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BISFEOL-A: INTERAÇÃO DO POLUENTE COM MODELOS BIOMIMÉTICOS DE MEMBRANA  
 

GABRIELA DE OLIVEIRA  
LUIS FERNANDO DO CARMO MORATO  

PRISCILA ALESSIO  
 

Poluentes emergentes são substâncias químicas ou microorganismos, naturais ou sintéticos não 
controlados no ambiente com potencial de causar efeitos adversos no meio ambiente e na saúde 
humana. Apesar da atual preocupação global ligada a esses contaminantes, ainda é escasso 
estudos sobre as consequências da exposição crônica de humanos a esses compostos. Neste 
trabalho foi realizado o estudo da interação entre um fosfolipídio com o poluente emergente 
Bisfenol A (BPA) utilizando, para isso, filmes de Langmuir como modelos de membrana biológica. 
As informações obtidas ajudarão a esclarecer os efeitos desta substância na saúde 
humana. Investigar a interação entre o poluente emergente BPA em baixas concentrações (ordem 
ppm) e modelo biométrico de membrana composto pelo fosfolipídio natural DPPC. O fosfolipídio 
estudado foi o DPPC (1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfatidilcolina) (Avanti Polar Lipids). O poluente 
emergente Bisfenol-A (Sigma-Aldrich) foi utilizado em uma concentração de 10-4 mol/L. Os filmes 
de Langmuir foram estudados em uma cuba de Langmuir KSV 2000. Para os filmes de DPPC, 
observa-se expansão da monocamada e um aumento de ~20 Å2 da área mínima na presença do 
BPA, comparada à isoterma obtida em água. Além disso, a isoterma obtida para o BPA, na 
ausência do filme lipídico, mostra que este composto não exibe atividade superficial. Ainda, 
observa-se que a transição de fase LC-LE ocorre em ? maiores. A expansão das monocamadas foi 
também confirmada pelo módulo compressional, o que fornece informações adicionais sobre a 
elasticidade e fluidez das monocamadas. A monocamada DPPC atingiu um estado em que as fases 
LC e LE coexistiram como evidenciadas por um platô na monocamada e na curva Cs-1 entre 5-10 
mN.m-1. Já na monocamada de DPPC na presença de BPA, houve uma redução significativa de até 
3 vezes no valor máximo do módulo de compressibilidade, indicando maior fluidez na 
membrana. Na presença de BPA na subfase, as isotermas ?-A apresentaram uma tendência de 
deslocamento para maiores áreas moleculares, revelando uma interação do poluente com a 
monocamada. A transição ocorrendo em ? maiores mostra que a presença do poluente diminui a 
tensão superficial da monocamada, tornando os domínios lipídicos mais tensoativos. A possível 
presença de BPA entre os fosfolipídeos na interface líquido-ar diminui a interação entre as caudas 
hidrofóbicas do DPPC, diminuindo a rigidez da monocamada. Contudo, um aumento da fluidez na 
membrana plasmática, de uma célula eucariótica, pode afetar a permeabilidade celular, 
desregulando o transporte de moléculas, causando assim um dano celular.  Este trabalho 
investigou os efeitos da presença do poluente emergente BPA em monocamadas de DPPC. Os 
resultados confirmaram a interação do BPA com o fosfolipídio estudado. A adição de BPA ao filme 
lipídico reduziu drasticamente o Cs-1, como resultado de um aumento na fluidez na 
monocamada.          
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ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA E ANÁLISE MORFOLÓGICA DE FILMES DE GRAFENO 
DEPOSITADOS POR SPRAY  

 
DOUGLAS HENRIQUE VIEIRA  

 
É de interesse social e tecnológico a fabricação de dispositivos eletrônicos, como o diodo Schottky, 
que sejam finos, leves, flexíveis, transparentes e passíveis de impressão. Para esse objetivo são 
necessários materiais que possam ser processados por solução. Para tanto, foi estudada a 
deposição por spray do grafeno, um condutor orgânico que possui alta transparência óptica e 
condutividade elétrica similar ao do Cobre. Produzir bons filmes de grafeno pela técnica de spray e 
caracterizá-los com respeito à morfologia e propriedades elétricas. Foi utilizada uma solução pré-
oxidada de Óxido de Grafeno reduzido que, ao ser depositado por spray e aquecido em vácuo ou 
em atmosfera inerte à aproximadamente 400oC, torna-se condutivo. Também foi utilizada a 
evaporação térmica a vácuo para obtenção dos contatos metálicos de ouro e alumínio utilizados 
como eletrodos para as estruturas Vidro/Grafeno/Au e Vidro/Grafeno/Al. As imagens de MEV 
foram obtidas por Microscópio Eletrônico de Varredura Carl Zeiss modelo EVO LS 15 e para 
caracterização da impedância utilizou-se o Solartron si 1260. Para o eletrodo de alumínio a 
impedância real diminui com o aumento da frequência, apresentando duas relaxações. Para o 
eletrodo de ouro encontrou-se apenas uma relaxação em altas frequências. A diferença nas curvas 
de impedância encontrada para os eletrodos de ouro e de alumínio deve ter origem na função 
trabalho dos materiais. As imagens de MEV apresentaram boa morfologia para os filmes 
estudados. O ouro apresenta uma função trabalho muito próxima à do grafeno, formando um 
contato ôhmico. O alumínio possui uma diferença de aproximadamente 1eV em relação a função 
trabalho do grafeno, sendo assim apresenta uma alta resistência de contato. Para o eletrodo de 
ouro a relaxação desloca-se para a direita com a diminuição da resistência e pode ser 
representado por um circuito RC em paralelo. Já para o eletrodo de alumínio a relaxação da direita 
mantém-se fixa em uma faixa de frequência e a relaxação da esquerda desloca-se para direita com 
o aumento do número de camadas e pode ser representado por um circuito RC em paralelo que 
esta em série com outro circuito RC em paralelo.  A espectroscopia de impedância realizada com 
contatos de ouro e de alumínio mostrou a importância de se levar em conta o efeito de contato. 
Além disso, foi possível obter filmes de grafeno com uma boa morfologia, o que é importante para 
próxima etapa do projeto onde será elaborado o diodo Schottky utilizando o grafeno.    FAPESP     
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ESTUDO DA ANISOTROPIA ÓPTICA EM FILMES NANOESTRUTURADOSDE POLI(3-OCTILTIOFENO)  
 

EMILLY SILVA GERVAZONI  
 

A técnica Langmuir-Blodgett (LB) é caracterizada pela possibilidade do alto controle na produção 
de filmes ultrafinos nanoestruturados. Portanto, usando a técnica LB para fabricar filmes finos é 
possível produzir dispositivos orgânicos eletrônicos mais eficientes, uma vez que o desempenho 
do dispositivo está altamente relacionado com a organização molecular. Uma importante técnica 
de caracterização para estudar a organização molecular dos filmes é a anisotropia óptica. Estudos 
com filmes finos de politiofeno, com aplicações em células solares, mostram que o aumento da 
anisotropia óptica leva a uma maior absorção de luz incidente no substrato, gerando então, uma 
melhoria no transporte de portadores de carga. O objetivo deste trabalho correspondeu à 
fabricação e a caracterização óptica de filmes finos LB de derivados alquilados de politiofeno 
regiorregulares.  O material utilizado neste trabalho foi o poli(3-octiltiofeno) misturados com ácido 
esteárico. Os filmes finos foram depositados pela técnica LB sobre substratos de vidros 
hidrofóbicos.Para analisar a organização dos filmes, as medidas espectroscópicas de absorção UV-
visível foram realizadas variando os ângulos da luz incidente com um polarizador. O valor para a 
área por molécula na fase condensada, obtida através da extrapolação da curva de isoterma de 
pressão para o filme Langmuir de P3OT foi de 13,2 Å2.O valor obtido experimentalmente para a 
área molecular média do estado condensado dos filmes Langmuir do material puro foi cerca de 5,4 
Å2 para o P3OT, o que é menor do que para os filmes mistos estudados neste trabalho. Este 
resultado indica que o filme misto formamenos agregados do que os puros. Logsdon et al 
mostraram que a área do anel tiofênico se orientado perpendicularmente a superfície da água é 
de 14,7 Å2 e 28 Å2 se orientado paralelamente a subfase aquosa. A partir destes dados é possível 
inferir que o filme misto forma agregados, porém em menor quantidade do que os puros o que 
diminui a rigidez da monocamada permitindo a fabricação dos filmes LB. Nos espectros de 
absorção UV-vis dos filmes LB de P3OT é possível observar dois picos e um ombro, que estão 
localizados em 524, 554 e 605 nm, respectivamente, e os valores da anisotropia obtidos foram de 
1,05 e 1,09 para cada pico, respectivamente, revelando desta forma, alta conjugação deste filme. 
Estes espectros também estão de acordo com os apresentados na literatura.  A partir destes dados 
é possível inferir que o filme misto forma agregados, porém em menor quantidade do que os 
puros o que diminui a rigidez da monocamada permitindo a fabricação dos filmes LB. Para todos 
os filmes, a absorção foi maior para a luz incidente perpendicular ao dipping. Sendo assim, pode-
se concluir que a maior absorção ocorre quando o vetor elétrico da luz incidente é perpendicular à 
cadeia principal Estes resultados apontam para uma orientação preferencial dos filmes LB 
perpendiculares ao dipping.    FAPESP     
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INTERAÇÃO ENTRE O FUNGICIDA CARBENDAZIM E MODELOS-SIMPLES DE MEMBRANAS 
BASEADOS EM FILMES DE LANGMUIR  

 
LUIS FERNANDO DO CARMO MORATO  

LEONARDO NEGRI FURINI  
CARLOS JOSÉ LEOPOLDO CONSTANTINO  

 
Muitos processos fisiológicos celulares dependem de membranas biológicas, que são constituídas 
principalmente por lipídios. Dentre esses lipídios, encontram-se os fosfolipídios, que são 
constituídos de duas cadeias de hidrocarbonetos (grupo hidrofóbico) terminadas em uma cabeça-
polar de grupo fosfato (grupo hidrofílico). Tais compostos são utilizados no estudo de 
propriedades de membranas celulares a partir de sistemas biomiméticos estruturados na forma de 
monocamadas (filmes de Langmuir) ou de bicamadas (vesículas). O problema científico abordado 
é a interação entre esses sistemas biomiméticos com o fungicida carbendazim. Estudar os efeitos 
das insaturações das cadeias de hidrocarbonetos dos fosfolipídios na interação com o 
carbendazim, sendo os fosfolipídios estruturados em monocamadas de Langmuir na interface 
água/ar e o carbendazim dissolvido na subfase aquosa. Os fosfolipídios utilizados foram o DPPC [L-
?-1,2-dipalmitoil-sn-3-glicero-fosfatidilcolina], o POPC [1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-
fosfocolina], e o DOPC [1,2-dioleoil-sn-glicero-3-fosfocolina]. Todos estes fosfolipídios apresentam 
a mesma cabeça hidrofílica (zwiteriônica) e distintas insaturações (DPPC: saturado; POPC: uma 
insaturação; DOPC: duas insaturações). O fungicida utilizado foi o carbendazim, dissolvido em água 
ultrapura com concentração igual a 10^-5 mol/L. Os filmes de Langmuir foram preparados numa 
Cuba de Langmuir, contendo água ultrapura sobre a qual se espalha uma solução contendo os 
fosfolipídios. Barreiras móveis comprimem os fosfolipídios simetricamente a uma velocidade de 10 
mm/min e formam uma monocamada na interface ar/água. Este processo, na presença do 
carbendazim, foi monitorado através de isotermas ?-A (pressão de superfície x área molecular 
média).  As isotermas ?-A dos fosfolipídios, quando obtidas na presença de carbendazim, 
apresentam, mantendo o perfil, uma tendência de deslocamento para maiores áreas moleculares, 
sendo esse deslocamento (na pressão de 30 mN/m) de 1,3 Å² para o DPPC, 1,9 Å² para o POPC e 
2,4 Å² para o DOPC.  Na presença de carbendazim na subfase, as isotermas ?-A apresentaram uma 
tendência de deslocamento para maiores áreas moleculares, revelando uma interação do 
fungicida com a monocamada. No entanto, essa tendência se mostra menos intensa em maiores 
pressões de superfície, quando os fosfolipídios já se encontram mais empacotados, revelando uma 
possível expulsão das moléculas de carbendazim da interface água/ar. Além disso, a diferença 
entre os deslocamentos em 30 mN/m não se mostrou muito intensa em relação a diferença do 
número de insaturações nas moléculas dos fosfolipídios. A presença do carbendazim na subfase 
revelou uma interação pouco intensa com os fosfolipídios, seja com as cabeças hidrofílicas ou com 
as caudas hidrofóbicas, revelando um papel pouco significativo das insaturações nas interações. O 
deslocamento da isoterma tende a diminuir, revelando uma possível expulsão das moléculas de 
carbendazim da interface água/ar.    FAPESP     
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MEDIÇÃO EXPERIMENTAL DO CAMPO MAGNÉTICO ALTERNADO DE UMA BOBINA DE HELMHOLTZ 
PELO USO DE UMA BOBINA SENSORA  

 
BEATRIZ PEREIRA  

VICTOR CIRO SOLANO REYNOSO  
 

O efeito Magnético-óptico consiste na rotação do ângulo ?r da luz linearmente polarizada que 
incide numa amostra submetida ao campo magnético B; a rotação é proporcional ao campo 
magnético, mas, este depende da corrente elétrica que passa pelas N espiras da bobina de 
resistência R e indutância L. Ao ser conectadas em série à uma fonte de corrente elétrica com um 
capacitor C fazem um circuito tipo RCL onde ocorre a ressonância a uma certa frequência fr. 
Neste, a corrente elétrica é máxima, gerando um campo magnético intenso. A medição da 
magnitude do campo é fundamental pois quanto mais preciso for, podemos avaliar a rotação do 
ângulo de polarização da luz em milésimos de graus. É proposto a construção de uma bobina de 
Helmholtz; a geração e a medição do campo magnético alternado ao longo do seu eixo pelo uso 
de uma bobina sensora. Foi construído um par de bobinas com 410 espiras e 10 cm de diâmetro 
separados uma distância de 5 cm configurado ser do tipo Helmholtz. O campo magnético depende 
da corrente que passa pelas espiras das bobinas, visando obter a máxima transferência de 
corrente, foi ligado o circuito tipo RCL com R=5,72 Ohms, L=46,28 mH e C=2 µF. dando uma 
frequência de ressonância teórica de 519,36 Hz. Primeiro foi gerado um sinal no HP modelo 8111A 
na frequencia f e visualizado num osciloscópio Tektronic TBS 1062; o sinal é conectado a um 
amplificador de corrente senoidal de potencia Taramps 1600W. Por sua vez, a bobina sensora foi 
construída, ser circular, com 200 espiras com fio de cobre calibre 28 AWG com uma área de seção 
transversal de 4×10-6 m2 e comprimento de 10 mm.  O circuito RCL permite chegar até 8 A, mas, 
limitamos a corrente até 5 A. Na geração ao variarmos a frequência do sinal, a corrente do circuito 
aumenta. Observou-se que ocorre uma máxima corrente na faixa de 1,1 à 1,2 A quando a 
frequência é de 487,1 Hz indicando que é a frequência de ressonância do circuito experimental, 
este valor é menor que o teórico calculado de 519,36 Hz.  O mapeamento do campo magnético na 
frequência de ressonância com a bobina sensora produz uma voltagem nos terminais deste, o 
qual, levado a um osciloscópio observa-se ser máximo quando a corrente da bobina de Helmholtz 
é zero. Na medição, observamos que ocorre a indução magnética na bobina sensora; a corrente do 
circuito RCL e a voltagem da bobina sensora são proporcionais, porém também ao campo 
magnético gerado e o sinal da bobina sensora. Isto permitiu fazer uma correlação do valor do 
campo magnético gerado pela corrente do circuito RCL.  Com o circuito RCL experimental geramos 
campos magnéticos alternados próximo de 400 G, sem criar distorção na frequência de 
ressonância. Ao testar o circuito para freqüências próximas ou diferentes da ressonância, geramos 
magnéticos estáveis e intensos. Verificamos que existe uma relação linear entre o sinal da bobina 
sensora e a corrente que gera o campo magnético, permitindo, assim, mapear o valor do campo 
no interior das bobinas.         

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
71 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 
 

O ARDUINO NO ENSINO DE FÍSICA: A TECNOLOGIA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DAS 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NA CONSTRUÇÃO DOS SABERES ................................................... 72 

 

  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
72 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Exatas e da Terra  

Física    

 
 

O ARDUINO NO ENSINO DE FÍSICA: A TECNOLOGIA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DAS 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NA CONSTRUÇÃO DOS SABERES  

 
FERNANDO CARLOS RODRIGUES PINTO  

 
Dentro da grande intensidade das mudanças tecnológicas da atualidade, criaram-se novas 
necessidades para os sujeitos. Assim, também ocorre o surgimento de um novo contexto 
educativo que se apoie no desenvolvimento de competências e habilidades. Neste âmbito, e 
diante das especificidades das disciplinas obrigatórias do Ensino Médio para a escola pública, 
pontualmente na disciplina de Física, foi proposto o uso da tecnologia Arduino para realização de 
dois experimentos práticos sobre os conteúdos de temperatura e calor em uma sala regular da 2ª 
série do Ensino Médio. Este projeto teve como objetivos: Estimular a aquisição dos saberes 
científicos através do uso da tecnologia no desenvolvimento de competências e habilidades dos 
estudantes, usar da tecnologia para construção de uma aprendizagem significativa, propor uma 
sequência de práticas pedagógicas diferenciadas para estimular professores e estudantes a terem 
um espirito inovador, empreendedor e influenciador no meio em que vivem.    Em todo projeto, os 
alunos demonstraram desempenho satisfatório na realização das atividades, bem como um 
grande interesse questionador sobre os acontecimentos envolvidos em cada experiência. Os 
aparatos comportaram-se de forma potencialmente significativos. Desta forma, foi possível 
desenvolver o proposto pelo currículo oficial sobre os temas de temperatura e calor baseados em 
competências e habilidades, de maneira que os alunos assumiram seu papel de protagonismo 
estudantil na apropriação de novos conhecimentos através da realização deste 
projeto.     Aproveitando a proposta sobre os temas:temperatura e calor, que estão inseridas no 
currículo da Secretária da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP) para a segunda série do 
Ensino Médio, foi proposto a construção de dois experimentos práticos de Física usando a 
plataforma Arduino. O primeiro, foi a construção de um aparato digital para realização de leituras 
de temperatura do ar, pressão e altitude atmosférica. Nesta prática foi possível medir as variáveis 
termodinâmicas do cotidiano do estudante. Essa prática estabeleceu relação direta com as 
seguintes competências e habilidades descritas pelo currículo da SEE/SP:Identificar fenômenos, 
substâncias e materiais envolvidos em processos térmicos;Relacionar características térmicas dos 
materiais com seus diferentes usos diários; Perceber a participação do calor nos processos 
naturais ou tecnológicos; Reconhecer os ciclos de calor no sistema terrestre. O segundo 
experimento, foi construído um aparato que fez leituras de temperaturas em corpos metálicos 
iguais, porém pintados com cores diferentes. Foi possível estabelecer por meio desta prática 
relação com as seguintes competências e habilidades propostas no currículo da SEE/SP: Identificar 
os diferentes processos de trocas de calor (condução, convecção e irradiação); Diferenciar seus 
respectivos modelos explicativos (calor como processo e calor como radiação térmica);Identificar a 
influência das cores na temperatura dos corpos.     
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PRÁTICAS DE LABORATÓRIO: UMA ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DE FÍSICA  
 

DOUGLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA BRAZ  
 

       Este artigo destina-se ao estudo das práticas de laboratório como uma estratégia para o 
ensino de Física na elaboração de roteiros experimentais que venham aperfeiçoar o processo de 
aprendizagem. Durante algumas análises nos roteiros experimentais presente no currículo do 
estado de São Paulo realizou-se uma etapa de classificação em três critérios quanto sua 
disposição, suas atividades e suas metodologias presentes, após esse processo, efetuaram-se uma 
nova elaboração com novos critérios no mesmo experimento. Essas estratégias em roteiros 
direcionados e problematizados geram questões desafiadoras aos discentes desconstruindo o 
saber presente para construir um novo saber, os tornados protagonistas de sua aprendizagem. 
Quando os discentes são forçados a discutir algo novo, revendo conceitos já estabelecidos em si, 
começam a perceber que o conhecimento existente não é o suficiente para resolver os problemas 
proposto. Esse processo forneceu aos discentes autonomias e liberdade para absorver aquilo que 
é importante pra si. 

 


