematizado na figura 6.

FIGURA 6. ESQUEMÁTICO DA CONFIGURAÇÃO DAS ALAVANCAS DE LIGAÇÃO DOS DEDOS

Fonte: (Autor)

PRÊMIO MERCOSUL 2015

63

Um esquema de suporte do motor foi desenvolvido com o fim de fixá-lo à
prótese. Foi projetado também um esquema de acoplamento ao rotor que permite a regulagem de torque ao usuário dependendo da forma que o fio de nylon da
última alavanca é conectado. Essas configurações e o sistema de alavanca estão
dispostos na figura 7 a seguir:

FIGURA 7. SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO, MOTOR,
ACOPLAMENTO E SISTEMA DE ALAVANCAS.

Fonte: (Autor)

Um vídeo2 produzido pelo autor mostra o funcionamento da Handle ao
desempenhar algumas atividades de precisão que comprovam sua eficácia e funcionamento.
No entanto, não basta desenvolver novas ideias e novos produtos. Para que
uma ideia seja realmente uma inovação ela precisa se tornar uma realidade e
beneficiar de alguma forma a população. Com esse propósito, desenvolveu-se
uma análise de viabilização de negócio através da modelagem de negócio CANVAS que pode ser visualizada a seguir na figura 8. A Handle tem por missão levar
qualidade de vida, bem-estar e autoestima para o maior número de pessoas possível através desse tipo de prótese, promovendo a inclusão social, logo esses foram definidos como os valores propostos. Quanto ao segmento de clientes, a
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proposta visa atender às necessidades de um nicho de mercado que são as pessoas com deficiência nos membros superiores, como, também, aumentar a acessibilidade ao produto através do fornecimento por mecanismos públicos como
SUS e INSS que já fornecem os modelos mecânicos, portanto, esses foram definidos como principais clientes.
As maneiras previstas de atingir os potenciais clientes foram através de
acordos de concessão com os mecanismos públicos, além de um website e uma
proposta de marketing baseada em publicidade, propaganda, vídeos virais e redes sociais que visa atingir os reais clientes em potencial. Então, esses foram
definidos como canais.
Como meio de relacionamento com os clientes, buscar-se-á a sua fidelização através de benefícios como a troca bonificada (receber uma prótese antiga
como um bônus na aquisição de uma nova, que visa atingir principalmente o
público infantojuvenil), através da cocriação (o produto será uma criação da empresa junto ao cliente que decidirá a cor, design, modelo e até mesmo gadgets da
sua prótese), além de um atendimento dedicado e de excelência que visa atender
às diferentes necessidades. Com relação aos mecanismos públicos, será uma relação de negócios, business to business, conhecida como B2B.
Para que a Handle se torne uma realidade, buscar-se-á parcerias com instituições de apoio à pesquisa como a FAPEPI, com centros de reabilitação, clínicas ortopédicas, universidades, associações relacionadas ao escopo do projeto
como a ABOTEC, além dos fornecedores de insumos e o SEBRAE como forma de
minimizar os riscos do negócio.
As principais atividades exigidas pela proposta de valor que serão desenvolvidas pela Handle são: a produção das próteses, serviços de manutenção posterior de qualidade, gestão dos produtos e serviços e a pesquisa e desenvolvimento, P&D.
Para isso, os principais recursos exigidos são especialistas na área, investidores para captação de fundos para financiamento do projeto e estruturação de
um ponto de produção em larga escala, além de uma equipe de pessoal e um
ponto de venda.
Os principais custos fixos e variáveis que a Handle terá estão setorizados
em: vendas, pesquisa e desenvolvimento, mão de obra (pessoal), produção e
marketing. Quanto às principais fontes de receita, estão a venda do produto, a
personalização das próteses e os serviços de manutenção.
2

Vídeo disponível em: https://youtu.be/gOieeNgZfgY
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Além disso, desenvolveu-se um método de validação para corroborar que
o negócio é realmente viável: a validação com o cliente através de uma entrevista com pessoas com deficiência nos membros superiores. Aos potenciais clientes,
12 no total entrevistados, foram feitas duas perguntas: “Em uma escala de 0 para
menos importante e 5 para mais importante, qual a importância de possuir uma
prótese?” e “Qual seria um preço justo para aquisição de uma prótese robótica?”
Para a primeira pergunta, obteve-se o expressivo resultado ilustrado no
gráfico a seguir, o que comprova o quão essencial é para essas pessoas possuir
uma prótese realmente funcional.

IMPORTÂNCIA DE POSSUIR UMA PRÓTESE

0%

17%

1
2
3

83%

4
5

Fonte: (Autor)

Quanto à precificação, obteve-se um valor médio de R$ 3.000,00 para um
preço que os entrevistados consideravam justo para aquisição de uma prótese
robótica, como pode ser visto no gráfico a seguir. Os mesmos ainda acrescentaram que caso realmente fosse necessário pagariam o dobro ou até mesmo o triplo
visto o preço de uma prótese dessa modalidade no mercado.
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PRECIFICAÇÃO PELO CLIENTE

6
4
2
0

R$2.000

R$3.000

R$4.000

Fonte: (Autor)

Apesar de não ter sido realizada uma análise profunda de custos desde a
produção até a comercialização (não era escopo do projeto nessa primeira etapa),
viu-se que os valores os quais estavam dispostos a pagar viabilizam a produção
em larga escala do produto, baseando-se nos custos para produção do primeiro
protótipo e uma estimativa dos outros custos do projeto.
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FIGURA 8. MODELAGEM CANVAS DO PROJETO

Fonte: (Autor)
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7 CONCLUSÃO
Esse projeto teve um resultado extremamente satisfatório em caráter inicial, visto que permitiu o desenvolvimento de uma prótese robótica mioelétrica
de baixo custo e que essa já é capaz de realizar atividades que irão auxiliar as
pessoas com deficiência nos membros superiores.
Os objetivos em curto prazo foram alcançados, ou seja, desenvolveu-se
uma prótese robótica mioelétrica de membro superior e de baixo custo através da
impressão 3D e desenvolveu-se uma modelagem de negócio baseada no padrão
CANVAS que apresentou resultados que corroboram a viabilidade de expansão
comercial do projeto, além de uma perspectiva de escalabilidade do mesmo.
Como perspectivas futuras, buscar-se-á captação de investimentos para
que o projeto de fato tenha a escalabilidade e o impacto desejado e dessa forma
possa beneficiar a população e ser um agente promotor da inclusão social e da
inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Além disso, com o
investimento também em pesquisa e desenvolvimento, buscar-se-á desenvolver
um circuito próprio de captação e condicionamento do sinal, além de desenvolver uma própria placa com um microcontrolador mais simples que atenda de
forma simplificada a todas as necessidades do projeto, tornando-o menos oneroso. Busca-se também o acoplamento de sensores e controles que ampliem as
habilidades da prótese para atividades como a regulagem de força e controle
independente dos dedos.
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RESUMO
O aumento da demanda dos consumidores por alimentos de maior qualidade traz consigo um mercado internacional cada vez mais exigente quanto a
alimentos seguros e livres de qualquer tipo de agravante à saúde humana. Dada
a especificidade do produto fruta fresca, não se pode pensar no atual cenário da
logística de transporte, unicamente, como fator que contribui para o aumento de
custos e perda de competitividade no âmbito internacional. É necessário avaliá-lo também no contexto da preservação da qualidade do produto e, consequentemente, da saúde do consumidor. De todos os problemas que prejudicam as
exportações pelo modal rodoviário para países do MERCOSUL, o impasse aduaneiro é o maior de todos. As maiores dificuldades estão nas relações com a Argentina, que é o maior comprador de mercadorias do Brasil dentro do bloco. Por
exemplo, ela não aceita o certificado de fumigação reconhecido pela ONU (reconhecimento mundial) e exige que seja feito um novo procedimento na aduana de
entrada de seu país. “Isso faz com que o caminhão fique parado mais um dia à
disposição dessa imposição da aduana argentina.” Nesse contexto, essa pesquisa
visou preparar filmes comestíveis para recobrimento de morangos baseados em
quitosana e alguns ácidos carboxílicos que, além de dissolver a quitosana, funcionam como agentes bioativos, contribuindo dessa forma para o retardamento
do processo de apodrecimento dos alimentos. A vantagem da utilização de filme
comestível ao invés de se pulverizar o agente bioativo diretamente na superfície
do alimento é a possibilidade de se estender o tempo de liberação do bioativo
durante o transporte e armazenagem do alimento, o que não ocorre quando se
aplica uma dose maciça de uma só vez. Os morangos recobertos com os filmes
comestíveis desenvolvidos foram avaliados através da análise de cor com auxílio
de um colorímetro (sistema RGB) e por termografia de infravermelho. Dentre os
resultados encontrados verificou-se, através de imagens de termografia, que o
morango recoberto com filme obtido a partir de solução de quitosana em ácido
cítrico emitiu uma maior quantidade de calor. Tal fato é indicativo de menor taxa
de transpiração e consequentemente menor perda de água.
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1 INTRODUÇÃO
O aumento da demanda dos consumidores por alimentos de maior qualidade e a necessidade ambiental para reduzir resíduos de embalagens descartáveis levaram a um aumento do interesse pela pesquisa em filmes comestíveis e
revestimentos [1].
Os morangos são frutas delicadas e perecíveis, suscetíveis a danos mecânicos, deterioração fisiológica, perda de água. Eles têm uma vida pós-colheita
muito curta, e as perdas podem chegar a 40% durante o transporte e armazenamento [1]. A redução na turgidez resultante da perda de água murcha a fruta e
causa o rápido decaimento dos nutrientes e das propriedades organolépticas, e é
a maior causa da deterioração da fruta.
Dado que a maioria dos produtos alimentares chega ao consumidor com
algum tipo de tecnologia de embalagem (incluindo revestimento), a embalagem
tornou-se uma importante parceira da cadeia alimentar [2]. A customização de
embalagens de alimentos para prolongar a vida de prateleira, enquanto mantém
a qualidade do produto no interior, é um conceito denominado de embalagem
ativa, que tem recebido atenção nos últimos anos, em resposta às mudanças do
mercado e exigências dos consumidores [3].
Dentro da categoria de embalagens bioativas produzidas com biopolímeros destacam-se os filmes comestíveis (proteínas, lipídios, polissacarídeos) aos
quais podem ser adicionados agentes antimicrobianos e antioxidantes [4]. Esses
filmes podem funcionar como transportadores de muitos ingredientes funcionais. A vantagem da utilização de filme comestível ao invés de se pulverizar o
agente bioativo diretamente na superfície do alimento é a possibilidade de se
estender o tempo de liberação do bioativo durante a armazenagem do alimento,
o que não ocorre quando se aplica uma dose maciça de uma só vez.
De um modo geral, duas estratégias podem ser adotadas para produzir
filmes comestíveis [5]. Na primeira, chamada de método seco, o polímero é
aquecido e misturado em extrusora na presença de pequena quantidade de plastificante. O material fundido é extrudado através de uma matriz com formato de
fenda para formar um filme que é resfriado sobre um rolo frio [4].
O processo de vazamento (casting) para obtenção de filmes envolve a solubilização de materiais formadores de filme em um solvente, o espalhamento da
solução sobre uma superfície, seguido da secagem para produção do filme [5].
Para filmes comestíveis este último método é mais simples e não envolve altas

PRÊMIO MERCOSUL 2015

75

temperaturas que podem ser prejudiciais para alguns componentes do filme. No
caso específico de frutas e legumes, a eficácia do filme comestível depende principalmente da seleção do polímero adequado.
Recentemente, muita atenção tem sido dada à quitina, quitosana e aos
seus oligômeros como materiais bioativos naturais, devido a sua não toxicidade,
biocompatibilidade e biodegradabilidade. Esses materiais têm importantes propriedades estruturais e funcionais que os tornam atrativos para uma grande variedade de aplicações em muitos campos, tais como alimentos e nutrição, biomedicina, biotecnologia, agricultura, veterinária e proteção ambiental [6].
A maior parte das quitosanas é insolúvel em água e também na maioria
dos solventes orgânicos. Porém, elas se dissolvem em soluções aquosas ácidas
com pH <6,3, embora em concentrações > 2% as soluções se tornem muito viscosas [7].
A natureza catiônica da quitosana pode tornar inativa uma grande variedade de bactérias e fungos, portanto, a quitosana é um agente antimicrobiano
em potencial [7].
Segundo Bonilla e colaboradores [9], o oxigênio é responsável por muitos
processos de degradação dos alimentos, tais como a oxidação de lipídios, o crescimento de micro-organismos, escurecimento enzimático e perda de vitaminas.
De acordo com eles, a oxidação de gordura resulta em perda de sabor e cor,
além de perda de nutrientes, o que limita a vida de prateleira. Embora alguma
disponibilidade de oxigênio seja necessária para a respiração dos tecidos vivos,
este processo acelera o consumo de açúcares e outros compostos, aumentando
assim a produção de etileno e causando a senescência, isto é, o processo de envelhecimento [9]. O efeito deletério do oxigênio no alimento é comumente retardado com a aplicação de agentes antioxidantes [9].
Quitina, quitosana e seus derivados são considerados promotores de diversas atividades, entre elas a ação antioxidante [10]. Tal atividade antioxidante
é atribuída à habilidade para o sequestro de radicais livres tanto in vitro quanto in
vivo. Por essa razão a quitosana pode ser usada como ingrediente funcional em
formulações de alimentos com a finalidade de proporcionar saúde ao consumidor e também aumentar a vida de prateleira de produtos alimentícios [10].
Pode-se pensar em aumentar a bioatividade da quitosana substituindo-se
o ácido acético, convencionalmente usado para preparação de filmes de quitosana, por ácidos que também tenham propriedades funcionais quando adicionados
aos alimentos.
O ácido ascórbico (AA) tem sido largamente empregado na indústria ali-
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mentícia em duas diferentes funções: como antioxidante e como fonte de vitamina C na dieta. Como antioxidante o AA inibe a auto-oxidação dos lipídios e o
escurecimento enzimático. Os mecanismos de ação envolvidos na sua atividade
antioxidante incluem a desativação de oxigênio singlete, a redução dos radicais
oxigênio e carbonos centrais com a produção de um radical menos reativo semidehidroascorbato ou ácido L-dehidroascórbico, a oxidação preferencial de ascorbato junto com a depleção de oxigênio, e a regeneração de outros oxidantes
por meio da redução de radicais tocoferol, por exemplo [11].
O ácido cítrico (AC) é o ácido mais utilizado pela indústria alimentícia e de
bebidas, uma vez que apresenta propriedades antioxidantes, acidulantes, flavorizantes, sequestrantes e reguladoras de acidez. De um modo geral, preserva o
sabor de bebidas e alimentos industrializados, regulando o pH, mascarando o
gosto desagradável de alguns compostos, neutralizando o paladar doce e acidificando o sabor [12].
O ácido itacônico é um ácido dicarboxílico produzido industrialmente
usando biomassa microbiana como a matéria-prima sustentável [14]. Esse ácido
também pode ser usado como acidulante na indústria alimentícia [15]. Os acidulantes têm a função de intensificar o gosto ácido de alimentos e bebidas, mas
também influenciam na conservação microbiológica dos alimentos.
Ruiz-Navajas e colaboradores prepararam filmes comestíveis dissolvendo
quitosana de alta massa molar (2% m/v) em uma solução 1% v/v de ácido láctico
(usado como acidulante na indústria alimentícia) [16]. Nesta solução usaram glicerol como plastificante (0,75 mL/g de quitosana) e óleos essenciais como bioativos. As soluções formadoras de filmes foram vazadas em moldes e secas por
48 h a 37 0C. Segundo os autores, os filmes comestíveis de quitosana incorporados com os óleos essenciais Thymus piperella e Thymus moroderi demonstraram
excelentes atividades antibacteriana e antioxidante.
A termografia é um processo no qual as diferenças de temperatura podem
ser mapeadas em uma imagem bidimensional. É uma poderosa ferramenta para
detectar pequenas diferenças na temperatura e pode ser usada em diversas
áreas, incluindo a agricultura.
Um exemplo da aplicação da termografia na agricultura é a pesquisa reportada por Morales e colaboradores [17]. Segundo esses autores, a termografia
pode ser uma ferramenta capaz de fazer um diagnóstico, por exemplo, do nível
de irrigação da planta antes que ocorram danos à cultura. A figura 1 ilustra como
a termografia foi utilizada para fazer esse tipo de monitoramento.
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FIGURA 1. TERMOGRAMA DE DIFERENTES VOLUMES DE IRRIGAÇÃO ONDE CT É O CONTROLE, DI TEM 1/3 A MENOS DE VOLUME
DE IRRIGAÇÃO E EI TEM 1/3 A MAIS DE VOLUME DE IRRIGAÇÃO

Fonte: Morales e colaboradores [17]. A partir de temperaturas mais altas para
mais baixas as cores são branca, vermelha, amarela, verde e azul.

A variação da coloração durante o tempo de armazenamento de morangos
recobertos com filme comestível de quitosana foi um dos parâmetros avaliados
por Velikovka e colaboradores [18]. Utilizando medidas de luminosidade (L*),
variação total da cor (ΔE), ângulo da matiz (H*) e saturação ou croma (C*).
Segundo os resultados reportados pelos autores, as mudanças de cor mais
visíveis durante o armazenamento ocorreram nas amostras de controle, devido à
avançada desidratação atmosférica. De acordo com eles, com a ausência de revestimento, o qual atua como barreira protetora, a senescência da fruta é acelerada causando perda do líquido e colapso do tecido intracelular.
Nesse contexto, a presente pesquisa visa contribuir para a facilitação do
transporte do morango entre o Brasil e os demais países do MERCOSUL através
do retardamento do processo de apodrecimento.

2 PROBLEMATIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA
As perdas nos pós-colheita no Brasil são elevadas com o armazenamento
e transporte, e são praticamente inevitáveis do campo ao consumidor. Porém, a
melhora da eficiência do transporte pode reduzi-las consideravelmente. Dentre
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os principais problemas causados pelo transporte inadequado dos hortifrutícolas, estão os produtos transportados com doenças ou com maturação avançada,
os quais são mais sensíveis à deterioração. Essa deterioração é agravada pelas
injúrias mecânicas, visto que a exposição do interior ou de partes mais internas
da casca do produto aumenta a contaminação por bactérias deteriorantes.
As frutas, diferentemente de outros produtos agrícolas muito exportados,
como a soja e o milho, são altamente perecíveis. A fruta é um organismo ainda
vivo que respira e responde aos estímulos externos, como as temperaturas, pancadas e umidade, influenciando seu tempo de vida e apresentação. Por esse motivo, os produtores e exportadores precisam utilizar técnicas sofisticadas para
garantir a qualidade do fruto no consumidor final, com o mínimo de perdas possível.
O Brasil, mesmo estando entre os maiores produtores mundiais de frutas,
ainda exporta uma quantidade muito pequena de frutas. A internacionalização da
fruticultura traz benefícios não só ao produtor, que pode aumentar sua renda,
mas também promove o desenvolvimento regional e nacional.
Além dos naturais benefícios derivados da geração de divisas, a geração de
empregos é uma das características importantes da fruticultura.
A atividade, muito mais do que outras culturas tipicamente exportadoras,
utiliza intensivamente a mão de obra em operações manuais, como pulverização,
colheita, capina e combate às formigas, dentre outras atividades. Um dos fatores
ainda responsáveis pela fraca inserção do país no mercado externo é a atratividade das vendas domésticas, que faz com que mais de 50% do total produzido,
tanto para consumo in natura quanto para o processamento de suco, sejam absorvidos pelo mercado interno.
O direcionamento das vendas da fruticultura brasileira para o mercado
interno vem do fato de exigências internas com qualidade e segurança do alimento serem menores que no mercado internacional. O desenvolvimento do revestimento comestível para os morangos, proposto na presente pesquisa, visa
contribuir para que os morangos possam manter por mais tempo os padrões de
qualidade de mercados exigentes e com isso facilitar o transporte desses frutos
entre o Brasil e os demais países do MERCOSUL.
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3 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo dessa pesquisa foi preparar filmes comestíveis para recobrimento de morangos baseados em quitosana e alguns ácidos carboxílicos que,
além de dissolver a quitosana, funcionam como agentes bioativos, contribuindo
dessa forma para o retardamento do processo de apodrecimento dos morangos e
consequente facilitação do transporte dos frutos entre o Brasil e os demais países
do MERCOSUL.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Comparar a alteração de cor de morangos sem revestimento (controle) e
revestidos com filmes de quitosana utilizando coordenadas RGB.

• Demonstrar que o processo de senescência dos morangos revestidos é mais
lento do que aquele na fruta controle utilizando termografia de infravermelho.

4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 MATERIAIS
Quitosana de média massa molar, ácido itacônico e ácido gálico foram adquiridos da Sigma Aldrich (St. Louis, MO-USA). Ácido cítrico, ácido ascórbico e
sorbitol foram fornecidos pela Synth (Brasil).

4.2 PREPARAÇÃO DOS FILMES DE QUITOSANA
Foram preparados filmes de quitosana (QTS) a partir de soluções aquosas
ácidas com concentração de 1% (m/v). Para isso, primeiramente foi preparada
uma solução aquosa de ácido (1% m/v) com auxílio de agitação magnética. Após
essa etapa, a quitosana em pó foi adicionada lentamente sob agitação magnética
à solução ácida e deixada sob agitação por 24 h em temperatura ambiente. Finalmente as soluções obtidas foram vazadas em moldes e colocadas em estufa a
40 0C por 48 h. Sorbitol (SOR) foi adicionado como plastificante em algumas
amostras na quantidade de 0,4 mL/g de quitosana. A tabela 1 mostra as quantidades dos reagentes em gramas que foram usadas para produzir 100 g de solução
polimérica que dará origem aos revestimentos comestíveis.
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TABELA 1: QUANTIDADES DOS REAGENTES EM GRAMAS USADAS
PARA PRODUZIR 100 G DE SOLUÇÃO POLIMÉRICA
QTS-IA

QTS-CA

QTS-AA

QTS-CA-SOR

QTS-AA-SOR

QTS

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

IA

1,0

CA
AA

1,0

1,0
1,0

SOR

1,0
0,4

0,4

Água deionizada: completar para 100
IA= ácido itacônico, CA= ácido cítrico, AA= ácido ascórbico.

4.3 APLICAÇÃO DAS SOLUÇÕES POLIMÉRICAS NO MORANGO
As soluções poliméricas foram aplicadas através de imersão dos morangos
por 10 s. Após o recobrimento, as frutas foram colocadas em geladeira por oito
dias (±5 0C).

4.4 CARACTERIZAÇÃO DO RECOBRIMENTO POLIMÉRICO IN SITU
4.4.1 MEDIDAS DE COLORAÇÃO
A coloração dos morangos recobertos com as diferentes soluções poliméricas foi medida com auxílio de instrumento de medida de cor portátil (Instrutherm, model ACR-1023). Após a calibração do instrumento, as amostras foram
ensaiadas e os resultados foram obtidos através das coordenadas RGB. Tais coordenadas são baseadas no fato de que o olho humano percebe as cores através
do estímulo de três pigmentos visuais nos cones da retina. De acordo com essa
teoria, as cores no modelo RGB podem ser descritas pela indicação das quantidades de vermelho, verde e azul que elas contêm.
Cada uma dessas cores pode variar entre um mínimo (totalmente escuro)
e um máximo (completamente intenso). Se todas elas estiverem no mínimo, o
resultado é preta. Ao contrário, se todas elas estiverem no máximo, o resultado é
a branca. Uma das representações mais comuns para as cores é a utilização da
faixa entre 0 e 255. Portanto as cores podem ser representadas conforme a tabela 2.
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TABELA 2: REPRESENTAÇÃO DO SISTEMA RGB PARA CORES
CORES
BRANCA

RGB
(255, 255, 255)

AZUL

(0, 0, 255)

VERMELHA

(255, 0, 0)

VERDE

(0, 255, 0)

AMARELA

(255, 255, 0)

MAGENTA

(255, 0, 255)

CIANO

(0, 255, 255)

PRETA

(0, 0, 0)

Fonte: (Autor)

4.4.2 TERMOGRAFIA DE INFRAVERMELHO (IRT)
A termografia de infravermelho foi usada para avaliar o grau de amadurecimento dos morangos através da intensidade das reações químicas advindas
desse processo. Para esse propósito foi usada uma câmera de visão térmica Thermocam Flir modelo P 640 High. Este dispositivo permite obter imagens térmicas
e visuais na faixa entre -20 e 250 0C. As imagens foram interpretadas por meio
do software CAMTM Quick Report 1.2 SP1 Flir Systems, 2009 (figura 2). Foram
realizadas medidas iniciais e após oito dias de armazenamento das frutas em
geladeira (±5 0C).

FIGURA 2: CÂMERA DE INFRAVERMELHO (TERMOVISOR P640)

Fonte: Flir Systems (2009)
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Os termovisores ou câmeras termográficas possibilitam adequar o campo
de visão do aparelho às necessidades específicas de cada observação. Desta forma, elas captam por meio de lentes intercambiáveis a radiação infravermelha
que é emitida pelo objeto analisado e a decodifica, por meio de algoritmos, em
cores. A partir de temperaturas mais altas para mais baixas as cores são branca,
vermelha, amarela, verde e azul.
Foram realizados experimentos de termografia com as frutas recém-adquiridas no comércio local e após oito dias de armazenamento em geladeira (±5 0C).

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1. ASPECTO VISUAL E CONTROLE DA COLORAÇÃO
A figura 3 (a e b) apresenta a fotografia dos morangos antes do recobrimento e após o recobrimento e armazenamento por uma semana em geladeira.

FIGURA 3: FOTOGRAFIA DOS MORANGOS: (A) INÍCIO DO EXPERIMENTO
ANTES DO RECOBRIMENTO E (B) APÓS O RECOBRIMENTO E
ARMAZENAMENTO EM GELADEIRA POR UMA SEMANA

Fonte: (Autor)
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Conforme pode ser percebido na figura 3, fica bem nítida a perda de água
sofrida pelos frutos após o período de armazenamento. A amostra controle (sem
recobrimento) parece ter sofrido a maior perda de água, ao passo que a amostra
recoberta com QTS-CA conservou mais a aparência visual do fruto.
No caso dos filmes plastificados com sorbitol, ao contrário do que é reportado em literatura, que atribui ao sorbitol ação estabilizadora da umidade que
protege os produtos contra o ressecamento e mantém seu frescor inicial durante
o armazenamento [21], os filmes com sorbitol não acrescentaram proteção extra
aos frutos. A tabela 3 mostra os valores RGB para os morangos que foram usados
no experimento, inicialmente antes do recobrimento e após o recobrimento com
uma semana de armazenamento em geladeira.

TABELA 3: VALORES NO SISTEMA RGB PARA CORES DOS MORANGOS
ANTES E DEPOIS DE RECOBERTOS E APÓS O ARMAZENAMENTO
INÍCIO DO EXPERIMENTO ANTES DO RECOBRIMENTO
R

G

B

CONTROLE

152

46

38

QTS-AA

250

62

41

QTS-AA-SOR

171

61

49

QTS-CA

232

79

60

QTS-CA-SOR

216

69

46

QTS-IA

209

64

42

REDUÇÃO DE R

APÓS UMA SEMANA DE ARMAZENAMENTO COM RECOBRIMENTO
R

G

B

REDUÇÃO DE R

CONTROLE

95

34

30

-35,5%

QTS-AA

164

64

46

-34,4%

QTS-AA-SOR

98

33

31

-42,7%

QTS-CA

163

65

54

-29,7%

QTS-CA-SOR

139

44

35

-35,6%

QTS-IA

156

63

57

-25,3%

Fonte: (Autor)
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Analisando a tabela 3, verificou-se que todas as amostras após uma semana de armazenamento reduziram o valor de R (vermelho).
Ou seja, o processo de deterioração dos morangos não deixou de ocorrer.
No entanto, o valor percentual da redução de R foi menor para QTS-CA e QTS-IA.
Esse resultado está em concordância com a figura 3, a qual indicou um melhor
resultado para o morango recoberto com QTS-CA. Além disso, verificou-se que a
presença de sorbitol nos filmes não foi benéfica para conservar a cor dos frutos.

5.2. ASPECTO VISUAL E TERMOGRAFIA DE INFRAVERMELHO (IRT)
As figuras 4 e 5 mostram as fotografias dos morangos que foram usados
para testes antes e depois de serem recobertos e armazenados em geladeira por
uma semana respectivamente.

FIGURA 4: FOTOGRAFIA DOS MORANGOS ANTES DE SEREM RECOBERTOS

FIGURA 5: FOTOGRAFIA DOS MORANGOS RECOBERTOS COM: (A) QTS-AA, (B) QTS-CA, E (C)
CONTROLE (SEM RECOBRIMENTO) APÓS UMA SEMANA ARMAZENADOS EM GELADEIRA
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Conforme pode ser observado pela figura 5, o morango recoberto com QTS-CA apresenta um aspecto melhor apesar de já apresentar melhor aspecto inicialmente (figura 4).
Morales e colaboradores [17] utilizaram a termografia para fazer um diagnóstico da irrigação adequada para a planta. Tais autores relacionaram as menores temperaturas com a maior taxa de transpiração das folhas. A perda de água
na forma de vapor pelas plantas através das folhas é chamada transpiração. Por
isso os autores relacionaram a baixa taxa de transpiração com a menor temperatura nas imagens de termografia.
O vapor de água sai da folha pelos estômatos e, quando o solo está com
deficiência de água, os estômatos se fecham para impedir a perda de água.
Em relação ao morango, na transpiração ocorre a perda de água na forma
de vapor dos tecidos do fruto, provocando perda quantitativa e qualitativa do
produto [22]. Esse evento causa perda de massa, enrugamento e amolecimento
[22]. O morango, em função de seu tamanho, apresenta grande superfície exposta para transpiração em relação à massa. Se o morango perder 6% da massa
apresentada na colheita, de água, torna-se inaceitável comercialmente [22].
A figura 6 mostra imagens de termografia realizadas nos morangos recobertos e armazenados em geladeira por uma semana.

FIGURA 6: IMAGENS DE TERMOGRAFIA DOS MORANGOS RECOBERTOS
COM: (A) QTS-AA, (B) QTS-CA, E (C) CONTROLE (SEM RECOBRIMENTO)
APÓS UMA SEMANA DE ARMAZENAMENTO EM GELADEIRA
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No caso da figura 6 podemos observar que o morango recoberto com QTS-CA está emitindo uma maior quantidade de calor. Tal fato é indicativo de menor taxa de transpiração e consequentemente menor perda de água, conforme já
se havia observado visualmente.
Na figura 7 as imagens de termografia foram colocadas em outra palheta
de cores com as temperaturas máxima e mínima iguais (foi tirado um ponto da
face externa de cada morango).

FIGURA 7: IMAGENS DE TERMOGRAFIA DOS MORANGOS: (A) ANTES DO
RECOBRIMENTO, (B) RECOBERTOS APÓS UMA SEMANA DE ARMAZENAMENTO
EM GELADEIRA (MESMA POSIÇÃO DA FIGURA 9), E (C) IDEM A (B), PORÉM OS
MORANGOS FORAM ABERTOS PARA MOSTRAR SEU INTERIOR
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A figura 7 mostra que antes do armazenamento (figura 7 a) a temperatura dos
frutos sem recobrimento estava mais baixa, isto é, a taxa de transpiração estava
mais alta. Após o recobrimento e uma semana de armazenamento (figura 7 b), a
temperatura mais alta indicou a redução da taxa de transpiração que foi mais
acentuada para o morango recoberto com QTS-CA, confirmando o resultado
mostrado na figura 6. Vale ressaltar que o interior do morango recoberto com
QTS-AA demonstrou pior desempenho em relação à perda de água do que o morango controle (sem recobrimento). Provavelmente tal resultado se deve à tendência de oxidação do ácido ascórbico usado no filme QTS-AA [23].

6 CONCLUSÃO
Foram desenvolvidos revestimentos poliméricos baseados em quitosana e
ácidos carboxílicos com propriedades bioativas. Esses filmes comestíveis foram
aplicados em morangos porque tais frutos possuem uma vida de prateleira muito curta. A avaliação do desempenho dos filmes in situ, isto é, dos filmes aplicados nos morangos, foi realizada através da análise de mudança de cor após uma
semana de armazenamento em geladeira (±5 0C) e por termografia de infravermelho, que também mostrou as alterações ocorridas no mesmo período de armazenamento através de uma escala de cores.
A colorimetria demonstrou que o parâmetro R (red) diminui para todos os
filmes, porém tal redução foi menor para os filmes preparados a partir de quitosana dissolvida em ácido cítrico e quitosana dissolvida em ácido itacônico. Os
resultados da termografia foram relacionados com a taxa de transpiração dos
frutos. Ou seja, quanto maior a emissão de calor, menor a taxa de transpiração
com menor perda de água. Os resultados dos testes de termografia também indicaram o filme de quitosana e ácido cítrico com maior capacidade de proteção
do morango durante o tempo de armazenamento. Estudos futuros devem ser
realizados com testes específicos para capacidade antibacteriana, fungicida e
antioxidante.
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RESUMEN
Muchos de los sistemas electrónicos de alto perfil tecnológico requieren
dispositivos de memoria capaces de operar en ambientes hostiles, con temperaturas altas (cercanas a un volcán o un horno), presencia de radiación ionizante
(reactores nucleares, satélites), vibración mecánica extrema (satélites), exposición al exterior con agentes agresivos y falta de energía no planificada. La fiabilidad es fundamental en la mayoría de estas aplicaciones, en muchos casos basándose en memorias no volátiles que conservan información sobre el estado del
sistema después de la parada inesperada (es decir, durante la operación a prueba
de fallas). Por otra parte, este tipo de situaciones ocurre a menudo en combinación con otras, aumentando aún más los requisitos de fiabilidad para el dispositivo de memoria en uso [1]. Este Proyecto se centró en el uso de las RRAM en
aplicaciones en las que el tema clave es la robustez y fiabilidad cuando la memoria funciona en ambientes hostiles, a expensas del costo, la velocidad o escalabilidad. Se refieren a mecanismos eléctricos en óxidos para dispositivos de memoria en aplicaciones satelitales. En particular, se propone el desarrollo de celdas
RRAM de tamaño nanométrico para ser utilizadas en satélites artificiales de experimentación, con el objetivo concreto de explorar el comportamiento de los
dispositivos basados en la CR. La premisa del Proyecto se basa en la diferencia
conceptual en la forma de almacenamiento de la información entre los dispositivos de memorias no volátiles convencionales (FLASH) y los basados en el efecto de la CR. En el primer caso, la información se almacena como carga en un
condensador (puerta de un transistor óxido de metal - semiconductor MOS),
mientras que en el último, los estados binarios lógicos están codificados en el
valor de resistencia no volátil de una juntura metal óxido metal.
La re -localización controlada de las VO en las interfaces de los óxidos
metálicos no son sensibles a la radiación ionizante y a la interferencia electromagnética (EMI), en comparación con la acumulación de carga en las memorias
FLASH.
Las memorias RRAM se perfilan como una de las alternativas más prometedoras para la próxima generación de memorias no volátiles debido a la promesa de superar las limitaciones que presentan las memorias de almacenamiento
masivo actuales previstas por la ley de Moore [1]. Este proyecto se centra en el
uso de las RRAM en aplicaciones en las que la cuestión clave es la robustez y fiabilidad para operar en ambientes hostiles, en lugar del costo, la velocidad o la
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escalabilidad. En particular, se propone el desarrollo de dispositivos RRAM completamente funcionales para ser utilizados en satélites artificiales, y así validar
su uso en la industria aeroespacial.
La tecnología de memoria propuesta en este proyecto permitirá el desarrollo de una nueva generación de dispositivos para promover la no dependencia
del MERCOSUR con relación a las tecnologías estratégicas identificadas en las
reglas del tráfico internacional de armas (ITAR) [2]. Las reglas ITAR son un conjunto de medidas que controlan la exportación e importación de artículos y servicios relacionados con la defensa fuera de los Estados Unidos. Estas regulaciones obligan a utilizar algunas tecnologías estadounidenses sólo para productos
militares y prohíben proporcionar cualquiera de sus componentes o tecnología
fuera de los Estados Unidos. Las tecnologías PROM y EPROM son tecnologías del
tipo ITAR (memoria no volátil del tipo ROM, Fig. 1a). El MERCOSUR y, específicamente, el plan espacial Argentino están presionando para desarrollar tecnologías fuera del alcance de las reglas ITAR. Las tecnologías desarrolladas en este
proyecto estarán exentas de las reglas ITAR y constituirán un paso adelante para
el MERCOSUR.
En este proyecto se describirá el sistema construido para testar dispositivos de memoria RRAM basados en la conmutación resistiva en un satélite de baja
órbita a 650km de altura sobre el planeta Tierra.

1 INTRODUCCIÓN
La creciente demanda en el uso de dispositivos electrónicos portátiles y de sistemas electrónicos embebidos está promoviendo el uso de diversos tipos de memorias no volátiles (MNV) de bajo consumo y alta densidad. Las actuales tecnologías de MNV, basadas en el almacenamiento de carga en la compuerta de un
transistor, se acercan rápidamente a su tamaño crítico mínimo. Como consecuencia, el mercado de consumo electrónico está exigiendo tecnologías alternativas. Las investigaciones realizadas durante la última década hicieron emerger
diversas tecnologías de memoria, muchas de ellas en la categoría de memoria de
acceso aleatorio (RAM). Recientemente, la International Technology Roadmap Society [1] para semiconductores ha identificado a las RAM basadas en la conmuta-
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ción de la resistencia (RAM resistivas, RRAM, Fig. 1 izq.) como la principal tecnología emergente de memoria recomendada para la aplicación inmediata en los
dispositivos electrónicos actuales.

FIG. 1 (IZQ) - ARREGLO DE JUNTURAS METAL/ÓXIDO/
METAL QUE FUNCIONA COMO MEMORIA RRAM

Permite una densidad 10 veces mayor que las memorias actuales. (Der) Respuesta de la R a la
tensión aplicada, donde se ven dos estados de resistencia (lógica binaria) y esquema de
movimiento de vacancias de oxígeno que da origen a la conmutación de la resistencia.

El fenómeno de conmutación resistiva por pulsos eléctricos, observado en
diferentes interfaces óxido – metal (Fig. 1 der.), consiste en el cambio abrupto de la
resistencia eléctrica de un material debido a la aplicación de un pulso eléctrico. El
cambio de resistencia es no-volátil, es decir permanente o semi-permanente, y reversible. Esto permite utilizar sistemas con interfaces óxido - metal como dispositivos de memoria, donde la información está codificada en términos del nivel de
resistencia eléctrica (ver Fig. 1 der.). Por el tiempo de acceso reportado (algunos
nanosegundos) y el formato de las muestras (posibilidades de disminuir el tamaño
lateral hasta el rango nanométrico), el estudio de tales dispositivos encarado en el
escenario de la nanociencia y la nanotecnología posee una interesante perspectiva
de aplicabilidad (Fig. 2b).
Dentro del marco del Mercosur, el desarrollo de este proyecto propone un
claro ejemplo de los desafíos y oportunidades que ofrecen la aplicación de la micro y
la nanotecnología, así como también aumenta su competitividad industrial e incrementa los beneficios socioeconómicos derivados de su uso.
En la Fig. 1(izq.) se muestra una celda típica metal - óxido - metal MOM,
donde generalmente se mide el cambio de resistencia. La conmutación resistiva CR
es un descubrimiento relativamente reciente, aunque hay reportes en los años 50
donde se observan efectos similares. La CR se está revelando como inusualmente
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universal y ya ha sido reportada tanto en óxidos binarios como el CuO, NiO , ZnO,
WO etc. como en perovskitas ternarias SrTiO3, SrZnO3 y LaCuO3 (compuesto madre
de un cuprato superconductor) y aún en complejas perovskitas de cuatro y cinco
componentes, los cuales incluyen una amplia variedad de manganitas debido a sus
propiedades de magnetoresistencia colosal.
Se recomienda consultar las primeras revisiones de Sawa y Waser sobre este
fenómeno hasta llegar a las más recientes hechas por Hwang, Yang y Jeong, agrupadas en la Referencia 3. Se realizó una revisión de la literatura, y se presentarán los
aspectos más relevantes. El estado del arte en la fabricación de dispositivos de memoria (Fig. 2a) está dado por grandes compañías como Samsung, Panasonic y Sony
(en el mercado masivo). El primer producto de celdas RRAM basado en óxido de
Tantalio ha sido lanzado al mercado en 2013 [4] y prototipos RRAM de capacidad de
16 Gb han sido demostrados recientemente por Panasonic [5].
A nivel de dispositivos individuales (en investigación básica), el comportamiento RRAM ha sido ampliamente observado en estructuras metal / óxido / metal
usando un analizador de parámetros de semiconductores y excursiones de tensión
– corriente. Utilizando esta metodología se estudió la relación entre el comportamiento de las memorias RRAM y algunos parámetros de fabricación, como espesor
del óxido, materiales de los electrodos, impurezas y/o dopado, e incluso otras condiciones de funcionamiento, tales como tensiones límites y temperaturas máximas
y mínimas. Los parámetros más relevantes para este proyecto se muestran en la Fig.
2 (b) y (c); el tamaño mínimo de una celda individual y la dosis de radiación máxima.

Fig. 2. (a) Tipos de memorias más
relevantes en el mercado masivo
(SRAM; DRAM, Flash y ROM) y
bajo investigación (efecto de
campo, magnético o movimiento
iónico), CNT, cambio de fase,
RAM ferroeléctricas, mecánicas o
puntos cuánticos.
(b) Posibilidades de miniaturización de los tipos
de memoria mostrados en (a). RRAM
es una de las más prometedoras
en velocidad y tamaño.
(c) Propiedades de resistencia a la
radiación. RRAM y STT-RAM
tienen las mejores perspectivas.
(d) Línea de tiempo para que las
memorias RRAM entren al
mercado masivo.
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Las características de la respuesta eléctrica de la CR bipolar pueden ser entendidas cualitativamente en términos del movimiento de vacancias de oxígeno en
las cercanías de la interfaz óxido metal y el bulk del óxido. La región de la interfaz
es una zona de alto valor de resistividad mientras que la región del bulk es una
zona de bajo valor de resistividad. Tal esquema se muestra en la Fig. 1(der). Debido
a las condiciones de crecimiento en una atmósfera con poco contenido de oxígeno,
la manganita estudiada tiene una densidad de VO considerable. Se especula que
cuando un pulso positivo por encima del umbral para el desanclaje de VO se aplica
al contacto A, las vacancias de oxígeno (iones positivos) son expulsadas de la
proximidad del electrodo A dejando la región de la interfaz metal - óxido con un
contenido de oxígeno considerable (capa de agotamiento) que posee un valor alto
de resistividad comparado con la resistividad del bulk. Esto mejora la conducción
eléctrica a través de las cadenas Mn-O-Mn. Por lo tanto, al aplicar un estímulo
positivo al contacto A, se tiende a disminuir su resistencia, llevándola hasta el
estado LR, que es el valor máximo alcanzado del estímulo. Al disminuir la amplitud del estímulo desde el estado LR, el mismo permanece constante. No se inyectan más defectos a la interfaz, ya que probablemente la cantidad de oxígeno en la
interfaz es cercana a la máxima. Después que la polaridad del estímulo cambia, se
inicia un relleno suave y gradual de las vacancias, ya que éstas se ven atraídas hacia el contacto A por la polaridad negativa. Los oxígenos móviles son removidos de
la interfaz, produciendo un proceso de conmutación opuesto al anterior.
Con respecto al satélite donde se colocarán las muestras, se colabora con
Satellogic, una empresa con sedes en Argentina y Uruguay que fabrica satélites del
tipo CubeSat, la cual será la encargada del desarrollo del satélite y la puesta en
órbita. Este tipo de satélites de investigación se utiliza actualmente en un número
considerable de laboratorios en todo el mundo, aunque la tecnología RRAM será
testada por primera vez en condiciones aeroespaciales. En la Fig. 3 se muestra el
primer satélite Cubesat construido por la empresa Satellogic. CubeSat es el nombre
genérico de un tipo de microsatélites de investigación, estandarizado a un volumen de 1 litro, un peso de no más de 1 kg y que se caracterizan por ser construidos
habitualmente con elementos y componentes comerciales de relativo bajo costo, al
compararlo con aquellos que utilizan elementos validados para aplicaciones aerospaciales. Los Cubesats pueden ser usados para una diversidad de misiones, sean
científicas o personales. En este caso, se usará el Cubesat para enviar datos de las
mediciones de las junturas memristivas para testar su resistencia a la radiación. La
calidad tecnológica del proyecto se ve reforzada por los altos niveles de fiabilidad
y calidad impuesta por las normas del espacio.

98

MEMORIAS NO VOLÁTILES EN EL ESPACIO

FIG. 3 - SATÉLITE CUBESAT CONSTRUIDO POR LA EMPRESA SATELLOGIC. EL
MISMO CONSISTE EN 3 CUBÍCULOS DE 10cm X 10cm X 10cm

3 PROBLEMA
La utilización de las memorias fabricadas en este proyecto para aplicaciones aeroespaciales surgió en 2010 como un requerimiento de INVAP, una de las
empresas que fabrica satélites en Argentina. Ellos se mostraron interesados en
utilizar la nueva memoria fabricada por el Dr. Ghenzi en el laboratorio del CAC.
Se usan relés mecánicos como memoria de re-inicialización para los satélites de
INVAP, los cuales son lentos y pesados. Cuando el satélite se apaga, para encenderlo de nuevo se necesita un código, y no precisa de gigabits pues con algunos
kilobits es suficiente, pero es necesario que sea 100% fiable. Las memorias RRAM
son extremadamente veloces y su peso es bajo, lo que las torna candidatas ideales para esta aplicación.
Más tarde, Satellogic (empresa con sedes en Argentina y Uruguay) se interesó también por este nuevo tipo de memorias. Es decir, se está apuntando a un
requerimiento específico de la industria de satélites artificiales de la región: una
memoria no volátil de alta fiabilidad para guardar la información operacional
más vital durante reinicios de energía prolongados. El escenario típico para estas
pérdidas de energía es la aparición de una erupción o tormenta solar, lo que puede llegar a afectar gravemente el funcionamiento del satélite. A nuestro entender, uno de los últimos acontecimientos de pérdida de información debido a fallas en la memoria sucedió en mayo de 2012 en el satélite SkyTerra [6].
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Adicionalmente, en marzo de 2014, otro error en los dispositivos de memoria de
un satélite se presentó en la expedición Marte Curiosity [7]. Esta falla se relacionó con un error en la memoria FLASH en el ordenador del l Un causado por los
archivos de memoria dañada. Científicos de la NASA aún están estudiando la
causa principal del daño en la memoria, pero es posible que los archivos de memoria hayan sido dañados por partículas espaciales de alta energía llamados rayos cósmicos, que son un riesgo permanente más allá de la atmósfera protectora
de la Tierra. Estos eventos reflejan la necesidad de dispositivos de memoria no
volátil resistentes a la radiación y de alta fiabilidad. En este tópico específico,
sólo unos pocos artículos científicos pueden ser encontrados en la literatura [8].
Tal falta de datos disponibles sobre resistencia a la radiación de RRAM da soporte a la originalidad de este proyecto. Las pocas pruebas de resistencia a la radiación de las memorias RRAM se realizaron en condiciones de laboratorio y no en
condiciones reales. Nosotros seremos el primer grupo realizando pruebas de memorias RRAM en el espacio exterior [9].
La disponibilidad de circuitos integrados para aplicaciones espaciales es
muy restringida, ya que los procesos de Si disponibles están controlados por las
grandes corporaciones, y es claro que estas compañías solamente están interesadas en el mercado masivo de consumo. Todos los esfuerzos científicos y tecnológicos están orientados a aplicaciones para satisfacer al mercado de consumo,
no a un mercado nicho como el de las aplicaciones espaciales. Se puede agregar
en este lugar a las aplicaciones moviles, celulares y computadoras personales.
Los beneficios que vienen de la fuerte investigación en procesos basados en Silicio para la miniaturización (longitud de canal del transistor) y para una mejora
en la performance de las memorias (velocidad de acceso) cada día dan como resultado dispositivos más compactos y con mayor capacidad de cálculo. Es claro
que todos estos esfuerzos, siguiendo la bien conocida ley de Moore, sólo se aplican para dispositivos para el mercado masivo. Esto genera inconvenientes para
disponer de dispositivos para probar su resistencia a la radiación, pero es una
oportunidad única para entrar en un mercado de alto valor agregado.
Las memorias RAM se basan en acumular carga al usar electrones. En
cambio, las RRAM se basan en cambiar átomos de lugar, lo que hace que tengan
muchas propiedades nuevas. Como los átomos son mucho más pesados que los
electrones, pueden soportar mucha más radiación, 100 ó 1.000 veces más que las
memorias convencionales. Es precisamente esta capacidad para funcionar frente
a elevadas dosis de radiación lo que convierte a las memorias RRAM en ideales
para aplicaciones aeroespaciales. En el espacio exterior no llega la acción protec-
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tora del campo magnético terrestre por lo que los dispositivos electrónicos se
enfrentan a los efectos del viento solar y de los rayos cósmicos, que pueden alterar los estados de los componentes de sus circuitos y provocar errores en su
funcionamiento, especialmente cuando se producen tormentas solares.

4 JUSTIFICACIÓN
Este proyecto parte de una actividad en investigación básica y tiende al
desarrollo (ID) en un área clave de la industria electrónica [10]. En un principio,
los productos esperados de esta actividad eran solamente conocimientos básicos
sobre mecanismos y materiales complejos. Actualmente, apuntamos a desarrollar procesos de fabricación, optimizando geometrías y protocolos basados en
principios y mecanismos que dominamos, con el objetivo de tener un prototipo
funcionando y eventualmente generar una patente relacionada. En esta etapa
estamos pensando en aplicaciones que den soluciones puntuales a problemas
específicos (en que no es necesario tener producción masiva) y en producciones
a baja escala de dispositivos novedosos. Es éste un mercado específico de muy
alto valor agregado, ya explorado previamente en la Argentina.
Asimismo, en Argentina hay empresas con necesidades concretas (ej. INVAP, Techint etc.). Por tratarse de un sector tecnológico de fuerte componente de
investigación, resulta cierto que la propuesta, a mediano y largo plazo, establece
puentes entre la investigación y estas necesidades concretas, por lo cual contribuirá al desarrollo económico.
El Plan Espacial Nacional define el marco que orienta las actividades para
que la Argentina acceda al espacio exterior con medios e instrumentos propios.
Argentina es un país con interés en actividades espaciales, que hace y hará uso
intensivo de los productos de la ciencia y la tecnología. Las áreas que se perfilan
como de impacto económico más directo para el corto y mediano plazo son: el
seguimiento y cuantificación de la producción agropecuaria y forestal, el seguimiento y vigilancia de la actividad pesquera, la prevención y supervisión de
inundaciones y otros desastres naturales, la evaluación y prospección de explotaciones del suelo y el subsuelo, y el monitoreo y supervisión de problemas ambientales. Los beneficios sociales derivados de las actividades espaciales son numerosos y están relacionados principalmente con la información generada que,
luego de procesada, es usada en la toma de decisiones por las autoridades o por
los sectores productivos.
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A nivel del MERCOSUR, las industrias espaciales y microelectrónicas han
sido señaladas como estratégicas. Mientras que Brasil avanza en cohetería, la
Argentina ha desarrollado satélites en órbitas LEO durante los últimos 20 años y
en GEO en los últimos dos años. En ambos países la micro y nano electrónica
cuenta con apoyos muy importantes ya definidos. En la parte aeroespacial, el
científico a cargo se encuentra en contacto con miembros actuantes en las diversas iniciativas (ej. INVAP-Argentina, CONAE-Argentina, e INPE – BRASIL INST.
NAC. PESQUISA ESPACIAL), con la intención de vincularse en un mediano plazo.
Finalmente, la fuerte interacción con Satellogic (Argentina-Uruguay) le da un
gran respaldo tecnológico a este proyecto. Se espera lanzar un satélite una vez
por año con dispositivos de memorias para estudiar su comportamiento en condiciones reales.
Hay otro canal hacia el desarrollo socioeconómico, relacionado con aplicaciones de dispositivos con memoria que implican una miniaturización extrema
[11]. En nuestro país, en la actualidad, no hay empresas electrónicas con producción masiva (ej. Intel, Motorola, Sharp, LG, Thales, Hewlett Packard, ST-Microelectronics, IMEC, IHP, 4D, Unity Semiconductors [12]) que puedan a priori estar
en condiciones de aprovechar las eventuales patentes que se generen. Sin embargo, es claro que las patentes que pudieran generarse en este proyecto son de
su interés, y podrían comercializarse.
Otro aspecto para ser remarcado está conectado con la disponibilidad de
las tecnologías desarrolladas para la industria militar. En Estados Unidos algunas fábricas de Silicio (por ejemplo, American Semiconductor) han desarrollado
procesos con una cierta resistencia a la radiación y están relacionados con el
diseño de dispositivos para aplicaciones militares. El principal problema es que
estas fábricas sólo trabajan con los militares y no pueden suministrarle sus componentes ni su tecnología a nadie de afuera de los Estados Unidos; esto está regulado por un conjunto de reglas llamadas ITAR (International Traffic in Arms
Regulations), que controlan las exportaciones e importaciones de artículos y
servicios relacionados con la defensa. Las reglas ITAR fueron activadas durante
la Guerra Fría y reforzadas después del 11 de septiembre de 2001, y prohíbe la
comercialización fuera de los Estados Unidos de todas las tecnologías bases que
puedan ser usadas para la construcción de armas, incluyendo equipamiento para
soldados. La resistencia a la radiación y los procesos de Silicio para circuitos integrados diseñados para el mercado militar están considerados dentro de estas
tecnologías y caen bajo de las prohibiciones ITAR.
La relevancia del trabajo en el desarrollo científico de Argentina y los paí-
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ses del MERCOSUR está relacionada con el hecho de todo el conocimiento y las
tecnologías desarrolladas serán transferidos a instituciones dentro del mismo.
Con este propósito, el joven científico dará diversos seminarios específicos y entrenamientos en escuelas de forma de expandir la cantidad de personas dedicadas al tópico de este proyecto (más detalles se presentarán en la sección de resultados). Este tipo de transferencia tecnológica desde la física fundamental e
ingeniería electrónica, tendrá un fuerte impacto en la región y será de vital importancia para la excelencia de la ciencia en el MERCOSUR, fomentando su competitividad. Es más, el proyecto de investigación está fuertemente ligado a la
nanotecnología, nuevos materiales, seguridad y el espacio, que son temas prioritarios para el MERCOSUR.
Por último, este proyecto le dará al Dr. Ghenzi mejores posibilidades para
su carrera, permitiéndole convertirse en un experto en el campo de las memorias
no volátiles. El científico trabajará habilidades adicionales para desarrollar dispositivos electrónicos en aplicaciones de alto perfil tecnológico, además de tópicos sobre ingeniería de sistemas, vibraciones mecánicas y desarrollo de software.
Después de finalizado este proyecto, el investigador tendrá la capacidad y el liderazgo para trabajar en este campo de la investigación como un científico independiente. Además, el desarrollo de estos dispositivos permitirá reforzar los vínculos entre el CAC-CNEA, INTI y la UNSAM con las empresas aeroespaciales
INVAP y Satellogic.

5. OBJETIVOS
El objetivo de este proyecto se encuadra en el estudio de las propiedades
eléctricas de dispositivos electrónicos con memoria no volátil basados en óxidos,
y que operan por el mecanismo de conmutación de la resistencia (memorias
RRAM o memristors). Se espera que los dispositivos fabricados trabajen de forma
eficaz en condiciones hostiles como el espacio exterior, mostrando resistencia a
la radiación ionizante.
El objetivo general del proyecto MEMO es el desarrollo y prueba de principio de la próxima generación de memorias no volátiles resistentes a la radiación basadas en el fenómeno de la conmutación resistiva. Para ello es necesario
abordar los siguientes objetivos específicos:
1) Nanofabricación de estructuras Metal Óxido Metal (sputtering, ablación
láser, evaporación, dip coating, litografía, etching, CVD, y FIB)
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2) Caracterización física de los dispositivos y de su funcionamiento (XPS,
SEM, XRR, FIB, mediciones eléctricas de la resistencia y capacitivas, pulsos de
ns)
3) Modelado Montecarlo, dinámica molecular, modelos eléctricos compactos CAD, ecuaciones de balance y primeros principios.
4) Ensayos de fiabilidad en ambientes hostiles (iones pesados, protones,
gamma etc.), con el objetivo de validar su uso en la industria aeroespacial.
5) Desarrollo de plataforma de medición de los dispositivos y comunicación con el satélite.
6) Teste en condiciones reales fuera del laboratorio: Nanosatélite de baja
órbita. La sinergia entre los aspectos experimentales (puntos 1 y 2) y teóricos
(punto 3) va a permitir obtener los parámetros microscópicos relevantes para
optimizar la resistencia a la radiación de los dispositivos (punto 4). Cabe destacar
los aspectos multidisciplinarios de este proyecto (caracterización eléctrica, microscopía, espectroscopia etc.) tanto como los interdisciplinarios (cálculos de
primeros principios, Montecarlo y modelos eléctricos CAD).

6. METODOLOGÍA
La primer parte del proyecto se dedicará a la fabricación, ajuste y optimización de los procesos de fabricación para las estructuras metal óxido metal de
las memorias no volátiles. Es necesario ajustar los requerimientos de los dispositivos a los protocolos y procesos tecnológicos específicos de las salas limpias
involucradas. Un esquema de la evolución del proyecto en los últimos dos años se
puede ver en la figura 4.

FIG. 4 - DIAGRAMA PERT MOSTRANDO LA EVOLUCIÓN DEL
PROYECTO DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS
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Se desarrollarán diversos modelos para explicar el comportamiento de las
memorias RRAM (Montecarlo, dinámica molecular, modelos eléctricos compactos CAD, ecuaciones de balance y primeros principios). Con estos modelos se
estudiará la migración de vacancias de oxígeno debido a la aplicación de campos
eléctricos y las barreras de inyección en las interfaces. Los parámetros microscópicos obtenidos proveerán una indicación clave en la exploración del espacio de
variables de la nanofabricación en el momento de la optimización del prototipo
real. El trabajo del día a día estará fuertemente basado en los resultados de las
simulaciones obtenidas.
En el punto 1 de la sección 5 de objetivos las tareas a desarrollar para la
nanofabricación de los dispositivos son:

• Crecimiento de películas delgadas por ablación láser (Pulsed Laser Depo-

sition, PLD). Se abordará el crecimiento de manganitas, optimizando los parámetros de deposición.

• Crecimiento de películas delgadas de TiO2 por sputtering, controlando el

estado de oxigenación de la cámara al momento de la deposición.

• Crecimiento de películas delgadas de HfO2 por atomic layer deposition,

controlando la temperatura de deposición, y por lo tanto, la cristalinidad del
óxido.
tivos.

• Crecimiento de SiO2 por CVD para la aislación entre diferentes disposi• Depósito de electrodos metálicos, FIB, litografía óptica UV y electrónica

asociada a la definición de dispositivos submicrométricos.
Una vez optimizado el depósito de películas delgadas, se podrán fabricar
multicapas metal-óxido y alternar diferentes óxidos, con los objetivos de: a) minimizar corrientes de fuga, y b) aumentar las características rectificantes. La
optimización de dichas características permite el acceso selectivo a dispositivos
localizados en un mismo sustrato y compartiendo algunos terminales eléctricos.
En el caso de ser necesario, se fabricarán dispositivos de selección en la forma de
transistores de efecto de campo para integrar con los RRAM.
En el punto 2 de los objetivos:

• Caracterización estructural (DRX) y topográfica (AFM) del material obtenido.

• Caracterización del espectro óptico a través de elipsometría y de la mor-

fología utilizando microscopía SEM.

• Propiedades de transporte eléctrico de las junturas crecidas. Estudio del
PRÊMIO MERCOSUL 2015

105

efecto de conmutación resistiva.

• Caracterización de dispositivos frente a pulsos eléctricos ultra-rápidos

de ns.

• Análisis de la dependencia del fenómeno de conmutación resistiva con la
interfase óxido-metal. Estudio del efecto de diferentes protocolos de es-

critura.

• Estudio de capacidades multifuncionales (p.ej. funcionalidad magneto-

-resistiva del LaCaMnO3, óptica del TiO2, capacidad para actuar como compuertas lógicas y memorias simultáneamente etc.).
El punto 3 de los objetivos abordará los aspectos teóricos de la migración
de vacancias debido a la aplicación de campos eléctricos

• Por medio de ecuaciones de balance y dinámica molecular se estudiará

como las vacancias de oxígeno se mueven desde el bulk del óxido hacia las interfaces óxido-metal generando una modificación en la altura de la barrera Schottky del electrodo correspondiente.

• La aplicación de algoritmos de Montecarlo nos permitirá modelar la cre-

ación/destrucción de vacancias de oxígeno debido a los valores de campo eléctrico aplicado por encima de la tensión de ruptura del dispositivo.

• Los métodos de primeros principios (paquete Vienna) permitirán obte-

ner los valores de las barreras asociados a la migración de las vacancias de oxígeno y de los iones metálicos.

• Los modelos eléctricos compactos CAD, ecuaciones de balance y prime-

ros principios.
En el punto 4 de los objetivos se irradiarán los dispositivos fabricados con

• Iones pesados de oxígeno, Au e Y en el acelerador Tandar de iones pesados del Centro Atómico Constituyentes [13].

• Protones en un acelerador lineal Pelletron 5SHD del Centro Atómico Ba-

riloche.

• Rayos Gamma en el Sistema PISI del Centro Atómico Ezeiza. Los dispo-

sitivos también serán sometidos a temperaturas alejadas de ambiente (entre
+500 C y -2000 C), y a ante variaciones bruscas mecánicas y de temperatura
En el punto 5 de los objetivos se desarrollará una placa electrónica que:

• Podrá medir las características de corriente tensión de cada uno de los
dispositivos con protocolos arbitrarios. . Se diseñará la parte de generación de los
pulsos de tensión adecuados, selección de dispositivos, medición de la
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corriente y control del micro-controlador.

• Guardará los datos relevantes de las mediciones y se comunicará con la

computadora central del satélite para enviarle los datos adquiridos.
En el punto 6 de los objetivos se ensamblará la placa electrónica del punto
5 en un satélite del tipo Cubesat fabricado por la Empresa Satellogic con sedes en
Argentina y Uruguay. Esta parte del proyecto la realiza exclusivamente el personal de la Empresa Satellogic. Luego de comprobado el correcto funcionamiento
de todo el conjunto, se lanzará el satélite a una órbita de 650 km de altura sobre
la tierra.

7. ANÁLISIS
La factibilidad del proyecto está dada ya que se cuenta con la experiencia
y laboratorios equipados para llevar adelante la producción de muestras y su
caracterización. Para (i) nanofabricación se tiene contacto con los grupos MEMS
de CAC-CNEA que disponen de una sala limpia de 300 m2 con un equipo de sputtering AJA de 5 cañones con fuentes DC y RF, RIE, CVD, equipos de litografía
óptica, masterizadora de máscaras, mesa de ácidos, SEM, FIB y soldadora de
obleas.
También se tiene contacto con la sala limpia del INTI que dispone de equipos de sputtering, evaporación, deposición de orgánicos y de películas gruesas,
wire bonding y litografía óptica. También se tiene acceso, a través de diferentes
redes de investigación, a litografía electrónica, medidas de magnetización y R.
vs.T en PPMS y magnetómetros. En resumen, en lo referente a capacidad de
equipamiento, se cuenta con lo necesario para continuar trabajando. Por el lado
de la irradiación se cuenta con acceso a las salas de irradiaciones de los centros
atómicos Ezeiza, Bariloche y Constituyentes (Gamma cell, acelerador lineal Pelletrón y acelerador de iones pesados respectivamente). Las mediciones de propiedades eléctricas y topografía se realizan con módulos electrónicos existentes
(voltímetros, amperímetros, fuentes, AFM, criostatos, magnetómetros) utilizando códigos para control específicos desarrollados en los mismos laboratorios.
Se tiene acceso a equipos Raman, de rayos X, EDS, AFM con capacidad
contacto, eléctrica y capacitiva, MFM, SEM, FIB y TEM para la caracterización.
Para el modelado se tiene acceso a un cluster de 672 colores y 1,5 TB de memoria
RAM, que va más allá de las capacidades necesarias para los cálculos propuestos.
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Con respecto al diseño de la placa, se colabora con el grupo de sistemas electrónicos del INTI por inconvenientes tanto en el hardware como el software.
La coherencia y efectividad del plan de trabajo está dada en la división de
las diferentes etapas del proyecto. Como se puede ver en el diagrama PERT de la
Fig. 4, el proyecto está dividido en 6 partes: (i) Nanofabricación, (ii) Caracterización física, (iii) Modelado, (iv) Ensayos de fiabilidad, (v) Desarrollo de placa
electrónica y (vi) Ensamblaje de la placa electrónica con el satélite. Esto permite
que el joven científico colabore con expertos en cada una de esas áreas para llegar a buen puerto en cada punto.
Por ejemplo, en el punto (i) se necesita fabricar películas delgadas para ser
integradas a las estructuras metal óxido metal. Las películas de los óxidos deberían tener una densidad de defecto despreciable y buenas características aisladoras con una alta movilidad. La estrategia común para controlar el tamaño de
grano es optimizar las condiciones termodinámicas requiriendo un estudio detallado de varios parámetros de deposición y de cristalización, tales como la
temperatura y presión de deposición, el espesor de la capa semilla, el tipo de
limpieza anterior a la deposición. Sin embargo, para los aisladores típicos, el
equilibrio de los defectos no es directo debido a la formación fácil de defectos.
Por lo tanto, una estrategia independiente basada en la cinética de crecimiento,
que varía la migración superficial de los ad-átomos, la dinámica de absorción-desorción, películas buffer para minimizar la tensión entre las diferentes películas y la densidad de nucleación de islas, deben ser aplicados para controlar los
defectos y obtener las propiedades deseadas del óxido.
De la misma forma que el punto (i), en cada uno de los puntos hay varios
inconvenientes que aparecerán a lo largo del proyecto para solucionar. Debido a
cuestiones de espacio, algunas de las posibles dificultades y cómo mitigarlas se
muestran en la planilla 1.
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TABLA 1: RIESGOS CRÍTICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

PUNTO

NIVEL DE
RIESGO

RIESGO PROPUESTO- MEDIDAS
DE MITIGACIÓN

NIVEL DE CORRIENTE EN
LA CELDA RRAM

1

ALTO

ANNEALING// ÓXIDOS DE ALTO K //
ESTRUCTURA AMORFA PARA EVITAR
BORDES DE GRANO.

TENSIONES UMBRALES

2

MEDIO

FUNCIONALIZACIÓN DE LAS INTERFACES PARA EL CONTROL DE LA BARRERA DE INYECCIÓN. MODELADO
PARA ELEGIR UN ELECTRODO ACORDE

SOFTWARE DE
ADQUISICIÓN CORRE
LENTO

4

ALTO

INGENIEROS EN SISTEMAS AYUDARAN
A CAMBIAR CÓDIGO LABVIEW POR
C++.

PROBLEMAS DE
COMUNICACIÓN ENTRE
PLACA Y SATÉLITE

5

BAJO

INGENIEROS ELECTRÓNICOS DE
SATELLOGIC AYUDARÁN
A RESOLVER PROBLEMAS ENTRE LAS
INTERFACES.

8. RESULTADOS
El verdadero reto de este proyecto es extender el rango de aplicación de los
dispositivos RRAM a ambientes hostiles. El primer resultado que se presentará
está relacionado con el objetivo general del proyecto, luego, se irán contando
cada uno de los pasos para llegar al mismo. El 19 junio de 2014 en Rusia se alcanzó un hito importante para este proyecto cuando los dispositivos de memoria
RRAM individuales fabricados por nosotros fueron enviados al espacio exterior y,
por primera vez en la historia, trabajando en condiciones aeroespaciales. Se
muestra en la Fig. 5 un breve resumen de todos los pasos para llegar a este resultado.
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FIG. 5 - IMÁGENES MOSTRANDO TODO EL PROCESO EN EL
DESARROLLO DE LAS MEMORIAS NO VOLÁTILES RRAM
HASTA SU LANZAMIENTO AL ESPACIO EXTERIOR

En el nivel dispositivo se muestran estructuras de Al/TiO2/Au en un arreglo de 16 dispositivos con 25
nm de espesor de TiO2 en un área de 100*25 um2. Los dispositivos fueron puestos en un encapsulado
DIP y sus terminales fueron soldados por wire bonding. En el nivel placa se muestra la placa con los
amplificadores para aplicar tensión y medir corriente y el microcontrolador encargado de guardar los
protocolos de medición y comunicarse con la computadora central del satélite. La placa con los
dispositivos se entregó a Satellogic, que la incorporó a su satélite BugSat 1
“Tita” de 25 Kg. El satélite fue lanzado el 19 de junio desde Yasny, Rusia.

Para este logro, se trabajó en una estrecha colaboración con ingenieros
electrónicos para el hardware, ingenieros mecánicos para las pruebas de vibración (10 y 20 g) e ingenieros en software para resolver los problemas de comunicación entre la placa y el satélite. Más adelante se mostrarán los detalles de cada
etapa y su funcionamiento.
Lo expuesto en la página anterior está relacionado con el desarrollo tecnológico del proyecto, en el cual se mezclaron aspectos de nanotecnología, ingeniería electrónica y tecnología espacial. A seguir exponemos los resultados científicos desde un punto de vista básico. Para ello vale la pena mostrar los artículos
científicos publicados por Dr. Ghenzi en revistas de alto perfil:
I. Hysteresis switching loops in Ag - manganite memristive interfaces. J.
Appl. Phys. 107, 93719 (2010).
II. Understanding forming in bipolar resistive switching oxides. Appl.
Phys. Lett. 98, 42901 (2011).
III. Asymmetric pulsing for reliable operation of titanium/manganite
memristors. Appl. Phys. Lett. 98, 123502 (2011).
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IV. Optimization of ReRAM performance of oxide interfaces by a multipulse protocol. J. Appl. Phys. 111, 84512 (2012).
V. Resistive switching in Ag-TiO2 contacts. Phys. B 407, 3096 (2012).
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También fuimos invitados a presentar nuestros resultados en las siguientes conferencias internacionales:
I. 2012 Workshop en Physics of Radiation Effect and its Simulation for Non Metallic Condensed Matter, ICTP (Italy). Título de la charla: Total Ionizing Dose (TID)
effects on TiOx-based resistance change memory devices.
II. 2012 At the Frontiers of Condensed Matter” (Bs. As., Argentina). Título de
la charla: Oxide-based memory devices.
III. 2013 Escuela y workshop Balseiro, Bariloche, Argentina. Tópico: “Electrones, luz y sonido en nanoestructuras: de los fundamentos a los dispositivos”.
Es para destacar que en la escuela Balseiro de 2013 se efectuó una sesión de entrenamiento de dos semanas sobre dispositivos de memorias RRAM, donde se
contó con la asistencia de 60 estudiantes de toda Latinoamérica en las 10 jornadas de 8 horas. Adicionalmente se organizó una conferencia internacional exclusivamente sobre RRAM: At the Frontiers of Condensed Matter FCM (Bs. As. Arg.) en
diciembre 2012.
Además se obtuvieron diversos premios nacionales e internacionales:
I. 2010 DuPont – CONICET: “Estudio de nuevos materiales: efectos de memoria”.
II. 2012 Innovar: Física Aplicada
III. 2014 MIT Technology Review: Innovadores debajo 35. Ver http://bit.
ly/1vkgULr
Los resultados asociados al punto (i) de Nanofabricación definido en los
objetivos están relacionados a la obtención de los dispositivos metal óxido metal
individuales y a los transistores de efecto de campo. En la Fig. 6 se muestran  
algunos de los dispositivos fabricados.
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FIG. 6 - EN LA IZQUIERDA SE OBSERVA EL FLUJO DE PROCESOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR UNA ESTRUCTURA MOM

En el centro se observan dispositivos micrométricos fabricados por PLD, sputtering y
evaporación en combinación con litografía óptica. Finalmente en la derecha se observan
dispositivos ultra miniaturizados por litografía electrónica y focused ion beam.

De la Fig. 6 se puede inferir que en el marco de este proyecto se pudieron
fabricar estructuras metal óxido metal en las cuales vamos a estudiar las propiedades de conmutación resistiva. Al avanzar con los resultados, vimos la necesidad de incorporar transistores de efecto de campo a las estructuras MOM. En la
Fig. 7 se muestran algunas de las imágenes relacionadas con la miniaturización
del transistor y con el alineamiento entre los transistores y las estructuras MOM.
A la derecha se muestra una sola estructura MOM con su respectivo transistor de
manejo de corriente.

FIG. 7 - MINIATURIZACIÓN DEL TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO
HASTA LOS 20 NM Y DE LAS ESTRUCTURAS MOM HASTA LOS 40 NM

Se muestra también el correcto alineamiento geométrico entre diferentes estructuras y la
unión de un transistor con una estructura MOM.

En las figuras 6 y 7 mostramos que tenemos la capacidad de fabricar estructuras tanto individuales como más complejas para estudiar la conmutación
resistiva.
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Los resultados asociados al punto (ii) de Caracterización están asociados
con dos materiales: TiO2, cuyos resultados se muestran en la Fig. 8 y una manganita PrCaMnO3, cuyos resultados se muestran en la Fig. 9. En la Fig. 8 se puede
ver la caracterización por XPS y elipsometría, donde se muestra la correcta estequiometría del óxido. La fase del dióxido de titanio se puede seleccionar variando
la relación de argón y oxígeno dentro de la cámara de crecimiento. Después de
fabricar el dispositivo, se estudiaron las características eléctricas para encontrar
el diagrama de fases eléctrico con las tensiones y corrientes permitidas. Se estudiaron la respuesta I-V con diferentes complianzas y el cambio de resistencia
frente a pulsos de nano segundos.

FIG. 8 - CARACTERZACIÓN ESTRUCTURAL DEL ÓXIDO Y
ELÉCTRICA DE LAS JUNTURAS DE DIÓXIDO DE TITANIO

En la Fig. 9 se puede observar el algoritmo de control con el que se pudo
escribir la memoria 100.000 mil veces, además de poder obtener 7 niveles en el
mismo bit y cómo se puede apagar y prender el funcionamiento de la conmutación resistiva.

FIG. 9 - SE LOGRÓ ESCRIBIR LA MEMORIA 100.000 VECES, OBTENER 7 NIVELES Y
APAGAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS MEMORIAS BASADAS EN PrCaMnO3
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Los resultados asociados al punto (iii) de Simulaciones del fenómeno de
CR se muestran en la Fig 10. para la difusión y migración de vacancias de oxígenos tanto en TiO2 como en PCMO. Para ello se usaron ecuaciones de balance en
combinación con el método de Montecarlo. Se pudieron corroborar los resultados
experimentales de la caracterización eléctrica, observar la disminución de la
barrera de migración y simular los filamentos metálicos que causan la conmutación resistiva.

FIG. 10. SIMULACIÓN DE LA MIGRACIÓN DE VACANCIAS DE OXÍGENO POR
ECUACIONES DE BALANCE Y MONTECARLO PARA LAS MANGANITAS
(ARRIBA) Y PARA EL DIÓXIDO DE TITANIO (ABAJO)

En la Fig. 11 se muestran los resultados de cálculos de primeros principios
para la migración por campo eléctrico de iones Cu y de vacancias de oxígeno.
También se desarrolló un modelo eléctrico con componentes básicos que reproducen las curvas I-V y otro modelo que logró separar la componente electrónica
de la memristiva.

FIG. 11. SIMULACIÓN DE PRIMEROS PRINCIPIOS DE LA MIGRACIÓN DEL CU.
ESQUEMA DE DOS MODELOS COMPACTOS, UNO BASADO EN ELEMENTOS
BÁSICOS Y OTRO SEPARANDO LA COMPONENTE MEMRISTIVA DE LA CORRIENTE
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Los resultados asociados al punto (iv) de pruebas de fiabilidad frente a
ambientes hostiles se desarrollaron principalmente en el acelerador electrostático de iones pesados Tandar (Appl. Radiat. Isot . 61, 380 [2004], Fig. 12). Esta
experiencia le dio al investigador el conocimiento para probar sus dispositivos
fuera del laboratorio.

FIG. 12. ACELERANDO TANDAR CON 3 LÍNEAS DIFERENTES PARA IRRADIAR CELDAS
SOLARES, DE PROPÓSITO GENERAL Y MICROHAZ. TAMBIÉN SE OBSERVA EL NEC
PELLETRON 5SHD Y EL GAMMA CELL DEL CENTRO ATÓMICO EZEIZA

A la derecha se observan los resultados de las pruebas de 200 dispositivos de TiO2 antes y después
de irradiar sin ninguna variación significativa. Por último se muestra el estudio en función del área
con la dosis de irradiación donde se observa la resistencia a la radiación del PCMO.

Después de esto, se realizaron otras irradiaciones en el centro atómico
Ezeiza con 60Co como fuente (radiación gamma), y en el centro atómico Bariloche con un NEC Pelletron 5SHD [Nucl. Inst. Métodos Phys. Res. B 318, 47 ([2014])
como sistema de aceleración.
Estos experimentos le dieron al joven científico los conocimientos necesarios para llevar a cabo pruebas de resistencia en ambientes agresivos con radiaciones compuestas por diferentes partículas (electrones, protones de alta energía e iones). Los efectos de las radiaciones en las memorias RRAM a base de
óxido son: i) Dosis total, que es el daño acumulativo en la red de átomos causada
por ionización; ii) Eventos singulares, relacionados con partículas energéticas
que liberan mucha energía en un semiconductor; y iii) daños por desplazamiento, que se producen cuando el momento de una partícula de energía alta es suficiente para desplazar un átomo en la red produciendo un estados de defecto
(vacantes o intersticiales). Como se puede ver en la derecha de la Fig. 12 se testaron 200 dispositivos y no se observó ninguna variación significativa entre los
dispositivos antes y después de irradiar en Cu/TiO2/Au. También se realizaron
pruebas en PCMO en función del área, donde se obtuvo la misma dependencia
con el área para los dispositivos irradiados y sin irradiar.
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Los resultados asociados al punto (v) se relacionan con el desarrollo de
una placa electrónica. La implementación de un sistema para pruebas de las memorias resistivas en un satélite como en un Cubesat requiere del desarrollo de
una placa de control que alimente y “sense” a las memorias, y que a la vez realice un monitoreo de la radiación y temperatura a las que se ha expuesto el conjunto. En la Fig. 13 se muestra el diagrama en bloques de la placa electrónica para
probar las junturas Al/TiO2/Au. La placa electrónica tiene como parte central el
bloque CPU, que será el encargado del programa de medición de las junturas, la
comunicación con la computadora de a bordo del satélite y el manejo de los dosímetros y sensores de temperatura. El CPU le manda un paquete de datos a la
computadora de a bordo del satélite, el cual envía los datos medidos a la base
terrestre 6 veces por día. La base del bloque CPU está basada en un microcontrolador de la familia de Texas Instruments: el MSP430F169.

FIG. 13 - DISEÑO DE PLACA ELECTRÓNICA CON SU SIMULACIÓN Y MONTAJE DE
COMPONENTES. CURVA TÍPICA DE RESPUESTA I-V DE LAS MEMORIAS RRAM

En la Fig. 13 se ve uno de los esquemáticos de los circuitos de prueba, el
diseño de la placa física y su simulación. También la placa física ya fabricada y
ensamblada con todos los componentes. Se observa el microcontrolador, y en la
zona de abajo a la derecha, los multiplexores y el puente H realizados con los
circuitos integrados max382. El software desarrollado se cargó por medio de
206, un programador comercial, se ve el conector utilizado para unir el programador del microcontrolador con la placa. Se muestra una curva típica obtenida
con esta placa en el satélite que presenta la misma respuesta que las medidas en
el laboratorio.
Los resultados están asociados al punto (vi) del ensamble de la placa electrónica con el satélite. Después de testar la placa de prueba, se hizo otra placa
idéntica pero con el conector adecuado para la comunicación con el satélite de la
empresa Satellogic. Esta placa tenía como requerimiento pesar por debajo de 100
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g y finalmente tuvo un peso de 55 g, tal como se puede ver en la Fig. 14. Esta
placa fue sometida a pruebas de vibración senoidal, de shock y aleatorias con
amplitudes hasta 20 g. También se realizaron pruebas de vacío y de temperatura
con rango entre -100°C y +100°C. Luego de testado su correcto funcionamiento,
se entregó la placa a la empresa Satellogic, que la ensambló junto a su satélite,
tal como se puede ver a la derecha de la Fig. 14.

FIG. 14 - EVOLUCIÓN DESDE LA PLACA CONSTRUIDA EN EL LABORATORIO HASTA
ESTAR MONTADA EN EL SATÉLITE Y LUEGO EN EL COHETE PARA SU LANZAMIENTO

Estas imágenes certifican la prueba de concepto de la placa electrónica
funcionando en el satélite. Se obtuvo un excelente comportamiento de la placa
electrónica, del programa del microntrolador, de las junturas metal óxido metal
al probar todos los elementos funcionando en conjunto dentro del satélite. El 19
de junio de 2014, desde Yasny, Rusia, se lograron enviar al espacio las memorias
fabricadas y su electrónica asociada en el satélite de la Fig. 14. Esto constituye la
validación de los prototipos fabricados, los cuales están orbitando en un satélite
a 650 km de la Tierra. Este proyecto es la primer prueba de esta tecnología en
tales condiciones. El logro alcanzado es una fuerte muestra de que en Argentina
y el MERCOSUR se pueden desarrollar productos con alto valor agregado, lo que
redundará, luego de muchos año de inversión y desarrollo, en mejores empleos
para la sociedad.

9. CONCLUSIONES
En resumen, las memorias RRAM tienen potencial para responder preguntas fundamentales sobre la dinámica de defectos en estructuras novedosas, y
se espera que jueguen un rol fundamental en el mercado futuro de las memorias
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no volátiles y la nano electrónica. En el presente, establecer la fabricación de
memorias resistentes a la radiación es una necesidad urgente para su aplicación. El propósito de esta investigación (y del proyecto) fue desafiar este problema crítico. Para tal, se propuso una aproximación para fabricar y optimizar los
dispositivos de memoria RRAM, usando procesos ya establecidos en la industria microelectrónica, tales como fotolitografía, litografía electrónica, sputtering reactivo, deposición de capa atómica ALD y ablación laser variando las
propiedades del óxido y de los electrodos metálicos. El principal resultado de
este proyecto es la prueba y demostración de funcionamiento por primera vez
de un dispositivo de memoria RRAM resistente a la radiación con elemento de
selección funcionando en condiciones reales. Los dispositivos RRAM son una de
las alternativas más prometedoras contra el problema de la miniaturización de
los dispositivos basados en Si. Además, la puerta para nuevas y excitantes posibilidades: sistemas neuromórficos, simulación de electrónica adaptativa,
programación analógica en escala de grises, coexistencia de respuesta volátil y
no volátil entre otros.
Con respecto a los dispositivos de PCMO, basándonos en cuatro protocolos
singulares (ciclos mayores y menores, umbral, degradación y acumulación), se
mostró experimentalmente el control excelente que se posee de la conmutación
resistiva en interfaces metal - manganita. Además, por medio de las simulaciones, se reprodujeron cada uno de los resultados experimentales, obteniendo un
excelente acuerdo entre experimentos y simulaciones numéricas.
Con respecto al dióxido de titanio, se estudiaron las propiedades eléctricas
de interfaces TiO2/metal, con el metal = Ag, Au, Al y Cu. El TiO2 se depositó por
medio de procesos de sol - gel y de sputtering reactivo. Por medio del control de
los procesos de microfabricación se obtuvieron novedosas características de las
memorias. Luego, mediante el conocimiento de los mecanismos que gobiernan la
conducción eléctrica, se pudo controlar el modo de conmutación y las características principales del efecto de memoria no volátil. Finalmente, se reformuló el
modelo VEOV que reprodujo los resultados de la CR bipolar en TiO2.
Se ha demostrado la factibilidad de microfabricación de memorias resistivas utilizando TiO2 como óxido constitutivo. El tipo de electrodo metálico utilizado
determina el mecanismo de transporte eléctrico y las características de la CR. En
todos los casos resultó necesario inicializar eléctricamente cada dispositivo. Estas
etapas de optimización de procesos de fabricación y estudio de mecanismos son
los pasos iniciales para la obtención de un prototipo que cumpla con requisitos de
prestaciones para su uso en aplicaciones tipo nicho.
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Se fabricaron arreglos de junturas microfabricadas metal- óxido- metal con
hasta 480 bits. Se realizaron pruebas usando TiO2 obtenido por técnicas de dip
coating, oxidación térmica y sputtering reactivo. Se utilizaron Au, Al y Cu para los
electrodos. Los dispositivos fabricados se caracterizaron: (i) morfológicamente
por AFM, elipsometría, rayos X, SEM en vista paralela y transversal; (ii) eléctricamente con mediciones DC y pulsadas, logrando la conmutación con pulsos de 10
ns, durabilidad de 104 ciclos, y retenciones de 105 s; (iii) mediante ciclado con
temperatura y (iv) por radiación con iones oxígeno. Se mostró el rol determinante
del electroformado en el comportamiento posterior de la CR, controlando la existencia de estados que no presentan conmutación o que presentan el modo unipolar, el modo bipolar o coexistencia de ambos modos de la CR. Se reformuló el
modelo de migración de VO previamente usado en manganitas, logrando reproducir cualitativamente los resultados experimentales en TiO2. Por último se lograron
memorias con tres estados estables al utilizar Cu como uno de los electrodos.
Se estudiaron los compuestos paradigmáticos asociados a los mecanismos
presentes en la CR: un óxido complejo que exhibe conmutación bipolar basada en
el movimiento de VO (LPCMO) y un óxido simple que exhibe ambos modos de
conmutación basados en la conexión / desconexión de filamentos conductores
(TiO2). Se estudiaron dispositivos de muy diferentes tamaños, desde muestras cerámicas con electrodos milimétricos pintados a mano, hasta junturas de tamaño
micrométrico. Se desarrollaron todas las etapas del proceso de fabricación, desde
el diseño hasta el encapsulado del dispositivo, pasando por la caracterización y
prueba de concepto.
Todos los resultados presentados en este proyecto estuvieron basados en la
excelente sinergia que se desarrolló entre los aspectos experimentales y el modelado teórico, lo que permitió clarificar el mecanismo básico de la conmutación y
como éste puede ser utilizado para mejoras en la aplicación tecnológica de la CR.
Es interesante remarcar que, a pesar de las notables diferencias en cada uno de los
materiales y modos de CR estudiados, el movimiento de iones debido al campo
eléctrico que se genera dentro de la muestra es el aspecto común asociado a la CR.
Por último, se demostró que las muestras fabricadas en el marco de este
proyecto, son robustas y fiables para ser testadas en un ambiente hostil como es
un satélite (fuera de las condiciones de laboratorio), puesto en órbita en junio de
2014 y todavía en funcionamiento. Este proyecto representa un salto importante
desde el estado de arte en los dispositivos CR a la implementación de un prototipo
para pruebas de las características de la CR en el espacio exterior fuera de las condiciones normales del laboratorio.
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RESUMO
Este trabalho inédito apresenta resultados de sete anos de pesquisa. O objetivo deste estudo foi combinar o uso do concentrado de dessalinização (CD)
com o cultivo de microalgas. Os estudos foram desenvolvidos em escala de laboratório, utilizando fotobiorreatores (volume de 1-L a 100-L) para cultivos em
escala piloto utilizando tanques abertos do tipo raceway (volume 4000-L) localizados na fazenda experimental de microalgas em São João do Cariri – Paraíba,
Brasil. Três espécies de algas foram estudadas: Chlorella vulgaris, Spirulina platensis e Nannochloropsis gaditana. Para viabilizar o cultivo de algas em CD é necessário uma diluição com meio de cultura padrão. Em escala de laboratório, a espécie
marinha N. gaditana suportou e/ou tolerou alta diluição do CD (75% CD) em
comparação com as espécies de água doce C. vulgaris (25% CD) e S. platensis (50%
CD), apresentando ainda maior produtividade lipídica (12,75 mg/L/dia). Em escala piloto, apenas C. vulgaris e S. platensis foram estudadas. Neste caso, a espécie
S. platensis apresentou maior produtividade em área PA = 25 g m-2 dia-1 em relação à espécie C. vulgaris (PA = 6,87 g m-2 dia-1). O teor de óleo variou entre (3,74,5% p/p) nas duas microalgas estudadas. Adicionalmente, a espécie S. platensis
é notadamente produtora de proteínas (55,0% p/p). Por fim, uma produção estimada de 72 kg/biomassa/ano de S. platensis pode ser produzida em tanques abertos raceway, minimizando o uso de água doce, e desenvolvendo a região do semiárido do nordeste com uma agricultura diversificada.
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AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA DA BIOMASSA DE MICROALGAS CULTIVADAS EM ÁGUAS
RESIDUAIS DESSALINIZADAS: DE ESCALA DE LABORATÓRIO À PRODUÇÃO DE
ALGAS EM ESCALA PILOTO NO SEMIÁRIDO DO NORDESTE DO BRASIL

1 INTRODUÇÃO
O Brasil se encontra em uma posição privilegiada para assumir a liderança no
aproveitamento integral das biomassas pelo fato de possuir intensa radiação solar,
água em abundância, diversidade de clima e pioneirismo na produção de biocombustíveis em larga escala, com destaque para a indústria canavieira, o etanol (Carioca, 2010).
As microalgas despontam como um novo recurso renovável com potencialidades diversas em termos de biomassa, bioprodutos e biocombustíveis. O crescente
interesse no estudo de micro-organismos como as microalgas deve-se à essencial
importância destes nas diversas cadeias tróficas e na possibilidade de aplicação comercial em distintas áreas como na nutrição, na saúde humana e animal, no tratamento de águas residuais, na reciclagem de matéria orgânica, na produção de bioenergia (biogás e biodiesel) e na obtenção de compostos de interesse nas indústrias
alimentar, química e farmacêutica (Varshney et al. 2015).
As microalgas podem ser desenvolvidas em sistemas fechados (fotobiorreatores) ou em sistemas abertos (tanques raceway). Ambos os sistemas apresentam
vantagens e desvantagens, e a escolha do sistema produtivo ideal irá depender do
produto final desejado. Algumas das principais microalgas amplamente produzidas
nestes sistemas citam-se: Nannochloropsis sp., Chlorella sp., Tetraselmis sp., Scendesmus sp., Arthrospira (Spirulina) platensis, Dunaliella salina e Haematococcus pluvialis
(Kumar et al. 2015).
As tecnologias de dessalinização, com destaque ao processo de dessalinização
por osmose reversa (OR), constituem alternativas de obtenção de água potável para
suprir o fornecimento às regiões que se encontram em escassez desse recurso. Surgida na década de 1980, a osmose reversa firmou-se como um dos principais métodos de dessalinização de água salgada, inclusive na região do semiárido do Nordeste do Brasil. São técnicas de tratamento de água por remoção de sais e posterior
enquadramento aos padrões de potabilidade para consumo humano. Por outro lado,
a dessalinização de água salobra produz um resíduo com elevado teor de sais minerais e seu tratamento inadequado pode causar problemas ambientais como a salinização do solo e consequentemente infertilidade da terra (Menezes et al. 2011).
Desta maneira, uma grande vantagem e particularidade da propagação de
microalgas é o desenvolvimento dos cultivos em terras não agriculturáveis (por
exemplo, regiões semiáridas), bem como serem cultivadas em águas salobras e/ou
águas residuais dessalinizadas. As microalgas assimilam os minerais e microelementos existentes nesta água salobra, convertendo-os em biomassa.
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2 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA
No Brasil, a escassez de água é bastante visível, sobretudo na região semiárida do Nordeste e especialmente na região do Cariri paraibano. As resevas subterrâneas de água que muitas vezes são extraídas de poços profundos apresentam em
grande parte alto teor de sais, aproximadamente 2.000-5.000 mg/L, sendo consideradas águas salobras. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a água
para consumo humano deve apresentar no máximo 250 mg/L de sais dissolvidos.
Desta maneira, um método para viabilizar a utilização de águas subterrâneas para
consumo humano é a utilização de processos de dessalinização (Suassuna, 2005).
Na dessalinização de água subterrânea realizada em regiões continentais, o
resíduo da dessalinização é geralmente canalizado para tanques de evaporação,
injetado em poços profundos, ou despejado no solo. Essas medidas causam contaminação do solo, e possivelmente da própria fonte subterrânea, pelos vários agentes químicos utilizados no pré-tratamento e produtos utilizados na limpeza das
membranas de dessalinização. Uma estratégia para evitar esses problemas é a diversificação da produção dessas estações de tratamento, a fim de evitar o lançamento do concentrado salino no solo e obter outros produtos de valor agregado a
partir do concentrado de dessalinização (Albinati et al. 2003; Sánchez et al. 2015).
Uma ação governamental lançou em 2004 no Brasil um projeto chamado
“Água Doce”, o qual teve por objetivo disponibilizar água potável para a população
que habita a região semiárida do Nordeste. Nesse sentido, foram instalados diversos dessalinizadores no semiárido para reforçar o abastecimento de água potável
em vários municípios da região. A comunidade de Uruçu, localizada no município
de São João do Cariri, inserido na Mesorregião da Borborema e Microrregião do
Cariri Oriental foi uma das regiões escolhidas para a instalação de um equipamento de dessalinização. A região foi escolhida devido à baixa taxa de precipitação,
baixo desenvolvimento humano e acesso muito restrito a água potável.
A dessalinização por osmose reversa (OR) é o procedimento mais adequado
para dessalinizar a água subterrânea (salobra) no Brasil, mas esse processo está
associado com o problema de eliminação do resíduo salino. Este resíduo, denominado concentrado de dessalinização (CD), se não for adequadamente gerido, pode
causar problemas ambientais, tais como a salinização, sodicidade e erosão do solo,
o que pode torná-lo infértil (Menezes et al. 2011).
O concentrado de dessalinização é predominantemente composto de sais
minerais, que incluem os cátions Na+ (sódio), Ca+2 (cálcio) e Mg+2 (magnésio),
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microelementos tais como K+ (potássio), SiO2 (silício) e Fe+3 (ferro), além de nitrogênio (N) e fósforo (P) que são úteis para o desenvolvimento de microalgas.
Com uma crescente necessidade de dessalinizar a água salobra subterrânea no
semiárido do Nordeste do Brasil, algumas ações têm sido propostas para a utilização do concentrado de dessalinização, como fonte de micronutrientes, tais como
na aquicultura, na irrigação de plantas halófitas, culturas hidropônicas (vegetais e
frutas) e algacultura (Soares et al. 2006; Dias et al. 2010; Matos et al. 2015). Além
disso, um sistema integrado usando o concentrado de dessalinização para fins
agrícolas (Tilápia + Spirulina + Atriplex) tem sido sugerido por Sánchez e coautores (2015), visando à produção de compostos com alto teor de proteínas que podem ser incorporados em produtos alimentícios e/ou ração animal.
Entre 2007 – 2009 uma segunda ação foi sugerida e intitulada ÁGUA: fonte
de alimento e renda – Uma alternativa sustentável para o semiárido com o objetivo de conservar os recursos hídricos do semiárido, a partir do aproveitamento do
concentrado de dessalinização gerado. Entre as possibilidades estudadas pelas
equipes da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI),
Laboratório de Referência em Dessalinização - UFPB (LABDES), Laboratório de
Biotecnologia Alimentar - CAL/CCA/UFSC (BIOTEC) e Laboratório de Hidroponia
- ENR/CCA/UFSC (LABHIDRO) foi adotada uma solução em que a conservação dos
recursos hídricos é possível com o aproveitamento do concentrado no cultivo de
microalgas e seus derivados, implantação de culturas hidropônicas e de tilápias
integradas à estação de dessalinização (figura 1).

FIGURA 1 - VISÃO GERAL DA ESTRUTURA NA COMUNIDADE
DE URUÇU EM SÃO JOÃO DO CARIRI – PARAÍBA, BRASIL
A – Equipamento de dessalinização da água salobra (produção
média de 2.000 a 3.000 L/hora);
B – Utilização do concentrado de
dessalinização em tanque
revestido de geomembrana para
o cultivo de peixes (tilápia); C
– Cultivo de microalgas (Chlorella
vulgaris) combinado com
concentrado de dessalinização
(volume de trabalho de 3.500 L
cada tanque); D – Culturas
hidropônicas (alface, pimenta,
tomate) fazendo uso do
concentrado de dessalinização.
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Segundo o prof. Ernani Sant’Anna da Universidade Federal de Santa Catarina, em qualquer tentativa de viabilização do uso de microalgas para fins comerciais deve-se minimizar os custos energéticos do processo, por exemplo,
temperatura e incidência solar. Nesse caso, a região Nordeste do Brasil apresenta diversas vantagens favoráveis para a produção de microalgas, isto é: i) a região
apresenta uma vasta área em processo de desertificação que é pouco agriculturável – os cultivos de microalgas poderiam desenvolver a região com uma agricultura diversificada; ii) abundância em águas subterrâneas que muitas vezes
são salinas e/ou salobras - pode servir de meio de cultura alternativo para propagação das microalgas; iii) ampla intensidade luminosa durante o ano todo,
proveniente de luz solar – essencial no processo fotossintético; iv) temperatura
média anual de 20 a 32°C - ideal para o cultivo e manutenção de algas ,e v) baixa
precipitação, o que resulta em pouca interferência nos cultivos que podem ser
desenvolvidos em ambientes abertos (open raceways) (figura 2).

FIGURA 2 – ESQUEMA PROPOSTO PARA O CULTIVO DE MICROALGAS
COMBINADO COM CONCENTRADO DE DESSALINIZAÇÃO (CD)

128

AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA DA BIOMASSA DE MICROALGAS CULTIVADAS EM ÁGUAS
RESIDUAIS DESSALINIZADAS: DE ESCALA DE LABORATÓRIO À PRODUÇÃO DE
ALGAS EM ESCALA PILOTO NO SEMIÁRIDO DO NORDESTE DO BRASIL

Neste sentido, o cultivo de microalgas torna-se uma opção atrativa quando aliada ao uso do concentrado de dessalinização, resultando, assim, numa terceira fase do projeto Microalgas: uma inédita alternativa para a produção de biodiesel e insumos no semiárido nordestino que tem perdurado até o momento.
Nossa proposta, portanto, é utilizar o concentrado de dessalinização (CD) para o
cultivo de microalgas e avaliar a composição química (umidade, cinzas, fibras,
carboidratos, proteína, lipídeos e ácidos graxos) da biomassa algal, com destaque para o teor de óleo. Entre os micro-organismos em estudo, citam-se as espécies: Arthrospira (Spirulina) platensis, a microalga de água doce Chlorella vulgaris
e a alga marinha Nannochloropsis gaditana.

3 OBJETIVOS
• Determinar a composição físico-química do concentrado de dessalinização (CD) proveniente de São João do Cariri, Paraíba - Brasil.

• Otimizar um meio de cultura com base no CD para as microalgas Spiru-

lina platensis, Chlorella vulgaris e Nannochloropsis gaditana.

• Propagar as microalgas em escala de laboratório sob diferentes formas

de cultivo (batelada, semicontínuo e contínuo).

• Estimar os parâmetros cinéticos (produtividade celular, densidade, ve-

locidade específica) da biomassa algal.

• Estudar método de floculação de algas por meio da metodologia de su-

perfície de resposta.

• Desenvolver as microalgas em escala piloto na fazenda experimental de

produção de microalgas em tanques abertos denominados raceway com capacidade de 4.000-L.

•

Caracterizar a biomassa em termos de composição química: cinzas,

umidade, fibras, proteínas, carboidratos, lipídeos e ácidos graxos.

• Analisar o potencial de produção de biomassa algal, com destaque para

o Nordeste do Brasil.
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4 METODOLOGIA
MICROALGAS E PREPARAÇÃO DO INÓCULO
Três espécies de algas foram utilizadas neste projeto: Chlorella vulgaris,
Arthrospira (Spirulina) platensis e Nannochloropsis gaditana. A microalga Chlorella
vulgaris e a espécie Spirulina platensis foram obtidas do Laboratório de Engenharia Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). A espécie
marinha Nannochloropsis gaditana (clone 130) foi gentilmente fornecida pelo
Banco de Micro-Organismos Marinhos Aidar & Kutner, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IOUSP). As microalgas C. vulgaris, S. platensis e N. gaditana foram cultivadas no Laboratório de Biotecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Santa Catarina. Para a espécie C. vulgaris
utilizou-se o meio de cultura Bold Basal Medium (BBM) (Nichols, 1973). A espécie S. platensis foi cultivada no meio de cultura Paoletti (Ferraz, 1985) e N.
gaditana foi cultivada em água do mar autoclavada – enriquecida com meio de
cultura F/2 (Guillard, 1975).

CONCENTRADO DE DESSALINIZAÇÃO
Amostras do concentrado de dessalinização foram coletadas em uma
planta de dessalinização de água salobra, localizada no município de São João do
Cariri, Paraíba, Brasil. As amostras foram armazenadas em recipientes plásticos
de 100 litros em câmara de refrigeração a –20ºC no Laboratório de Biotecnologia
de Alimentos (BIOTEC) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Características físico-químicas do concentrado de dessalinização (Anexo A) foram
determinadas de acordo com a metodologia descrita por APHA (2005).

PROPAGAÇÃO DAS MICROALGAS
(1) Cultivo em escala de laboratório
Os cultivos em laboratório foram desenvolvidos sob diferentes formas e
regime: (A) fotobiorreatores cônicos invertidos (3,5 L) e (B) fotobiorreatores balão (6,0 L) (sistema batelada e semicontínuo) e (C) fotobiorreator (5,0 L) (sistema contínuo) (figura 3). Os cultivos foram desenvolvidos em uma sala específica
denominada cepário, mantidos à temperatura de 28°C, com injeção de ar-CO2
atmosférico saturado, sob iluminação de 10,0 ± 1,0 klux fornecida por lâmpadas
fluorescentes com fotoperíodo de 12/12h dia/escuro.
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FIGURA 3 - DESENVOLVIMENTO DE CULTURA DE ALGAS EM ESCALA DE
LABORATÓRIO. A – CULTIVO DE S. PLATENSIS; B – CULTIVO DE N.
GADITANA E C – CULTIVO DE C. VULGARIS

(2) Cultivo em escala piloto
Dois tanques abertos denominados raceway com dimensões de 8 m2 (5,0
m de comprimento, 1,6 m de largura e 0,5 m de profundidade; capacidade total
de 4.000 L/4 m3 cada tanque) (figura 4) foram utilizados neste estudo. Os experimentos foram conduzidos ao ar livre entre meados de janeiro e fevereiro de
2012 (período de verão) em uma fazenda experimental de algas localizada na
comunidade de Uruçu - São João do Cariri, Paraíba, Brasil (07°23’27” S,
36°31’58”O), com uma altitude aproximada de 458 m. De acordo com a Classificação de Koppen, a região do presente estudo tem um clima semiárido (classificação BSh) com temperatura média de 20°C a 35°C durante o ano.
A fim de prosseguir com os estudos experimentais nos tanques raceway,
apenas as espécies C. vulgaris e S. platensis foram estudadas em escala piloto. Foram preparados dois meios de cultura para a espécie C. vulgaris: (1) tratamento
controle (BBM) e (2) BBM suplementado com concentrado de dessalinização
(BBM + 25% CD). Para a espécie Spirulina platensis foi preparado um meio de
cultura com 50% CD + 50% PSM (Paoletti Synthetic Medium) (figura 5). Inicialmente foi produzido um inóculo de aproximadamente 2,0 x 106 cel/mL, em fotobiorreatores de fibras (120-L), que foi transferido em um volume correspondente a 10% (v/v) para os tanques raceway com capacidade de 4.000 litros cada
tanque. Os cultivos foram mantidos sob agitação constante proporcionada por
pás giratórias, temperatura oscilando entre 33°C e 20°C dia/noite, iluminação
natural entre 30 e 50 klux/dia durante 25 dias de cultivo. A biomassa de C. vulgaris foi recolhida em centrífuga contínua (Clearwater, Flórida, USA) e seca em
desidratador. A biomassa de S. platensis foi recolhida por uma simples filtração e
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seca naturalmente. A biomassa seca foi enviada para Florianópolis (Santa Catarina) e analisada no Laboratório de Análises Químicas do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFSC.
A temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido (OD) e condutividade elétrica foram registrados on line durante todos os dias de cultivo, usando um equipamento multiparâmetro HI 9828 Series HANNA (HANNA, Romênia). A irradiância foi obtida utilizando luxímetro digital de LD-500 series (ICEL, Brasil).
O cálculo da produtividade da biomassa por área (g m-2 dia-1) foi baseado
na seguinte equação:
Produtividade em área (g m-2 dia-1):

(Densidade celular final – Densidade inicial) x Volume de trabalho
Tempo de cultivo x área superficial

FIGURA 4 – TANQUES ABERTOS DENOMINADOS RACEWAY (5,0 M COMPRIMENTO,
1,6 M LARGURA E 0,5 M PROFUNDIDADE, ÁREA TOTAL 8 M2 CAPACIDADE TOTAL
4.000 L/4 M3 CADA TANQUES). CULTIVO DE C. VULGARIS EM MEIO DE CULTURA
BBM E EM BBM + CD (CONCENTRADO DE DESSALINIZAÇÃO)
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FIGURA 5 – FLUXOGRAMA DO CULTIVO DE SPIRULINA PLATENSIS COMBINADO COM
CONCENTRADO DE DESSALINIZAÇÃO EM TANQUES DO TIPO RACEWAY NA FAZENDA
EXPERIMENTAL DE URUÇU, SÃO JOÃO DO CARIRI, PARAÍBA

TÉCNICAS ANALÍTICAS
O peso seco da biomassa de algas expresso em g/L foi obtido por filtração
de 10 mL do cultivo em membrana (filtro acetato de celulose) com porosidade
de 45 μm (Sartorius, Gottingen, Alemanha), e secagem em estufa a 110°C por 24
horas.
O pH foi determinado usando pHmetro SP990M (Sensoglass, São Paulo,
Brasil). A contagem celular foi realizada utilizando uma câmera de contagem de
células (hemocitômetro) acoplado a um microscópio (Olympus, Alemanha).
O cálculo da produtividade celular foi estimado segundo equação: P = (Xi
– X0) / ti, onde P é produtividade (mg/L/dia); X0, biomassa inicial (mg/L); Xi,
biomassa no tempo i (mg/L) e ti = intervalo de tempo (dia) entre X0 e Xi.
A velocidade de crescimento específica (μ) foi determinada através da
seguinte equação: μ = 1/t . ln (Xm/X0), onde Xm e X0 são as concentrações de
biomassa no final e no início do cultivo em mg/L, respectivamente, e t é o tempo de cultivo.

AVALIAÇÃO DA FLOCULAÇÃO DE MICROALGAS
A separação das algas do meio líquido constitui uma etapa crítica no processamento da biomassa algal. Neste projeto, a centrifugação foi o método mais
utilizado. Quando necessário, a cultura foi centrifugada a 4000 rpm, durante 30
minutos (Nova Técnica, Piracicaba, São Paulo). Adicionalmente, foi delineado
um planejamento fatorial denominado central composto (DCC) (StatSoft Inc.,
2004), com base nas variáveis cloreto de cálcio (CaCl2) e pH, com o objetivo de
sedimentar a biomassa algal por meio da floculação.
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DA BIOMASSA ALGAL
Umidade
A umidade foi determinada por secagem da amostra em forno a 105°C
durante 3-4 horas (até peso constante) (AOAC, 2005). Os valores médios de
umidade foram então utilizados no cálculo das percentagens de parâmetros
químicos, expressos como matéria seca total.
Cinzas totais
O teor total de cinzas foi determinado por aquecimento das amostras a
550ºC durante cinco horas, utilizando um forno mufla (AOAC, 2005).
Fibras totais
A determinação do teor total de fibra dietética (TDF) foi realizada utilizando o kit de análise da Megazyme utilizado para fibra total dietética (Megazyme Internacional Ireland Ltd, Wicklow, Irlanda), aprovado pela AACC (Método 32-05-01) e AOAC (Método Oficial 985.29). O método inclui hidrólise
enzimática com α-amilase, protease e amyloglucosidade. As amostras em duplicata (aproximadamente 1 g) foram suspensas em 50 mL de tampão fosfato e
submetidos à hidrólise enzimática: 50 uL de α-amilase, incuba a 100 ° C durante 30 min. O pH foi então ajustado para 7,5; foi adicionado 100 mL de protease
e as amostras foram incubadas a 60°C durante 30 min. O pH foi então ajustado
para 4,5; adicionado de 200 uL de amyloglucosidade e as amostras foram incubadas a 60°C durante 30 min. Finalmente, a fibra foi precipitada com etanol a
95% a 60°C. A amostra foi filtrada em cadinhos de vidro contendo Celite como
um agente de filtração. Os cadinhos contendo o resíduo seco permaneceram em
forno a 105°C e depois foram pesados.
Carboidratos
Os carboidratos totais foram obtidos de acordo com a equação: (100% –
(umidade + cinzas + proteínas + lipídeos + fibras) (IAL, 2005).
Proteína total
O teor de proteína total foi determinado pelo método de Kjeldahl, após
digestão ácida, adição de amônio, destilação sob vapor e titulação com 0,1 N de
HCl. O teor total de proteína foi calculado multiplicando o valor de nitrogênio
total pelo fator de 6,25 (AOAC, 2005).
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Extração dos lipídeos intracelulares
Foram pesados 500 mg da amostra e transferidos para o cartucho de extração em aparelho de Soxhlet com n-hexano como solvente de extração, durante um período de 4 a 8 horas. A temperatura foi mantida constante no aparelho extrator, dentro da faixa de ebulição do n-hexano (68 – 70 °C). Após o
término do período de extração e arrefecimento da miscela, foram retiradas
alíquotas de 3,0 mL para análises de lipídeos totais (AOAC, 2005).
Caracterização dos ácidos graxos
A análise da composição em ácidos graxos dos extratos lipídicos foi determinada por cromatografia gasosa (CG) utilizando cromatógrafo a gás, modelo GC-2014 (Shimadzu, Kyoto, Japão) equipado com detector de ionização de
chama e coluna com 105 metros de comprimento e 0,25 mm de diâmetro interno (10% cyanopropylphenyl, 90% biscianopropil polysiloxane), com fluxo de
1,1 mL/min, temperatura do injetor de 260ºC e temperatura do detector de
260ºC. A composição dos ácidos graxos foi determinada por comparação dos
picos do tempo de retenção com os respectivos padrões de ácidos graxos (Sigma, St. Louis, USA).

5 RESULTADOS
Este trabalho inédito tem por objetivo combinar o uso de águas residuais
dessalinizadas (denominadas de concentrado de dessalinização – CD) provenientes de uma planta de dessalinização de água subterrânea para o cultivo e
propagação de microalgas. Os estudos foram inicialmente realizados em escala
de laboratório (Laboratório de Biotecnologia de Alimentos da UFSC) e posteriormente desenvolvidos em escala piloto em uma fazenda experimental de
microalgas localizada na Comunidade de Uruçu, estado da Paraíba – Brasil.

ESTUDO EM ESCALA DE LABORATÓRIO
O concentrado de dessalinização é rico em Cl-, Na+ e Ca2+. Além disso,
outros nutrientes (N e P) e microelementos necessários para o desenvolvimento e crescimento de microalgas, incluindo Si, K+, Mg+2 e Fe+3, podem ser encontrados no CD (Anexo – tabela A). A condutividade elétrica normalmente
varia entre 4.0-6.0 mS cm-1.
Para avaliar a aplicabilidade do CD, como um meio de cultura alternativo
para microalgas, o resíduo de dessalinização teve que ser misturado com meios
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de cultura convencionais, antes do cultivo das algas. Em alguns casos, as microalgas não podem crescer normalmente no CD. Por exemplo, a espécie de
água doce C. vulgaris foi estudada em diferentes diluições de 25%, 35%, 45% e
55% CD misturados com BBM (meio de cultura padrão), mas a microalga C.
vulgaris foi altamente inibida, apresentando uma concentração ótima de CD de
25% (tabela 1). De fato, as altas concentrações de cloretos de sódio associadas
com alta salinidade dificultaram o crescimento da espécie de água doce C. vulgaris. Além disso, foi detectado no CD uma pequena quantidade de amônia e
sulfato, alguns dos quais são tóxicos para a vida aquática (Greenlee et al.,
2009).
Da mesma forma, o CD também foi utilizado no cultivo de S. platensis
como meio de cultura alternativo, mas a espécie suportou um valor máximo de
CD em 50%. Por outro lado, a espécie de alga marinha N. gaditana adaptou-se
muito bem ao CD, com uma concentração ótima de 75% CD, apresentando ainda uma maior produtividade lipídica, comparada com as espécies de água doce
(C. vulgaris e S. platensis) (tabela 2). Essas características do CD sugerem que
esse meio de cultura é ótimo para as espécies de algas marinhas, como exemplo
a microalga N. gaditana, enquanto que, para C. vulgaris e S. platensis, a alta concentração iônica no CD normalmente excede o valor real de sais necessários
para a propagação de microalgas de água doce.
Considerando que as microalgas geralmente consomem a maior parte
dos nutrientes no meio de crescimento, especialmente nitrogênio (N) e fósforo
(P), Park et al. (2011) mencionaram que a razão N:P em águas residuais pode
variar de 4:1 a cerca de 40:1 - N:P. Foi relatado no cultivo de N. gaditana uma
proporção inicial de N e P de cerca de 18,4 N:P (415,0 mg de N/ 22,5 mg de P),
que foi ligeiramente mais elevada do que a relação teórica necessária para o
crescimento de algas (16 N:P) (Redfield, 1958). Além disso, a relação N:P em CD
para o crescimento de N. gaditana foi quase três vezes maior do que a relação
N:P estimada no meio de cultura para as espécies de água doce C. vulgaris (5,2
N:P) e S. platensis (6,7 N:P) (tabela 1). Com base na razão N:P no nosso estudo,
podemos inferir que um meio de cultura à base de CD é mais adequado para as
algas marinhas do que para as espécies de água doce.
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TABELA 1 – PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DOS DIFERENTES MEIOS DE CULTURA
SUPLEMENTADOS COM CD PARA DIFERENTES ESPÉCIES DE MICROALGA

C. VULGARIS

S. PLATENSIS

CD proporção (%)

25

50

N. GADITANA
75

Meio de cultura

BBM (água doce)

Paoletti (água doce)

F/2 (água mar)

CE (mS cm-1)

1,0 – 2,2

2,0 – 3,2

8,0 – 10,0

NaCl (g/L)

0,66

3,21

10,45

N:P razão

5,2

6,7

18,4

pH

8,1 – 9,0

9,4 – 10,5

8,0 – 9,0

CD = Concentrado de dessalinização, CE = Condutividade elétrica

Como exemplo da boa adaptação de N. gaditana ao CD, na figura 6 é possível visualizar os lipídeos intracelulares da microalga observados por microscopia confocal de fluorescência.

FIGURA 6 - VISUALIZAÇÃO DA MICROALGA MARINHA
NANNOCHLOROPSIS GADITANA CULTIVADA EM CONCENTRADO
DE DESSALINIZAÇÃO ATRAVÉS DE MICROSCOPIA CONFOCAL

a) células verdes com destaque para a clorofila; b) observação dos lipídeos intracelulares
(amarelo) da microalga após fixação com vermelho de Nilo (Nile red) e a cor vermelha associada
com a autofluorescência da clorofila após a emissão de ultravioleta UV (550-575 nm).
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TABELA 2 - TEOR DE ÓLEO E CONCENTRAÇÃO CELULAR DE MICROALGAS CULTIVADAS
EM DIFERENTES PROPORÇÕES (%) DE CONCENTRADO DE DESSALINIZAÇÃO (CD)

ESPÉCIE

CD
(%)

BIOMASSA
(g/L)

TEOR DE ÓLEO
(%)

PROD. EM ÓLEO
(mg/L/dia)

C. vulgaris

25

0,55

9,5-12,5

7,12

S. platensis

50

1,50

5,0-7,0

10,50

N. gaditana

75

0,75

8,0-15,0

12,75

Na tabela 3 é possível visualizar a composição química de três espécies de
microalgas cultivadas sob diferentes concentrações (%) de CD em escala de laboratório. Dentre as três espécies estudadas, é notável o alto teor de proteína na
espécie S. platensis (56,1%), seguido de C. vulgaris (40,3%) e N. gaditana (27,0%).
Além disso, observou-se um baixo valor de fibras (variando de 6,0-7,0) nas espécies de água doce (C. vulgaris e S. platensis) com relativo teor de carboidratos
(variação de 10,4-12,1%). É importante notar que as espécies C. vulgaris e S. platensis são consideradas seguras para consumo humano pelo FDA (Food Drug Administration), recebendo inclusive o certificado GRAS (Generally Recognized as
Safe) pelos Estados Unidos. Com base no alto teor de proteínas e baixo teor de
fibras, as microalgas de água doce apresentam o melhor perfil para consumo
humano da biomassa algal, uma vez que baixo teor de fibras é recomendável
para facilitar a digestibilidade da biomassa algal. Sendo assim, é viável a produção dessas microalgas em meio de cultura à base de concentrado de dessalinização para uma possível aplicação como suplemento alimentar.

TABELA 3 – COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA BIOMASSA ALGAL CULTIVADA EM DIFERENTES
PROPORÇÕES DE CONCENTRADO DE DESSALINIZAÇÃO (ESCALA LABORATÓRIO)
COMPONENTE

C. VULGARIS

S. PLATENSIS

N. GADITANA

Matéria seca (%)

5,4 ± 0,3

6,0 ± 0,2

10,0 ± 0,4

Cinzas totais (%)

27,2 ± 2,0

15,0 ± 2,1

25,8 ± 1,2

Fibras totais (%)

7,0 ± 0,5

6,0 ± 1,0

15,2 ± 0,5

Proteínas totais (%)

40,3 ± 2,2

56,1 ± 1,3

27,0 ± 1,0

Carboidratos (%)

10,4 ± 0,8

12,1 ± 1,1

9,3 ± 0,6

Lipídeos (%)

9,7 ± 0,4

4,8 ± 0,3

12,7 ± 0,6

C. vulgaris = 25% CD, S. platensis = 50% CD, N. gaditana = 75% CD.
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Com relação à composição dos ácidos graxos presentes na biomassa das três
espécies de microalgas (S. platensis, C. vulgaris e N. gaditana), a seguir é apresentado
um quadro com os principais ácidos graxos encontrados na biomassa algal (Quadro
1). Foi observado que as espécies apresentam ácidos graxos bastante variados, no
entanto o ácido palmítico (C16:0) e ácido oleico (C18:1ɷ9) são comuns em todas as
espécies. Basicamente, a espécie C. vulgaris destaca-se na produção do ácido graxo

α-linolênico (C18:3 ɷ3), enquanto a espécie S. platensis é altamente produtora de
ácido graxo γ-linolênico (C18:3 ɷ6), e a espécie marinha N. gaditana destaca-se na
produção de ácidos graxos de cadeia longa, por exemplo o ácido graxo eicosapentaenoico (C20:5 ɷ3), considerado um ácido graxo essencial para o ser humano.

QUADRO 1 - PRINCIPAIS ÁCIDOS GRAXOS ENCONTRADOS EM TRÊS ESPÉCIES DE
MICROALGAS CULTIVADAS EM CONCENTRADO DE DESSALINIZAÇÃO

ESPÉCIE

C. VULGARIS

S. PLATENSIS

N. GADITANA

Saturados

C16:0, C18:0

C16:0

C16:0, 18:0

Monoinsaturados
Poli-insaturados

C18:1
C18:3

ɷ9

ɷ3 (ALA)

C16:1, C18:1
C18:3

ɷ9

ɷ6 (GLA)

C18:1
C20:5

ɷ9

ɷ3 (EPA)

C16:0 = palmítico, C16:1 = palmitoleico, C18:0 = esteárico, C18:1 ɷ9 = oleico,
C18:3 ɷ3 = α-linolênico, C18:3 ɷ6 = γ-linolênico, C20:5 ɷ3 = eicosapentaenoico

Em nosso estudo, é importante destacar que o metabolismo das microalgas
apresenta certa tendência em sintetizar maior teor de ácidos graxos saturados (AGS)
e menor conteúdo de ácidos graxos poli-insaturados (AGPI), quando se utiliza o CD
no meio de cultura (figura 7). Por exemplo, ao aumentar a concentração de CD de
0% para 100% no meio de cultivo de N. gaditana, a porcentagem de ácido palmítico
(C16:0) aumentou de 29,4% para 54,3%, enquanto que a porcentagem de ácido eicosapentaenoico (EPA, C20:5 ɷ3) diminuiu de 12,2% para 0,2%. Cientificamente,
isso ocorre porque quando a microalga enfrenta uma condição adversa no meio de
cultivo (por exemplo, mudança brusca de salinidade) a microalga sofre um estresse
oxidativo, produzindo maior teor de glicerol e direcionando seu metabolismo à produção de ácidos graxos saturados (AGS) (Matos et al. 2015). Esse favorecimento de
produção de AGS pode ser útil para a conversão do óleo microalgal em biodiesel,
uma vez que altos teores de ácidos graxos poli-insaturados (AGPI) proporcionam
oxidação do óleo. Por outro lado, se a microalga não sofrer um estresse, ocorrerá a
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formação de alta quantidade de AGPI (por exemplo, C20:5 ɷ3) que é rico em ɷ-3 e
portanto pode ser útil no desenvolvimento de bioprodutos, por exemplo, alimentos
funcionais suplementados com óleo ɷ-3.

FIGURA 7 – PROPORÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ENCONTRADOS
NA BIOMASSA ALGAL EM TRÊS ESPÉCIES DE MICROALGAS
CULTIVADAS EM CONCENTRADO DE DESSALINIZAÇÃO (CD)

70
C. VULGARIS (25% CD)

PROPORÇÃO (%)

60

S. PLATENSIS (50% CD)

50

N. GADITANA (75% CD)

40
30
20
10
0

ƩAGS

ƩAGMI

ƩAGPI

ÁCIDOS GRAXOS
AGS = ácidos graxos saturados, AGMI = ácidos graxos
monoinsaturados, AGPI = ácidos graxos poli-insaturados.

Com esses resultados, podemos afirmar que se a intenção dos lipídeos obtidos a partir do cultivo de microalgas for para a conversão do óleo em biodiesel,
recomenda-se o uso do CD como meio de cultura, pois ocorre uma maior formação de AGS. Por outro lado, o uso de CD não é desejável quando os lipídeos e
ácidos graxos forem aplicados na indústria alimentícia.

ESTUDO DA FLOCULAÇÃO DE MICROALGAS EM ESCALA DE LABORATÓRIO
Dentre as espécies estudadas, a espécie S. platensis é a mais fácil de separar
do meio líquido, pois devido a sua estrutura filamentosa, apenas uma filtração é
requerida para separar a biomassa. Por outro lado, as espécies C. vulgaris e N.
gaditana que apresentam um tamanho de aproximadamente (5 μm) necessitam
ser centrifugadas para separação do meio líquido. Tendo em vista que este projeto tem o intuito de estudar o cultivo de algas em escala piloto, a separação por
centrífuga exige alto consumo energético, e assim encarecendo o processamento
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da biomassa algal. Desta forma, o uso de agente floculante - CaCl2 (cloreto de
cálcio) e a ação do pH foram estudados com o intuito de agregar e flocular a biomassa de microalgas. Após a otimização fazendo uso de ferramenta estatística,
no caso um delineamento central composto, as biomassas de C. vulgarias e N.
gaditana puderam ser floculadas com as seguintes condições de floculação: CaCl2
(2,0 g/L) e pH = 10,0 – 11,0 (figura 8).

FIGURA 8 – ESTUDO DA FLOCULAÇÃO DE ALGAS

A – Cultura de algas; B - Gráfico de contorno do Delineamento Central Composto (DCC)
em função da concentração de CaCl2 (g/L) e pH; C – Cultura de microalga floculada
após a otimização, condição ótima da floculação: CaCl2 (2,0 g/L) e pH = 10,0 – 11,0.

Desta forma, podemos concluir que o processo de floculação facilitou o
trabalho de separação em escala de laboratório, pois ao invés de utilizar a centrifugação para um cultivo de 3,5 L, foi necessário centrifugar apenas 500 mL da
cultura após a floculação da biomassa algal.

COMPARAÇÃO DO ESTUDO EM ESCALA DE LABORATÓRIO E ESCALA PILOTO
Nesta etapa do projeto, apenas as espécies C. vulgaris e S. platensis foram
estudadas em escala piloto.
Na tabela 4 é possível visualizar os parâmetros cinéticos de C. vulgaris em
escala de laboratório e escala piloto, em meios de cultura padrão (BBM) e BBM
suplementado com concentrado de dessalinização (BBM + CD). Podemos concluir que a microalga C. vulgaris apresentou melhor desempenho em escala de
laboratório do que em escala piloto. Por exemplo, o teor de biomassa de C. vulgaris cultivada em CD foi maior em escala de laboratório (590 mg L-1) em relação ao
cultivo em tanques abertos – escala piloto (220 mg L-1).
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TABELA 4 - COMPARAÇÃO DOS PARÂMETROS CINÉTICOS DE C. VULGARIS
CULTIVADA EM ESCALA DE LABORATÓRIO E PILOTO, NOS MEIOS DE
CULTURA (BBM) E BBM SUPLEMENTADOS COM CD (BBM + CD)

TANQUES (RACEWAY)

LABORATÓRIO

TRATAMENTO

BBM

BBM + CD

BBM

BBM + CD

DCM (cel. mL-1 x 104)

121 ± 10A

89 ± 12A

1090 ± 23B

870 ± 14C

Taxa específica
(μ = dia-1)

0,26

0,25

0,19

0,22

Biomassa (mg/L)

275 ± 20A

220 ± 12A

550 ± 11B

590 ± 15B

Letras diferentes na mesma linha correspondem ao nível de significância (p<0,05).

No Anexo (tabela B) é possível visualizar o teor de óleo produzido na microalga C. vulgaris sob diferentes formas de cultivo (sistema batelada, semicontínuo e contínuo). É nítido que o teor de óleo na biomassa algal é maior em escala de laboratório (valores variando entre 9,5–23,3% p/p) enquanto que em
escala piloto o teor de óleo foi aproximadamente (3,7–5,8 % p/p).
Para um melhor entendimento da relação dos lipídeos e principais ácidos
graxos (saturados, monoinsaturados e poli-insaturados) obtidos de C. vulgaris
em escala de laboratório e escala piloto fazendo uso de CD como meio de cultura,
foi estabelecida uma análise de componentes principais (ACP).
Na figura 9, as variáveis estão amplamente distribuídas no plano fatorial,
e é possível detectar alguns grupos de variáveis nos diferentes quadrantes. No
quadrante superior esquerdo, os lipídeos totais, AGPI e a relação de AGPI/AGS
estão altamente correlacionados, isto deve-se ao desenvolvimento de C. vulgaris
em escala de laboratório (cultivo em batelada). Em relação às variáveis que estão
localizadas no quadrante inferior esquerdo, AGPI está fortemente associada com
as culturas de C. vulgaris desenvolvidas sob diferentes modos (batelada e semi-contínuo) em condições de laboratório. A relação do cultivo de C. vulgaris desenvolvida em escala de piloto está localizada no quadrante inferior direito, juntamente com ácidos graxos saturados (AGS). Enquanto que o cultivo de C. vulgaris
no modo contínuo em laboratório está localizado no quadrante superior direito.
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FIGURA 9 – ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS (ACP) DA RELAÇÃO DOS LIPÍDEOS
TOTAIS E ÁCIDOS GRAXOS (SATURADOS, MONOINSATURADOS E POLI-INSATURADOS) DE
C. VULGARIS CULTIVADA SOB DIFERENTES REGIMES EM MEIO DE CULTURA PADRÃO
(BBM) E SUPLEMENTADO COM CONCENTRADO DE DESSALINIZAÇÃO (BBM + CD)

Após o processamento da análise de componentes principais (ACP)
pode-se inferir que:

•

em condições de laboratório (temperatura constante de 26°C, luz 12:12

dia/noite e CO2 constante), os lipídeos totais e os ácidos graxos insaturados
(AGPI e AGPI) produzidos por C. vulgaris apresentam uma relação mútua;

• em contraste, quando C. vulgaris foi cultivada em escala de piloto (sob as

condições naturais do semiárido), a microalga se distingue da experiência laboratorial, devido à tendência para a produção de ácidos graxos saturados (AGS).

Na tabela 5, é possível visualizar uma comparação da produtividade em
área da biomassa de C. vulgaris e S. platensis.

TABELA 5 – COMPARAÇÃO DA PRODUTIVIDADE EM ÁREA DE C. VULGARIS E SPIRULINA
PLATENSIS CULTIVADAS EM TANQUES ABERTOS (RACEWAY) EM MEIO DE CULTURA
PADRÃO E SUPLEMENTADAS COM CONCENTRADO DE DESSALINIZAÇÃO (CD)

ESPÉCIE

CD (%)

BIOMASSA
(g/L)

PROD. ÁREA
(g m-2 dia-1)

C. vulgaris

0 (zero)

0,27 ± 0,2

8,56

C. vulgaris

25

0,22 ± 0,1

6,87

Spirulina platensis

50

1,10 ± 0,3

25,0
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A espécie S. platensis cultivada em 50% de CD apresentou a maior produtividade em área PA = 25 g m-2 dia-1, estes valores são maiores que aqueles reportados por Borges et al. (2013) PA = 14 g m-2 dia-1 em que cultivaram a microalga
S. platensis em tanques abertos localizados na região sul do estado do Brasil, especificamente no estado do Rio Grande do Sul. Adicionalmente, os valores reportados em PA para S. platensis foram muito maiores que aqueles observados para
C. vulgaris PA variando entre 6,87-8,56 g m-2 dia-1. Este valor é esperado visto que
o tamanho celular da S. platensis é de 300-500 μm, enquanto que as células de C.
vulgaris apresentam tamanho de 5 μm. Portanto, a produtividade da S. platensis é
muito maior. Em adição, a espécie S. platensis adaptou-se muito mais facilmente
no CD, mesmo em condições do semiárido do Nordeste, do que a espécie C. vulgaris. Neste caso, o CD apresenta em sua composição alta concentração de cálcio
e carbonatos (~ 2.000 mg/L), tornando o pH mais alcalino e favorecendo o crescimento de S. platensis. Além disso, a espécie S. platensis foi capaz de sintetizar
maior teor de proteínas (55,0% p/p) em comparação com C. vulgaris (20,0-37,2%
p/p), enquanto que o teor de lipídeo foi semelhante entre as duas espécies (valor
médio de 4,6 ± 0,4% p/p). Por outro lado, a espécie C. vulgaris destacou-se na
produção de fibra + carboidrato, com valor médio de 26,5 ± 1,2 % p/p (tabela 6).

TABELA 6 – COMPARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE C. VULGARIS E S.
PLATENSIS CULTIVADA EM TANQUES ABERTOS (RACEWAY) EM MEIO DE CULTURA
PADRÃO E SUPLEMENTADA COM CONCENTRADO DE DESSALINIZAÇÃO (CD)

ESPÉCIE

CD (%)

C. vulgaris
C. vulgaris
S. platensis

FIBRA +
CARBOIDRATOS
(%)

PROTEÍNA (%)

LIPÍDEOS (%)

0 (zero)

37,2 ± 1,0

5,8 ± 0,5

27,3 ± 1,3

25

20,0 ± 0,5

3,7 ± 0,2

25,7 ± 1,5

50

55,0 ± 1,2

4,5 ± 0,6

15,7 ± 1,0

Esses resultados indicam que a espécie S. platensis é capaz de ser cultivada
em concentrado de dessalinização, utilizando tanques abertos sob condições do
semiárido do Nordeste, apresentando, assim, alto teor de proteína. Esses resultados inéditos podem ser corroborados com a afirmação de Sanchéz et al. (2015)
na qual apresenta um esquema no uso de (Tilápia + Spirulina + Atriplex) combinado com concentrado de dessalinização, no semiárido do Nordeste como po-
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tencial fonte de proteína para consumo humano e/ou ração animal.
Com relação à espécie C. vulgaris, esperava-se que o cultivo desta microalga em concentrado de dessalinização apresentasse maior teor de óleo (desejável
15-20% p/p), visto que esta microalga tem sido amplamente estudada para conversão do óleo microalgal em biodiesel. Desta forma, podemos afirmar que a
espécie C. vulgaris não é adequada para esse propósito. Além disso, seu tamanho
celular muito diminuto dificultou o processo de separação, pois foi necessária
uma centrifugação contínua, por três horas, para obter uma eficiente remoção da
água, e dessa maneira exige alto consumo de energia, encarecendo o processamento da microalga.

6 ANÁLISE GLOBAL
Com base nos nossos estudos, podemos estimar que o custo de produção
de S. platensis em condições do semiárido foi em torno de US$ 20,00/kg de biomassa. Enquanto que para a espécie C. vulgaris este valor chega a US$ 40-50,00/
kg de biomassa. Segundo o prof. Ernani Sant’Anna (UFSC), o custo de produção
da Spirulina da China é de US$ 10,00/kg de biomassa, o maior produtor do
mundo desse micro-organismo.
Levando em consideração a espécie Spirulina que apresentou uma produtividade de 25 g m-2 dia-1, é possível produzir 72 kg de biomassa algal por ano
em cada tanque raceway (8 m2). Como existem oito tanques na fazenda experimental, esse valor pode chegar a 576 kg/biomassa/ano. Ao considerarmos que
a Spirulina se adaptou muito bem ao CD sob condições do semiárido, além de
ser fonte de proteína (55,0%), aminoácidos e diversas vitaminas do complexo
B (timina e riboflavina), esta biomassa tem alto valor nutricional, podendo ser
comercializada como suplemento alimentar.
O sucesso na separação (floculação) de C. vulgaris em escala de laboratório (cultivos de 3,5 L) praticamente pouco se aplica para grandes volumes
(3.500 L) em escala piloto, pois o processo de floculação não foi eficiente. De
fato esta área de estudo é um grande gargalo na produção de algas para possível uso como biocombustível. Portanto, deve ser estudada com maior afinco.
O teor de óleo obtido na biomassa de C. vulgaris em escala de laboratório
(10-20% p/p) é muito diferente daquele em escala piloto (~4,5% p/p), portanto pouco provável para produção de biodiesel.
É importante destacar que a espécie marinha N. gaditana, que se adaptou
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muito bem ao CD em escala de laboratório, não foi estudada em escala piloto,
reservando, assim, estudos e trabalhos futuros.
Em suma, este trabalho inédito apresenta uma abordagem do cultivo de
microalgas combinado com águas residuais dessalinizadas, principalmente em
escala piloto. Para tornar o cultivo de algas viável comercialmente, deve-se
evitar ao máximo o uso de água doce, que pode ser substituído pelo CD, bem
como ser cultivadas em áreas não agriculturáveis (por exemplo, o semiárido do
Brasil).

7 CONCLUSÕES
Com essas pesquisas realizadas pela equipe, podemos afirmar que:

• o concentrado de dessalinização (CD) é um substrato com diversos sais

minerais úteis para o desenvolvimento de microalgas;

•

para viabilizar o cultivo de microalgas em CD é necessário fazer uma

•

observamos que as algas marinhas, por exemplo, N. gaditana, supor-

diluição com meio de cultura convencional;
tam e/ou toleram alta diluição do CD em relação às espécies de água doce C.
vulgaris e S. platensis;

•

a microalga marinha N. gaditana apresentou a maior produtividade em

•

as microalgas direcionam seu metabolismo à produção de ácidos gra-

óleo do que qualquer outra alga estudada;
xos saturados, ao utilizar o CD como meio de cultura alternativo.
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ANEXOS
Tabela A
Resultados de ensaios físico-químicos do concentrado de dessalinização
proveniente de uma planta de dessalinização de água salobra subterrânea situada no município de São João do Cariri, localizado na comunidade de Uruçu, no
estado da Paraíba - Brasil, realizados pelo Laboratório de Análises (LABCAL),
no Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos (CAL) da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC).

UNIDADES
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RESULTADO

pH

8,46-8,60

Condutividade Elétrica

4875,0 μS/cm

Sólidos totais dissolvidos

2190,5 mg/L

Cloretos (Cl)

1691,3 mg/L

Sódio

987,5 mg/L

Dureza total (CaCO3)

985,2 mg/L

Dureza de magnésio

801,7 mg/L

Magnésio

198,3 mg/L

Sulfato

170,0 mg/L

Cálcio

126,5 mg/L

Silício

82,4 mg/L

Potássio

47,0 mg/L

Dureza cálcica

30,7 mg/L

Nitrogênio total

30 mg/L

Fosfato

0,70 mg/L

Ferro

0,44 mg/L
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Tabela B
Comparação do teor de óleo obtido da biomassa de C. vulgaris cultivada
em concentrado de dessalinização (BBM + CD) e em meio de cultura padrão
(BBM) sob diferentes sistemas de cultivo.

MEIO DE CULTURA
BBM
BBM + CD

TEOR DE ÓLEO (%)
9.7 ± 1.1
12.5 ± 0.5

MODO E TEMPO DE CULTIVO
Batelada (7 dias)
Batelada (7 dias)

VOLUME DE TRABALHO

FOTOBIORREATOR

0,5 – 100 L

Erlenmeyers/Reator
de fibra

0,5 – 100 L

Erlenmeyers/Reator
de fibra

10.5 ± 1.5

Semicontínuo
(28 dias)

3,5 L

Cônico invertido

BBM + CD

9.5 ± 1.3

Contínuo (55 dias)*

5,5 L

Bioreactor

BBM + CD

23.3** ± 1.5

Batelada (7 dias)

BBM + CD

BBM
BBM + CD

5.8 ± 0.6
3.7 ± 0.5

Batelada (14 dias)
Batelada (14 dias)

3,5 L

Cônico invertido

3.500 L

Tanques abertos
(raceway)

3.500 L

Tanques abertos
(raceway)

* Taxa de diluição (variação D = 0,1 a 0,3 dia-1) ** Teor de óleo extraído
com ação de pré-tratamento (sonicação – 20Hz, 30 min.)
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RESUMO
A Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC) é o precursor do câncer de colo de
útero e está associada às infecções causadas pelo HPV (Human papillomavirus). A
Terapia Fotodinâmica (PDT) é uma técnica não invasiva que se mostrou eficaz
para tratamento de lesões causadas por HPV tais como condilomas e NIC de baixo grau, além de ser uma técnica muito utilizada para tratamento de tumores. O
principio da PDT é baseado no acúmulo de fotossensibilizador em células alteradas, gerando espécies reativas de oxigênio e na presença de luz induz a morte do
tecido alterado, não prejudicando o tecido normal, diferente dos tratamentos
convencionais para NIC alto grau, que podem causar vários efeitos adversos e
alterar a morfologia do colo. A PDT apresenta-se como uma técnica em potencial
para o tratamento de NIC alto grau, devido aos resultados apresentados no tratamento de condilomas e de NIC baixo grau. Neste estudo, pacientes com NIC de
alto grau foram selecionadas em centros colaboradores (Ambulatório Saúde da
Mulher em Araraquara e Hospital Pérola Byington em São Paulo) e os primeiros
resultados clínicos foram promissores, demonstrando normalidade nos resultados
de colpocitologia oncológica após um período de 60 ou 90 dias após PDT, sendo
uma técnica com grande potencial para ser implementada na saúde pública.

1 INTRODUÇÃO
O Papilomavírus humano (HPV) é agente causador de infecções do trato
genital, sendo considerada uma das doenças sexualmente transmissíveis (DST)
mais frequentes, acometendo cerca de 30% da população sexualmente ativa,
prevalência esta que varia entre 7% e 68%, conforme a população estudada e o
método diagnóstico utilizado [1].
O vírus do HPV é replicado no núcleo da célula hospedeira, no caso das
lesões benignas de pele relacionadas ao HPV, o genoma viral separa-se do DNA
celular e surge como um plasmídeo extracromossômico (corpo epissomal).
Quando o vírus está na forma epissomal, realiza a diferenciação celular através
das camadas do epitélio, resultando em células superficiais com cópias de HPV
prontas para serem transmitidas, correspondendo clinicamente aos condilomas
acuminados. No caso das lesões malignas, o DNA permanece integrado aos cromossomos hospedeiros, produzindo proteínas que modificam a atividade celular
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através de uma sequência de reação, resultando em uma proliferação celular e
inibição da apoptose. Essas modificações sob ação de outros cofatores podem
levar a lesões com potencial oncogênico, correspondendo às neoplasias intraepiteliais [2, 3, 4]
O HPV é um vírus DNA de dupla hélice, que infecta os seres humanos e
apresenta tropismo por pele e mucosa. Existem mais de 100 tipos de HPV, sendo
seu tipo estabelecido de acordo com a ordem de descoberta e o DNA encontrado
[4]. O HPV pode ser classificado de acordo com seu risco de causar câncer de
cervical, sendo classificado como HPV de baixo risco e alto risco. Os HPV dos tipos: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82 são classificados como
HPV de alto risco enquanto os HPV dos tipos 6,11,42,43 e 44 são classificados
como HPV de baixo risco [5, 6].
Os HPV tipo 6 e 11 são associados à maioria das lesões benignas que afetam
as áreas anogenital, como as verrugas genitais (condiloma) e a pequenas lesões
epiteliais escamosas do colo de útero e vulva. Noventa por cento dos casos de
verrugas vaginais são associados a infecções de HPV dos tipos 6 e 11 [5,7]. O HPV
foi reconhecido como a causa do câncer do cervical em 1992 e posteriormente foi
confirmado que praticamente todos os cânceres cervicais contêm DNA de HPV.
Sendo assim, pode-se concluir que o HPV é um fator necessário para o início do
câncer cervical. Por volta de 99% dos cancros do colo de útero contêm DNA de
HPV, sendo que o HPV tipo 16 é o mais prevalente, seguido pelos tipos 18, 31, 33
e 45 [8,9]. Além de aspectos relacionados à própria infecção pelo HPV (tipo e
carga viral, infecção única ou múltipla), eventos adicionais ligados à imunidade,
à genética e ao comportamento sexual parecem influenciar nos mecanismos ainda incertos que determinam a regressão ou a persistência da infecção e também
a progressão para lesões precursoras ou câncer. A idade também interfere nesse
processo, sendo que a maioria das infecções por HPV em mulheres com menos de
30 anos regride espontaneamente, ao passo que acima dessa idade a persistência
é mais frequente [10].
Recentemente o Ministério da Saúde adotou a imunização contra o HPV
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As vacinas aprovadas para comercialização no
Brasil protegem contra dois ou quatro subtipos do vírus: o 6 e o 11 (presentes em
90% dos casos de verrugas genitais) e o 16 e 18 (de alto risco para o câncer do colo
do útero, estando presentes em 90% dos casos de câncer de colo uterino [11].
Não há diferença de eficácia entre as duas vacinas em relação à prevenção
de lesões intraepiteliais cervicais. Devido à recente aplicação das vacinas pelo
SUS ainda há fatores desconhecidos sobre a vacinação, tais como os efeitos ad-
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versos e reações inesperadas, a adesão ao esquema vacinal, a duração da eficácia,
a eventual necessidade de dose de reforço e a proteção cruzada para outros tipos
virais [11]. No entanto, é importante enfatizar que as vacinas não são terapêuticas e não oferecem proteção para 30% dos casos de câncer de colo de útero causado por outros tipos virais monogênios. Sendo assim, exames preventivos devem continuar a ser feitos mesmo em mulheres vacinadas [11].
O Instituto Nacional de Câncer (INCA) é a organização pioneira na abordagem da vigilância do câncer, de forma nacional e integrada, contribuindo, a cada
biênio, com este conjunto de informações e análises que, utilizadas com seriedade, competência e determinação, serão o alicerce para a tomada de decisões.
O câncer de colo de útero é o terceiro tumor mais frequente na população
feminina, apenas atrás do câncer de mama e do câncer colorretal e é a quarta
causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, tornando-se assim um importante problema de saúde pública, principalmente em países em desenvolvimento
como o Brasil. No Brasil, para o ano de 2014, esperam-se 15.590 novos casos de
câncer do colo do útero. Mulheres diagnosticadas precocemente, se tratadas
adequadamente, têm praticamente 100% de chance de cura [11]. O Ministério da
Saúde, por intermédio do INCA, seu órgão técnico e coordenador das ações nacionais de prevenção e controle do câncer, e em conjunto com as secretarias estaduais e municipais de Saúde, promove o desenvolvimento, desde 1997, do Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero. Tal Programa
estabelece as normas e recomendações básicas de prevenção, detecção, diagnóstico e tratamento do câncer do colo uterino, para todo o Brasil [12].
Os diagnósticos das lesões genitais pré-neoplásicas relacionadas ao HPV
nas mulheres são realizados através de exame citopatológico (Papanicolau), colposcópico e histopatológico. Esses exames de forma isolada podem não detectar
essas lesões, no entanto, a associação de exames permite um adequado diagnóstico do grau, número e localização das lesões, auxiliando na definição da terapêutica. O colo uterino é a principal região acometida por lesões com potencial de
evolução para o câncer. O risco para o desenvolvimento de câncer varia de acordo
com o grau da lesão, entre 1% Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC) de baixo
grau e cerca de 30% quando a lesão é de alto grau [3, 4, 13].
As NICs são classificadas de acordo com seu grau evolutivo do ponto de
vista cito-histopatológico, atendendo à seguinte classificação segundo o INCA.

•

NIC I (baixo grau) é caracterizada por uma alteração celular que aco-

mete as camadas mais basais do epitélio estratificado do colo do útero (displa-
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sia leve). Essa lesão apresenta regressão espontânea em cerca de 80% das mulheres.

• NIC II (alto grau) sua característica é a existência de desarranjo celular

em até três quartos da espessura do epitélio, preservando as camadas mais
superficiais (displasia moderada).

•

NIC III (alto grau) é caracterizada pela observação do desarranjo em

todas as camadas do epitélio (displasia acentuada e carcinoma in situ), sem
invasão do tecido conjuntivo subjacente.
As lesões precursoras de alto grau (NIC II e III) são encontradas com
maior frequência em mulheres na faixa etária de 35 a 49 anos, principalmente
nas mulheres que nunca realizaram o exame citopatológico (Papanicolau).
O INCA define condutas para a avaliação dos diagnósticos das NICs, estabelecendo os seguintes critérios.

• Resultado de exame citopatológico sugestivo de NICs de alto grau (NIC

II e NIC III) para câncer de útero – Indicação de colposcopia.

•

Colposcopia satisfatória e negativa para NIC – Repetição do exame

citopatológico após 6 meses e tratamento da infecção, infestação, ou atrofia,
caso existam.

•

Resultado de exame citopatológico de NIC de baixo grau (NIC I) para

câncer de útero persistente por mais de 12 meses e associado a colposcopia sugestiva de NIC I – Indicação de cirurgia de alta frequência (CAF).

•

Resultado de exame citopatológico de NIC de baixo grau (NIC I) para

câncer de útero e colposcopia negativa – Controle citopatológico e colposcópico a cada 6 meses.

•

Dois controles citopatológicos e colposcópicos semestrais normais –

•

Dois controles citopatológicos anuais consecutivos normais – Exame

Exame citopatológico anual.
colpocitológico trianual.
Após a constatação das alterações colposcópicas sugestivas de NIC, as
mulheres são tratadas ambulatoriamente por CAF, no entanto outras técnicas
de tratamento também são utilizadas pelo INCA, como os meios de conização,
tais casos, com bisturi frio, eletrodo-agulha e laser [12].
A utilização desses tratamentos convencionais apresentam alguns efeitos adversos como hemorragias, traumatização de tecidos subjacentes, com
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uma formação de pedaços irregulares, estenose e estreitamento do canal cervical. Visto que mudanças na estrutura anatômica do colo do útero podem ocasionar perda de funcionalidade, especificamente, uma redução das secreções
uterinas, gerando uma diminuição na probabilidade de concepção, aumento do
aborto espontâneo, aumento do nível de mortalidade perinatal e comprometimento para parto normal [9,14].
Portanto, o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas para
prevenir o câncer de colo de útero, tal como o tratamento das NICs, torna-se
necessário, e a Terapia Fotodinâmica (PDT-Photodynamic Therapy) é um procedimento alternativo e promissor para diagnóstico e tratamento de NIC, sendo
menos prejudicial para os tecidos normais do que a cirurgia, radiação ou quimioterapia [9,15].
A PDT é uma técnica com grande potencial para aumentar a resolução do
diagnóstico de lesões neoplásicas relacionadas ao trato genital, tais como as
NICs. O diagnóstico por fluorescência ocorre através da irradiação de luz com
um comprimento de onda que corresponde ao pico de absorção do fotossensibilizador, e o tecido displásico ou maligno apresenta uma característica de fluorescência, sendo possível detectar as lesões [16].
A PDT apresenta principal aplicação no tratamento do câncer de pele não
melanoma, outras aplicações onde já se mostrou efetividade são em carcinomas em boca, esôfago, bexiga, pulmão, colorretal, dentre outros [17,18]. As lesões potencialmente malignizáveis, como ceratose actínica e condiloma por
HPV, e infecções localizadas, como doença periodontal e lesão cutânea infectada, são outras indicações da PDT relatadas.
O mecanismo da PDT é simples, tornando-se uma terapia bastante interessante, sendo caracterizada pela associação de um agente fotossensibilizador
e luz em determinado comprimento de onda, compatível com o espectro de
absorção do fotossensibilizador [19, 20, 21].
O agente fotossensibilizador utilizado em PDT apresenta seletividade por
células alteradas e, quando submetido a uma fonte de luz, absorve energia,
levando a um estado de excitação do tipo triplete, transferindo a energia absorvida para moléculas de oxigênio ou outras moléculas presentes no meio, gerando espécies reativas de oxigênio (ROS – reactive oxygen species). Essa última reação é conhecida como reação do Tipo I e resulta na formação de ROS
como o radical hidroxila, ânion superóxido e peróxido de hidrogênio. Na reação
tipo II, o agente fotossensibilizante excitado pode reagir com oxigênio molecular e inverter um dos spins, gerando o oxigênio singleto, altamente reativo.
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Todos esses produtos formados, seja na reação tipo I ou na reação tipo II, geram uma sequência de eventos oxidativos, resultando em morte celular direta,
destruição da vascularização do tumor e ativação da resposta imune do hospedeiro [19, 20, 21].
O ácido aminolevulínico (ALA) é bastante utilizado em PDT, assim como
seus ésteres, o metil aminolevulinato (MAL) e o hexa-aminolevulinato (HAL)
que apresentam melhor lipofilia, contribuindo assim para melhor penetração
no tecido alterado após a aplicação [22].
O ALA e seus derivados são denominados pró-fármacos, pois não correspondem ao fotossensibilizador, no entanto induzem a produção de um composto endógeno, a protoporfirina IX (PpIX), que será ativada por luz, desencadeando a reação fotodinâmica. Da mesma maneira que o fotossensibilizador
sistêmico, a PpIX quando fotoativada produzirá ROS, resultando na morte celular [23, 24].
A diversidade dos fotossensibilizadores resulta em diferentes protocolos
de PDT, incluindo diferenças na dose e período de pré-incubação com o fármaco fotossensibilizante [21].
O desenvolvimento de um protocolo de sensibilização tópica da lesão,
empregando o ácido aminolevulínico (ALA) e do aminolevulinato de metila
(MAL), possibilitou uma aplicação mais ampla da técnica, principalmente para
o tratamento dos carcinomas basocelulares superficiais, disceratose de Bowen
e de lesões cutâneas potencialmente malignizáveis.
A aplicação de um creme sobre a lesão possibilita a penetração do ALA ou
do MAL na célula e possibilita a entrada na via biossintética do heme, resultando no aumento e acúmulo intracelular de PpIX que é susceptível a agir como
fotossensibilizador endógeno [25]. Estudos já comprovaram que a produção e
acúmulo da PpIX ocorre de maneira mais eficiente em células alteradas e neoplásicas do que em células normais. A molécula da PpIX é altamente fluorescente, ou seja, quando absorve energia, o decaimento do estado eletrônico excitado resulta na emissão de fótons, emitindo a fluorescência [24].
Como a produção e o acúmulo da PpIX é maior em células alteradas, caso
o tecido com NIC seja tratado com o creme de MAL e a fluorescência detectada
após o tempo de espera, a visualização por fluorescência tem o potencial de
melhorar a identificação e tratar a lesão de NIC.
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2 PROBLEMA
A Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC) é o precursor do câncer de colo de
útero e está associado a infecções causadas por HPV. Dados do INCA demonstram
que o câncer do colo do útero é o quarto tipo de câncer mais comum entre as
mulheres, excetuando-se os casos de pele não melanoma, sendo responsável por
265 mil óbitos por ano. No Brasil, em 2016, são esperados 16.340 novos casos de
câncer de colo de útero, sendo que, em 2013, ocorreram 5.430 óbitos por esta
neoplasia, representando uma taxa de mortalidade ajustada para a população
mundial de 4,86 óbitos para cada 100 mil mulheres.
Portanto, métodos alternativos que visam prevenir o câncer de colo de
útero, tal como o tratamento das NICs, tornam-se necessários, e a Terapia Fotodinâmica (PDT) é um procedimento alternativo e promissor para diagnóstico e
tratamento de NIC, sendo um método de tratamento menos prejudicial para os
tecidos normais do que a cirurgia, radiação ou quimioterapia.

3 JUSTIFICATIVA
Em uma fase inicial, realizada pela equipe USP, CEPID em Óptica e Fotônica, foram realizados diversos trabalhos, utilizando a PDT em lesões causadas
por HPV, tais como condilomas e NIC baixo grau (NIC I). Os resultados desses
estudos demonstraram a eficácia da PDT no tratamento dessas lesões causadas
por HPV, sendo uma potencial técnica para tratamentos da NIC de alto grau.

4 OBJETIVO
O objetivo desse trabalho é avaliar a eficácia de um protocolo clínico para
aplicação da PDT no diagnóstico e tratamento de NIC de alto grau (NIC II e NIC
III), visando garantir a melhoria da qualidade de vida da mulher brasileira pela
redução da mortalidade por câncer de colo de útero, através da identificação precoce por fluorescência óptica do tecido, confirmado pelo teste Papanicolau e biópsia e o tratamento adequado das lesões precursoras do câncer de colo de útero,
tais como NIC alto grau, através da PDT.
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5 METODOLOGIA
5.1 SELEÇÃO DAS PACIENTES
5.1.1 SELEÇÃO DAS PACIENTES NO AMBULATÓRIO SAÚDE DA MULHER EM
ARARAQUARA
a) Critérios de seleção: pacientes atendidas no Ambulatório Saúde da Mulher, em Araraquara/SP, com diagnóstico confirmatório de NIC, portadoras ou
não dos vírus HPV ou HIV.
b) Critérios de exclusão: pacientes grávidas.

5.1.2 SELEÇÃO DAS PACIENTES NO HOSPITAL PÉROLA BYINGTON
a) Critérios de seleção: serão estudadas 60 pacientes atendidas no CRSM-Hospital Pérola Byington, São Paulo com diagnóstico histológico de NIC II, colposcopia satisfatória e coleta de PCR para HPV e Clamydia trachomatis pré-tratamento, que foram randomizadas e alocadas em dois grupos, conforme tabela 1,
com 30 pacientes em cada grupo.
Os Grupos estudados foram: grupo PDT (G1 ou Grupo de tratamento) e
Grupo EZT (G2 ou Grupo Controle). Na faixa etária de 25 a 45 anos.
b) Critérios de exclusão: pacientes grávidas e portadoras de NIC I e NIC III;
imunossuprimidas: transplantadas e HIV positivas; insuficiência hepática, renal
e pulmonar-cardiovascular.
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TABELA 1: ALOCAÇÃO DAS PACIENTES SELECIONADAS NO
PROJETO NO GRUPO PDT OU GRUPO EZT
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GRUPO PDT

GRUPO EZT

34

53

24

29

17

60

45

33

1

14

21

28

44

3

43

2

36

15

23

9

31

59

55

48

35

41

13

27

39

18

26

5

54

16

7

38

52

8

25

32

12

49

22

20

51

30

19

42

4

40

56

47

58

50

37

46

57

10

11

6
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5.2 ASPECTOS ÉTICOS
O presente estudo clínico foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP) intitulado: “Terapia Fotodinâmica no Diagnóstico e Tratamento

da

Neoplasia

Intraepitelial

Cervical”

sob

número

CAAE:

03465812.6.0000.5383. E para desenvolvimento do estudo no Hospital Pérola
Byington foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Pérola Byington intitulado: “Terapia Fotodinâmica no Diagnóstico e Tratamento da Neoplasia Intraepitelial Cervical”.
No Ambulatório da Saúde da Mulher em Araraquara e no Hospital Pérola
Byington, a aceitação dos pacientes ou seus responsáveis foi documentada por
meio de termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).

5.3 ENSAIOS PRELIMINARES DE FOTODETECÇÃO DA LESÃO EX VIVO
Para essa análise, foram realizados testes preliminares após o procedimento excisional (procedimento chamado de CAF) em duas pacientes diagnosticadas com NIC II, usando equipamento desenvolvido pela empresa MMOpticas
(São Carlos-SP) com sistema de detecção por fluorescência a LED emitindo em
400 nm (Evince).

5.4 ENSAIO PRELIMINAR PARA FOTODETECÇÃO DA PENETRAÇÃO DO CREME
CONTENDO MAL
Para essa análise, duas pacientes selecionadas aplicaram o creme com
aminulevulinato de metila (MAL) por diferentes tempos de incubação, uma das
pacientes permaneceu com o creme em contato por 3h30min e a outra paciente
foi instruída a aplicar o creme antes de dormir, totalizando 10 horas de contato.
Após esse período as pacientes foram anestesiadas por Raque e submetidas à
CAF. As peças removidas foram analisadas usando equipamento desenvolvido
pela empresa MMOpticas (São Carlos-SP), um com sistema de detecção por fluorescência a LED emitindo em 400nm (Evince).

5.5 APLICAÇÃO DO CREME COM MAL
O princípio ativo MAL produzido pela empresa PDT Pharma foi incorporado em creme-base de formulação conhecida e em farmácia de manipulação colaboradora do IFSC/USP, na concentração de 20% (p/p). Com o auxílio de um
aplicador ginecológico ou uma seringa sem agulha, foram aplicados 2 gramas de
creme contendo MAL.
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5.6. FOTODETECÇÃO DA PPIX
Após a aplicação do creme contendo MAL, imagens de fluorescência do
fotossensibilizador protoporfirina IX (PpIX) foram obtidas com a ponteira a laser
emitindo a 405nm (Cerca System®). O registro de imagens foi devidamente realizado e, imediatamente após, outra ponteira contendo LEDs emitindo em
630nm foi inserida na paciente para a realização da PDT, ao término da PDT foi
realizada nova detecção de fluorescência óptica utilizando a ponteira a laser em
405 nm, para registrarmos o consumo da PpIX.

5.7 TRATAMENTO DAS NIC ALTO GRAU (NIC II/III) COM PDT
5.7.1 TRATAMENTO DAS PACIENTES NO AMBULATÓRIO SAÚDE DA MULHER
EM ARARAQUARA
Portadoras de NIC de alto grau (NIC II/III) foram divididas em dois grupos.
As pacientes foram submetidas à aplicação do creme contendo MAL, durante 3 horas. Após esse período foi posicionada anatomicamente uma ponteira
do equipamento Cerca System® (figura 1), contendo LEDs emitindo em 630nm,
fornecendo uma dose energética de 180J/cm2, com tempo de tratamento de 25
minutos com intensidade de 120J/cm2 e foram submetidas a duas sessões de PDT
com intervalo de sete dias de uma sessão para a outra.

FIGURA 1: ESQUEMA DO PROCEDIMENTO UTILIZANDO
EQUIPAMENTO CERCA INADA ET AL., SPIE 2014) [26]

5.7.2 TRATAMENTO DAS PACIENTES NO HOSPITAL PÉROLA BYINGTON EM
SÃO PAULO
Portadoras de NIC II (Grupo PDT e Grupo EZT) serão submetidas à colposcopia, biópsia e coleta de PCR para HPV e Clamydia trachomatis.
As pacientes do Grupo PDT e Grupo EZT receberam o creme contendo MAL
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e foram instruídas a aplicá-lo durante a noite, antes de dormir, deixando em contato com o colo do útero por cerca de 10 horas. Após esse período as pacientes do
Grupo PDT foram submetidas a PDT, através do posicionamento anatômico da ponteira LED do equipamento Cerca System® fornecendo dose energética de 150J/cm2,
com tempo de tratamento de 21 minutos com intensidade de 120J/cm2 e as pacientes
do Grupo EZT foram submetidas a CAF.

5.8 AVALIAÇÃO DAS PACIENTES APÓS O TRATAMENTO
5.8.1 AVALIAÇÃO DAS PACIENTES NO AMBULATÓRIO SAÚDE DA MULHER EM
ARARAQUARA
As pacientes com lesões de alto grau (NIC II e NIC III), após 60 dias da PDT,
retornarão para a realização da CAF, que proporcionará a resposta curativa da PDT
a partir do resultado histopatológico da biópsia após o tratamento.

5.8.2 AVALIAÇÃO DAS PACIENTES NO HOSPITAL PÉROLA BYINGTON EM
SÃO PAULO
A taxa de resposta curativa será calculada a partir do resultado colposcópico,
histológico e por PCR para HPV e Clamydia trachomatis após o tratamento. Sessões de
acompanhamento através de colposcopia serão realizadas em 7, 15 e 30 dias após o
tratamento. Em 90 e 180 dias após a aplicação será realizado o PCR para HPV e
Clamydia trachomatis assim como a fotodetecção.

6 RESULTADOS
6.1 ENSAIOS PRELIMINARES DE FOTODETECÇÃO DA LESÃO EX VIVO
Para essa análise preliminar, foi analisada a peça removida por CAF de uma
paciente com NIC II às 12h, conforme ilustrado na figura 2.

FIGURA 2: IMAGENS DA PEÇA REMOVIDA POR CAF. A) COM
FOCO DE LUZ BRANCA E B) FLUORESCÊNCIA LED 400NM
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Na figura 2B podemos observar na região de 12 horas uma diferenciação na
fluorescência, que pode ser atribuída a lesão e corrobora com os resultados da
colposcopia e biopsia.
Com intuito de analisar a profundidade da lesão, a peça removida por CAF
foi cortada e posicionada para verificação da diferença de fluorescência nas camadas mais profundas da peça, conforme figura 3.

FIGURA 3: IMAGENS DA PEÇA REMOVIDA POR CAF E CORTADA NO SENTIDO
LONGITUDINAL. A) COM FOCO DE LUZ BRANCA E B) FLUORESCÊNCIA LED 400NM

Na figura 3B a área marcada com asterisco é correspondente ao local que
teve contato direto com a alça utilizada na cirurgia de alta frequência (CAF) causando um dano tecidual, o que promove um aumento de fluorescência, resultado
foi observado em outras peças removidas por CAF (dano não mostrado).
Na figura 3A e figura 3B a área sinalizada com um retângulo é a área que
corresponde a 12 horas, demonstrando uma alteração de fluorescência na espessura do epitélio acometido pela lesão.
Os resultados da análise de fluorescência ex vivo demonstram que ocorre
diferença de fluorescência na área correspondente à lesão, podendo futuramente
ser uma técnica complementar para o diagnóstico da NIC alto grau.

6.2 ENSAIO PRELIMINAR PARA FOTODETECÇÃO DA PENETRAÇÃO DO CREME
CONTENDO MAL
A emissão de fluorescência foi utilizada para visualizar a penetração do
fotossensibilizador MAL na extensão da peça removida pela CAF.
Para essa análise, duas pacientes alocadas do Grupo EZT aplicaram o creme com MAL variando os tempos de incubação do creme, sendo os tempos ana-
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lisados 3h30min e 10 horas e, após, foram anestesiadas por Raque e as peças
analisadas com o sistema de detecção por fluorescência a LED, emitindo em
400nm (Evince) (figura 4).

FIGURA 4: ANÁLISE DA PENETRAÇÃO DO CREME COM MAL EM
DIFERENTES TEMPOS. A) CREME APLICADO 3H30MIN ANTES
DA CAF. B) CREME APLICADO 10H ANTES DA CAF

Podemos observar de acordo com a figura 4 a fluorescência da PpIX, no
entanto a peça que ficou em contato 3h30min podemos observar que a fluorescência não foi por toda profundidade da peça removida por CAF.
A fluorescência foi medida no momento pós-remoção e na peça em contato por 3h30min a formação da PpIX foi observada em 0,5cm de profundidade
(figura 4A), por outro lado podemos observar que o aumento do tempo de contato do creme para 10 horas possibilitou uma maior formação da PpIX, tal fluorescência foi observada em 2cm de profundidade (figura 4B).

6.3 FOTODETECÇÃO DA PPIX
A emissão de fluorescência foi utilizada para visualizar a presença e o consumo do fotossensibilizador MAL.
As lesões foram monitoradas após a aplicação do creme para verificar a
produção da PpIX, assim como após a PDT para verificar o consumo deste fármaco após a realização da terapia.
As imagens de fluorescência são apresentadas na figura 5.
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FIGURA 5: IMAGEM DE FLUORESCÊNCIA DE PACIENTE COM NIC II A)
APÓS 3 HORAS DA APLICAÇÃO DO CREME E B) APÓS A PDT

As imagens da figura 5 revelam a fluorescência do colo uterino com lesão
neoplásica de alto grau (NIC II), porém a imagem não revela o local da lesão.
Após um período de três horas de aplicação do fotossensibilizador, foi evidenciada a fluorescência da PpIX em todo colo uterino (figura 4A). Após a irradiação por 21 minutos é observada a degradação completa do fotossensibilizador
(figura 5B).
Após um período de 10 horas de aplicação do creme foi possível observar o
aumento da intensidade da fluorescência no útero (figura 6A) em relação à fluorescência observada após 3 horas de aplicação do creme (figura 5A), esse aumento da intensidade da fluorescência é devido ao aumento do tempo de contato do
creme com o útero, que provavelmente permite maior produção de PpIX. Após a
irradiação por 21 minutos é observada a degradação do fotossensibilizador (figura 6B).
A fotodetecção da PpIX é importante para verificar a produção do fotossensibilizador e monitorar a PDT através de sua degradação.
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FIGURA 6: IMAGEM DE FLUORESCÊNCIA DE PACIENTE COM NIC II A)
APÓS 10 HORAS DA APLICAÇÃO DO CREME E B) APÓS A PDT

6.4 TRATAMENTO DAS NICS ALTO GRAU (NIC II/III) COM PDT E AVALIAÇÃO
PÓS-TRATAMENTO
A utilização da PDT para tratamentos das NICs alto grau é uma técnica
com grande potencial em relação à utilização dos tratamentos convencionais,
tais como CAF.
Na figura 7 é ilustrado o colo do útero de uma paciente após finalização da
PDT (figura 7A) e de uma paciente após finalização da CAF (figura 7B).

FIGURA 7: IMAGEM DE LUZ BRANCA DO COLO
DE ÚTERO A) APÓS PDT B) APÓS A CAF

Na figura 7A podemos observar que a PDT não danifica o epitélio, no entanto causa hidrorreia e em alguns casos foi observado edema no colo do útero,
já na CAF, figura 7B podemos observar uma destruição do tecido, sendo que podem ocorrer efeitos adversos tais como hemorragias, traumatização de tecidos
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subjacentes, com uma formação de pedaços irregulares, estenose e estreitamento do canal cervical.
Nos protocolos clínicos utilizados no Ambulatório Saúde da Mulher em
Araraquara e no Pérola Byinton foram observados, durante e após a PDT, que
nenhuma das pacientes apresentou necrose local, descamação, cicatrizes, ou
uma mudança significativa no local da junção escamocolunar. No entanto, as
pacientes relatam uma sensação suportável de cólica durante o procedimento e
foi observada uma hidrorreia vaginal leve que se manteve por volta de sete dias
após a PDT.
No Ambulatório Saúde da Mulher em Araraquara foram tratadas sete pacientes com NIC alto grau, sendo que três dessas pacientes com diagnóstico de
NIC II e quatro com NIC III e 75% dessas pacientes apresentaram resultado de
captura híbrida positivo para HPV oncológico. Os primeiros resultados clínicos,
mostrados na tabela 2, revelam que duas pacientes com NIC II após 60 dias de
PDT apresentaram regressão e ausência da lesão, no entanto, três pacientes com
NIC III após 60 dias continuaram com a lesão e estamos aguardando os demais
resultados clínicos.

TABELA 2: RESULTADO CLÍNICO DAS PACIENTES COM NIC II/III
TRATADAS COM 2 SESSÕES DE PDT E DOSE DE LUZ DE 180J/CM2

CASO

DATA

PACIENTE

IDADE

TIPO DE
LESÃO

LESÃO

RESULTADO
APÓS PDT

1

01/04/15

ACRS

28

NIC II

2H

REGRESSÃO
PARA NIC I

15/04/15

GMSC

41

NIC III/
CARCINOMA
IN SITU

12H

CARCINOMA
EPIDERMOIDE
INVASIVO
GRAU I

29/04/15

AMC

20

NIC II

11H

NEGATIVO
PARA NIC

4

30/09/15

PAR

22

NIC III

12H

POSITIVA
PARA NIC III

5

07/10/15

EMST

34

NIC III

3,7 E 12H

AGUARDANDO
RESULTADO

6

14/10/15

CML

49

NIC III

6H

POSITIVA
PARA NIC III

7

11/11/15

MAS

22

NIC II

12H

AGUARDANDO
RESULTADO

2
3
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Baseado no protocolo utilizado no Ambulatório Saúde da Mulher em Araraquara podemos sugerir que as lesões para NIC II estão respondendo bem ao
protocolo.
No Hospital Pérola Byington em São Paulo foram tratadas quatorze pacientes com NIC II, das quais apresentaram resultados de genotipagem de HPV
positivo para o 16 e também para os demais grupos. Os primeiros resultados
clínicos após 90 dias de tratamento mostraram que duas pacientes com NIC II
apresentaram normalidade nos resultados de colpocitologia oncológica, ou seja,
ausência da lesão, e estamos aguardando os demais resultados clínicos.
Os protocolos estão se mostrando promissores para tratamento de NIC II,
porém, como visto no estudo de penetração do creme, o tempo de aplicação de 10
horas possibilitou visualizar a maior formação de PpIX, indicando que esse tempo pode ser o ideal para o protocolo clínico, no entanto é necessário aumentar o
número de pacientes para consolidar um protocolo clínico, e novas abordagens
serão necessárias para o tratamento de NIC III.

7 CONCLUSÕES
Podemos concluir que a PDT é uma técnica promissora para tratamento
das neoplasias, sendo uma técnica alternativa aos tratamentos convencionais,
com principal atrativo por ser uma técnica não invasiva.
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RESUMO
Diversos bioprocessos podem ajudar na remoção de contaminantes, favorecendo, assim, a recuperação de regiões de manguezal afetadas por hidrocarbonetos persistentes em seus sedimentos. O presente projeto tem como principal
objetivo desenvolver um sistema de multibioprocesso tecnológico, que será
composto cineticamente de atenuação natural, seguido do tratamento com fungos degradadores de contaminantes, com utilização ainda de plantas de manguezal reconhecidamente como tolerantes e metabolizadoras de substâncias derivadas do petróleo. Neste estudo, o multibioprocesso criado será aplicado a um
sedimento coletado na parte norte da Baía de Todos os Santos, Bahia. Em um
estudo piloto, esse sedimento será contaminado com óleo da Bacia do Recôncavo, a uma concentração média de 1% (w/w). Os bioprocessos (derivados da atenuação com fungos e plantas de manguezal) serão testados separadamente e
como etapa final do projeto será montado um sistema sequencial com o objetivo
de remover mais eficientemente o óleo contido no sedimento. Espera-se que, se
as técnicas biotecnológicas forem utilizadas de uma forma sequenciada, aumentará significativamente a degradação das diferentes concentrações e composições do petróleo em menores tempos. Assim, almeja-se a geração de um produto tecnológico eficiente, economicamente viável e de fácil aplicação em áreas de
manguezal (costeiras) impactadas por atividades petrolíferas, que possa, ainda,
aumentar a qualidade de vida das comunidades e ecossistemas influenciados por
essas ações industriais.

1 INTRODUÇÃO
Seja como fonte de energia ou como matéria-prima para a obtenção de
milhares de sustâncias e produtos de uso cotidiano, o petróleo é o recurso natural não renovável mais utilizado pelo homem em muitas atividades industriais.
Infelizmente, o uso do petróleo também gera outros efeitos inaceitáveis para a
humanidade e, em especial, para a natureza e o ambiente. Têm sido reportados
muitos incidentes de vazamentos de petróleo e seus derivados em várias regiões
do mundo (NOAA, 2016; BRITO, 2008; WANG et al., 1999), sendo que os dados da
ITOPF (International Tanker Owners Pollution Federation Limited) estimam que
cerca de 5,66 milhões de toneladas de petróleo tenham sido lançadas nos ocea-
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nos entre 1970 e 2011 (ITOPF, 2016).
Em casos de impacto na natureza, a atenuação natural é o processo de
recuperação das áreas afetadas mais recorrente. Há muitos estudos em relação
aos mecanismos implícitos da degradação do petróleo, e é bem sabido que cada
tipo de óleo apresenta tópicos únicos no seu processo degradativo, não só associados às suas características físico-químicas, mas também altamente influenciados pelos fatores biogeofísico-químicos da área ou região afetada (YIM et al.,
2011; CHRISTENSEN e GIORGIO, 2007; PETERS et al., 2005; WANG et al., 1999).
Os estudos do tempo de residência, do intemperismo e das rotas de degradação de um determinado tipo de petróleo vão gerar informações relevantes no
que se refere ao processo de remediação em caso de vazamentos (MÁRQUEZ,
2011; GALLEGO et al., 2010; BRITO et al., 2009; BRITO, 2008; SOUZA e TRIGUIS,
2005). Além disso, levam ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas de
inovação (métodos físicos, químicos e biológicos), para lidar com a poluição por
hidrocarbonetos, tanto no mar como em linhas costeiras (SOUZA, 2003).
Os tratamentos biológicos, denominados de biorremediação, têm se destacado ao longo dos últimos anos como uma solução efetiva para a eliminar diversos poluentes, entre eles os produtos do petróleo, óleo cru e graxas. Esses
métodos tecnológicos são favorecidos por serem ecologicamente corretos, mais
limpos, com custos baixos e de fácil aplicação em grande escala, além de não
alterar o equilíbrio dos ecossistemas (YEUNG et al., 1997).
Dadas as características geoquímicas do petróleo, para que ocorra a biodegradação total, faz-se necessária uma assembleia ou pool de microrganismos,
capazes de degradar todos os compostos contidos no mesmo. Com isso, várias
pesquisas internacionais têm proposto a utilização de culturas mistas para fins
de biorremediação (TANODEBRAH et al., 1999; VENOSA et al., 1996; CHHATRE et
al., 1996; COOKSON, 1995; RAMBELOARISOA et al., 1984).
Na segunda metade do século XX, inúmeros acidentes ambientais envolvendo derrames de óleo ocorreram na região norte da Baía de Todos os Santos
(BTS), Bahia, atingindo os manguezais da localidade. Depois de cinquenta anos
de convívio com derrames e vazamentos de óleo e derivados, a região é apontada
pela literatura especializada como uma área contaminada por hidrocarbonetos
de petróleo. Com isso, várias pesquisas e propostas inovadoras vêm sendo desenvolvidas na tentativa de minimizar os efeitos causados por essas contaminações (VEIGA, 2003).
Em teoria, solos e sedimentos contaminados com esses compostos podem
ser tratados utilizando-se diferentes ferramentas de limpeza, criando inúmeras
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propostas tecnológicas, gerando novas ideias. A biorremediação e a fitorremediação têm sido reconhecidas como métodos menos invasivos e têm se mostrado
ferramentas inovadoras, eficazes para o tratamento de derrames de petróleo,
sendo modalidades promissoras para a mineralização desses compostos orgânicos na região impactada (LIMA, 2010).
Diversos trabalhos (MOREIRA, 2011; LIMA, 2010; SANTANA, 2008) desenvolvidos em áreas contaminadas da BTS obtiveram bons resultados, mas observou-se também a necessidade de se fazer ajustes para que fossem conseguidos
resultados mais satisfatórios quanto a degradação do óleo total. Verificou-se,
nos trabalhos citados acima, que algumas frações dos hidrocarbonetos não haviam sido degradadas, a exemplo de alguns biomarcadores (hidrocarbonetos saturados), alguns hidrocarbonetos aromáticos com alta complexidade e, de forma
constante, a não degradação da fração das resinas e asfaltemos.
Esta pesquisa busca a implementação de um multibioprocesso de remediação de áreas costeiras, e, mais especificamente, de zonas de manguezais impactadas por atividades petrolíferas. Acredita-se que, se essa técnica biotecnológica com grande cunho tecnológico for aplicada de forma sequenciada,
potencializará capacidades degradativas em relação às diferentes concentrações
e composições do petróleo no tempo. Sendo assim, será possível gerar um produto tecnológico eficiente, economicamente viável e de fácil aplicação em áreas
de manguezal (costeiras) impactadas por atividades petrolíferas.

2 OBJETIVOS
Com o propósito de conseguir o alvo do projeto, planeja-se o seguinte esquema de pesquisa e trabalho:

OBJETIVO GERAL
Desenvolver multibioprocesso de remediação, a partir do uso de biotecnologias sistematizadas e sequenciadas, para recuperação de manguezais impactados por atividades petrolíferas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Coletar e caracterizar física e biogeoquimicamente sedimentos de zonas

de manguezal da porção nordeste da Baía de Todos os Santos, para utilização no
experimento.
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•

Caracterizar física e geoquimicamente amostras de petróleo bruto da

•

Avaliar a interação entre o óleo e o sedimento usado (capacidade de

•

Selecionar espécies vegetais de mangue com capacidade para degradar

•

Selecionar e isolar microrganismos em sedimentos de manguezal e na

Bacia do Recôncavo, a serem utilizadas durante o experimento.
agregação).
compostos do petróleo.
rizosfera de espécies de mangue selecionadas, com capacidade para degradar
compostos do petróleo.

•

Produzir espécies vegetais de mangue associadas a microrganismos em

•

Desenvolver processos tecnológicos de biorremediação e fitorremedia-

protótipos de biorreatores em imersão temporária.
ção em condições laboratoriais controladas e aplicar experimentalmente em escala piloto.

• Desenvolver protótipos de biorreatores de imersão temporária para tes-

tar consórcios de fungos capazes de degradar compostos de petróleo.

• Avaliar a eficiência do multibioprocesso desenvolvido para a degradação

do petróleo em sedimentos de zonas de manguezal da porção nordeste da Baía de
Todos os Santos.

3 METODOLOGIA
TRABALHOS DE ESCRITÓRIO
Para revisão literária do presente trabalho foram utilizados livros, trabalhos monográficos, dissertações e teses desenvolvidas local e regionalmente,
utilizando o acervo da Biblioteca da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e de
outras Universidades. Serão utilizados artigos de sites governamentais e do Portal de Periódicos da CAPES relacionados com o tema do trabalho. Foi realizado
levantamento bibliográfico sobre a região, sobre métodos de tratamento de
amostras em laboratório e referenciais teóricos sobre as temáticas a serem abordadas no trabalho. Tais pesquisas servirão de embasamento para todo o desenvolvimento do projeto.
Todos os dados gerados serão analisados de forma comparativa com dados
da literatura, sendo também submetidos a tratamento estatístico, tendo como
base a estatística multivariada aplicada a estudos e pesquisas ambientais (CHRISTENSEN; TOMASI, 2007; SEBASTIÃO; SOARES, 1997; FINGAS, 1995). Além da
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utilização das análises estatísticas descritivas, para alcançar o objetivo proposto,
será utilizado para o tratamento estatístico o aplicativo Statistitcs for Windows,
versão 7.0 da Statsoft Inc.
Os resultados obtidos servirão para construção dos relatórios e protocolos.
Serão publicados/apresentados trabalhos, contendo resultados parciais e finais,
em revistas técnicas especializadas e, em congressos e reuniões científicas. Parte desses resultados irá compor o Relatório Final incluso no âmbito geral da Proposta. Deverão ainda ser(em) depositada(s) patente(s), referente(s) ao(s) produto(s) de inovação biotecnológica obtido(s) da pesquisa.

TRABALHOS DE CAMPO
Os trabalhos de campo consistirão:

• na caracterização do sedimento que será utilizado nos experimentos, na

avaliação da interação entre óleo e o sedimento usado;

•

na seleção de espécies vegetais de mangue com capacidade para degra-

dar compostos do petróleo;

• na seleção e isolamento de microrganismos em sedimentos de mangue-

zal e na rizosfera de espécies de mangue selecionadas com capacidade para degradar compostos orgânicos, onde será montado um experimento piloto.

•

no cultivo de espécies vegetais de mangue associadas a microrganismos

•

no desenvolvimento de processos tecnológicos de biorremediação e fi-

em protótipos de biorreatores em imersão temporária.
torremediação em condições laboratoriais controladas e aplicação experimental
em escala piloto, onde serão montados dois experimentos;

•

no desenvolvimento de protótipos de biorreatores de imersão temporá-

•

e na avaliação física e biogeoquímica da eficiência do multibioprocesso

ria para testar os consórcios de fungos capazes de degradar compostos de petróleo;

na degradação do petróleo no sedimento de manguezal, onde será montado o
sistema sequenciado de processos de remediação que trata do multibioprocesso
propriamente dito.

ÁREA DE ESTUDO
O projeto foi desenvolvido através de experimentos em escala laboratorial
no Laboratório de Processos Tecnológicos de Biorremediação (figura 1), localizado nas imediações dos municípios de Madre de Deus, Candeias e São Francisco
do Conde (figura 2). Esse laboratório foi construído sob os auspícios do Projeto
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intitulado “Rede Cooperativa em Recuperação de Áreas Contaminadas por Atividades Petrolíferas” – RECUPETRO – Convênios FINEP e Petrobras.

FIGURA 1 - LABORATÓRIO DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS DE BIORREMEDIAÇÃO

Fonte: as autores (2015)

A área de amostragem é representativa do ecossistema manguezal e está
localizada nas cercanias do rio São Paulo, nas coordenadas 12º 44’ 26,0” (S) e
38º 31’ 53,9” (W). Trata-se de uma área que não se encontra contaminada por
atividades petrolíferas.

FIGURA 2 - MAPA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO. A) MAPA DE
SITUAÇÃO DA BTS; B) FOTOGRAFIA AÉREA DA ÁREA DE AMOSTRAGEM. FONTE:
MODIFICADO DA FOLHA DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS: SD-24-X-A-IV

Fonte: BAHIA (2004).
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COLETA E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-BIOGEOQUÍMICA DO SEDIMENTO PARA
UTILIZAÇÃO NO EXPERIMENTO
O sedimento foi coletado em áreas que não se encontram contaminadas
por atividades petrolíferas. Foram coletados 30 cm de sedimento, com auxílio de
um testemunhador, em locais de deposição lamosa, na parte do manguezal mais
próxima às zonas marginais, em locais geralmente inundáveis. Para caracterização física e biogeoquímica, foram avaliados a contagem e isolamento de microrganismos, a granulometria, o teor de matéria orgânica e a determinação dos
elementos: V, Ni, Cr, Pb, Cd, Cu, K, P, N2.

AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO ENTRE ÓLEO E O SEDIMENTO USADO
(CAPACIDADE DE AGREGAÇÃO)
Antes da realização dos experimentos de biorremediação e fitorremediação, cujo objetivo será a montagem de um multibioprocesso, foram realizados
pré-testes em microescala por meio de erlenmeyers e mesa agitadora reciprocante, com os possíveis sedimentos coletados em diferentes áreas (Ensaio 1 e 2).
A partir de então foi realizada a escolha mais adequada da razão óleo/sedimento,
a partir da determinação da capacidade de agregação do sedimento que potencializa a formação dos OSAs (Agregados Óleo-Material Particulado em Suspensão).
Ensaio 1
O teste tem o objetivo de determinar a capacidade de agregação de cada
sedimento (previamente caracterizado). O experimento foi conduzido em laboratório, com erlenmeyers de 250mL e mesa agitadora reciprocante. Foram seis
réplicas por tipo de sedimento, totalizando 18 ensaios. Cada erlenmeyer deverá
conter 200mg/L de sedimento em suspensão e aproximadamente 31mg de óleo
(Moreira, 2013, adaptado de Khelifa et al., 2002).
Ensaio 2
O teste tem o objetivo de otimizar a quantidade de sedimento utilizada nas
unidades de simulação através da determinação da razão óleo/sedimento que
propicia a maior agregação. O experimento foi conduzido em laboratório, com
erlenmeyers de 250 mL e mesa agitadora, seguindo-se o fluxograma abaixo (figura 3). Foram testadas quatro razões óleo/sedimento (R): R1: 1:0,5; R2: 1:1; R3:
1:2; R4: 1:5. Foram três réplicas por tipo de sedimento, totalizando 36 ensaios.
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FIGURA 3 - DELINEAMENTO DO ENSAIO 2. SEDIMENTO 1 = SEDIMENTO DA PRAIA
DISSIPATIVA; SEDIMENTO 2 = SEDIMENTO DA PRAIA REFLETIVA; SEDIMENTO 3 =
SEDIMENTO ARGILOSO. R1 = RAZÃO ÓLEO/SEDIMENTO 1:0,5; R2 = RAZÃO ÓLEO/
SEDIMENTO 1:1; R3 = RAZÃO ÓLEO/SEDIMENTO 1:2; R4 = RAZÃO ÓLEO/SEDIMENTO 1:5
ENSAIO 2
SEDIMENTO 1
R1

R2

R3

SEDIMENTO 2
R4

R1

R2

R3

SEDIMENTO 3
R4

R1

R2

R3

R4

SELEÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS DE MANGUE COM CAPACIDADE PARA
DEGRADAR COMPOSTOS DO PETRÓLEO
Coleta das espécies vegetais
Para seleção das espécies que irão compor o multibioprocesso final, inicialmente foram coletadas sementes das espécies em uma zona intermareal, durante a maré baixa. Em uma casa de vegetação, essas sementes foram submetidas a tratamentos de sedimentos de manguezal contaminado artificialmente por
petróleo. Aquelas que permanecerem vivas durante 90 dias serão pré-selecionadas para os testes do multibioprocesso.
Montagem do experimento
Prioritariamente foram montados nas Unidades de simulação os três bioprocessos (figura 4) que posteriormente poderão compor o multibioprocesso de
remediação, objetivo do presente Projeto, com monitoramento durante 90 dias:
1) Fitotecnologia I - serão submetidas mudas de mangue preto (Avicennia
schaueriana, que serão pré-selecionadas em pesquisa piloto), em sedimentos de
manguezal contaminados com concentrações conhecidas de hidrocarbonetos totais de petróleo e metais traços;
2) Fitotecnologia II – serão submetidas mudas de mangue vermelho (Rizophora mangle, que serão pré-selecionadas em pesquisa piloto), em sedimentos
de manguezal contaminados com concentrações conhecidas de hidrocarbonetos
totais de petróleo e metais traços;
3) Fitotecnologia III – serão submetidas mudas de mangue branco (Laguncularia racemosa que serão pré-selecionadas em pesquisa piloto), em sedimentos de manguezal contaminados com concentrações conhecidas de hidrocarbonetos totais de petróleo e metais traços.
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FIGURA 4 - DELINEAMENTO DOS BIOPROCESSOS DE FITORREMEDIAÇÃO
BIOPROCESSOS DE FITORREMEDIAÇÃO
FITOTECNOLOGIA I

FITOTECNOLOGIA II

FITOTECNOLOGIA III

AVICENNIA SCHAUERIANA

RIZOPHORA MANGLE

LAGUNCULARIA RACEMOSA

Nos três modelos foram avaliados os mecanismos dessas espécies no desempenho da fitorremediação: fitodegradação, fitoestimulação e rizodegradação. A partir dessa avaliação, as espécies mais eficientes foram pré-selecionadas
para compor o multibioprocesso.

SELEÇÃO E ISOLAMENTO DE MICRORGANISMOS EM SEDIMENTOS DE
MANGUEZAL E NA RIZOSFERA DE ESPÉCIES DE MANGUE SELECIONADAS
COM CAPACIDADE PARA DEGRADAR COMPOSTOS ORGÂNICOS
O experimento consistirá na investigação de fungos e bactérias específicos
degradadores de compostos orgânicos. O sedimento rizosférico foi contaminado
pelas principais frações do petróleo (hidrocarbonetos saturados e aromáticos e
compostos NSO). A partir desse isolamento foram obtidos fungos específicos
com capacidade de degradar cada fração separadamente onde posteriormente
foram selecionados os fungos e bactérias mais eficazes para formação de consórcios para degradação do óleo total. O óleo bruto utilizado no experimento será
o da Bacia do Recôncavo, e este será fracionado por cromatografia líquida (descrito nos itens subsequentes).
Coleta de substrato (sedimento + rizosfera)
Foi coletado sedimento rizosférico, com auxílio de um testemunhador,
quatro representantes da camada fina de sedimento aderente às raízes em locais
de deposição lamosa, na parte do manguezal mais próxima às zonas marginais,
em locais geralmente inundáveis. As amostras foram homogeneizadas e acondicionas em quentinhas e mantidas a temperatura baixa em caixas térmicas.
Montagem do experimento
Os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de Microbiologia do
Núcleo de Estudos Ambientais (NEA) e teve duração de 30 dias. Foram montados
em erlenmeyers de 500 mL e em triplicata (figura 5). Comporão um total de 12
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erlenmeyers. Neles foram adicionados 500g de testemunho do sedimento limpo
(sedimento sem indício de contaminação por hidrocarbonetos). Após colocar o
sedimento nos erlenmeyers o sedimento foi contaminado com as frações (hidrocarbonetos saturados e aromáticos, compostos NSO), o equivalente a aproximadamente 1%, em peso do substrato. O fracionamento dos óleos foi feito através
de cromatografia líquida, método a vácuo (Protocolo Produção Tecnológica Lima
et al., 2013).

FIGURA 5 - DELINEAMENTO ILUSTRATIVO DO EXPERIMENTO PARA ISOLAMENTO DE
MICRORGANISMOS. R1, R2 E R3 - TRIPLICATAS DE CADA EXPERIMENTO
EXPERIMENTO: ISOLAMENTO MICRORGANISMOS
SEDIMENTO LIMPO
R1

R2

R3

SEDIMENTO + FRAÇÃO
DE HC SATURADOS
R1

R2

R3

SEDIMENTO + FRAÇÃO DE
HC AROMÁTICOS
R1

R2

R3

SEDIMENTO + FRAÇÃO DE
COMPOSTOS NSO
R1

R2

R3

Retirada de amostras
Após 30 dias as amostras foram retiradas dos erlenmeyers para serem realizadas as análises microbiológicas necessárias (tabela 1). Ainda a partir deste
experimento foram cumpridas as atividades propostas de formação de consórcios, imobilização e identificação dos mesmos (em andamento). Os consórcios
obtidos neste experimento foram utilizados tanto em testes de biorremediação
quanto de fitorremediação (que serão descritos posteriormente).

TABELA 1 - TABELA DAS ANÁLISES A SEREM REALIZADAS NO EXPERIMENTO 1

INTERVALO DE
TEMPO

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

10 DIA

CONTAGEM DE BACTÉRIAS E FUNGOS. ISOLAMENTO DE FUNGOS E SELEÇÃO DE FUNGOS.

300 DIA

CONTAGEM DE BACTÉRIAS E FUNGOS. ISOLAMENTO DE FUNGOS E SELEÇÃO DE FUNGOS.

SEDIMENTO RIZOSFÉRICO
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CULTIVO DE ESPÉCIES VEGETAIS DE MANGUE ASSOCIADAS A
MICRORGANISMOS, EM PROTÓTIPOS DE BIORREATORES EM IMERSÃO
TEMPORÁRIA
Esse experimento ainda se encontra em fase de desenvolvimento. O principal objetivo dessa meta será construir protótipos de biorreatores de imersão
temporária, utilizando frascos de vidro com capacidade para 5 L e filtros de ar,
interligados por tubos flexíveis. Serão utilizados dois biorreatores para o crescimento da vegetação de manguezal consorciada com fungos e bactérias, e um
biorreator terá o controle sem fungos (figura 6).

FIGURA 6 – DELINEAMENTO DE TESTES EM BIORREATORES
TESTES EM BIORREATORES
SEDIMENTO LIMPO

SEDIMENTO + ÓLEO + SEMENTE +
CÉLULAS FÚNGICAS

SEDIMENTO + ÓLEO + SEMENTE +
CÉLULAS FÚNGICAS

DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS DE BIORREMEDIAÇÃO E
FITORREMEDIAÇÃO EM CONDIÇÕES LABORATORIAIS CONTROLADAS E
APLICAÇÃO EXPERIMENTAL EM ESCALA PILOTO
Em condições laboratoriais controladas
Coleta de substrato (sedimento)
Para montagem deste experimento o sedimento foi coletado no mesmo
local descrito para o experimento anterior.
Montagem do experimento
O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Microbiologia do Núcleo de Estudos Ambientais, tendo como unidades de simulação as cubas de vidro
(aquários). Todos os ensaios foram realizados em triplicatas como mostra a tabela 2 e figura 7.
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TABELA 2 - DESCRIÇÃO DOS TRATAMENTOS
TRATAMENTOS

DESCRIÇÃO DOS TRATAMENTOS

CONTROLE 1

SEDIMENTO ESTERILIZADO

CONTROLE 2

SEDIMENTO ESTERILIZADO + ÓLEO

BIORREMEDIAÇÃO 1

SEDIMENTO ESTERILIZADO + ÓLEO + CONSÓRCIO IMOBILIZADO TIPO 1 (FOLHA DE
VEGETAÇÃO DE MANGUE) COMO BIOESTIMULADORES

BIORREMEDIAÇÃO 2

SEDIMENTO ESTERILIZADO + ÓLEO + CONSÓRCIO IMOBILIZADO TIPO 2 (FIBRA DE
COCO) COMO BIOESTIMULADORES

FITORREMEDIAÇÃO 1

SEDIMENTO ESTERILIZADO + ÓLEO + ESPÉCIE SELECIONADA 1 +
CONSÓRCIOS DE FUNGOS

FITORREMEDIAÇÃO 2

SEDIMENTO ESTERILIZADO + ÓLEO + ESPÉCIE SELECIONADA 2 +
CONSÓRCIOS DE FUNGOS

Obs.: a fase de biorremediação ainda está em desenvolvimento.

FIGURA 7 - DELINEAMENTO ILUSTRATIVO DO EXPERIMENTO DE BIORREMEDIAÇÃO E
FITORREMEDIAÇÃO EM CONDIÇÕES LABORATORIAIS
EXPERIMENTO DE BIORREMEDIAÇÃO E FITORREMEDIAÇÃO EM CONDIÇÕES LABORATORIAIS
SEDIMENTO LIMPO

R1

R2

R3

SEDIMENTO + ÓLEO

R1

R2

R3

BIORREMEDIAÇÃO 1

R1

R2

R3

BIORREMEDIAÇÃO 2

R1

R2

R3

FITORREMEDIAÇÃO 1

FITORREMEDIAÇÃO 2

R1

R1

R2

R3

R2

R3

Monitoramento das unidades de simulação
Para o experimento foi realizado: 1) monitoramento geoquímico que consiste de: a) extração da fração orgânica; b) cromatografia gasosa e; c) cromatografia gasosa-acoplada a espectrometria de massas; 2) monitoramento químico
que consiste de: análise química para determinação dos teores de Nitrogênio
Total e P.; 3) monitoramento microbiológico que consiste em: a) avaliação quantitativa de bactérias e fungos; 4) monitoramento dos parâmetros físico-químicos, que consiste: a) análise de salinidade; b) oxigênio dissolvido, c) pH e d)
temperatura, esta medida deverá ser diária durante três meses. Os parâmetros
serão mensurados na água do estuário quando chegar ao aquário, e após duas
horas de simulação; 5) monitoramento toxicológico.

PRÊMIO MERCOSUL 2015

187

Retirada de amostra
As amostras de sedimento foram coletadas nos intervalos de 1, 15, 30, 45,
60, 75, 90,120 e 180 dias. A cada dia foi retirada uma proveta, essa amostra foi
homogeneizada em um recipiente de inox e separada em frações para determinações dos seguintes analitos: granulometria, compostos orgânicos, compostos
inorgânicos, contagem, identificação de fungos, contagem de bactérias, toxicologia. Foram coletadas amostras de água para determinação dos seguintes analitos: compostos orgânicos, compostos inorgânicos (tabela 3).

TABELA 3 - ANÁLISES A SEREM REALIZADAS AO LONGO DO EXPERIMENTO
INTERVALO
DE TEMPO
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ANÁLISES
SEDIMENTO

ÁGUA

10 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL,
FÓSFORO, METAIS E CARBONO ORGÂNICO); COMPOSTOS
ORGÂNICOS; GRANULOMETRIA; TOXICOLOGIA;
MICROBIOLOGIA (FUNGOS E BACTÉRIAS).

COMPOSTOS INORGÂNICOS
(NITRITO, FÓSFORO E METAIS);
COMPOSTOS ORGÂNICOS;
TOXICOLOGIA.

150 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL E
FÓSFORO); COMPOSTOS ORGÂNICOS; MICROBIOLOGIA
(FUNGOS E BACTÉRIAS).

-

300 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL E
FÓSFORO); COMPOSTOS ORGÂNICOS; MICROBIOLOGIA
(FUNGOS E BACTÉRIAS).

-

450 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL,
FÓSFORO, METAIS E CARBONO ORGÂNICO);
GRANULOMETRIA; TOXICOLOGIA E COMPOSTOS
ORGÂNICOS.

-

600 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL E
FÓSFORO); COMPOSTOS ORGÂNICOS; MICROBIOLOGIA
(FUNGOS E BACTÉRIAS).

-

750 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL E
FÓSFORO); COMPOSTOS ORGÂNICOS; MICROBIOLOGIA
(FUNGOS E BACTÉRIAS).

-

900 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL E
FÓSFORO); COMPOSTOS ORGÂNICOS; MICROBIOLOGIA
(FUNGOS E BACTÉRIAS).

COMPOSTOS INORGÂNICOS
(NITRITO, FÓSFORO E METAIS);
COMPOSTOS ORGÂNICOS;
TOXICOLOGIA.

1200 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL E
FÓSFORO); COMPOSTOS ORGÂNICOS; MICROBIOLOGIA
(FUNGOS E BACTÉRIAS).

-

1800 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL E
FÓSFORO); COMPOSTOS ORGÂNICOS; MICROBIOLOGIA
(FUNGOS E BACTÉRIAS).

COMPOSTOS INORGÂNICOS
(NITRITO, FÓSFORO E METAIS);
COMPOSTOS ORGÂNICOS;
TOXICOLOGIA.

DESENVOLVIMENTO DE MULTIBIOPROCESSO DE REMEDIÇÃO APLICÁVEL EM
ÁREAS COSTEIRAS IMPACTADAS POR ATIVIDADES PETROLÍFERAS - DEMBPETRO

APLICAÇÃO EXPERIMENTAL EM ESCALA PILOTO (FASE EM DESENVOLVIMENTO)
O experimento consiste na reprodução do experimento anterior em escala
piloto em condições naturais. A principal diferença entre os dois experimentos é
que o sedimento e a água utilizada para montagem do experimento não serão
esterilizados. Será reproduzido com o intuito de testar em condição mais próxima da real.

DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS DE BIORREATORES DE IMERSÃO
TEMPORÁRIA PARA TESTAR OS CONSÓRCIOS DE FUNGOS E BACTÉRIAS
CAPAZES DE DEGRADAR COMPOSTOS DE PETRÓLEO
Coleta de substrato (sedimento)
Para montagem deste experimento o sedimento foi coletado no mesmo
local descrito para os experimentos anteriores.
Montagem do experimento
Foram construídos protótipos de biorreatores de imersão temporária, utilizando frascos de vidro com capacidade para 2 L, filtros de ar e interligados por
tubos flexíveis (figura 8).
Os protótipos possuíram um sistema de injeção de ar forçado, injetado
com auxílio de uma bomba de vácuo. Foi colocado em cada frasco 500g de sedimento + 1% do óleo da bacia do recôncavo + consórcio imobilizado 1 ou 2
Foram utilizados dois biorreatores para incubação dos fungos e bactérias
estudados e um como controle sem fungos e bactérias (figura 9).

FIGURA 8 - ESQUEMA DO PROTÓTIPO DE BIORREATOR DE IMERSÃO TEMPORÁRIA

(Protocolo Produção Tecnológica Lima et al., 2013)
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FIGURA 9 - DELINEAMENTO DE TESTES EM BIORREATORES
TESTES EM BIORREATORES
SEDIMENTO LIMPO

SEDIMENTO + ÓLEO + CONSÓRCIO
IMOBILIZADO 1

SEDIMENTO + ÓLEO + CONSÓRCIO
IMOBILIZADO 2

Simulação do experimento
O método é de fácil execução, sendo o processo que ocorre no protótipo
assim descrito: a fase estacionária ou de emersão é quando a água está no frasco
1. O processo de imersão é iniciado quando a bomba é acionada pelo temporizador. O ar filtrado entra no frasco 1 e, com o aumento da pressão, transfere o meio
líquido para o frasco 2 através dos tubos flexíveis interligados, simulando assim
a maré alta. Durante essa fase, o ar que entra no sistema provoca a formação de
bolhas que vão contribuir para a oxigenação. Terminada a fase de imersão, a
bomba é ativada no sistema oposto e a água migra do compartimento 2 para 1
pelo mesmo tubo flexível, simulando o processo de descida da maré.
Retirada de amostras
As amostras de sedimento foram coletadas nos intervalos de 1, 30, 60, 90
e 120 dias. A coleta consistiu da amostragem de 100g de sedimento, onde essa
amostra foi homogeneizada em um recipiente de inox e separada em frações
para determinações dos seguintes analitos: granulometria, compostos orgânicos, compostos inorgânicos, contagem e identificação de fungos, contagem de
bactérias e toxicologia. (tabela 4).
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TABELA 4 - TABELA DAS ANÁLISES A SEREM REALIZADAS
AO LONGO DOS TESTES EM BIORREATORES

INTERVALO
DE TEMPO

SEDIMENTO

10 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL, FÓSFORO, METAIS E CARBONO
ORGÂNICO); COMPOSTOS ORGÂNICOS; GRANULOMETRIA; TOXICOLOGIA; MICROBIOLOGIA
(FUNGOS E BACTÉRIAS).

300 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL E FÓSFORO,); COMPOSTOS ORGÂNICOS;
MICROBIOLOGIA (FUNGOS E BACTÉRIAS).

600 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL E FÓSFORO,); COMPOSTOS ORGÂNICOS;
MICROBIOLOGIA (FUNGOS E BACTÉRIAS).

900 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL E FÓSFORO,); COMPOSTOS ORGÂNICOS;
MICROBIOLOGIA (FUNGOS E BACTÉRIAS).

1200 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL E FÓSFORO,); COMPOSTOS ORGÂNICOS;
MICROBIOLOGIA (FUNGOS E BACTÉRIAS).

Monitoramento dos biorreatores
Para os teste em biorreatores foi realizado: 1) monitoramento geoquímico
que consiste de: a) extração da fração orgânica; b) cromatografia gasosa e; c)
cromatografia gasosa-acoplada a espectrometria de massas; 2) monitoramento
químico que consiste de: análise química para determinação dos teores de Nitrogênio Total e P; 3) monitoramento microbiológico que consiste na: a) avaliação
quantitativa de bactérias e fungos; 4) monitoramento dos parâmetros físico-químicos que consiste: a) análise de salinidade; b) oxigênio dissolvido, c) pH e
d) temperatura, esta medida deverá ser diária durante três meses. Os parâmetros
serão mensurados na água do estuário quando chegar ao aquário e após duas
horas de simulação; 5) monitoramento toxicológico.

AVALIAÇÃO FÍSICA E BIOGEOQUÍMICA DA EFICIÊNCIA DO MULTIBIOPROCESSO
NA DEGRADAÇÃO DO PETRÓLEO NO SEDIMENTO DE MANGUEZAL
(EXPERIMENTO FINAL)
Esse experimento é processo final ainda a ser realizado.
Coleta de substrato (sedimento)
Para montagem deste experimento o sedimento será coletado no mesmo
local descrito para o experimento anterior.
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Montagem do experimento
O experimento será desenvolvido no Laboratório de Simulação de Processos
Tecnológicos tendo como unidades de simulação as cubas de vidro (aquários). Em
cada unidade de simulação serão testados os bioprocessos simultaneamente. Em
cada aquário será colocada uma bomba de oxigenação. O multibioprocesso será
realizado em triplicata como mostra a figura 10 e tabela 5.

FIGURA 10 - DELINEAMENTO ILUSTRATIVO DO MULTIBIOPROCESSO
MULTIBIOPROCESSO
SEDIMENTO LIMPO
R1

R2

R3

SEDIMENTO + ÓLEO
R1

R2

BIORREMEDIAÇÃO 1

R3

R1

R2

R3

FITORREMEDIAÇÃO 1
R1

R2

R3

TABELA 5 – DESCRIÇÃO DOS TRATAMENTOS

TRATAMENTOS

DESCRIÇÃO DOS TRATAMENTOS

CONTROLE 1

SEDIMENTO LIMPO

CONTROLE 2

SEDIMENTO + ÓLEO

BIORREMEDIAÇÃO 1

SEDIMENTO ESTERILIZADO + ÓLEO + CONSÓRCIO IMOBILIZADO TIPO 1

FITORREMEDIAÇÃO 1

SEDIMENTO ESTERILIZADO + ÓLEO + SEMENTES TRATADAS

O multibioprocesso seguirá as seguintes etapas:

•

primeira etapa: o sedimento será homogeneizado e transferido para as

•

segunda etapa: após dois dias será adicionado o óleo (1% em relação à

•

terceira etapa: após 15 dias será adicionado o consórcio de fungos imo-

•
•

quarta etapa: após 90 dias serão adicionados às sementes tratadas;

unidades de simulação (R1, R2 e R3);
quantidade de sedimento);
bilizado tipo 1 (biorremediação 1);
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o multibioprocesso encerrará com 180 dias.
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Simulação do experimento
A água para simular a maré será coletada do estuário do rio São Paulo, será
armazenada em tanques a cada semana de experimento. Um dia de simulação
consistirá nas seguintes etapas: colocar água nas unidades de simulação proveniente do tanque de armazenamento; após atingir o limite do aquário todas as
bombas de oxigenação serão ligadas e contadas duas horas de simulação; depois os
parâmetros físico-químicos (salinidade, OD, pH, EH e temperatura) serão mensurados e, por fim, os aquários serão parcialmente esvaziados. Os aquários não serão
esvaziados totalmente com o intuito de deixar o sedimento sempre em contato
com a água.
Monitoramento das unidades de simulação
Para o experimento será realizado: 1) monitoramento geoquímico que consiste de: a) extração da fração orgânica; b) cromatografia gasosa e; c) cromatografia gasosa-acoplada com espectrometria de massas; 2) monitoramento químico
que consiste de: análise química para determinação dos teores de Nitrogênio Total
e; P. 3) monitoramento microbiológico que consiste em: a) avaliação quantitativa
de bactérias e fungos; 4) monitoramento dos parâmetros físico-químicos que
consiste: a) análise de salinidade; b) oxigênio dissolvido, c) pH e d) temperatura,
esta medida deverá ser diária durante 3 meses. Os parâmetros serão mensurados
na água do estuário quando chegar ao aquário e após duas horas de simulação;
5) monitoramento toxicológico.
Retirada de amostras
As amostras de sedimento serão coletadas nos intervalos de 1, 15, 30, 45, 60,
75, 90,120 e 180 dias. A cada dia de coleta serão retirados 300g de sedimento, essa
amostra será homogeneizada em um recipiente de inox e separada em frações
para determinações dos seguintes analitos: granulometria, compostos orgânicos,
compostos inorgânicos, contagem, identificação de fungos, contagem de bactérias, toxicologia. Serão coletadas amostras de água para determinação dos seguintes analitos: compostos orgânicos, compostos inorgânicos (tabela 6).
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TABELA 6 - TABELA DAS ANÁLISES A SEREM
REALIZADAS AO LONGO DO EXPERIMENTO
INTERVALO
DE TEMPO

ANÁLISES
SEDIMENTO

ÁGUA

10 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL,
FÓSFORO, METAIS E CARBONO ORGÂNICO); COMPOSTOS
ORGÂNICOS; GRANULOMETRIA; TOXICOLOGIA;
MICROBIOLOGIA (FUNGOS E BACTÉRIAS).

COMPOSTOS INORGÂNICOS
(NITRITO, FÓSFORO E METAIS);
COMPOSTOS ORGÂNICOS;
TOXICOLOGIA.

150 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL E
FÓSFORO); COMPOSTOS ORGÂNICOS; MICROBIOLOGIA
(FUNGOS E BACTÉRIAS).

-

300 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL E
FÓSFORO,); COMPOSTOS ORGÂNICOS; MICROBIOLOGIA
(FUNGOS E BACTÉRIAS).

-

450 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL,
FÓSFORO, METAIS E CARBONO ORGÂNICO);
GRANULOMETRIA; TOXICOLOGIA E COMPOSTOS
ORGÂNICOS.

-

600 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL E
FÓSFORO); COMPOSTOS ORGÂNICOS; MICROBIOLOGIA
(FUNGOS E BACTÉRIAS).

-

750 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL E
FÓSFORO); COMPOSTOS ORGÂNICOS; MICROBIOLOGIA
(FUNGOS E BACTÉRIAS).

-

900 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL E
FÓSFORO); COMPOSTOS ORGÂNICOS; MICROBIOLOGIA
(FUNGOS E BACTÉRIAS).

COMPOSTOS INORGÂNICOS
(NITRITO, FÓSFORO E METAIS);
COMPOSTOS ORGÂNICOS;
TOXICOLOGIA.

1200 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL E
FÓSFORO); COMPOSTOS ORGÂNICOS; MICROBIOLOGIA
(FUNGOS E BACTÉRIAS).

-

1800 DIA

COMPOSTOS INORGÂNICOS (NITROGÊNIO TOTAL E
FÓSFORO); COMPOSTOS ORGÂNICOS; MICROBIOLOGIA
(FUNGOS E BACTÉRIAS).

COMPOSTOS INORGÂNICOS
(NITRITO, FÓSFORO E METAIS);
COMPOSTOS ORGÂNICOS;
TOXICOLOGIA.

TRABALHOS DE LABORATÓRIO
As amostras serão encaminhadas para o Laboratório de Estudos de Petróleo (LEPETRO) do Núcleo de Estudos Ambientais (NEA) do Instituto de Geociências (IGEO) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Estas análises serão realizadas no contexto de todos os experimentos.
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PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS
Análises físicas

PROCEDIMENTO

METODOLOGIA

GRANULOMETRIA

SERÁ UTILIZADO UM ANALISADOR DE PARTÍCULAS COM
DIFRAÇÃO A LASER MODELO CILAS 1064 E A CLASSIFICAÇÃO
SERÁ FEITA SEGUNDO FOLK E WARD (1957), USANDO SOFTWARE
ESTATÍSTICO

LIOFILIZAÇÃO

AS AMOSTRAS SERÃO LIOFILIZADAS EM UM LIOFILIZADOR L101
DA MARCA LIOTOP COM A FINALIDADE DE RETIRAR TODA
UMIDADE

DETERMINAÇÃO DO GRAU API
(DENSIDADE) EM AMOSTRAS DE ÓLEO

METODOLOGIA SEGUNDO VIDA40HDENSITY METER 115-230V
50\60 HZ

DETERMINAÇÃO DA VISCOSIDADE
DINÂMICA EM AMOSTRAS DE ÓLEO

METODOLOGIA SEGUNDO VISCO.HOUILLON 230V 1SOLAVANT
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Análises geoquímicas
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PROCEDIMENTO

METODOLOGIA

DETERMINAÇÃO DE FÓSFORO EM
SEDIMENTO

SERÁ UTILIZADO MÉTODO DE GRASSHOFF (1999), COM ALGUMAS
ADAPTAÇÕES

DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO TOTAL
EM SEDIMENTO

SERÁ DETERMINADO DE ACORDO SEGUNDO O MÉTODO DE
KJELDAHL POR VIA ÚMIDA (EMBRAPA, 1997)

DETERMINAÇÃO DE METAIS EM
SEDIMENTOS

SERÃO QUANTIFICADOS POR EXTRAÇÃO PARCIAL E UTILIZADA
ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA (FAAS), MODELO
MARCA VARIAN, MODELO AA 220FS E CORRETOR DE FUNDO COM
LÂMPADA DE DEUTÉRIO

DETERMINAÇÃO DE CARBONO
ORGÂNICO EM SEDIMENTO

SERÁ DETERMINADO PELO MÉTODO DE EMBRAPA, 2012

DETERMINAÇÃO DE HIDROCARBONETOS
SATURADOS E AROMÁTICOS E
COMPOSTOS NSO (RESINAS +
ASFALTENOS) EM SEDIMENTO,
MEDIANTE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA
EM COLUNA ABERTA

METODOLOGIA ADAPTADA DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E
VALIDADA NO LEPETRO/UFBA, NO QUAL SE USA SÍLICA COMO
FASE ESTACIONÁRIA, E COMO FASE MÓVEL: N-HEXANO PARA
ELUIR OS HIDROCARBONETOS SATURADOS; MISTURA 4:1
N-HEXANO:DICLOROMETANO, PARA OS HIDROCARBONETOS
AROMÁTICOS, E MISTURA 4:1 DE DICLOROMETANO:METANOL,
PARA OS COMPOSTOS NSO

DETERMINAÇÃO DO PERFIL DE
N-PARAFINAS DE NC8 ATE NC40 E
ISOPRENÓIDES (PRISTANO E FITANO),
MEDIANTE GC/FID

METODOLOGIA ADAPTADA DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO
CONHECIDA COMO “WHOLE OIL” OU FINGERPRINT, USANDO
CROMATOGRAFIA GASOSA COM DETECTOR DE IONIZAÇÃO DE
CHAMA. A ANÁLISE TEM SIDO VALIDADA NO LEPETRO/UFBA,
USANDO UMA COLUNA CAPILAR DB1-MS, DE
15M*0,25MM*0,25ΜM. O GÁS DE ARRASTE É O HE, COM UMA
TAXA DE AQUECIMENTO DE 100C/MIN DESDE 400C ATÉ 3000C, NO
MODO SPLITLESS E VOLUME DE INJEÇÃO DE 2ΜL. A
TEMPERATURA DO INJETOR É DE 2500C

DETERMINAÇÃO DO PERFIL DE
BIOMARCADORES EM FRAÇÃO DE
HIDROCARBONETOS SATURADOS,
MEDIANTE GC/MSD

METODOLOGIA ADAPTADA DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E
VALIDADA NO LEPETRO/UFBA EM CONVÊNIO COM LENEP/UENF,
USANDO CROMATOGRAFIA GASOSA ACOMPLADA A DETECTOR DE
MASSAS. SÃO MONITORADOS OS IONS MASSA M/Z191, M/Z217,
M/Z218, USANDO UMA COLUNA CAPILAR DB5-MS, DE
60M*0,25MM*0,25ΜM

DESIDRATAÇÃO DE AMOSTRAS DE ÓLEO

METODOLOGIA ADAPTADA DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E
VALIDADA NO LEPETRO/UFBA. TRATA-SE DE UM SISTEMA DE
DESIDRATAÇÃO EM MICROCOLUNA COM SULFATO DE SÓDIO
ANIDRO, COMO FASE ESTACIONÁRIA, USANDO DICLOROMETANO
COMO ELUENTE

EXTRAÇÃO SÓLIDO/LÍQUIDO, TIPO
SOXHLET

METODOLOGIA ADAPTADA DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E
VALIDADA NO LEPETRO/UFBA. TRATA-SE DE UM SISTEMA TIPO
SOXHLET COM CAPACIDADE DE ATÉ 25G DE AMOSTRA, USANDO
NO MÁXIMO 80ML DE SOLVENTE EXTRATOR. O TEMPO DA
ANÁLISE VAI DEPENDER DA QUANTIDADE DE MATERIAL SOLÚVEL,
PRESENTE NA AMOSTRA
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Análises biológicas

PROCEDIMENTO

METODOLOGIA

TOXICOLOGIA

TESTES DE TOXICIDADE LETAL E SUBLETAL SERÃO EMPREGADOS
USANDO O COPÉPODO TISBE BIMINIENSIS

BIOMETRIA DE FOLHA, CAULE E RAIZES

MÉTODO TRADICIONAL COM AUXÍLIO DE UM PAQUÍMETRO

Análises microbiológicas

PROCEDIMENTO

METODOLOGIA

CONTAGEM DE BACTÉRIAS

A CONTAGEM SERÁ BASEADA NA METODOLOGIA DE MICROGOTAS
(ROMEIRO, 2011)

CONTAGEM E ISOLAMENTO DE FUNGOS

A METODOLOGIA PARA CONTAGEM E ISOLAMENTO DOS FUNGOS
FILAMENTOSOS SERÁ ATRAVÉS DA TÉCNICA DE DILUIÇÃO E
REVESTIMENTO (GERBA E PEPPER, 2004)

SELEÇÃO DE FUNGOS DEGRADADORES

A METODOLOGIA UTILIZADA PARA SELECIONAR OS FUNGOS SERÁ
A DA TÉCNICA QUE CONSISTE NA UTILIZAÇÃO DO INDICADOR
REDOX 2,6 DICLOROFENOL-INDOFENOL (DCPIP)

TESTE DE ANTAGONISMO

A METODOLOGIA CONSISTE EM COLOCAR OS FUNGOS ISOLADOS
PARA CRESCEREM JUNTOS E OBSERVAR SUA ECOLOGIA

FORMAÇÃO DE CONSÓRCIOS FÚNGICOS

OS CONSÓRCIOS SERÃO FORMADOS A PARTIR DA JUNÇÃO DOS
PRINCIPAIS DEGRADADORES DE SATURADOS, AROMÁTICOS E
NSO

IMOBILIZAÇÃO DE FUNGOS

A IMOBILIZAÇÃO DOS FUNGOS SERÁ REALIZADA COM AUXÍLIO DE
POLÍMEROS NATURAIS, DE ACORDO COM PROTOCOLO DE
IMOBILIZAÇÃO LIMA ET AL. (2013)

IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS

SERÁ REALIZADA A IDENTIFICAÇÃO CLÁSSICA A PARTIR DA
MORFOLOGIA DOS FUNGOS E A IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR
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4 RESULTADOS
Esta seção tem como escopo apresentar os resultados obtidos até a submissão do Edital CNPq: PRÊMIO MERCOSUL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - EDIÇÃO 2015, e expor a análise e discussão dos mesmos, fundamentadas em critérios científicos e interpretação geoquímica dentro do intuito da pesquisa.

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-BIOGEOQUÍMICA DO SEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
NO EXPERIMENTO
Os parâmetros utilizados para caracterização do sedimento utilizado no
experimento estão descritos na tabela 7.

TABELA 7 - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, GEOQUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS
DO SEDIMENTO UTILIZADO NO EXPERIMENTO COM BIORREATOR

PARÂMETRO

GRANULOMETRIA (%)

CONCENTRAÇÃO
AREIA GROSSA

13,15

AREIA MÉDIA

50,04

AREIA FINA

5,46

AREIA MUITO FINA

8,63

SILT

21,3

ARGILA

1,69

N (%)

<0,1

COT (%)
P (MG KG-1)

2,12
56,87

BACTÉRIA (UFC/G)

0,3 X 105

FUNGO (UFC/G)

1,85 X 105

Fonte: Autora (2016). UFC: Unidade Formadora de Colônias.

AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO ENTRE ÓLEO E O SEDIMENTO USADO (CAPACIDADE
DE AGREGAÇÃO)
Os resultados obtidos utilizando-se salinidade 35 para as diferentes razões óleo-MPS estão expressos na figura 11. De forma geral, é possível observar
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que, para dada salinidade, o aumento da concentração de MPS favorece a formação de OSAs, estando de acordo com estudos anteriores (AJIJOLAIYA et al., 2006;
RIOS, 2014; SUN; ZHENG, 2009; SUN et al., 2010; MOREIRA, 2014). Porém, para
a concentração 1:5 o resultado não seguiu esse padrão. Schön (1996) afirma que
diferentes fatores podem influenciar na densidade de sedimentos, sendo eles a
porosidade, a composição mineral e as condições de saturação. Desta forma, em
uma concentração mais elevada, as características do MPS podem ter influenciado a densidade de tal forma que a energia de mistura aplicada não foi suficiente
para manter todo o MPS em suspensão (MA et al., 2008; RIOS, 2014; WINCELE et
al., 2004).

FIGURA 11 - TOTAL DE ÓLEO DISPERSO PARA A SALINIDADE 35
7,0000

MASSA (MG)

6,0000
5,0000
4,0000
3,0000
2,0000
1,0000
0,0000

1:0,5

1:1

1:2

1:5

RAZÃO ÓLEO-MPS
Fonte: (Autor)

Além disso, para todas as concentrações, percebe-se maior formação de
OSAs na coluna d’água em comparação com o fundo (figura 12), que se deve ao
fato de haver maior concentração de MPS na coluna d’água em função da energia
à qual as amostras foram submetidas. Dessa forma, a partir dos resultados obtidos percebe-se que, para a salinidade 35, utilizando-se amostras de MPS coletadas na foz do rio São Paulo (ponto 1), a razão óleo-MPS 1:2, correspondente à
concentração de MPS de 400 mg L-1, é mais favorável à formação de agregados,
tendo, em relação ao total de óleo disperso, 68,88% na coluna d’água e 31,12%
no fundo.
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FIGURA 12 - ÓLEO DISPERSO NA COLUNA D´ÁGUA E NO FUNDO PARA A SALINIDADE 35
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Fonte: (Autor)

Para a salinidade 20, a partir da figura 13 percebe-se que o aumento da
concentração de MPS favoreceu a formação de OSAs, estando de acordo com estudos anteriores (AJIJOLAIYA et al., 2006; RIOS, 2014; SUN; ZHENG, 2009; SUN
et al., 2010; MOREIRA, 2014). Para os testes realizados com salinidade 20 e MPS
do ponto 2, os resultados mostraram que a razão óleo-sedimento 1:5 foi mais
favorável à formação dos OSAs. Percebe-se, ainda, a concentração 1:5, correspondente a 1000 mg L-1, foi mais favorável à formação de agregados, tendo, em
relação à concentração total de óleo disperso, 76,27% na coluna d’água e 23,73%
no fundo. Porém, apesar da razão óleo-MPS 1:5 ter sido mais favorável à formação de agregados, a razão 1:2 pode ser considerada mais favorável à biodegradação do óleo, já que apresentou maior quantidade de óleo na coluna d’água, quando comparada às outras razões testadas.
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FIGURA 13 - ÓLEO DISPERSO NA COLUNA D’ÁGUA E NO FUNDO PARA A SALINIDADE 20
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Fonte: (Autor)

Para a salinidade 10, observa-se um comportamento um pouco diferente
quando comparado às salinidades 20 e 35. Utilizando-se amostras de MPS do
ponto 3, associadas à salinidade 10, percebe-se que a menor concentração de
MPS (1:0,5), correspondente à concentração de MPS de 100 mg L-1, foi mais favorável a formação dos agregados, mesmo que, de forma geral, a formação de
OSA tenha aumentado com o aumento da concentração de MPS (figura 14). Considerando o estudo de Schön (1996), é possível que as características do MPS do
ponto 3 tenham feito com que, nas concentrações 200 mg L-1 e 400 mg L-1
(razões 1:1 e 1:2), as partículas afundassem, não estando disponíveis na coluna
d’água para que o choque e consequente formação de agregados fossem promovidos. Para a salinidade 10, utilizando-se amostras coletadas no ponto 3, foram
obtidos melhores resultados, tanto para a formação do OSA quanto para a melhor
condição de biodegradação, com a concentração 1:0,5, tendo, em relação à concentração total de óleo disperso, 87,27% na coluna d’água e 12,73% no fundo.
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FIGURA 14 - ÓLEO DISPERSO NA COLUNA D´ÁGUA E NO FUNDO PARA A SALINIDADE 10
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Fonte: (Autor)

Os testes feitos com salinidade mostraram que não houve um padrão de
aumento da dispersão do óleo conforme se aumentou a concentração de MPS,
apesar de, para os pontos 1 e 2, as razões mais altas terem promovido maior
agregação. Já os testes sem adição de MPS mostraram que houve maior dispersão
de óleo para a salinidade 35, utilizando-se amostras do ponto 1, seguida pela
salinidade 20, com amostras do ponto 2 e, por fim, pela salinidade 10, com
amostras do ponto 3. Esse resultado corrobora com estudos anteriores que afirmam que o aumento da salinidade favorece a formação dos OSAs. É importante
destacar que nem sempre existe um padrão e, portanto, as características devem
ser consideradas de forma integrada e jamais isoladamente.
Comparando os resultados obtidos a partir dos testes com variações de
salinidade e razão óleo-MPS, concluiu-se que, em relação à capacidade de formação de OSA, o ponto 2 é mais favorável, seguido do ponto 1 e, por fim, do
ponto 3. Porém, é importante ressaltar que, apesar dos impactos sobre organismos planctônicos e nectônicos, o ideal é que os agregados se mantenham na
coluna d’água para uma degradação mais rápida. Sendo assim, comparando-se
os valores de óleo dispersos na coluna d’água de todas as variações de salinidade
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e razão óleo-MPS, o ponto 2 apresentou-se mais favorável à biodegradação do
óleo, seguido pelo ponto 1 e, por fim, do ponto 3.
Em relação à vulnerabilidade aos possíveis impactos ecotoxicológicos decorrentes de derramamentos de petróleo, foram analisados os valores encontrados no fundo de cada amostra, já que no fundo a degradação ocorre de forma
mais lenta, impactando os organismos bentônicos. Conclui-se que o ponto 3 é
mais vulnerável aos possíveis impactos ecotoxicológicos decorrentes de derramamentos de petróleo, seguido do ponto 2 e, por fim, do ponto 1. Dessa forma,
em casos de derramamentos de petróleo no rio São Paulo, a região correspondente ao ponto 3, mais próximo à nascente, deve ser tratada como área prioritária para a aplicação de técnicas preventivas e mitigadoras, seguida do ponto 2, na
parte intermediária, e, então, do ponto 1, correspondente à foz.

SELEÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS DE MANGUE COM CAPACIDADE PARA
DEGRADAR COMPOSTOS DO PETRÓLEO
Conforme mencionado na metodologia, foram realizados pré-testes ecotoxicológicos simples e rápidos com as três espécies de manguezal com maior
ocorrência no ecossistema: mangue vermelho (Rizophora mangle), mangue preto
(Avicennia schaueriana) e mangue branco (Laguncularia racemosa). Os testes seguiram o seguinte protocolo: as mudas adquiridas foram submetidas em triplicatas em sedimentos contaminados com 1% de petróleo da Bacia do Recôncavo.
Após 30 dias foram observadas quantas mudas de cada espécie permaneceram
vivas, resultando em 100% para mangue vermelho e preto, e nenhuma sobrevivente para o mangue branco.

SELEÇÃO E ISOLAMENTO DE MICRORGANISMOS EM SEDIMENTOS DE
MANGUEZAL COM CAPACIDADE PARA DEGRADAR COMPOSTOS ORGÂNICOS
A partir da seleção dos microrganismos foi feita a junção dos principais
degradadores e observadas as interações sinérgicas ou antagônicas para formação do consórcio, totalizando 26 fungos e 12 bactérias (tabela 8 e figura 15). A
posteriori, o consórcio microbiano foi encapsulado com folha de manguezal e
outro com fibra de coco, utilizando-se polímeros naturais segundo metodologia
desenvolvida por Lima (2014).
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TABELA 8 - CODIFICAÇÃO DOS MICRORGANISMOS DO CONSÓRCIO

MICRORGANISMO

CÓDIGO

BACTÉRIA

RA2, RB1, RB4, RC5, RC6, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8, OH1, OH4

FUNGO

R2, R11, R16, R26, R27, R28, R30, R31, R33, S38, S39, S36, S40,
S41, S45, S52, S53, A79, A80, A83, A84, N82, N89, N96, N101,
N102

FIGURA 15 - MICROGRAFIA DE ALGUMAS LINHAGENS FÚNGICAS E CEPAS BACTERIANAS, QUE COMPÔS O CONSÓRCIO

DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS DE FITORREMEDIAÇÃO EM
CONDIÇÕES LABORATORIAIS CONTROLADAS E APLICAÇÃO EXPERIMENTAL
Os resultados obtidos para a remoção HTP, ao longo do experimento,
mostraram eficiência da técnica, sendo observada uma degradação com a utilização da Rhizophora mangle, que no tempo 0 o sedimento apresentava 927,83
mg/kg de concentração de HTP, e após apenas 60 dias, apresentou concentração
de 516,05 mg/kg, sendo reduzida em quase a metade, similarmente, a Avicennia
schaueriana apresentou concentração de 533,05 mg/kg após 60 dias, para a concentração de HTP, conforme mostra a figura 16.
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FIGURA 16 – GRÁFICO COMPARATIVO ENTRE DOIS TEMPOS DE ANÁLISE, O T0 E O T3 (60
DIAS), PARA AS ESPÉCIES RHIZOPHORA MANGLE (RM) E AVICENNIA SCHAUERIANA (AS)
TESTES DE FITORREMEDIAÇÃO EM SEDIMENTOS
CONTAMINADOS POR PETRÓLEO HTP NO TEMPO

TEMPO

T3 AS

533,05

T3 RM

516,05
927,83

TO
0

200

400

600

800

1000
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Fonte: Autora (2016).

Além disso, podemos perceber nas figuras 17a, 17b, 17c e 17d, um decréscimo na abundância molecular dos n-alcanos, entre o tempo 1 (20 dias) e o tempo 4 (90 dias), e consequentemente, um aumento da curva referente aos complexos não resolvidos (UCM, do nome em inglês Unresolved Complex Mixture),
sendo estes, marcadores da degradação de HTP em compostos menos tóxicos e
possivelmente não disponível para a biota, ratificando que a técnica apresenta
soluções viáveis para a remediação dos possíveis danos causados pelo manejo
petrolífero, no que se refere, principalmente, às áreas de manguezais.
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FIGURA 17 - CROMATOGRAMAS DA CONCENTRAÇÃO DE HTP PARA: A) AS T1; B) AS T4;
C) RM T1; D) RM T4

Fonte: Autora (2015). AS: Avicennia schaueriana; RM: Rhizophora mangle.

Ainda, em dois tempos de coleta, foi possível verificar a predominância de
óleo na região da rizosfera da muda, admitindo uma configuração não inicial, o
que implica dizer que as espécies em questão tiveram capacidade de atrair para si
esses compostos, visto que, inicialmente, os mesmos estavam homogeneizados ao
sedimento, e não concentrados na raiz, conforme mostram as figuras 18a e 18b.

FIGURA 18 – CONCENTRAÇÃO DE ÓLEO NA RIZOSFERA DA: A)
RHIZOPHORA MANGLE, B) AVICENNIA SCHAUERIANA

Fonte: Autora (2015).
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O tema abordado cresce em dificuldade na medida em que visa não só recuperar ou remediar, mas fazê-lo segundo as leis naturais, isto é, valer-se dos próprios meios que a natureza idealizou para defender-se. Por fim, torna-se relevante o estudo da eficiência das espécies vegetais de mangue na aplicação da
fitorremediação, visto que se trata de uma técnica inovadora, economicamente
viável, ecologicamente correta e de fácil aplicação, e, que possa ainda, aumentar a
qualidade de vida das comunidades e ecossistemas influenciados por essas ações
industriais.
Destaca-se ainda a importância da recuperação e conservação do ecossistema de manguezal diante de suas principais funções ecológicas, como a contribuição na minimização do aquecimento global, através do sequestro de carbono pelas
plantas aplicadas, evidenciando a sua importância não só local, mas também a
nível global.

DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS DE BIORREATORES DE IMERSÃO
TEMPORÁRIA PARA TESTAR OS CONSÓRCIOS DE FUNGOS E BACTÉRIAS
CAPAZES DE DEGRADAR COMPOSTOS DE PETRÓLEO
Os resultados do experimento foram demonstrados em relação ao monitoramento geoquímico, físico-químico e microbiológico em 0, 8, 15, 30, 45, 60,
75 e 90 dias de experimento.
Através da análise de hidrocarbonetos totais do petróleo por cromatografia gasosa é possível observar as alterações composicionais que ocorrem com os
diferentes compostos do petróleo. A figura 19 corresponde aos perfis cromatográficos dos extratos de amostra de sedimento das unidades de simulação controle, atenuação natural, biorremediação I e biorremediação II no tempo 0 e no
tempo 30 dias de experimento.
O perfil da matéria orgânica natural encontrado no sedimento de manguezal é relativo à figura 19, visto que o sedimento controle corresponde a uma
amostra livre de contaminação por hidrocarbonetos do petróleo, como discutido
em outra pesquisa de Moreira et al. (2010) e Lima et al. (2014). Através da altura
dos picos dos perfis é possível observar a redução dos hidrocarbonetos saturados
(nC10 a nC17) em relação ao tempo 0 e ao tempo 90 dias em três unidades de
simulação. Apesar dos microrgânicos afetarem significativamente a composição
molecular e as propriedades físicas do petróleo bruto, a diminuição dos compostos de baixo peso molecular também pode estar associada à evaporação, em razão dos compostos saturados serem os mais suscetíveis a processos intempéricos (CRUZ; MARSAIOLI, 2012; SOUZA, TRUIGÜIS, 2006).
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Na figura 19 nota-se que os n-alcanos de cadeias longas (nC18 a nC24)
também apresentaram uma leve diminuição. Supõe-se que esta pequena redução
foi em virtude de o tempo experimental ser insuficiente para observar grandes
mudanças, levando-se em consideração a grande estabilidade química desses
compostos.
Por outro lado, os compostos mais pesados não apresentam o mesmo
comportamento. A permanência dos compostos de elevada massa molecular foi
observada em todos os perfis cromatográficos, isso se deve ao fato de que resinas
e os asfaltenos possuem propriedades similares, sendo ambos considerados os
grupos mais estáveis aos processos de evaporação e biodegradação (CRUZ; MARSAIOLI, 2012). Mediante essas observações, nota-se que as diferentes classes de
hidrocarbonetos apresentam condições de biodegradação distinta, ou seja, misturas complexas não são metabolizadas na mesma velocidade.
O tratamento controle apresentou uma leve alteração no nC12 ao nC16.
Provavelmente esta mudança esteja relacionada ao consumo de matéria orgânica pelos microrganismos autóctones do sedimento.

FIGURA 19 - CROMATOGRAMA DOS EXTRATOS DAS UNIDADES DE SIMULAÇÃO NO
TEMPO 0 E 90 DIAS DE EXPERIMENTO DE BIORREMEDIAÇÃO
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5 CONCLUSÕES
De uma forma geral, a partir da interpretação dos principais cromatogramas foi possível observar que o petróleo da bacia do Recôncavo Baiano sofreu
degradação ao longo dos experimentos de biorremediação (biorreator) e fitorremediação. Foi possível observar redução desde os alcanos mais leves (nC12) até
uma pequena fração dos hidrocarbonetos mais pesados ao (nC25). A relação dos
parâmetros geoquímicos: P/F, Pristano/nC17, Fitano/nC18, HTP/UCM, IB1 e IB2
comprovaram a biodegradação do óleo.
Em geral os resultados apontam que o consórcio encapsulado com folhas
de manguezal é mais promissor na degradação de HTP do óleo da Bacia do Recôncavo Baiano do que o consórcio com fibra de coco. Este pode ser estudado
futuramente para aplicação em processo de biorremediação de manguezais, sendo necessário ajuste na concentração de nutrientes conforme demanda do sedimento-alvo.
A conclusão desse projeto irá contribuir no desenvolvimento de bioprocesso para a degradação do petróleo em sedimentos não só das zonas de manguezal da porção nordeste da Baía de Todos os Santos, mas em ecossistemas similares em ambientes tropicais, em função da metodologia com poder de
replicabilidade apresentada neste Projeto.
Além disso, indiretamente os resultados poderão minimizar os problemas
relacionados à saúde pública, visto que com a remediação do ambiente contaminado, cessaria esta via de contaminação, que afeta o ecossistema local, possibilitando a redução de custos com recuperação de áreas com essas problemáticas,
conferindo qualidade de vida às populações afetadas localmente, sendo propício
maior oferta de emprego, renda, saúde, educação e saneamento, além de auxiliar
na compreensão do comportamento das espécies em estudo e de sua eficiência
na degradação dos hidrocarbonetos em sedimentos de manguezais.
Por fim, ainda podem ser citados como impactos desse projeto a produção
de patentes de bioprocessos biotecnológicos com aplicabilidade em ambientes
tropicais, como aqueles encontrados nos países do Mercosul, e sistemas de tratamentos inovadores para sedimentos contaminados por atividades petrolíferas.
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RESUMO
O conhecimento acumulado dos estudos da cromatina inspirou o desenvolvimento de drogas que focam em enzimas que ditam mudanças epigenéticas,
apresentando um grande impacto na estrutura da cromatina, expressão gênica e,
assim, desordens celulares. Dinamicamente, a cromatina modula o acesso de
proteínas ao DNA sendo determinante para regulação gênica e manutenção do
genoma. A cromatina é formada, basicamente, por DNA e proteínas (histonas),
organizados em unidades repetitivas chamadas nucleossomos. O nucleossomo é
formado por 145-147 pares de bases de DNA enrolados em um octâmero de histonas. Na porção proteica dos nucleossomos, há uma região superficial denominada patch acídico, que é alvo de interação com diversas proteínas cruciais para
regulação do metabolismo celular e, também, interação com proteínas virais. A
simples ocupação desta região por proteínas ou peptídeos pode neutralizar a repulsão entre os nucleossomos e, assim, modificar a arquitetura da cromatina
para uma forma compactada. Entretanto, não somente o patch acídico mas também diferentes regiões da superfície nucleossomal foram caracterizadas ao nível
atômico como sendo alvo de proteínas endógenas e exógenas, como enzimas e
proteína virais. Hoje, diversas drogas utilizadas na prática clínica focam na modulação de proteínas com atividade enzimática, alterando a carga de caudas de
histonas, como as histonas desacetilases (HDACs). Nosso objetivo, em uma nova
estratégia farmacológica, é desenvolver in silico, in vitro e in vivo, uma biblioteca
de peptídeos e peptídeos miméticos ligantes da superfície nucleossomal, que
possam modular a compactação da fibra de cromatina e, assim, regular o conteúdo proteico celular. Desta forma, esperamos controlar eventos ulteriores a sinalização celular para poder intervir em muitas doenças que afetam a homeostase celular.

1 INTRODUÇÃO
Ainda é um grande desafio compreender a estratégia adotada pela natureza para armazenar longas fitas de DNA dentro do núcleo de células de organismos eucariotos. A cromatina, composta por longos arranjos de nucleossomos, é
capaz de organizar o DNA em um pequeno espaço celular, deixando-o em sua
forma funcional. Assim, a cromatina se destaca por ser o principal regulador da

216

DESENHO E DESENVOLVIMENTO DE LIGANTES DE
SUPERFÍCIE NUCLEOSSOMAL PARA FINS TERAPÊUTICOS
expressão gênica e da manutenção do genoma.
Está evidente que o estado local da cromatina, relaxado (permissivo) ou
condensado (reprimido), regula o acesso de fatores de transcrição, correguladores e maquinaria transcricional básica aos genes-alvos. Assim, a dinâmica
modulação da arquitetura da cromatina determina o desfecho transcricional e o
fenótipo clínico.
Existem no mercado diversas drogas que podem afetar indiretamente a
estrutura da cromatina, perturbando assim a fisiologia normal da célula. Por
exemplo, a histona desacetilase (HDAC) atua removendo grupamentos acetila de
resíduos de lisina da cauda de histonas nos nucleossomos. As HDACs têm se
mostrado um importante alvo terapêutico para uma variedade de doenças, incluindo câncer, distrofia muscular, demência e infecção por HIV.
Neste projeto, procuramos obter novas moléculas capazes de intervir no
dobramento da cromatina através da ligação na superfície do nucleossomo. Desta forma, poderemos modular diretamente a estrutura da cromatina com o objetivo terapêutico.

CROMATINA E NUCLEOSSOMO
Em núcleos de células eucarióticas, o DNA é empacotado sob a forma de
cromatina. A cromatina é formada, basicamente, por DNA e proteínas, o que
possibilita a acomodação de quase dois metros de DNA dentro do núcleo de cada
célula humana. Intrigantemente, o processo de empacotamento do DNA é fina e
dinamicamente regulado por outras moléculas nucleares, tanto pequenas moléculas como outras proteínas com atividade enzimática e/ou remodeladora da
cromatina.
O nucleossomo é a unidade repetitiva básica da cromatina (figura 1a). A
primeira estrutura atômica de um nucleossomo, resolvida por cristalografia em
1997 com resolução de 2,8 Å, foi obtida utilizando-se sequência de DNA α-satélite e histonas recombinantes (RICHMOND et al., 1997). Essa estrutura definiu a
partícula central do nucleossomo (NCP). Um NCP é composto por cerca de 147
pares de bases de DNA que enovelam, com 1,7 volta, um complexo proteico designado octâmero de histonas (HO).
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FIGURA 1: NUCLEOSSOMO

(a) Vistas frontal e lateral da estrutura cristalográfica de um nucleossomo. É possível observar as
caudas protuberantes das histonas do octâmero (adaptado de RICHMOND et al., 1997) (b)Estrutura do
dímero de H2A-H2B e do tetrâmero de H3-H4, em que é possível visualizar os domínios globulares e as
caudas flexíveis das histonas (adaptado de KHORASANIZADEH, 2004).

O HO é formado por duas cópias de cada uma das histonas H2A, H2B, H3 e
H4. Em solução, as histonas H2A e H2B apresentam-se na forma de dois heterodímeros e H3 e H4 formam um tetrâmero (figura 1b). Com a associação desses
complexos (2 dímeros e 1 tetrâmero) forma-se o HO (figura 1b).
Acredita-se que o nucleossomo atue como um silenciador gênico, impedindo o acesso de fatores de transcrição e maquinaria transcricional basal aos
genes localizados em regiões do DNA envolvidas no enovelamento de HO. De
fato, para que ocorra a transcrição gênica é necessário que a RNA polimerase II
(RNA Pol II) invalide a barreira nucleossomal, liberando a elongação do transcrito. A barreira nucleossomal para a transcrição consiste de diversos componentes
que dificultam, em diferentes graus, a transcrição gênica, como as caudas N-terminais das histonas (regiões flexíveis e positivas, que protuberam para fora do
nucleossomo; figura 1a), os contatos entre histona e DNA e a sequência de DNA
(BINTU et al., 2012).
Hoje, sabe-se que, além de seu papel repressor, o nucleossomo também
atua na ativação da expressão gênica (WYRICK et al., 1999) e a coordenação adequada deste balanço depende de diversas proteínas correguladoras.
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O PATCH ACÍDICO NA SUPERFÍCIE NUCLEOSSOMAL
No nucleossomo, cada um dos dois heterodímeros de H2A e H2B apresentam, em sua superfície, oito aminoácidos (seis pertencentes à H2A e dois à H2B)
que contêm carboxilas em suas cadeias laterais (ácidos aspártico e glutâmico;
figura 2b). Estes aminoácidos são os principais componentes de uma região bem
contornada chamada patch acídico (figura 2) (KALASHNIKOVA et al., 2013). Pelas
características dos aminoácidos que a compõem, esta região possui caráter mais
ácido que o restante da superfície das histonas (figura 2a).

FIGURA 2: O PATCH ACÍDICO

(a) Vista do potencial eletrostático do nucleossomo. A escala de cores corresponde à faixa de – 25
kTe-1 (vermelho) a + 25 kTe-1 (azul). (adaptado de KALASHNIKOVA et al., 2013) (b) Vista aproximada do
patch acídico, formado pelos resíduos da H2A (E56, E61, E64, D90, E91, E92) e H2B (E102, E110). H2A em
amarelo e H2B em vermelho. (adaptado de KALASHNIKOVA et al., 2013)

O patch acídico é alvo de ligação de proteínas com função remodeladora da
cromatina, além da cauda da H4 de outro nucleossomo, estando envolvido
na compactação da cromatina (RICHMOND et al., 1997; YANG; ARYA, 2011).
O patch acídico apresenta-se sob a forma de um sulco estreito e alguns
aminoácidos da H2A definem um bolso não polar ao longo da parte inferior deste sulco. Em termos de tamanho, o patch acídico é grande o suficiente para acomodar motivos proteicos como α-hélices, alças, hairpin etc. (KALASHNIKOVA et
al., 2013), medindo cerca de 23 ângstrons de comprimento por 16 ângstrons de
largura.
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COMPACTAÇÃO DA CROMATINA
A quantidade de DNA que é empacotada sob a forma de cromatina depende da espécie e pode chegar a espantosos bilhões de pares de bases por célula.
A cromatina compacta-se em vários níveis sucessivos, a partir da dupla
fita livre de DNA, para acomodar cerca de seis bilhões de pares de bases (no caso
da espécie humana) dentro dos núcleos de células diploides (ANNUNZIATO,
2008) (figura 3). O nível menos denso de compactação, denominado beads-on-a-string ou “colar de contas”, tem espessura de aproximadamente 10nm e
consiste de uma sequência de nucleossomos separados entre si pelo linker DNA.
Um aumento na compactação, em presença de uma histona que não participa do HO, a linker histona (LH), culmina em fibra mais compactada, com
aproximadamente 30nm de espessura. Níveis ulteriores de compactação são alcançados, compreendendo até o nível máximo do cromossomo (figura 3).

FIGURA 3: COMPACTAÇÃO DA CROMATINA EM EUCARIOTOS

Níveis sucessivos de compactação são mostrados, partindo do DNA livre, passando
pelas fibras de 10nm, também chamada colar de contas, e de 30nm, até alcançar
níveis ulteriores, que culminam com a compactação máxima, representada pelo
cromossomo (adaptado de www.materiaestudada.blogspot.com.br).
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Em termos de ativação ou inativação transcricional, a cromatina, de maneira simplificada, pode ser dividida em dois grupos extremos: uma forma geralmente ativa, conhecida como eucromatina, e uma forma geralmente inativa
(silenciada), chamada de heterocromatina (BASSETT et al., 2009). Observa-se
que, quando a cromatina está em sua estrutura relaxada (eucromatina), existe
um fácil acesso dos fatores de transcrição a regiões do DNA livres de nucleossomo, podendo assim haver regulação da transcrição. Por outro lado, quando a
cromatina está compactada (heterocromatina), fatores de transcrição, correguladores e a maquinaria transcricional basal não conseguem acessar o DNA para
ativar ou reprimir a expressão gênica. Dessa forma, pode-se dizer que a cromatina, por si só, constitui o principal regulador da expressão de genes-alvo (BINTU et al., 2012).
Assim, para entendermos como mecanismos moleculares de alta importância para a manutenção do genoma e transcrição são regulados, faz-se necessário elucidar os fatores determinantes da compactação da cromatina. Alguns
desses fatores descritos atualmente incluem: i. a presença da linker histona; ii. a
força iônica do meio; iii. a atuação de outras proteínas, que podem remodelar a
cromatina ligando-se, por exemplo, de maneira direta, na região do patch acídico.

INTERAÇÃO DO PATCH ACÍDICO COM A CAUDA DA H4
O patch acídico, em um nucleossomo, é alvo para a ligação da porção
Nterminal altamente básica da histona H4 de nucleossomos vizinhos (RICHMOND et al., 1997). Essa interação promove a compactação da cromatina por
possibilitar a aproximação de nucleossomos vizinhos e é essencial para a compactação da cromatina em estruturas de “alta ordem”. Demonstrou-se, por meio
de experimentos com deleções de caudas de diferentes histonas recombinantes,
que a H4 (especificamente a região entre os aminoácidos 14 a 19 da cauda N-terminal) é imprescindível para a compactação da cromatina in vitro (DORIGO et al.,
2003).
Outro estudo relatou que a acetilação da lisina 16 desta mesma cauda
(H4K16Ac) é capaz de inibir a compactação da cromatina in vitro em um grau
maior do que a deleção total da cauda (ROBINSON et al., 2008), o que ressalta a
importância desta modificação pós-traducional na compactação da cromatina
(DORIGO et al., 2003; ROBINSON et al., 2008).
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INTERAÇÃO DO PATCH ACÍDICO COM OUTRAS PROTEÍNAS E PEPTÍDEOS –
ESTRUTURAS CRISTALOGRÁFICAS
Até o momento, foram publicadas cerca de sete estruturas de peptídeos e
proteínas que se ligam diretamente ao nucleossomo, tanto experimentais quanto modelos computacionais. Interessantemente, todas apontam para a interação
com o patch acídico (revisado em KALASHNIKOVA et al., 2013). Curiosamente,
todas as estruturas publicadas apresentam uma arginina localizada de maneira
semelhante, ancorada em uma região específica do patch acídico. Dois exemplos,
demonstrados nas figuras 4a e 4b, respectivamente, são a arginina 223 da proteína reguladora da condensação cromossômica (RCC1) e a arginina 9 do antígeno associado à latência (LANA) do Herpesvírus Associado ao Sarcoma de Kaposi
(KSHV). O mecanismo patogênico deste antígeno viral inclui seu recrutamento
de supressores de tumor a um complexo de ubiquitina, levando à sua degradação
(CAI et al., 2006).
Outras estruturas publicadas incluem complexos do nucleossomo com as
proteínas High Mobility Group Nucleosome Binding Protein 2 (HMGN2) e Proteína Silenciadora da Transcrição 3 (Sir3). Ambas, assim como a RCC1, estão relacionadas à modulação da estrutura e função da cromatina.
Observando a sobreposição destas quatro proteínas/peptídeos interagindo
com o nucleossomo, pode-se perceber uma complementaridade, especificamente
na região do patch acídico (figura 4c). Além das interações nesta região (principalmente de carga), cada uma das estruturas apresenta interações específicas, incluindo interações hidrofóbicas com outras regiões do nucleossomo (figura 4c).
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FIGURA 4: EXEMPLOS DE INTERAÇÕES DE PEPTÍDEOS/PROTEÍNAS COM O PATCH ACÍDICO

(a) detalhes da interação da proteína RCC-1 com o patch. Os aminoácidos que interagem
em ambas as estruturas são mostrados, incluindo a R223 interagindo com o D90 da H2A;
(b) Detalhes da interação do LANA do KSHV com o patch acídico. Os aminoácidos que
interagem em ambas as estruturas são mostrados, incluindo a R9, que interage com o
D90 da H2A de forma semelhante ao que ocorre com a R223 da RCC1. Interações de
hidrogênio representadas por linhas pontilhadas amarelas. (Extraído de MAKDE et al.,
2010) (c) Sobreposição de ligação de diversas proteínas/peptídeos ao patch acídico. As
regiões de interação com LANA (verde), RCC1 (amarelo), Sir3 (azul) e HMGN2 (preto) são
complementares. Apenas os carbonos alpha, ligados por segmento reto, dos aminoácidos
que interagem na região são mostrados. O nucleossomo é representado em superfície
cinza com a região do patch acídico colorida em vermelho. (Adaptado de Kalashnikova et
al., 2013).

2 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA
Conforme publicado recentemente, primeiramente trataremos o nucleossomo como um alvo terapêutico capaz de ser alvejado para fins terapêuticos (Silva IT.; Oliveira P., Santos GM., TiPS, 2015).
Aqui, pretendemos identificar, desenhar e desenvolver moléculas complexas, peptídeos e peptídeos miméticos, capazes de regular a estrutura da cromatina para, assim, determinar o desfecho clínico. Baseado em evidências de estruturas cristalográficas, desenharemos novas moléculas, com maior afinidade e
potência, que se ligam na superfície do nucleossomo (revisado em Cabral W.,
Machado A., Santos GM., Drug Discovery Today, 2016).
Além de diretamente regular a interação entre nucleossomos, afetando a
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estrutura da cromatina, essas moléculas ocuparão sítios que são importantes
plataformas de ligação para proteínas ligantes de nucleossomo endógenas e exógenas. Dessa forma, pretendemos modular diretamente a estrutura da cromatina
com o objetivo terapêutico. Para aumentar a potência dessas moléculas e especificidade de respostas fisiológicas, daremos atenção ao desenvolvimento de peptídeos miméticos direcionados a variantes das histonas, por exemplo H2A.Z, e
modificações pós-traducionais canônicas de histonas.

3 OBJETIVOS
OBJETIVOS GERAIS
Em uma nova estratégia farmacológica para regular a expressão gênica,
objetivamos desenvolver, in silico, uma biblioteca de peptídeos e peptideomiméticos ligantes da superfície do nucleossomo para modulação da estrutura da cromatina.
Após a obtenção desta biblioteca, realizaremos ensaios bioquímicos e biofísicos para observar sua ação sobre mononucleossomos e longos fragmentos de
cromatina reconstituídos in vitro. Posteriormente, iniciaremos novos estudos
utilizando cultura de células para observar a ação dessas moléculas na proliferação e viabilidade celular e expressão gênica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
i) Biologia computacional para desenho in silico dos peptídeos e peptídeomiméticos.
ii) Ensaios in vitro para observar a interação dos peptídeos à cromatina/
mononucleossomos e suas ações sobre a compactação da cromatina.
iii) Ensaios in vivo, cultura de células de mamíferos (Hela, U2OS, U937),
para observar a ligação dessas moléculas na cromatina endógena. Além disso,
realizaremos novos ensaios celulares para analisar a ação dos peptídeos e peptideomiméticos desenhados sobre a viabilidade e proliferação celular e expressão
gênica.
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4 METODOLOGIA A SER EMPREGADA
i) Biologia computacional para desenhos dos peptídeos e peptideomiméticos, baseados em estruturas atômicas de complexos com nucleossomo.
a) Alinhamento das sequências primárias do patch acídico de diferentes
espécies e variantes de histonas. A fim de verificar se os resíduos componentes
da região do patch acídico são conservados entre espécies, inclusive em humanos, realizaremos uma busca no banco de dados de proteínas do National Center
for Biotechnology Information (NCBI). Utilizaremos uma ferramenta BLAST,
modalidade blastp (protein-protein BLAST), tendo como base a sequência de 130
aminoácidos (código da espécie Xenopus laevis para a H2A) e a sequência de 126
aminoácidos (código da mesma espécie). Posteriormente, as sequências FASTA
obtidas serão alinhadas pelo programa ClustalX versão 2.1 (LARKIN et al., 2007),
que permite alinhamento múltiplo de sequências primárias de ácidos nucleicos e
de proteínas e a verificação da conservação nas sequências.
b) Definição da cavidade proteica da região do patch acídico e imediações.
Para determinação de espaços vazios (cavidades) em superfícies proteicas utilizaremos o KVFinder (OLIVEIRA, 2011), programa desenvolvido pelo grupo do
pesquisador Paulo Sérgio Lopes de Oliveira, do Laboratório Nacional de Biociências, nosso colaborador.
c) Modelagem comparativa baseada na estrutura cristalográfica de diferentes complexos proteína: nucleossomo. Para desenho do peptídeo almejado,
“ideal”, utilizaremos o programa YASARA (http://www.yasara.com). A otimização da conformação por minimização de energia será realizada utilizando o
campo de força YAMBER3.
d) Dinâmica molecular do peptídeo gerado.
Para simular computacionalmente o movimento físico dos átomos do peptídeo desenhado em meio aquoso, em pH 7, 0,9% de NaCl e 298K de temperatura,
realizaremos experimento de dinâmica molecular (DM) para um período de 10
nanossegundos utilizando o programa YASARA e o campo de força YAMBER3.
e) Docking do peptídeo no patch acídico. Utilizando o programa VMD, procederemos ao docking do peptídeo sobre a estrutura do nucleossomo. Primeiramente, procedemos à sobreposição de duas estruturas RCC1 (apenas as porções 1
e 2) e mononucleossomo (Código PDB: 1AOI) no programa VMD.
ii) Ensaios in vitro para observar a interação dos peptídeos desenhados a
cromatina/mononucleossomos e suas ações sobre a compactação da cromatina.
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a) Reconstituição in vitro de longas fibras de cromatina e mononucleossomos, utilizando DNA 601 e histonas de galinha e recombinantes.

OBTENÇÃO DE ARRANJOS DE DNA
Os arranjos de DNA que serão utilizados neste trabalho foram obtidos a
partir de plasmídeos pUC18, gentilmente cedidos pela pesquisadora Daniela
Rhodes, do Laboratory of Molecular Biology (LMB), pertencente ao Medical Research Council (MRC), em Cambridge, Inglaterra.

PURIFICAÇÃO DO DNA PLASMIDIAL
Utilizaremos a cepa DH5α da bactéria Escherichia coli a fim de se obter a
multiplicação dos plasmídeos de interesse. Para crescimento, utilizaremos o
meio de cultura LB.
Após a transformação e crescimento, transferiremos uma colônia resistente a ampicilina da placa de Petri para um tubo contendo 5 mL de meio de
cultura LB estéril e a mesma concentração de ampicilina da etapa anterior. Esse
tubo será incubado a 37αC por cerca de 8 horas e então transferido seu conteúdo
para erlenmeyer com capacidade para 2.000 mL contendo 1.000 mL do mesmo
meio de cultura LB estéril com ampicilina 0,1 mg/mL e será incubado a 37αC, sob
agitação constante a 200 rpm, por 18 horas. Utilizaremos então o protocolo de
Maxi-Prep utilizado no Laboratório de Farmacologia Molecular da Faculdade de
Ciências da Saúde (FS) da Universidade de Brasília (UnB).

DIGESTÃO DO DNA PLASMIDIAL
O DNA plasmidial puro obtido de cada arranjo será quantificado utilizando
o equipamento NanoVue Plus da GE e posteriormente submetido a digestão enzimática para separar o inserto de interesse do esqueleto do plasmídeo. Para isso,
utilizaremos as enzimas de restrição EcoRV, DdaI, DreI e HaeII (New England Biolab - NEB), na proporção de 1 unidade de enzima para 1ug de DNA. As digestões
enzimáticas serão realizadas nas temperaturas, tempos e em presença dos tampões recomendados pela NEB (www.neb.com). Por eletroforese em gel nativo de
agarose 1% será possível visualizar as bandas e confirmar a digestão enzimática.

PURIFICAÇÃO DO ARRANJO DE DNA
Para separar os arranjos de DNA 601 dos fragmentos de plasmídeos, utilizaremos a técnica de precipitação com PEG 6000 e NaCl, que permite a precipitação seletiva de longos fragmentos de DNA.
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OBTENÇÃO E PURIFICAÇÃO DAS HISTONAS
Inicialmente, utilizaremos histonas extraídas e purificadas de eritrócitos
de galinha pelo Prof. Guilherme Martins Santos no MRC-LMB, Cambridge, Inglaterra. O armazenamento do octâmero de histonas (HO) foi feito em glicerol
50%, agente crioprotetor, a 20ºC e em alta concentração (3M) de NaCl, com vistas a manter sua estabilidade. Antes da utilização, sua integridade será verificada
por eletroforese em gel de poliacrilamida 14%, com o uso do agente detergente
desnaturante SDS (SDS-PAGE).
Além das histonas de galinha, utilizaremos histonas recombinantes de
Xenopus. Para estas, expressaremos e purificaremos as histonas conforme protocolo do MRC-LMB (ARNAUDO et al., 2013). Brevemente, expressaremos os
plasmídeos transformados em BL21 – Rosetta em meio 2xTY, purificaremos por
meio de diferenças de sal e pH, utilizando também colunas cromatográficas de
troca iônica e gel filtração (Superdex 200).

RECONSTITUIÇÃO DA CROMATINA E MONONUCLEOSSOMOS IN VITRO
Para reconstituição de longas fibras de cromatina e mononucleossomos,
utilizaremos diferentes arranjos do DNA 601, histonas extraídas de galinha.
Para promover um suave e ordenado posicionamento de nucleossomo, realizaremos a reconstituição da cromatina fundamentada em diálises lentas de sal
(HUYNH; ROBINSON; RHODES, 2005) em uma (para obtenção da fibra de 10 nm)
ou duas (para obtenção da fibra de 30 nm) etapas.
b) Ensaios de mudança de mobilidade eletroforética (EMSA) para observação da ligação dos peptídeos/peptideomiméticos ao mononucleossomo e cromatina, determinando a constante de dissociação (Kd).
Após a reconstituição, diálise e consequente diminuição da concentração
de sal, as amostras serão submetidas à análise por eletroforese utilizando gel
nativo de agarose 0,8% ou gel de poliacrilamida não desnaturante a 5%. De cada
reconstituição, 10 uL serão misturados a 2 uL de loading buffer (20% glicerol,
20mM Tris pH 7.4, 1mM EDTA, 0.1% bromophenol blue) e carregados no gel.
Usaremos TBE 0,2X como tampão de corrida. A corrente aplicada irá variar entre
13 mA e 20 mA. Para visualização das bandas, os géis serão posteriormente expostos a uma solução contendo brometo de etídeo. Gel representativo da fibra de
10nm reconstituída in vitro em nosso laboratório.
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Os novos peptídeos e peptideomiméticos serão encomendados da empresa
Genscript (www.genscript.com), ou outra empresa de Biotecnologia. Essas moléculas serão ressuspendidas em 10mM de TEA pH 7.4, em seguida, serão incubadas com as fibras de cromatina ou mononucleossomos, para realização do
EMSA em gel de poliacrilamida não desnaturante a 5%.
c) Microscopia eletrônica das fibras e mononucleossomos reconstituídos
in vitro em presença das novas moléculas.
Para visualização das fibras por microscopia eletrônica, procederemos
com o preparo da amostra pela técnica de contraste negativo (negative staining),
com acetato de uranila em concentração de 1,5% a 2%. A visualização das amostras será realizada em um microscópio eletrônico de transmissão JEM 3010, no
Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano), pertencente ao CNPEM, em
Campinas, SP. Imagens representativas das longas de cromatina reconstituídas
in vitro em nosso laboratório.
d) Ultracentrifugação analítica de longas fibras reconstituídas em presença dos peptídeos/peptideomiméticos, para obter o coeficiente de sedimentação e
determinar a compactação das fibras.
A ultracentrifugação analítica será realizada usando a Beckman Coulter
Optima XLA. O comprimento de onda de 260nm será monitorado para as análises
devido à alta absorbância do DNA no mesmo (ROUTH, 2009). A velocidade utilizada será de 15.000rpm em celas de 12mm no rotor An50T. Serão coletados aproximadamente 200 scans e para as análises dos dados será utilizado o programaSEDFIT (versão 14.1c).
iii) Ensaios in vivo, cultura de células de mamíferos (Hela, U2OS, U937),
para observar a ação dos peptídeos desenhados sobre a arquitetura da cromatina
na célula.
a) Cultura de células
Inicialmente, iremos cultivar as células U937, que estão disponíveis em
nosso laboratório. Estas serão cultivadas em meio RPMI-1640 ou Dulbecco’s
modified Eagle, contendo 5% de soro bovino fetal, 50 units/ml penicilina, 50 ug/
ml streptomicina, a 37°C e 5% CO2.
b) Microscopia de fluorescência, com peptídeos marcados com diferentes
fluoróforos (fluoresceína, biotina) e plasmídeos com GFP-peptídeos. Realizaremos uma série de clonagens para a construção de uma biblioteca de plasmídeos
com os genes dos peptídeos clonados ao GFP, para expressão em células de mamíferos. Trataremos as células com peptídeos marcados, ou realizaremos transfecções com lipofectamina 2000 (Invitrogen) das construções plasmidiais con-
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tendo a sequência do peptídeo clonado. Observaremos a ação dos peptídeos/
peptideomiméticos sobre a compactação da cromatina utilizando microscopia
confocal conforme (BARBERA et al., 2006).
c) Análise da expressão gênica de marcadores moleculares de inflamação
e câncer em células U937 tratadas com as novas moléculas.
Após o tratamento de células com os peptídeos e visualização destes no
núcleo da célula, analisaremos o padrão de expressão gênica de alguns marcadores da inflamação e câncer. PCR quantitativa será inicialmente realizada para
detectar o número de cópias de RNAm transcritos. Primeiro, o RNA será extraído
das células tratadas com as novas moléculas. Para isto, utilizaremos o Qiagens
RNeasy Mini Kit (Cat. No. 74104). Posteriormente, faremos o cDNA utilizando o
Invitrogenes SuperScript III First-Strand Synthesis System for RT-PCR (Cat. No.
18080-051). Para a qPCR, além do cDNA, utilizaremos primers específicos para
os genes de interesse (TNFa, IL-6, e outros) e SYBR green mix (SYBR Green dye,
TaqPolymerase, ROX, e dNTP). Utilizaremos o Qiagens QuantiTect SYBR Green
PCR Kit (Cat. No. 204143 for 500 rxns, Cat. No. 204145 for 2500 rxns).
O controle interno será um gene housekeeping que é endogenamente expresso na célula, como a β-actina.

5 RESULTADOS ESPERADOS (PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES
CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS OU DE INOVAÇÃO DA PROPOSTA)
A modulação da cromatina está envolvida em diversas patologias, como
por exemplo câncer e diabetes. Observamos que a compactação da cromatina, e
consequente regulação gênica, pode ser modulada através de peptídeos ou proteínas que se liguem à região do patch acídico.
Assim, acreditamos que esta região da superfície nucleossomal possa ser
um valioso e inexplorado alvo farmacológico, possuindo grande importância na
clínica médica. Os potenciais peptídeos/peptideomiméticos ideais, ligantes da
superfície nucleossomal, podem abrir diferentes caminhos e apontar novas estratégias para a identificação de novos fármacos e/ou na melhoria da ação de
drogas já existentes, diminuindo seus efeitos colaterais. Futuramente, os estudos
incluirão a busca por peptídeos com maior seletividade para nucleossomos com
variantes de histonas, presentes em regiões de alta expressão gênica.
Esperamos patentear todos os peptídeos testados para posterior publicação dos nossos resultados em revista científica.
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Teremos o envolvimento de dois doutorandos e também 2 alunos de mestrado do meu grupo de pesquisa. Assim, acreditamos que este projeto possibilitará também a formação de recursos humanos na área de biotecnologia.

6 GRAU DE INTERESSE E COMPROMETIMENTO DE EMPRESAS
COM O ESCOPO DA PROPOSTA, QUANDO FOR O CASO
Moléculas que modulam a estrutura da cromatina estão envolvidas com
vários processos nos organismos vivos como o crescimento, metabolismo, diferenciação celular, apoptose, entre outros. O desenvolvimento de moléculas capazes de interferir com a dinâmica da cromatina apresenta grande potencial clinico
e terapêutico, sendo assim de elevado interesse para a indústria farmacêutica.

7 SITUAÇÃO ATUAL DA PESQUISA DESTE GRUPO
Há três anos meu grupo estabeleceu a metodologia de reconstituição de
longas fibras de cromatina in vitro em nosso laboratório na Universidade de Brasília. Em 2014, conseguimos extrapolar a mesma técnica para a obtenção de mononucleossomos, conforme descrito em Material e Métodos.
Iniciamos com o desenvolvimento racional in silico do primeiro peptídeo a
ser testado, GMIP1. Este trabalho foi em colaboração com o grupo do Dr. Paulo
Sérgio Lopes Oliveira, Laboratório de Bioinformática (LBI) do Laboratório Nacional de Biociências (LNBio) do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), localizado em Campinas/SP. Recentemente, iniciamos os testes
de ligação do GMIP1 e outros peptídeos ao mononucleossomo reconstituído in
vitro, além de verificar seu impacto sobre a compactação de longas fibras de cromatina.
Além do GMIP1, os primeiros peptídeos testados são os que já possuem a
estrutura atômica revelada por cocristalização com o nucleossomo, como por
exemplo o peptídeo viral LANA.
Além do ensaio de ligação, trabalhamos com ensaios celulares para observar a capacidade dessa molécula de penetrar no núcleo celular, observar a interferência dessa molécula na proliferação celular de células cancerígenas e observar a ação do peptídeo na expressão de genes inflamatórios de células em
cultura. Obtivemos resultados extremamente promissores, sugerindo que alguns
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desses peptídeos podem se ligar avidamente ao mononucleossomo, inibir a proliferação celular e bloquear a expressão do TNFalfa, gene chave da cascata inflamatória.
O pedido de patente de uma pequena biblioteca de peptídeos ligantes de
nucleossomo já foi depositado, junto ao Centro de Apoio ao DesenvolvimentoTecnológico (CDT) da Universidade de Brasília (UnB), no Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual (INPI- Número do registro: BR1020150069588).
Além disso, publicamos recentemente dois artigos sobre o assunto, (i) Cabral, W.; Machado, A.; Santos, G.M.. Exogenous nucleosome-binding molecules:
a potential new class of therapeutic drugs. Drug Discovery Today, v. fev, p. S1359,
2016 e (ii) Silva, I., Oliveira, P., Santos, GM. Featuring the nucleosome surface as
a therapeutic target. Trends in Pharmacological Sciences (Regular ed., Print),p.
18787, 2015.
Estamos também analisando a ligação de pequenas moléculas, lipídeos, à
cromatina. Em trabalho submetido a publicação, mostramos que o colesterol
conduz a cromatina a condensação.
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RESUMO
A utilização de fertilizantes fosfatados é essencial para a produção agrícola em solos tropicais, que são conhecidos por apresentarem alta saturação por
alumínio e elevada capacidade de fixação de fósforo, bem como baixos valores de
pH e cálcio. Esses fertilizantes são produzidos da acidulação sulfúrica de concentrados fosfáticos, este processo gera quantidades expressivas de rejeitos, dentre
os quais o ácido hexafluorsilícico (H2SiF6). Esse subproduto necessita ter um
destino seguro e, uma das estratégias para se conseguir isso é buscar maneiras
para viabilizar a sua reciclagem. O estudo aqui apresentado desenvolveu um processo de neutralização do ácido hexafluorsilícico com óxido de cálcio, visando à
obtenção de um produto com potencial de uso agrícola. O processo de neutralização e a obtenção do respectivo produto foi desenvolvido com sucesso, e o produto devidamente caracterizado sob a perspectiva de um insumo agrícola. A
composição química do produto mostrou teores elevados de Ca e Si, e baixos
teores de flúor. A mineralogia identificou a fluorita como constituinte majoritário no produto. Após a devida caracterização, o produto foi denominado AgroSiCa
e foram conduzidos estudos para avaliar os seus efeitos no solo e no crescimento de plantas (milho e soja). A aplicação do produto em solos de baixa fertilidade
resultou em aumento do pH e nos teores de Ca, P e Si na solução e, também,
promoveu o crescimento de plantas de milho e soja em condições controladas. O
efeito benéfico do produto ao solo foi associado ao aumento na absorção de Ca,
Si e P, com ganhos acentuados na produção de matéria seca dessas plantas. Nos
estudos em condição controlada, avaliaram-se também características do produto relacionadas à segurança ambiental do seu uso, considerando especialmente o fato de o produto conter flúor. Esses estudos revelaram que os teores de
elementos potencialmente poluidores, como o flúor, não atingiram concentrações críticas, sendo que estas ficaram abaixo do marco regulatório. Portanto, os
benefícios do produto são associados aos seus efeitos positivos nas características solo e na absorção de nutrientes pelas plantas, especialmente Ca e Si. A conclusão dessa fase do estudo deixou evidente o seu potencial para uso como “condicionador” do solo. Numa segunda fase do estudo, o processo de produção foi
adaptado para uma escala de produção piloto, que também teve sucesso e foram
produzidas quantidades maiores para a realização de estudos mais realistas, em
condições de campo. O produto AgroSiCa foi então testado em cana-de-açúcar,
um estudo comparativo com produto disponível no mercado, como fonte de Si. O
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resultado desse ensaio confirmou os benefícios da aplicação do produto ao solo
agrícola, considerando que aplicação de 1 t/ha resultou em incremento de produtividade de 20% nessa cultura, em relação ao controle (sem a aplicação de qualquer produto). O AgroSiCa apresentou melhor desempenho que o produto comercial utilizado no estudo comparativo. O ganho de produtividade correspondeu
a uma receita adicional de R$ 1.375,00 por ha de cana-de-açúcar (considerando
R$ 50,00 o preço da tonelada de cana). Uma avaliação prospectiva dos aspectos
de industrialização e comercialização do produto, revelou potencial de viabilidade técnica e operacional de produzir comercialmente o AgroSiCa. Isso motivou
um estudo de valoração econômica para se avaliar a viabilidade técnica e econômica para implementação industrial do projeto. Um estudo de valoração econômica foi realizado, e evidenciou o potencial do projeto para agregar valor à indústria de fosfato. Considerando o cenário potencial moderado de R$ 300,00 a
tonelada do AgroSiCa, o payback da adoção do projeto seria de dois anos e o valor
do breakeven R$188,68 por tonelada. Isso representaria um lucro operacional de
R$ 32 milhões. Encontra-se em fase decisória a opção para a implementação da
tecnologia desenvolvida. Conclui-se que desenvolveu-se com sucesso, a partir
de um rejeito da indústria de fosfatos, de disposição onerosa, um produto com
viabilidade industrial e técnica para uso agronômico. O projeto oferece todos os
elementos necessários à decisão de exploração da tecnologia e sua implementação representa uma estratégia de sustentabilidade para a indústria de fertilizantes fosfatados.

1 INTRODUÇÃO
Os fertilizantes fosfatados são insumos essenciais para a produção agrícola nos agroecossistemas tropicais (Novais e Smyth, 1999). No entanto, a maioria
das rochas fosfatadas usadas como matéria-prima para a produção de fertilizantes contém cerca de 3-4% de flúor (F) (Cronin et al., 2000). Quando essas rochas
são processadas com ácido sulfúrico ou ácido fosfórico (para a produção de superfosfato simples, superfosfato triplo, e ácido fosfórico -H3PO4), o ácido hexafluorsilícico (H2SiF6) é gerado como um subproduto. Atualmente, diferentes
tecnologias de tratamento, com base em precipitação, permuta iônica, eletrólise,
membrana de osmose reversa, e processo de adsorção foram propostas e testadas para a remoção do flúor em plantas industriais (Islam e Patel, 2007), sendo
a precipitação o tratamento mais usado (Saha, 1993). Contudo, essas alternativas
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têm sido descartadas por problemas de custo ou qualidade final dos produtos
(Lavanga et al., 2000). Por esta razão, a indústria de fertilizantes fosfatados está
à procura de um novo e sustentável uso para o H2SiF6. A neutralização do ácido
hexafluorsilícico com óxido de cálcio (cal virgem) leva a precipitação de óxido de
silício e fluorita, resultando em um produto com grande potencial de uso na
agricultura, pois esse subproduto contém Ca e Si. O Ca é um dos principais cátions básicos presentes na solução do solo e considerado macronutriente de
plantas, ou seja, um elemento exigido e exportado em altas concentrações pelas
culturas (Dechen e Nachtigall, 2007; Malavolta, 2006). O Si é considerado um
elemento benéfico, que pode melhorar as condições do solo e também conferir
maior resistência às plantas contra o ataque de pragas e doenças (Dechen e Nachtigall, 2007; Malavolta, 2006). Alguns trabalhos também contemplam sua capacidade de reduzir a adsorção de fósforo em óxido de alumínio, muito comum
em solos oxídicos de ampla ocorrência no Brasil (Pozza et al., 2007).
Além de Ca e Si, como mencionado anteriormente, outro elemento presente nesse produto é o F. Embora não tenha sido comprovada sua essencialidade para as plantas (sendo que esse elemento pode até causar fitotoxidez em alguns casos), para os animais e principalmente para os humanos, ele é
considerado um elemento essencial. No entanto, o fluoreto pode desempenhar
um importante papel na melhoria das condições de solos de regiões tropicais,
devido à formação de complexos de Al-F que são formas menos tóxicas de alumínio (Al) (Whitten e Ritchie, 1991;. Xie et al, 1999). Além de minimizar os efeitos tóxicos de Al, o fluoreto, bem como o silicato, também pode diminuir a fixação de P em solos oxídicos, devido à competição ânion-ânion com P pelos sítios
de sorção (Zhang e Yu, 1997; Smyth e Sanchez, 1980; Pozza et al, 2007).
Solos agrícolas brasileiros são altamente intemperizados, ácidos e de baixa fertilidade natural. Estes possuem baixos teores de Ca e elevados teores de Al.
Essas características reduzem consideravelmente o potencial produtivo desses
solos (Food and Agriculture Organization-FAO, 2004). Todas essas características mostram que o processo de neutralização do H2SiF6 com óxido de cálcio para
obtenção e posterior utilização agrícola do AgroSiCa pode ser uma alternativa
inovadora para a destinação do H2SiF6.
Este trabalho desenvolveu um processo de neutralização do ácido hexafluorsilícico com óxido de cálcio, para obtenção de um produto, aqui denominado AgroSiCa, e avaliou seus efeitos sobre as propriedades do solo e crescimento
vegetal, a fim de buscar a sustentabilidade da indústria de fertilizantes fosfatados.
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2 PROBLEMA
Destinação adequada para o rejeito ácido hexafluorsilícico produzido em
grandes quantidades nas indústrias de fertilizantes fosfatados.

3 OBJETIVO
Promover o uso alternativo, sustentável e inovador do ácido hexafluorsilícico, através da produção e utilização agrícola da fluorita com óxido de silício
- AgroSiCa.

4 JUSTIFICATIVAS
Várias tecnologias de tratamento para a remoção do flúor em plantas de
indústrias de fertilizantes fosfatados foram propostas e testadas. No entanto,
essas alternativas têm sido descartadas por problemas de custo ou qualidade final do produto obtido.
A neutralização do ácido hexafluorsilícico com óxido de cálcio promove a
obtenção de um subproduto (AgroSiCa) com grande potencial de uso agrícola,
principalmente em solos tropicais, os quais apresentam baixos teores de fósforo
e cálcio e elevada saturação por alumínio.
Os benefícios gerados pelo AgroSiCa seriam:

•

fornecimento de Ca e Si com consequente efeito benéfico sobre cresci-

•

a adição de Si ao solo eleva o pH (hidrólise e formação o ácido silícico e

mento de raízes e maior resistência das plantas;
OH);

• aumento da eficiência da adubação fosfatada: competição de silicato

com fosfato e o fluoreto reduz a adsorção de fosfato e a precipitação de P com Fe
e Al;

•

redução da toxidez de alumínio: F- reage com o Al3+ livre na solução,

formando pares iônicos (AlF2+, AlF2+, AlF3) e reduzindo sua atividade toxidez.
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5 METODOLOGIA E ANÁLISES
5.1 PROCESSO DE PRODUÇÃO DO AGROSICA
A produção de AgroSiCa foi realizada, na primeira etapa, num sistema de
bancada de laboratório, através da neutralização do H2SiF6 com o óxido de cálcio. Posteriormente, o AgroSiCa foi produzido numa instalação piloto, em que as
proporções de CaO e H2SiF6 foram avaliadas, a fim de se obter um produto com
a consistência e o pH apropriado.
O conceito de produção de AgroSiCa é mostrado na figura 1 e a visualização
do produto na figura 2.

FIGURA 1. CONCEITO DA PLANTA DE PRODUÇÃO PARA O AGROSICA
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FIGURA 2. VISUALIZAÇÃO DO AGROSICA PRODUZIDO A PARTIR DA NEUTRALIZAÇÃO
DO ÁCIDO HEXAFLUORSILÍCICO COM ÓXIDO DE CÁLCIO

A estequiometria da reação de neutralização de H2SiF6 com o CaO é a seguinte:
H2SiF6 (aq) + 3 CaO (s) ----> 3 CaF2 (s) + SiO2.nH2O (s) + H2O
O processo de produção do AgroSiCa foi desenvolvido e solicitada a patente para o processo e produto pela Vale Fertilizantes (Rodrigues et al., 2014).

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO E EFEITO NO CRESCIMENTO DO
MILHO E SOJA
A composição química do AgroSiCa, o design experimental de aplicação e
cultivos das plantas de milho e soja podem ser encontrados no artigo publicado:
Valle, L.A.R.; Rodrigues, S.L.; Ramos, S.J.; Pereira, H.S.; Amaral, D.C.; Siqueira,
J.O.; Guilherme, L.R.G. (2016). Beneficial use of a by-product from the phosphate
fertilizer industry in tropical soils: effects on soil properties and maize and
soybean growth. Journal of Cleaner Production, 112:113-120.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.07.037
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FIGURA 3.

5.3 AVALIAÇÃO DO AGROSICA NA PRODUTIVIDADE DA CANA-DE-AÇÚCAR
Um experimento de campo com cana-de-açúcar (cv RB 86-7515) foi instalado na Fazenda Santa Fé do Cedro da Usina Vale do Tijuco em Uberaba-MG,
adotando o sistema de ano-e-meio (18 meses), com plantio realizado em
14/04/2014 e colheita a partir de junho/julho de 2015.
A pesquisa foi composta por parcelas, conforme mostrado nas figuras 4.
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FIGURA 4. VISUALIZAÇÃO DAS PARCELAS EXPERIMENTAIS NO CAMPO

A colheita foi realizada após 375 dias de cultivo e a cana de cada parcela foi
cortada crua e manualmente, despontada e em seguida pesada com o auxílio de
uma garra (figura 5) para determinação do peso total de cana de açúcar produzido em cada uma das parcelas.

FIGURA 5. ANÁLISE DE PRODUTIVIDADE: PESAGEM DA CANA
DE UMA PARCELA COM O AUXÍLIO DA GARRA
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6 RESULTADOS
6.1 RESULTADOS COM MILHO E SOJA
A composição química, mineralógica do AgroSiCa é mostrada no artigo
publicado supracitado.
A aplicação de doses de AgroSiCa aumentou os teores de fósforo, cálcio,
silício e flúor na solução dos solos (figura 6).

FIGURA 6. TEORES DE P (A), CA (B) E SI (C) NA SOLUÇÃO DO SOLO, DURANTE O CULTIVO
DO MILHO E CULTIVO DA SOJA, E OS NÍVEIS DE F (D) EM LIXIVIADOS DO SOLO APÓS O
CULTIVO DO MILHO, EM FUNÇÃO DE DOSES DE AGROSICA EM DIFERENTES SOLOS

Aumentos significativos dos teores de P e Ca (dois importantes macronutrientes de plantas) na solução do solo foram observados em todas as doses de
AgroSiCa aplicadas. Tais resultados são relevantes uma vez que esses nutrientes
muitas vezes limitam o crescimento da maioria das culturas em agroecossistemas tropicais (Novais e Smyth, 1999; FAO, 2004). O aumento dos teores de Ca na
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solução dos solos em estudo após aplicação do AgroSiCa está relacionado com a
composição química do produto, uma vez que este apresenta em sua constituição
22% de Ca. Já as concentrações crescentes de fósforo na solução podem estar
relacionadas com a competição fosfato-silicato e fosfato-fluoreto pelos sítios de
sorção nos solos, uma vez que o subproduto formado após a reação de neutralização do ácido hexafluorsilícico com óxido de cálcio contém Si e F. Sabe-se que
os íons de fosfato e silicato são adsorvidos por óxidos de ferro e de alumínio,
sendo que o silicato pode ser capaz de deslocar o fosfato previamente adsorvido
nas superfícies oxídicas. A semelhança química das duas formas aniônicas é em
grande parte responsável por este comportamento (McKeague e Cline, 1963).
Além de aumentar o teor de dois importantes macronutrientes (P e Ca) na
solução do solo, a aplicação de AgroSiCa aumentou também os teores de Si, sendo o maior efeito observado no Latossolo Vermelho-Amarelo (que é o solo mais
arenoso, e, portanto, possui a menor capacidade de sorção), quando comparado
com o Latossolo vermelho e o Cambissolo. O aumento da concentração de Si na
solução do solo indica que a fonte de Si utilizada é solúvel e muito eficaz no fornecimento de Si, contribuindo para o aumento da disponibilidade de P nos solos,
como mencionado anteriormente. Souza et al. (2008) também encontraram um
aumento no pH do solo e uma redução na toxicidade de alumínio, bem como um
aumento nos teores de P disponível em quatro solos ácidos, depois da aplicação
do silicato de cálcio. O aumento da disponibilidade de Si na solução do solo pode
ter contribuído para um melhor crescimento das plantas de milho e soja, uma
vez que este elemento é considerado benéfico para as plantas superiores (Broadley et al., 2012).
A presença de flúor na solução do solo é muitas vezes associada com pH
elevado (Agarwal et al, 2003; Chae et al, 2007), uma situação que dificilmente é
encontrada em solos intemperizados. A contaminação do lençol freático por lixiviação de flúor tem sido motivo de preocupação especialmente em regiões de
clima temperado. Por outro lado, muito pouco se sabe sobre a dinâmica de flúor
e seus possíveis efeitos benéficos em regiões tropicais como o Brasil. Em geral, o
teor total de fluoreto no solo não é considerado um bom indicador de poluição do
solo, devido à grande variação natural e diferenças de força e capacidade de sorção entre solos (Arnesen, 1997; Cronin et al, 2000; Loganathan et al., 2001). Portanto, o teor de flúor na solução do solo é, provavelmente, o melhor indicador da
disponibilidade de tal elemento para as plantas. No presente estudo, encontramos níveis muito baixos de flúor na solução do solo, independentemente do solo
ou as doses de AgroSiCa aplicadas. Se compararmos nossos resultados com a
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concentração máxima admissível de flúor na água potável, observa-se que todas
as concentrações encontradas nas amostras em estudo estão abaixo do nível máximo aceitável de 1,5 mg L-1, teor este definido pela Organização Mundial de
Saúde (OMS, 2011). Esses resultados demonstram que a aplicação de AgroSiCa
não proporcionou teores elevados de fluoreto nos lixiviados, e ainda contribuiu
para a troca de ligantes com a formação de complexos de Al-F e Al-OH, que podem aumentar a disponibilidade de P para as plantas.
Verificamos que a aplicação de AgroSiCa reduziu significativamente os teores de Al trocável em todos os três solos, após o cultivo do milho e soja (figura
7), o que, certamente, contribuiu para o maior crescimento de ambas as culturas.

FIGURA 7. TEORES DE AL TROCÁVEL EM FUNÇÃO DAS
DOSES DE AGROSICA, APÓS MILHO E SOJA CULTIVO
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Este resultado mostra que a aplicação do subproduto oriundo da neutralização do ácido hexafluorsilícico com óxido de cálcio pode contribuir para redução dos teores de Al3+ em solos tropicais, os quais normalmente apresentam
elevada saturação por este elemento. Têm-se dado atenção especial ao comportamento químico de Al e F em ecossistemas como o solo, pois o Al3+ pode ser
complexado pelo fluoreto na solução de solos ácidos (pH <6,0) (Xie et al., 1999).
Tal reação é importante, porque o Al complexado com F- é considerado menos
tóxico para as plantas (Whitten e Ritchie, 1991).
Como consequência da redução da fitotoxicidade do Al e do aumento da
disponibilidade de nutrientes no solo, a aplicação de AgroSiCa proporcionou um
aumento na produção da parte aérea para ambas as culturas (milho e soja) (figura 9 e 10), com o efeito mais pronunciado no Cambissolo, solo que contém maior
teor de Al “in natura”.

FIGURA 8. MATÉRIA SECA DA PARTE AÉREA DO MILHO E
DA SOJA EM FUNÇÃO DAS DOSES DE AGROSICA
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FIGURA 9. VISUALIZAÇÃO DO EFEITO DO AGROSICA
NO CRESCIMENTO DO MILHO E SOJA

Mais detalhes quanto aos efeitos do produto nos atributos do solo e no
crescimento do milho e soja encontram-se disponíveis em:
Valle, L.A.R.; Rodrigues, S.L.; Ramos, S.J.; Pereira, H.S.; Amaral, D.C.;
Siqueira, J.O.; Guilherme, L.R.G. (2016). Beneficial use of a by-product from the
phosphate fertilizer industry in tropical soils: effects on soil properties and maize and soybean growth. Journal of Cleaner Production, 112:113-120;
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.07.037

6.2 RESULTADOS COM CANA-DE-AÇÚCAR EM CAMPO
Verificou-se incremento na produtividade da cana-de-açúcar com a aplicação do AgroSiCa (figura 10). A cana apresentou resposta quadrática, sendo que,
para o AgroSiCa, a maior produção estimada pela regressão foi de 163,5 t ha-1
(com a dose de 1,2133 t ha-1), enquanto que para o Agrosilício a maior produção
foi de 152,9 t ha-1 (com a dose de 1,1967 t ha-1). Na dose de 1 t ha-1 do AgroSiCa,
a produtividade da cana observada chegou a 165,8 t ha-1, o que representou um
aumento de 27,5 t ha-1 de cana em relação ao tratamento controle (~20% de
aumento de produtividade). Adicionalmente, a aplicação do AgroSiCa resultaria
em um aumento adicional de cerca de 10,6 t ha-1 em comparação ao Agrosilício,
em uma dose de 1,2 t ha-1 (dose próxima daquela estimada para a produção máxima com ambos os produtos avaliados – AgroSiCa e Agrosilício).
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FIGURA 10. PRODUTIVIDADE DA CANA-DE-AÇÚCAR EM
FUNÇÃO DAS DOSES DE AGROSICA E AGROSILÍCIO
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Verifica-se, pois, que o AgroSiCa apresentou resposta melhor que um produto já comercializado - o Agrosilício demonstrando um efeito adicional, além
do Si fornecido por este produto. Isto pode estar relacionado à maior disponibilidade de fósforo promovida pelo AgroSiCa, o qual, ao aportar também o íon
fluoreto no solo, poderia se ligar primeiro aos sítios de adsorção de fósforo, além
de liberar íons fosfatos adsorvidos – e, consequentemente, não disponíveis –
para a solução do solo, melhorando assim a nutrição da planta com fósforo. Ressalta-se, ainda, o papel do fluoreto na redução da disponibilidade de alumínio
em solução, o que também configura-se como vantagem comparativa do AgroSiCa. Essas hipóteses foram, inclusive, comprovadas em recente artigo publicado
e citado anteriormente.

6.3 AVALIAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO DO PROJETO AGROSICA
O levantamento dos drivers de valor do projeto ressaltou que o projeto
apresenta impactos positivos, tanto financeiros como não financeiros (figura 11).
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FIGURA 11. IMPACTOS DE VALOR DO PROJETO AGROSICA
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A análise de priorização dos drivers de valor do projeto mostrou que a implementação deste contribui para reduzir o custo de tratamento dos resíduos e a
área de negócio da empresa vê relevância e tem interesse na implantação do
projeto. Na consolidação do business case, verificou-se que no cenário moderado
o projeto apresenta VPL de 8,53%, com TIR de 110%, payback de dois anos e preço breakeven de R$ 188,68.

7 CONCLUSÕES
Os resultados descritos neste estudo fornecem uma compreensão importante no que se diz respeito à obtenção e utilização agrícola de um produto
(AgroSiCa) oriundo da neutralização do ácido hexafluorsilícico, gerado nas indústrias de fertilizantes fosfatados. Os resultados confirmam que a aplicação de
AgroSiCa em solos tropicais favorece o crescimento e produtividade das plantas,
reduz a toxicidade de Al, e aumenta os níveis de P, Ca e Si no solo e nas plantas.
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O teste em campo mostrou que o produto apresenta grande potencial para
uso em cana-de-açúcar, o que foi comprovado por ganhos de produtividade de
cerca de 20% em relação ao tratamento sem a aplicação desse produto. Além
disso, quando comparado ao produto comercial amplamente utilizado hoje no
mercado (Agrosilício) promoveu um ganho extra de produtividade de cerca de 10
t ha-1 de cana-de-açúcar.
O estudo de valoração econômica do produto foi realizado, e evidenciou o
potencial para agregar valor à indústria de fosfato. Considerando o cenário moderado de R$ 300,00 a tonelada do AgroSiCa, o payback da adoção do projeto
seria de dois anos e o valor do breakeven R$188,68 por tonelada. Isso representaria um lucro operacional R$ 32 milhões. Encontra-se em fase decisória a opção
para a implementação da tecnologia desenvolvida. A implantação do projeto demandaria um Capex de R$ 2.761.126,00 e, isso encontra-se em fase de tomada de
decisão pela companhia interessada pela exploração da tecnologia.
Uma tese de doutorado vai ser defendida em abril de 2016, diversos resumos científicos foram publicados em eventos científicos, um artigo cientifico foi
publicado no Journal of Cleaner Production e uma patente foi aceita no United
States Patent and Trademark Office (USPTO).
Conclui-se que desenvolveu-se com sucesso, a partir de um rejeito da indústria de fosfatos, de disposição onerosa, um produto com viabilidade industrial e técnica para uso agronômico. O projeto oferece todos os elementos necessários à decisão de exploração da tecnologia e sua implementação representa
uma estratégia de sustentabilidade para a indústria de fertilizantes.
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NOTA SOBRE OS AUTORES
CATEGORIA INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 1O LUGAR
VENUS – LOCALIZADOR VASCULAR
Autores
Carolina Rosa Kelsch, 19 anos, em 2015 foi estudante do Curso Técnico de Eletrônica da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, em Novo
Hamburgo - RS. Participou da 30ª Mostratec, onde se classificou em 1º lugar na
área de Engenharia Eletrônica. Ganhou o 1º lugar na categoria Engenharia na
Febrace em 2016; conquistou o 2º lugar na categoria Divulgação Científica no
Proyecto Multimedia Final Continental; e alcançou o 4º lugar em Engenharia
Biomédica na Intel Isef. Atualmente cursa faculdade de Engenharia Elétrica e
pretende continuar a pesquisa e futuramente trabalhar na área.
Márcia Cunha dos Santos, 19 anos, estudou Técnico em Eletrônica na Fundação
Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, de 2012 a 2016. Participou da 30ª
Mostratec, onde se classificou em 1º lugar na área de Engenharia Eletrônica com o
projeto Venus. Em 2016, na Febrace, conquistou o 1º lugar na categoria Engenharia; 2º lugar em divulgação científica no Projeto Multimídia Final Continental; e 4º
lugar em Engenharia Biomédica na maior competição mundial pré-universitária
na área de ciências, Intel Isef. Está ingressando no curso de Engenharia da Computação e pretende continuar a desenvolver o projeto, objetivando, no futuro, tornar a pesquisa uma profissão e um meio de ajudar a sociedade.
Professor orientador
Lucas Luiz Gutkoski, 47 anos, professor do Curso de Eletrônica da Fundação
Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, em Novo Hamburgo - RS. Atua
na escola como orientador de trabalhos de pesquisas tecnológicas com alunos do
ensino técnico desde 2003. Participou do projeto Venus – Localizador Vascular
como orientador das alunas Márcia Cunha dos Santos e Carolina Rosa Kelsch nos
anos de 2015 e 2016. O projeto classificou-se em 1º lugar, na 30ª Mostratec - Feira Internacional de Ciências em 2015. Em 2016, classificou-se em 1º lugar na
Feira Brasileira de Ciências e Engenharia - Febrace. Também em 2016 classificou-se em 4º lugar na Intel Isef, nos Estados Unidos, considerada a maior feira
de ciências do mundo, envolvendo mais de 70 países.

256

CATEGORIA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – 1O LUGAR
HANDLE – UMA PRÓTESE ROBÓTICA DE BAIXO CUSTO
Autor
Caio Araújo Damasceno, 24 anos, engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal do Piauí em graduação sanduíche com a University of Manitoba.
Participou do programa Ciência sem Fronteiras e residiu em Winnipeg, no Canadá, onde estudou Engenharia Elétrica na University of Manitoba. Atualmente é
estudante de mestrado na Universidad de Jaén, na Espanha. Campeão estadual e
nacional do Desafio Empreendedor Universitário e ganhador do Prêmio Mercosul
de Ciência e Tecnologia.
Professor orientador
Otacílio da Mota Almeida, possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará (1987), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas (1990) e doutorado em Engenharia Elétrica pela
Universidade Federal de Santa Catarina (2002). Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Piauí e docente permanente dos Programas de
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFPI e UFC. Tem experiência na área
de Docência e em Engenharia Elétrica, com ênfase em Automação Eletrônica de
Processos Elétricos e Industriais, atuando principalmente nos seguintes temas:
controladores industriais, controladores pid, controle de processos, controladores preditivo e inteligente.

CATEGORIA JOVEM PESQUISADOR – 1O LUGAR
MEMÓRIAS NO VOLÁTILES EN EL ESPACIO
Autor
Nestor Ghenzi, nascido em Sarandi, Argentina, em 1984. Licenciatura em Física
(2007) e mestre (2009), formado no Instituto Balseiro, e doutor (2014) em Ciências Físicas pela UNSAM. Atua principalmente nas áreas de Física e Microeletrônica. Publicou diversos artigos completos em periódicos nacionais e internacionais. Recebeu os prêmios Dupont-Conicet 2010, Innovar 2012, MIT technology
review 2014, Giambiagi 2015 e Sabato 2016 por sua investigação em memórias
não voláteis. Atualmente é pesquisador do CNEA e do Conicet em Buenos Aires,
Argentina.
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CATEGORIA INTEGRAÇÃO – 1O LUGAR
INOVAÇÕES PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO DE ÚTERO
Autores
Dora Patrícia Ramirez Angarita, colombiana, possui graduação em Medicina
pela Universidade de Caldas - Colômbia, com título revalidado pela Universidade
Federal de Rio de Janeiro (UFRJ) e mestrado em Biotecnologia pela Universidade
Federal de São Carlos. Atualmente é doutoranda do curso pós-graduação em
Biotecnologia. Atua principalmente na área da medicina com ênfase em terapia
fotodinâmica básica (in vitro e in vivo) e aplicada (pesquisa clínica).
Fernanda Mansano Carbinatto, 32 anos, possui graduação em Farmácia no Centro Universitário Central Paulista e realizou mestrado e doutorado em Ciências
Farmacêuticas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente realiza pós-doutorado no Instituto de Física de São Carlos com Terapia
Fotodinâmica no diagnóstico e tratamento da Neoplasia Intraepitelial Cervical de
alto grau. Participa, desde 2014, do projeto “Inovações para Prevenção do Câncer
do Colo do Útero”. Atua principalmente em: desenvolvimento de novas formas
farmacêuticas, sistemas de liberação controlada, formas farmacêuticas sólidas e
terapia fotodinâmica aplicada em pesquisa clínica.
Natalia Nayumi Inada, 40 anos, farmacêutica (2001, Unimep, Piracicaba - SP),
doutora em Fisiopatologia Médica (2006, Unicamp, Campinas - SP) e pós-doutora pela Unicamp (2007) e USP (2008-2010). Há seis anos ocupa o cargo de
pesquisadora da Universidade de São Paulo, Instituto de Física de São Carlos
(2011). Participa do projeto “Inovações para Prevenção do Câncer do Colo do Útero” desde 2011, quando colaborou com a escrita da proposta para aprovação pela
Conep, formalização da parceria com o médico responsável Dr. Welington Lombardi (Uniara, Araraquara – SP) e com a colaboradora Dra. Renata Belotto (Hospital Pérola Byington, São Paulo - SP) e aprovação do financiamento público pelo
MCTI/Finep. Em 2012, este projeto e sua equipe foram agraciados com o 2º lugar
na categoria “Ações” da 5ª Edição do Prêmio Inovação Medical Service. Desde
2008 participa do “Programa Nacional de Diagnóstico e Tratamento do Câncer
de Pele não Melanoma”, financiado pelo BNDES e Finep. Publicou cerca de 28
artigos em revistas indexadas e de impacto, 11 capítulos de livros, sete pedidos de
patentes. Revisora de 15 periódicos, três agências de fomento e vencedora de oito
prêmios.
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Renata Aparecida Belotto, médica ginecologista, formada pela Universidade
Sul-Fluminense em 1989, tem títulos de Especialista em Ginecologia-Obstetrícia, Patologia do Trato Genital Inferior – Colposcopia e DST/AIDS, outorgados
pelas respectivas Sociedades Brasileiras. É mestre e doutoranda em Biofotônica
Aplicada às Ciências da Saúde, professora da Universidade Nove de Julho na graduação de Medicina por oito anos, coordenadora da pesquisa em Laserterapia do
CRSM-Hospital Pérola Byington, em São Paulo, com enfoque em Terapias Fotônicas em Ginecologia e preceptora de residência médica. É coordenadora de Ginecologia e secretária geral da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia e membro da Sociedade Americana de Laser e PAPDT. Colaborou como
coautora do estudo “Inovações para prevenção do câncer de colo de útero”, ganhador do 1º lugar em Ciência e Tecnologia.
Vanderlei Salvador Bagnato, 58 anos, professor titular da Universidade de São
Paulo (USP) e coordenador da Agência USP de inovação. Realizou simultaneamente Bacharelado em Física - USP e Engenharia de Materiais - UFSCar em 1981
e realizou o doutorado em Física - Massachusetts Institute of Technology - MIT
em 1987. Publicou cerca de 600 artigos em periódicos especializados. Possui 28
capítulos de livros e 14 livros publicados. Orientou 48 dissertações de mestrado e
51 teses de doutorado, nas áreas de Física, Odontologia e Medicina. Recebeu diversos prêmios e homenagens. Responsável pelo projeto “Inovações para Prevenção do Câncer do Colo do Útero”. Atua na área de Física Atômica e Aplicações
da Óptica nas Ciências da Saúde. Trabalha com átomos frios, Condensados de
Bose-Einstein e ações fotodinâmicas em câncer e controle microbiológico. É
membro da Academia Brasileira de Ciências, The Academy of Sciences for the
Developing World, da Academia Pontifícia de Ciências do Vaticano e da National
Academy of Sciences (USA). Coordena um Centro de Pesquisa no qual ciências
básicas e aplicadas convivem em harmonia. Realiza diversas atividades de inovação tecnológica e difusão de ciências.
Welington Lombardi, 43 anos, médico, professor doutor da Disciplina de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade de Araraquara-Uniara. É coordenador do Programa de Residência Médica em Ginecologia e
Obstetrícia da Uniara, regente do Internato Médico do Curso de Medicina da
Uniara, pesquisador clínico e colaborador do Grupo de Pesquisa Multicêntrico
Uniara-USP SC.
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CATEGORIA PESQUISADOR SÊNIOR – 1O LUGAR
DESENHO E DESENVOLVIMENTO DE LIGANTES DE SUPERFÍCIE NUCLEOSSOMAL PARA FINS TERAPÊUTICOS
Autor
Guilherme Martins Santos formou-se em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Uberlândia em 1997. Em 1998, ele iniciou seu treinamento científico como mestrando do programa de Patologia Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Em 2000, Guilherme iniciou o doutorado no
mesmo programa de pós-graduação, sendo que no último ano ele passou um ano
no laboratório do INSERM-Paris, na França. Em 2006, ele foi para o Reino Unido
para um pos-doc no MRC-Laboratory of Molecular Biology em Cambridge, seguindo para outro post-doc na Universidade de Leicester, focado em estudos
estruturais de receptores nucleares e cromatina. Atualmente, Guilherme Santos
é professor de Farmacologia do Departamento de Farmácia da Universidade de
Brasília. Ele publicou diversos trabalhos em jornais de alto impacto científico,
como Nature, Cell e Trends in Pharmacological Science. Em abril de 2015, ele
fundou a Nucleosantos Therapeutics, uma start-up que está trabalhando na descoberta e desenvolvimento de moléculas ligantes de nucleossomo para fins terapêuticos.

TRABALHOS AGRACIADOS COM MENÇÃO HONROSA
CATEGORIA INICIAÇÃO CIENTÍFICA – MENÇÃO HONROSA
SISTEMA PARA OTIMIZAÇÃO DE IRRIGAÇÃO
Autores
Fabiane Kuhn, 20 anos, aluna do Curso Técnico em Eletrônica da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, em Novo Hamburgo - RS, e da
graduação em Ciência da Computação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(Unisinos - São Leopoldo - RS). Em 2015, participou da 30ª Mostra Internacional
de Ciência e Tecnologia (Mostratec), recebendo o 1º lugar na categoria de Engenharia Eletrônica, e concorreu ao Prêmio Mercosul, classificando-se com Menção Honrosa. Em 2016 participou da maior feira de Ciência e Engenharia do
mundo, a Intel Isef, nos Estados Unidos, recebendo o 3º lugar em Sistemas Embarcados e o prêmio SPIE de Inovação. Além disso, recebeu o 3º lugar no Prêmio
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Roser de Empreendedorismo e Inovação, e participou da 68ª reunião anual da
SBPC. O trabalho segue em forma de produto, com a startup RAKS - Pesquisa e
Desenvolvimento Sustentável.
Guilherme de Oliveira Ramos, 18 anos, aluno do Curso Técnico em Eletrônica da
Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, em Novo Hamburgo
- RS. Em 2015 participou da 30ª Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia
(Mostratec), recebendo o 1º lugar na categoria de Engenharia Eletrônica, e concorreu ao Prêmio Mercosul, classificando-se com Menção Honrosa. Em 2016
participou da maior feira de Ciência e Engenharia do mundo, a Intel Isef, em
Phoenix, nos Estados Unidos, recebendo o 3º lugar em Sistemas Embarcados e o
prêmio SPIE de inovação. Além disso, recebeu o 3º lugar no Prêmio Roser de Empreendedorismo e Inovação e participou da 68ª reunião anual da SBPC. O trabalho segue em forma de produto, com a startup RAKS - Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável.
Professor orientador
Marco César Sauer, 46 anos, engenheiro eletricista formado pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (1996), pós-graduado em Metodologia do Ensino
Profissionalizante, professor e, atualmente, coordenador administrativo do Curso Técnico de Eletrônica da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da
Cunha, de Novo Hamburgo - RS. Atuou como engenheiro de desenvolvimento em
diferentes empresas. Desenvolveu e participou de projetos de pesquisa na área de
iniciação científica com financiamentos da Fapergs e CNPq. Orientador de trabalhos de pesquisa e iniciação científica desde 1998. Nas diversas feiras que participou, os projetos orientados foram agraciados com diferentes distinções: menção honrosa, melhor da área, primeiro, segundo e terceiro lugar. Como orientador,
participou de diversas edições da Mostratec, em Novo Hamburgo; Inepo, na Turquia (2000); Feira Nacional do Chile (1999); Feira Nacional de Ciências na Argentina (2006); e da Intel – Isef, nos Estados Unidos (2014 e 2016) – maior feira
de ciência e engenharia do mundo para jovens pesquisadores. Na edição de 2016
da Intel-Isef, o trabalho orientado recebeu o 3º lugar na área de sistemas embarcados e o prêmio SPIE de inovação.
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CATEGORIA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – MENÇÃO HONROSA
DESENVOLVIMENTO DE UM REVESTIMENTO COMESTÍVEL COMO CONTRIBUIÇÃO PARA A FACILITAÇÃO DO TRANSPORTE DO MORANGO ENTRE O BRASIL
E OS DEMAIS PAÍSES DO MERCOSUL
Autora
Gabriele Abreu Rocha, 24 anos, aluna da Universidade do Estado de Minas Gerais
(UEMG), em Belo Horizonte – MG. É formada em Design de Produto (2016). Em
2014 foi bolsista pesquisadora pela Fapemig com o projeto “Estratégia inovadora
para obtenção de amido termoplástico (TSP) com porosidade controlada”. No ano
de 2015 concorreu ao Prêmio Mercosul, classificando-se com Menção Honrosa na
categoria Estudante Universitário com o projeto “Desenvolvimento de um revestimento comestível como contribuição para a facilitação do transporte do morango entre o Brasil e os demais países do Mercosul”. O trabalho segue em
pesquisa para futuramente ser patenteado. Possui experiência profissional em
programação e prototipagem 3D. Pretende fazer mestrado fora do país na área
de materiais e tecnologia.
Professora orientadora
Eliane Ayres, bolsista de produtividade nível 2 do CNPq e membro da Câmara de
Assessoramento TEC (Arquitetura e Engenharias) da Fapemig (2016-2018). Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1979), mestrado (2002) e doutorado (2006) em Engenharia Metalúrgica e
de Materiais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Tem experiência em indústria química, onde atuou em laboratório de pesquisa e desenvolvimento na área de síntese de polímeros acrílicos (emulsão, solução e suspensão)
e poliuretanos (1979-1990). Desde 2009 é professora de ensino superior nível
VI-C da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Atua principalmente
no programa de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado em design
na área de Tecnologia, Materiais e Ergonomia. Desenvolve projetos de pesquisa
interdisciplinares envolvendo a modificação e aplicação de materiais poliméricos
para diversos fins. Foi orientadora do projeto “Materiais de Mudança de Fase
Aplicados ao Design de Tecidos Inteligentes”, ganhador do primeiro lugar do
XXVI Prêmio Jovem Cientista (2012), categoria Ensino Superior.
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CATEGORIA JOVEM PESQUISADOR – MENÇÃO HONROSA
AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA DA BIOMASSA DE MICROALGAS CULTIVADAS EM
ÁGUAS RESIDUAIS DESSALINIZADAS: DE ESCALA DE LABORATÓRIO À PRODUÇÃO DE ALGAS EM ESCALA PILOTO NO SEMIÁRIDO DO NORDESTE DO BRASIL
Autor
Ângelo Paggi Matos, 34 anos, brasileiro, aluno de doutorado do Programa de
Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), na cidade de Florianópolis - SC. Tem formação em Farmácia e
Bioquímica com habilitação em Tecnologia de Alimentos pela UFSC. Desde 2010
participa do projeto “Microalgas: Uma inédita alternativa para a produção de
biodiesel e insumos no semiárido do nordeste”, que tem participação direta da
Cooperativa Coperçu e da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no
estado da Paraíba. Há sete anos pesquisa as potencialidades das microalgas cultivadas em águas residuais dessalinizadas com aplicações na indústria farmacêutica, de química fina e alimentos – e a conversão do óleo algal em biodiesel.
Com o presente projeto, pretende fornecer subsídios para a prospecção da produção de microalgas em escala comercial no Brasil, um projeto replicável para os
países do Mercosul.
Professor orientador
Ernani Sebastião Sant´Anna, 63 anos, é doutor e professor titular do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC). É coordenador do projeto “Microalgas: Uma inédita alternativa
para a produção de biodiesel e insumos no semiárido do nordeste”. Desde 1992,
estuda as potencialidades das microalgas como fonte de alimentos e insumos
não convencionais. Além disso, tem experiência na área de ciência e tecnologia
de alimentos, com ênfase em microbiologia industrial e fermentação, atuando
principalmente nos seguintes temas: processos convencionais de fermentação,
pescados fermentados, proteínas uni e pluricelular, bactérias lácticas, cultivos
iniciadores e microalgas de interesse para a indústria de alimentos.
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CATEGORIA INTEGRAÇÃO – MENÇÃO HONROSA
DESENVOLVIMENTO DE MULTIBIOPROCESSO DE REMEDIAÇÃO APLICÁVEL
EM ÁREAS COSTEIRAS IMPACTADAS POR ATIVIDADES PETROLÍFERAS DEMBPETRO
Autora principal
Olívia Maria Cordeiro de Oliveira, coordenadora do Projeto Premiado. Geóloga
(UFBA), doutora em Geoquímica pela Universidade Federal Fluminense (2000).
Professora associada do Departamento de Geofísica e Membro dos Programas
de Pós-Graduação em: a) Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente (Pospetro) e
b) Geologia, da UFBA. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em
Geoquímica Ambiental, atuando nos seguintes temas: Geologia do Petróleo,
Geoquímica do Petróleo e Monitoramento Geoquímico. Autora de diversos artigos técnico-científicos publicados em revistas internacionais e nacionais.
Orientadora de alunos de IC, mestrado e doutorado. Coordenadora/membro de
inúmeros projetos de pesquisa. O projeto em evidência sob sua coordenação
tem proporcionado nos últimos anos a integração de diferentes técnicas geoquímicas desenvolvidas por membros inseridos em Programas de Graduação e
Pós-Graduação da UFBA.
Demais autores
Antônio Fernando de Souza Queiroz é geólogo (UFBA) e doutor pela Université
Louis Pasteur de Estrasburgo-França (1992). Atualmente é professor titular do
Departamento de Oceanografia do Instituto de Geociências (IGEO) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Coordena projetos de pesquisa financiados por
organismos de fomento e por empresas do ramo petrolífero. Autor de diversos
artigos técnico-científicos publicados em revistas internacionais/nacionais.
Orientador de alunos de IC, mestrado e doutorado. Possui especialidade na interpretação de resultados geoquímicos de metais e compostos orgânicos do petróleo.
Camila Paim Dantas é bióloga, mestre em Geoquímica Petróleo e Meio Ambiente (UFBA) e especialista em Ecologia e Intervenções Ambientais (UNIJORGE). Desenvolveu trabalhos com Biorremediação de sedimentos contaminados com petróleo utilizando biorreatores com foco em microbiologia ambiental durante o
seu mestrado. Tem experiência na área de Microbiologia Ambiental, microbiologia do petróleo, recuperação de áreas degradadas utilizando biorreatores e isolamento de microrganismos. Pretende fazer o doutorado com foco na recuperação
de áreas impactadas por atividades petrolíferas testando novas técnicas.
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Claudia Yolanda Reyes é colombiana, formada em Química e doutora em Geologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde atuou como avaliadora geoquímica de inúmeros compostos (petróleo, sedimento, óleo, água). Orientadora
de alunos de IC e mestrado e doutorado. Desenvolveu/desenvolve projetos com a
área de inovação e tecnologia. Membro de inúmeros Projetos de Pesquisa.
Danusia Ferreira Lima é bióloga e doutora em Geologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) onde desenvolve trabalhos com Biorremediação de sedimentos contaminados com petróleo com foco em microbiologia ambiental desde
2007. Atualmente desenvolve projetos com a área de inovação e tecnologia, com
desenvolvimento de Bioprodutos para remediação de áreas contaminadas por
atividades industriais. Tem experiência na área de Microbiologia Ambiental, microbiologia do petróleo, química ambiental, recuperação de áreas degradadas,
isolamento e encapsulamento de microrganismos. Orientadora/Coorientadora de
alunos de IC, mestrado e doutorado.
Ícaro Thiago Andrade Moreira é biólogo (Unifacs) e doutor pela UFBA. É pesquisador/professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente (UFBA). É especialista na interpretação de resultados obtidos
por técnicas de biorremediação e no desenvolvimento de biotecnologias marinhas
aplicadas ao petróleo e para o tratamento de águas de esgotos e residuárias. Autor
de diversos artigos técnico-científicos publicados em revistas internacionais/nacionais. Orientador/Coorientador de alunos de IC, mestrado e doutorado.
Isadora Machado Marques é estudante de Engenharia Ambiental da Unifacs.
Também é técnica em exploração de Petróleo e Gás pelo Instituto Federal da
Bahia (IFBA) e participa do projeto Desenvolvimento de multibioprocesso de remedição aplicável em áreas costeiras impactadas por atividades petrolíferas –
DEMBPETRO. Bolsista de Iniciação Tecnológica e industrial do CNPq - nível A .
Participa do projeto “Remediação de áreas impactadas por petróleo” com linhas
de pesquisa em biorremediação e geoquímica do petróleo na instituição Universidade Federal da Bahia desde setembro de 2014. Integrante do Grupo de Pesquisa e Tecnologias Ambientais - GTA , com linha de pesquisa em “Tecnologias
aplicadas para remediação e monitoramento de áreas impactadas por atividades
industriais”. Pretende dar continuidade aos trabalhos na mesma linha de pesquisa no mestrado em Biotecnologias da UFBA.
Jéssica Verane Lima da Silva é oceanógrafa (UFBA) e mestranda em Geoquímica
Petróleo e Meio Ambiente (UFBA). Atuação nas áreas de gerenciamento de áreas
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contaminadas e biotecnologias de remediação. Desenvolve seu mestrado com
foco na recuperação de áreas impactadas por atividades petrolíferas testando
novas técnicas de biorremediação.
Lorena Suede Miranda é engenheira ambiental e sanitarista (Unifacs) e mestre
em Geoquímica Petróleo e Meio Ambiente (UFBA). Autora do trabalho “O OSA
como ferramenta norteadora na prevenção de possíveis impactos ecotoxicológicos no rio São Paulo, Baía de Todos os Santos, Bahia”, sendo este o seu trabalho
de maior relevância. Atuou durante dois anos nas áreas de gerenciamento de
resíduos, licenciamento ambiental e saneamento. Atualmente é estudante do
curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Salvador (Unifacs). Pretende fazer o doutorado com foco na recuperação
de áreas impactadas por atividades petrolíferas testando novas técnicas.
Samires Moura Malaquias Pinheiro é estudante de Engenharia Ambiental da
Unifacs. Também é técnica em exploração de Petróleo e Gás pelo Instituto Federal da Bahia (IFBA), participa do projeto Desenvolvimento de multibioprocesso
de remedição aplicável em áreas costeiras impactadas por atividades petrolíferas
– DEMBPETRO. Possui vasta experiência laboratorial no enfoque de desenvolvimento de biotecnologias na área de geoquímica do petróleo e ambientes costeiros, já desenvolvendo pesquisas dentro dessa temática pretende dar continuidade no mestrado. Pretende dar continuidade aos trabalhos na mesma linha de
pesquisa no mestrado em Geoquímica da UFBA.

PESQUISADOR SÊNIOR - MENÇÃO HONROSA
DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO PARA USO AGRÍCOLA, A PARTIR DA
RECICLAGEM DE UM REJEITO DA INDÚSTRIA DE FOSFATOS
Autor
José Oswaldo Siqueira, é engenheiro agrônomo pela ESAL (1976), mestre (1981)
e PhD em Ciência do Solo (1983) pela University of Florida, visiting scientist na
Rothamsted Experimental Station-Inglaterra (1987), pós-doc na Michigan State
University (1989), e adjunct professor na mesma universidade em 1990. É especialista em microbiologia e bioquímica do solo, com atuação em fertilizantes, produção agrícola e sustentabilidade, degradação e reabilitação do solo. Possui treinamentos específicos em: biotecnologia agrícola, propriedade intelectual e
transferência de tecnologia, biossegurança ambiental e gestão em C&T e pós-graduação. É professor Emérito da UFLA, bolsista do CNPq e diretor científico do Ins-
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tituto Tecnológico Vale - Desenvolvimento Sustentável em Belém - PA. Foi diretor
de Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde do CNPq (2007/2011), representante de
área e membro do CTC da Capes, membro da CTNBio, do Conselho Curador da
Fapemig, conselheiro de centros da Embrapa, pró-reitor de Pesquisa da UFLA,
membro do Júri do Prêmio Conrado Wessel, Frederico de Menezes, Marcos Mares
Guia e da Fundação Bunge. Consultor/assessor em ministérios, agência de fomento e consultor técnico de P&D em empresas privadas, nacionais e internacionais,
membro do Scientific Advisory Board da PHD Inc., Pittsburgh - EUA. Participou de
várias delegações e missões ao exterior e na Antártica. Foi laureado com diversos
prêmios e comendas como: Award for Excellence in Graduate Studies na University of Florida (1983), Prêmio Fundação Santista 2000, Comenda Antônio Secundino
de Oliveira, Mérito Universitário da UFLA e Comendador da Ordem do Mérito
Científico e Classe Grã-Cruz em 2010. É autor/coautor de 182 artigos em periódicos, 10 livros, 34 capítulos e três patentes na USPTO, licenciadas e com produto
comercializado. Foi membro do editorial board periódico Mycorrhizae da Springer
e publicou nos mais renomados periódicos da sua área. Atuou como supervisor de
pós-doutorados, orientador e coorientador de 80 pós-graduandos e 35 estudantes
de IC. É membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academy of Sciences for
the Developing World - TWAS, Itália. Foi pró-reitor de pesquisa da UFLA, membro
da CTNBio e Comitê Nacional de Biotecnologia, do Conselho Diretor do RENORBIO;
BIONORTE; PROCENTRO-OESTE, PPBIO, do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, do CGEN, do Comitê de Coordenação dos INCTs e Comitê Gestor de Fundos
Setoriais (CT-Hidro, CT-Biotec, CT-Agro e CT-Mineral).
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NOTA SOBRE A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Ary Mergulhão Filho
Professor Ary Mergulhão Filho, Unesco/Brasil, presidente da Comissão de Avaliação Brasileira, mestre em Ciências pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica
(ITA). Atuou como empresário e consultor de empresas. Orientou mais de 60
trabalhos acadêmicos em 19 anos de atuação como professor universitário. Na
esfera pública, atuou no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, na formulação e implantação de políticas para o setor. Atualmente, é coordenador de
Ciências Naturais – Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação na Representação da Unesco no Brasil.
Aristeu Gomes Tininis
Possui graduação em Engenharia Agrícola (inc), Licenciatura em Química pela
UNESP (2001) e Doutorado Direto em Química pela UNESP (2005). Realizou atividades junto ao Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química da
UNESP - FUNDUNESP, como jovem pesquisador. Foi coordenador de subprojeto
na implantação dos nove laboratórios de Biodiesel da Região SUDESTE (FINEP
valor R$ 18.450.000.00). Tem experiência na área de Química Analítica e Química Orgânica, com ênfase em desenvolvimento, otimização, validação e utilização
de métodos analíticos para amostras complexas (materiais, produtos naturais,
biocombustíveis, combustíveis, energias renováveis e efluentes/ águas). É líder
do grupo de pesquisa em Bicombustíveis do IFSP certificado pela IES. Publicou
vários artigos em revistas qualis A e B, possui duas patentes (2005 e 2009),
orientou alunos de IC, de especialização e de mestrado. Foi Professor D41 do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo - campus Matão, e membro
do Conselho Superior do IFSP. Atuou como diretor de pesquisa do IFPA Campus
Belém sendo responsável por 102 projetos de pesquisas envolvendo as áreas de
materiais, química, física, saneamento, energia, energia renovável, biologia,
pesca, metalurgia, tecnologias educacionais, entre outros. Foi diretor de administração do Campus Belém-IFPA. Atua em comitês do CNPQ e FINEP como consultor de projetos. Atualmente é coordenador de incentivos ao desenvolvimento
tecnológico, junto a SETEC, MCTI.
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Daniel de Aquino Ximenes
Atuou na área da avaliação da educação superior do Ministério da Educação
(SESu) e INEP, e foi coordenador de Avaliação Institucional da Universidade Metodista de Piracicaba (1999 a 2002). Desde 2006 atua na área de políticas sociais
e educação, tendo sido assessor da Casa Civil da Presidência da República, assessor da Secretaria Executiva do MEC, e diretor de Estudos e Acompanhamento das
Vulnerabilidades Educacionais do Ministério da Educação (SECAD). De junho de
2011 a maio de 2015 foi Diretor do Departamento de Condicionalidades da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (SENARC, responsável pelo Programa Bolsa Família), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome. Em 2015 foi diretor de Programas da Secretaria Executiva do Ministério da
Educação. Atualmente é diretor de Políticas de Educação em Direitos Humanos e
Cidadania, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Inclusão do
Ministério da Educação.
Inés Cáceres de Lima
Posee licenciatura en Electricidad por la facultad Politécnica de la UNA, profesorado en Educación Técnica – Instituto Superior de Educación ISE Proyecto OEA-MEC. Se desempeñó como supervisora de Educación Técnica del Ministerio de
Educación y Cultura. Participo en la elaboración de programas de estudios de
educación técnica en las carreras de electricidad, electrónica, electromecánica
para el MEC. Participo como jurado en ferias, exposiciones, concursos de proyectos y emprendimientos técnicos a nivel nacional. Integro la comisión de educación de la Unión Industrial Paraguaya UIP para la implementación de programas
de emprendedorismo en las universidades públicas y privadas del Paraguay. Diseño e implemento el programa de Emprendedorismo e Innovación de la Universidad del Cono Sur de las Américas UCSA y actualmente se desempeña, desde el
año 2003, como directora del Centro de Emprendedores de la UCSA. Como representante de la UCSA en redes tales como Incupar, Repabi, Rium, Riberesco. Participo en proyectos de emprendimientos para el BID, el Conacyt.
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Julieta López Díaz
Possui graduação em Engenharia Hidráulica e Ambiental (1999) e mestrado em
Engenharia Ambiental (2015) pela Universidad de la República Oriental del Uruguay - Udelar. Até 2015 atuou no âmbito privado como consultora e diretora de
projetos de engenharia na área da água potável, saneamento e tratamento de
esgotos, como responsável da operação e manutenção de sistemas de esgotos,
trabalhando em projetos em Uruguai e Angola, entre outros. É professora na Faculdade de Engenharia da Udelar, desde 1997, na área da água potável, saneamento e tratamento de esgotos. Atualmente é diretora da carreira de Engenharia
Civil da Faculdade. Desde 2015 é diretora executiva da Fundación Julio Ricaldoni,
organização fundada pela Faculdade de Engenharia da Udelar como oficina de
vinculação e transferência tecnológica.
Paulo Henrique de Azevedo Leão
Atualmente é assessor estratégico no Núcleo Estruturante da Política de Inovação da SETEC/MEC, coordenando as ações de Inovação, Empreendedorismo, Relacionamento com o Setor Produtivo, Internacionalização e Competições Técnico-Científicas. É professor de Gestão do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Brasília - IFB, tendo atuado nos Campi Samambaia, Taguatinga,
Brasília e Estrutural. Assessor técnico na Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica (SETEC) no Ministério da Educação (MEC). Possui MBA em Gestão
Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Foi assessor técnico junto à SETEC/
MEC. É ex-diretor administrativo do Campus Estrutural IFB. Ex-coordenador
geral de Prospecção e Negócios do Polo de Inovação Tecnológica do IFB. Ex-assessor do MEC junto à RENAPI/SETEC. Ex-presidente do Conselho Editorial. Ex-editor responsável pela Revista Eixo - A revista técnico-científica do IFB. Administrador com afinidade por Gestão de Pessoas, Processos e Resultados.
Pesquisador de Estratégia, Competitividade, Gestão de Processos, Identidade e
Subjetividade. Ex-gerente de multinacionais líderes no mercado farmacêutico
(1997 - 2009). Ex-empresário do mercado tecnológico em Belo Horizonte, Contagem e Brasília.
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Rubens de Oliveira Martins
Doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília – UnB. Mestre em Sociologia
pela Universidade de São Paulo – USP (1997). Foi professor de Sociologia nas
Faculdades Integradas da UPIS (entre 1998 e 2013). Servidor Federal da carreira
de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Coordenador-geral na Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (1997-2008);
subsecretário de Gestão Pedagógica e Gestão Educacional na Secretaria de Educação do Distrito Federal (2009-2010); assessor na Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
– MCTI entre 2010 e 2103. Atualmente é chefe de Gabinete da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES/MEC.
Sérgio Roberto Knorr Velho
Possui mestrado em Engenharia (PPGE3M/UFRGS), graduação em Engenharia
Química pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1991) e graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(1987), especialista em Administração da Produção e em Engenharia de Segurança do Trabalho. É tecnologista junto ao Ministério de Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI) desde março de 2013, atuando com programas de inovação para
empresas: Sistema Brasileiro de Tecnologia (SIBRATEC), Programa Piloto de Laboratórios Abertos SibratecShop e Manufatura Avançada. Tem experiência na
área de Engenharia de Produção, com ênfase em Gerência do Projeto e do Produto, atuando principalmente nos seguintes temas: inovação, calçados, qualidade,
conforto, não tecido e adesivos.
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TEMA

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
A edição 2015 do Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia, voltada para o tema “Inovação e empreendedorismo”, premia e reconhece dez trabalhos que estão publicados neste livro. Os trabalhos representam potencial
contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico dos países do Mercosul e foram desenvolvidos
por estudantes de ensino médio, universitários, pesquisadores graduados e doutores da área.

