
Em Foco: Novos elementos na Tabela Periódica

Defesas de 
Dezembro
Monografias, dissertações 
e teses - LEIA MAIS

Cientistas japoneses, 
russos e americanos des-
cobriram os quatro no-
vos elementos que com-
pletaram a sétima linha 
da Tabela Periódica: 113 
(Uut), 115 (Uup), 117 
(Uus) e 118 (Uuo).

O Professor Roberto 
de Barros Faria (DQI/

- Prêmio Gilberto Velho de Teses da UFRJ. 
Para cinco melhores teses da UFRJ defen-
didas em 2014. Parceria com Parque Tec-
nológico. Inscrições até 11/3. 
Ver: https://www.ufrj.br/noticia/2016/01/19/
inscri-es-abertas-para-o-pr-mio-gilberto-
velho-de-teses

- Curso de Gestão da Segurança Química 
em Laboratórios, em 12/3. Local: Auditório 
Outeiro do Golden Park Rio Hotel. 
Ver: http://www.abq.org.br/cursos/gestao-da-
seguranca-quimica-em-laboratorios_2.html

- Curso Espectrofotometria de Absorção 
no UV/VIS, em 2/4. Local: Auditório Ou-
teiro do Golden Park Rio Hotel.
Ver: http://www.abq.org.br/cursos/espec-
trofotometria-de-absorcao-no-uvvis_1.html

- 9º Simpósio Nacional de Biocombustí-
veis (9º BIOCOM), em 27-29/4.
Local: Teresina (PI).
Ver: http://www.abq.org.br/biocom/ 

- Global Biotechnology Congress 2016, em 11-
14/5. Local: Boston (Massachusetts, EUA). 
Ver: http://biotechnology-conference.us/ 

- 39ª Reunião Anual da SBQ, em 30/5-
2/6. Local: Centro de Convenções de 
Goiânia (GO). 
Ver: http://www.sbq.org.br/39ra/

- Curso Química Medicinal Baseada em 
Produtos Naturais, em 11/6. Local: RJ.
Ver: http://www.abq.org.br/cursos/quimi-
ca-medicinal-baseada-em-produtos-na-
turais_3.html

- IV International Conference on Antimi-
crobial Research (ICAR2016), em 29/6-1/7. 
Local: Torremolinos,Malaga (Esp.).
Ver: www.icar-2016.org

- XVIII Encontro Nacional de Ensino de 
Química (ENEQ-2016), em 25-28/7.
Local: UFSC.
Ver: http://www.eneq2016.ufsc.br/ 

Agenda

Toda Mídia

Mario Balotelli, atacante do Milan, leva cartão vermelho. Foto: The Guardian. 
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- Prêmio Kurt Politzer 2015

- Bastam dez minutos por 
semana

Outros Destaques

Prova-se qualquer coisa (e o seu contrário também)

Pesquisadores discutem, em estudo pu-
blicado pela revista “Nature” (http://www.
nature.com/news/crowdsourced-research-
-many-hands-make-tight-work-1.18508), 
que jogadores negros são mais propensos a 
levar cartões vermelhos. Também observam 
que jogadores negros levam igualmente 
tantos cartões vermelhos quanto jogadores 
brancos. LEIA MAIS

Inovação carece de políticas mais do que de dinheiro

Fernanda de Negri/Ipea. Foto: meideipea.
wordpress.com

O volume de recursos que o Brasil in-
veste em inovação, cerca de 1,2% do Produto 
Interno Bruto (PIB), pode estar ainda longe 
das cifras praticadas por países líderes  como 
Alemanha, Estados Unidos e Coreia do Sul, 
por exemplo, que empregam entre 2% e 4% 
do seu PIB. Isto, porém, não é o principal em-
pecilho ao avanço nessa área. LEIA MAIS

Rio ganha um museu
dedicado às ciências

Nos tótens monumentais, 
de 10m de altura por 3m de 
largura, o visitante é exposto a 
imagens que mostram - numa 
espécie de cinema de seis telas 
dispostas em círculo - o poder 
da intervenção humana sobre 
a face da Terra. LEIA MAIS

O projeto Prioritário BR, lançado em 
19/1/2016, pretende analisar em nove 
meses patentes constantes em projeto 
a ser julgado pelo Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial.

Também está previsto que empresas 
e inventores brasileiros com pedido de 
patente já depositado no Brasil e também 
no exterior, serão examinados prioritaria-
mente. LEIA MAIS

INPI lança projeto para priorizar patentes nacionais

Foto: http://www.certificamarcasepatentes.com.br

Tabela Periódica com os quatro novos elementos.

IQ) explica os procedi-
mentos desta descober-
ta, já reconhecida pela 
IUPAC. LEIA MAIS

Museu do Amanhã. Foto: Divulgação.
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A IUPAC anuncia a descoberta de quatro novos elementos químicos

Em 30/12/2015 a IUPAC fez o 
anúncio de que na quarta reunião do 
grupo de trabalho conjunto, IUPAC/
IUPAP (Joint Working Party – JWP) 
foi aprovado que as alegações para a 
descoberta dos elementos químicos 
com os números atômicos 113, 115, 
117 e 118 foram todas satisfeitas, se-
gundo as normas estabelecidas pelo 
grupo de trabalho TWG (IUPAP/IU-
PAC Transfermium Working Group). 
Este anúncio se reveste de especial 
importância pelo fato de ficar assim 
completo o sétimo e último período 
da atual Tabela Periódica. 

Conforme a Recomendação de 
2002 da IUPAC (W. H. Koppenol, Pure 
Appl. Chem. 2002, 74, 787), os desco-
bridores estão convidados a propor os 
nomes e os símbolos dos novos ele-
mentos que podem se basear em con-
ceitos mitológicos, numa propriedade 
ou nos nomes de um mineral, lugar, 
país ou cientista. Cabe observar que, 
no momento, está em andamento uma 
revisão desta norma, onde se pretende 
também que os nomes dos elementos 
reflitam e mantenham consistência 
histórica e química, segundo a qual 
os nomes dos elementos dos Grupos 
1 ao 16 tenham a terminação (em 
inglês) “-ium”, do Grupo 17 “-ine”, e 
do Grupo 18 “-on”.

Roberto de Barros Faria

O físico nuclear Kosuke Morita, da Univ. Kyushu, liderou o grupo do Instituto Riken, do Japão, descobridores 
do elemento 113. Foto: Associated Press

O elemento 113 (nome provi-
sório ununtrio, Uut) foi descoberto 
pelo consórcio RIKEN no Japão. Os 
elementos 115 e 117 (nomes provisó-
rios, ununpentio (Uup) eununseptio 
(Uus)), foram descobertos por um 
consórcio que envolveu a colabora-
ção do Joint Institute for Nuclear Re-
search em Dubna, Rússia, o Lawren-
ce Livermore National Laboratory na 
Califórnia, EUA, e o OakRidge Na-
tional Laboratory em OakRidge, Te-
nesse, EUA. O elemento 118 (nome 
provisório, ununoctium (Uuo)) en-
volveu a colaboração do Joint Insti-
tute for Nuclear Research em Dub-
na, Rússia, e o Lawrence Livermore 
National Laboratory na Califórnia, 
EUA. Os detalhes destas descobertas 
ainda serão publicados este ano, na 
Pure and Applied Chemistry. 

A descoberta de um novo elemento 
químico como os aqui citados é, sem 
dúvida, uma tarefa difícil. Nas palavras 
do Prof. Paul J. Karol, Coordenador atu-
al do JWP, “uma dificuldade particular 
para evidenciar estes novos elementos 
se relaciona com o fato de que eles de-
caem em isótopos até então desconhe-
cidos de elementos mais leves que, por 
sua vez, também necessitam ser identi-
ficados de maneira inequívoca.”

Para se dar uma ideia deste tipo 
de trabalho serve de exemplo o rela-
to resumido da síntese dos elementos 
114 (fleróvio, Fl) e 116 (livermório, 
Lv) (R. D. Loss, J. Corish, Pure Appl. 
Chem. 2002, 74, 787). O 287Fl foi ob-
tido através da colisão dos isótopos 
48Ca e 242Pu, e o 291Lv foi obtido pela 
colisão dos isótopos 48Ca e245Cm.

Trata-se, portanto, de acelerar a 
grandes velocidades os átomos de um 
determinado elemento, e fazê-los co-
lidir com alvos preparados contendo 
um ou mais isótopos de outro elemen-
to. Ao redor do alvo estão posicionados 
diversos tipos de detectores capazes de 
identificar as partículas emitidas tanto 
pelo novo elemento formado, quanto 
pelos elementos que vão se forman-
do na sequência de decaimento até se 
chegar a um elemento estável. Ou seja, 
a identificação do novo elemento de-
pende da identificação de toda uma 
cadeia de decaimento que só pode ser 
explicada pela formação de um novo 
elemento (Professor Roberto de Bar-
ros Faria - DQI/IQ).
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Prêmio Kurt Politzer 2015 - Categoria Empresa

O projeto “Produção biocatalítica 
de ésteres”, - uma parceria do Instituto 
Nacional de Tecnologia (INT/MCTI) 
com a empresa Oxiteno, através da 
EMBRAPII - recebeu, em 11/12, o 
Prêmio Kurt Politzer 2015/ categoria 
Empresa. A coordenação do projeto 
é da pesquisadora Viridiana Santana 
Ferreira-Leitão, chefe do Laboratório 
de Biocatálise/ área de Catálise e Pro-
cessos Químicos do INT/MCTI.

A equipe do projeto é formada por 
Leonardo Bello, Juliana P. Vasconce-
los, Livian Ribeiro V. de Sá, Luís Ga-
briel Gelves e Ayla Sant’Ana da Silva. 
Os três últimos, juntamente com Vi-
ridiana foram alunos do PGBq/IQ. 
Além do seu trabalho no INT, Viri-
diana é docente do PGBq. 

Viridiana S. Ferreira-Leitão e o representante da Oxiteno recebem o prêmio. Na foto da direita, a pesquisadora e sua equipe do INT: da esquerda para a direita, Leonardo, 
Livian, Luís Gabriel e Ayla. Os três últimos, ex alunos do PGBq/IQ.

Sobre ele, Viridiana explicou tra-
tar-se da síntese enzimática de espe-
cialidades químicas que podem ser 
usadas em produtos de home e perso-
nal care. “Desenvolvemos um processo 
onde um substrato renovável é conver-
tido por via enzimática em um produ-
to seguro (biobased e bioproduced). 
Adicionalmente, as condições de-
finidas para o processo de produção 
atendem a, pelo menos, sete dos 12 
princípios da Química Verde, a saber: 
1) prevenção de resíduos; 2) economia 
atômica; 3) processos mais seguros; 
4) produtos químicos mais seguros; 
5) eficiência energética; 6) substratos 
renováveis e 7) catálise (biocatálise), 
informou ela. Ele reduz em até 60% a 
energia necessária, além de prevenir a 

formação de subprodutos indesejáveis.
Esta foi a 14a Edição do Prêmio 

Kurt Politzer, e a cerimônia final se deu 
durante o Encontro Anual da Indús-
tria Química (ENAIQ), em São Paulo. 
O IQ já tem tradição neste prestigioso 
prêmio. O Professor Claudio Mota foi 
o vencedor na categoria pesquisador 
em 2007, pelos estudos de novos pro-
dutos e processos a partir da glicerina 
e o Professor Claudio Cerqueira Lo-
pes recebeu menção honrosa por seus 
estudos sobre síntese e formulação do 
luminol na edição de 2008. A edição 
de 2009 contemplou o pesquisador 
Rogério da Conceição Rodrigues, en-
tão no SENAI/BA e também ex-aluno 
de doutorado do IQ/UFRJ.

A Secretaria de Saúde do Es-
tado do Rio de Janeiro, com apoio 
do Ministério da Saúde, lançou, em 
dezembro, a campanha “10 minutos 

Bastam dez minutos por semana...

salvam vidas” voltada ao combate do 
mosquito Aedes aegypti, transmissor 
da dengue, zika e chikungunya. 

São medidas muito simples, lis-
tadas por técnicos da Secretaria de 
Saúde, e que ajudarão a identificar 
possíveis criadouros do mosquito na 
casa de cada um. Os pontos sugeri-
dos precisam ser observados a cada 
sete dias, que é o prazo de fecunda-
ção dos ovos do mosquito. Este tem-

po de checagem não levará mais que 
dez minutos.
Ver a lista em http://rededengue.fio-
cruz.br/noticias/254-voce-tem-dez-
minutos-por-semana  

http://rededengue.fiocruz.br/noticias/254-voce-tem-dez-minutos-por-semana
http://rededengue.fiocruz.br/noticias/254-voce-tem-dez-minutos-por-semana
http://rededengue.fiocruz.br/noticias/254-voce-tem-dez-minutos-por-semana
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Defesas de Trabalhos
Graduação

Bacharelado em Química
- Avaliação sistematizada de sólidos 
inorgânicos em emulsões coletadas 
em dessalgadoras. Autora: Marcele 
Abreu Lopes. Orientadora: Mônica 
Costa Padilha. Co-Orientador: Ro-
gério Mesquita de Carvalho (PE-
TROBRAS). Em 4/12.

Mestrado

Pós Graduação

- Efeito do tratamento com ciclos de 
molhagem e secagem na composição 
química das fibras vegetais de sisal e 
juta com perspectiva para utilização 
como reforço em compósitos cimen-
tícios. Autor: Marcello Ribeiro San-
tos. Orientadores: Celeste Yara dos 
Santos Siqueira e Romildo Dias Tole-
do Filho (COPPE-UFRJ). Programa 
em Química. Em 18/12.

- Análise do perfil químico de vestígios 
de líquidos inflamáveis em resíduos de 
incêndio criminoso. Autora: Fernanda 
Figueiredo Nunes. Orientadores: Mar-
cio Contrucci Saraiva de Mattos e Car-
los Alberto da Silva Riehl. Programa 
em Química. Em 18/12.

- Síntese e caracterização de compos-
tos de coordenação e suas atividades 
no desproporcionamento do peróxido 
de hidrogênio. Autora: Renata Martins 

de Oliveira. Orientadoras: Thais De-
lazare e Annelise Casellato. Programa 
em Química. Em 17/12.

- Um método ambientalmente sus-
tentável para obtenção do (-)-α-bi-
sabolol a partir de E. erythropappus 
por CO2 supercrítico. Autor: Alex 
Queiroz de Souza. Orientador: João 
Francisco Cajaiba da Silva. Progra-
ma em Química. Em 16/12.

- Síntese e aplicação de resina seques-
tradora de aldeídos e cetonas em so-
luções. Autora: Alline Viana Barboza 
de Oliveira. Orientador: João Fran-
cisco Cajaiba da Silva. Programa em 
Química. Em 16/12.

- Desenvolvimento, caracterização e 
efeito da administração aguda do gel à 
base de beterraba em indivíduos fisi-
camente ativos.  Autora: Júlia Teixeira 

Peixoto de Vasconcellos. Orientado-
res: Vânia Margaret Flosi Paschoalin 
e Thiago Álvares da Silveira (UFRJ-
Macaé). Programa em Ciência de Ali-
mentos. Em 15/12.

- Estudo das reações de alcoóis, dióis 
e epóxidos utilizando o sistema ácido 
tri-haloisocianúrico/trifenilfosfina 
como reagente de Appel. Autor: Vitor 
Simões Cardoso de Andrade. Orienta-
dor: Marcio Contrucci Saraiva de Mat-
tos. Programa em Química. Em 15/12.

- Planejamento, síntese e avaliação 
biológica de novos derivados hidra-
zonoil substituídos com potencial ati-
vidade anti chagásica. Autora: Natália 
Nascimento Santiago. Orientadores: 
Henrique Marcelo Gualberto Pereira 
e Edson Ferreira da Silva (FIOCRUZ). 
Programa em Química. Em 14/12. 
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Doutorado
- Síntese e estudo de sistemas 
1-amino-2,4-dinitrobenzeno vi-
sando a construção de molécula 
heterocíclica com potencial radio-
farmacêutico. Autora: Cíntia de An-
drade Custódio. Orientador: Simon 
John Garden. Programa em Quí-
mica. Em 18/12.

- Dinâmica molecular de sistemas 
aquosos da enzima enoil-ACP re-
dutase de Mycobacterium tubercu-
losis. Autor: Camilo Henrique da 
Silva Lima. Orientadores: Magaly 
Girão Albuquerque e Marcus Vi-
nícius Nora de Souza (FIOCRUZ). 
Programa em Química. Em 16/12.

- Síntese de nanopartículas mesopo-
rosas de sílica para uso em liberação 
controlada de surfactantes obtidos 
a partir de matérias primas reno-
váveis: aplicação em recuperação 
avançada de petróleo. Autor: Flávio 
Augusto de Freitas. Orientadoras: 
Regina Sandra Veiga Nascimento e 
Elizabeth Roditi Lachter. Programa 
em Química. Em 15/12.

- Nanopartículas de paládio esta-
bilizadas por ciclodextrina: novas 
abordagens quanto à catálise e à 
formação de complexos de inclu-
são. Autora: Suellen Dayenn To-
zetti de Barros. Orientadores: Luiz 

Fernando Brum Malta e Elizabeth 
Roditi Lachter. Programa em Quí-
mica. Em 14/12.

- Síntese de derivados fenantridi-
nas e fenantridinonas via arilação 
direta intramolecular catalisada 
por Paládio(0). Autora: Roberta 
Lindolfo da Costa Trindade. Orien-
tador: Simon John Garden. Progra-
ma em Química. Em 9/12.


