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Departamento/Professores/Temas/Projetos  

Departamento Orientador Área 

Cetuc 
Guilherme Temporão 
e-mail: temporao@cetuc.puc-rio.br 

Criptografia Quântica; Computação Quântica 

 
Gustavo Amaral 
e-mail: gustavo@opto.cetuc.puc-rio.br 

Optoeletrônica; Fotônica; Óptica Quântica 

 
Marco Grivet 
e-mail: mgrivet@cetuc.puc-rio.br 

Reconhecimento de faces; sistemas de 
localização em tempo real; machine/deep 
learning 

 
Rodrigo de Lamare 
e-mail:delamare@cetuc.puc-rio.br 

Sensoriamento compressivo; sistemas de 
múltiplas antenas para comunicações sem fio 

Engenharia  
Civil  

Deane Roehl 
e-mail: droehl@puc-rio.br 

Eng Civil (ênfase em estruturas) 
- Implementação e validação de modelo de 
fluência para materiais cimentícios 
 - Investigação numérica de critérios de 
propagação de fraturas com elementos finitos 
 - Aplicação de modelos de Elementos Discretos 
para a simulação de ensaios de materiais 
 -  Desenvolvimento de modelos BIM para 

Monumentos Históricos 

 
Michéle Casagrande 
e-mail: michele_casagrande@puc-rio.br 

Eng Civil, Eng Ambiental (ênfase em geotecnia) 
- Aplicabilidade da inserção de materiais 
alternativos para estabilização e/ou reforço de 
solos para fins geotécnicos 
-Análise da estabilização e encapsulamento de 
solos contaminados 
- Avaliação da influência da temperatura e 
inserção de agregados alternativos em 
pavimentos de concreto 
- Estudo de materiais compósitos com adição de 
borracha de pneus para aplicação em obras de 
terra e pavimentação. 

Engenharia  
Industrial 

Adriana Leiras 
e-mail: adrianaleiras@puc-rio.br 
 

 

 
André Rocha 
e-mail: andre-rocha@puc-rio.br 
 

 

 
Antonio Marcio Thomé 
e-mail: mt@puc-rio.br 
 

 

 
Davi Valladão 
e-mail: davimv@puc-rio.br 
 

 

 
Eugenio Epprecht 
e-mail: eke@puc-rio.br 
 

 

 
Fernando Cyrino 
e-mail: cyrino@puc-rio.br 
 

 

 
Hugo Repolho 
e-mail: hugorepolho@puc-rio.br 
 

 

 
José Eugenio Leal 
e-mail: jel@puc-rio.br 
 

 

 
Luciana Pessôa 
e-mail: pessoa@puc-rio.br 
 

 

 
Luiz Felipe Scavarda 
e-mail: lf.scavarda@puc-rio.br 
 

 

mailto:adrianaleiras@puc-rio.br
mailto:andre-rocha@puc-rio.br
mailto:eke@puc-rio.br


 
Rafael Martinelli 
e-mail: martinelli@puc-rio.br 
 

 

 
Silvio Hamacher 
e-mail: hamacher@puc-rio.br 
 

 

Engenharia 
Mecânica 

Anderson Pereira 

e-mail: anderson@puc-rio.br 
Método de Otimização Topológica Aplicado ao 
Projeto de Peças a serem Fabricadas por 
Impressoras 3D 

 

Angela Ourivio Nieckele 

e-mail: nieckele@puc-rio.br 
Avaliação de esquemas TVD de 2o ordem para 
prever escoamento bifásico com o modelo de 1-
D dois fluidos 

 

Arthur Martins Barbosa Braga 

e-mail: abraga@puc-rio.br  

 

Carlos Alberto de Almeida 

e-mail: calmeida@puc-rio.br  

 
Igor Braga de Paula  

e-mail: igordepaula@puc-rio.br 

 

e-mail 

e-mail: 

 

 

Jose Alberto dos Reis Parise 

e-mail: parise@puc-rio.br  

 

Luis Fernando Alzuguir Azevedo 

e-mail: lfaa@puc-rio.br  

 

Luis Fernando Figueira da Silva 

e-mail: luisfer@puc-rio.br  

 
Marco Antonio Meggiolaro 

e-mail: meggi@puc-rio.br  

 

Marcos Sebastião de Paula Gomes 

e-mail: mspgomes@puc-rio.br 

Desenvolvimento de Sensores para Dióxido de 
Carbono - CO2 
Otimização Termodinâmica, Ambiental e 
Econômica de Plantas de Geração de Energia 
através de Resíduos 

 

Mauro Speranza Neto 

e-mail: msn@puc-rio.br  

 

Monica Feijo Naccache 

e-mail: naccache@puc-rio.br 

Escoamento de fluidos tixotrópicos em meios 
porosos 
Caracterização de fluidos complexos em 
escoamentos extensionais 
Simulação de fluidos complexos usando 
openfoam e fluent 

 

Paulo Roberto de Souza Mendes 

e-mail: pmendes@puc-rio.br  

 

Sergio Leal Braga  

e-mail: slbraga@puc-rio.br 
Método de Otimização Topológica Aplicado ao 
Projeto de Peças a serem Fabricadas por 
Impressoras 3D 

Engenharia 
 Química e de 

Materiais 

Ana Rosa Fonseca de Aguiar Martins 

anarosa@puc-rio.br Área: Materiais 

 

Bojan Marinkovic 

bojan@puc-rio.br 

Área: Materiais 
1) Cerâmicas com expansão térmica nula e 
negativa 
2) Nanomateriais à base de TiO2 para 
remediação ambiental 
3) Nanocompósitos de matriz poliméricas com 
expansão térmica reduzida e elevadas 
propriedades mecânicas 

 

Brunno Ferreira dos Santos 

bsantos@puc-rio.br 

Área: Processos 
1. Montagem e automação de um reator “airlift” 
com uso de técnicas sustentáveis. 
2. Estudo comparativo entre técnicas de 
otimização em processos químicos. 

 

Cecilia Vilani 

cvilani@puc-rio.br Área: Processos 



 

Eduardo de Albuquerque Brocchi 

ebrocchi@puc-rio.br 

Área: Processos 
1. Obtenção e caracterização de nano-
compósitos. 
2. Processamento químico de concentrados e 
rejeitos industriais. 
3. Utilização de substâncias húmicas em 
processos ambientais. 

 

Fernando Cosme Rizzo Assunção 

rizzo@puc-rio.br Área: Materiais 

 

Francisco José Moura 

moura@puc-rio.br 

Área: Processos 
Pretento pedir IC e IT 
IC: Síntese de Nitreto de Silício Nano-
estruturado a partir da Fase Vapor.  
IT: Produção de Bio-óleo a Partir da Pirólise 
Hidrotérmica de Biomassa 

 

Guillermo Solorzano Naranjo 

guilsol@puc-rio.br Área: Materiais 

 

Ivani de Souza Bott 

bott@puc-rio.br 

Área: Materiais 
1. Corrosão por Cloreto em Aços Inoxidáveis 
Duplex 
2. Corrosão por CO2 

 

José Roberto Moraes d’Almeida 

dalmeida@puc-rio.br Área: Materiais 

 

Luiz Alberto Cesar Teixeira 

teixeira@puc-rio.br Área: Processos 

 

Marcos Venicius Soares Pereira 

marcospe@puc-rio.br 
Área: Materiais 
Caracterização de propriedades mecânicas e de 
fratura de materiais 

 

Maria Isabel Pais da Silva 

isapais@puc-rio.br Área: Processos 

 

Mauricio Leonardo Torem 

torem@puc-rio.br Área: Processos 

 

Raul Almeida Nunes 

nunes@puc-rio.br Área: Materiais/ Processos 

 
Roberto José de Carvalho 

rjcar@puc-rio.br 
Área: Processos 

 

Roberto Ribeiro de Avillez 

avillez@puc-rio.br 

Área: Materiais 
1. Síntese e caracterização de nanomateriais 
para sensores de gases; 2. Síntese e 
caracterização de nanomateriais para redução 
do Cr+6 em Cr+3;  
3. Síntese e caracterização de nanomateriais 
para combustão química cíclica (chemical loop 
combustion) 

 
Rogerio Navarro Correia de Siqueira 

rnavarro@puc-rio.br 
Área: Materiais/ Processos 

 

Sidnei Paciornik 

sidnei@puc-rio.br 

Área: Materiais 
Tema 1 - Caracterização de aglomerados de 
minério de ferro por microscopia ótica e 
processamento de imagens 
Tema 2 - Caracterização 3D de pelotas de 
minério de ferro por microtomografia de raios-x 
Tema 3 - Caracterização 3D de juntas híbridas 
metal-polímero por microtomografia de raios-x. 
 

Informática 

Simone Diniz Junqueira Barbosa 

e-mail: simone@inf.puc-rio.br 

(1) Título: Análise comparativa de modelos 
utilizados na área de interação humano-
computador 
 
Resumo: O objetivo deste projeto é realizar uma 
análise comparativa de linguagens/modelos 
utilizados na área de interação humano-
computador (IHC), incluindo modelos de tarefa, 
como CTT e GOMS, modelos de diálogo e 
interação, como MoLIC e IFML, e modelos de 
navegação, como WebML. O projeto inclui a 



modelagem, através de engenharia reversa, de 
diversos mecanismos de interação, uma análise 
da expressividade de cada linguagem/modelo; 
e um estudo empírico, envolvendo outros alunos 
e projetistas, para avaliar o quanto cada 
linguagem/modelo apoia diversos aspectos do 
design de IHC. 
 
(2) Título: Editor de Diagramas de Interação 
MoLIC 
 
Resumo: O objetivo deste projeto é construir e 
testar uma ferramenta computacional com 
tecnologia Web para a edição de diagramas de 
interação representados na linguagem de 
modelagem MoLIC. O editor poderá ser 
estendido para apoiar a edição colaborativa e 
também a simulação da interação com os 
sistemas modelados através dele. 

 

Sérgio Lifschitz 

e-mail: ergio@inf.puc-rio.br 

(1) Título: Análise e Ciência de Dados nos 
Resultados Públicos do ENEM 
 
Resumo: Neste projeto há o desafio de 
modelagem de dados para as grandes planilhas 
públicas disponibilizadas pelo Ministério da 
Educaçao e INEP, com resultados das provas do 
ENEM. Em primeiro lugar, é necessário importar 
os dados das planilhas para sistemas de bancos 
de dados, por conta do grande volume de dados 
envolvidos. Em seguida, desenvolver métodos e 
análises inspirados em ciência de dados e Big 
Data de modo a obter resultados comparativos 
de desempenho dos alunos por categorias de 
questões, escolas e regiões. Como resultado 
final teremos um web site para consultas 
públicas, de acesso rápido e facilitado - se 
comparado às planilhas - e permitindo avaliação 
de dados, para anos específicos e também 
comparativos ao longo dos anos, para dados 
publicados até o momento. Para projetos PIBIC, 
a ideia é explorar algoritmos e métodos 
inteligentes sobre estes dados, avaliando a 
qualidade da modelagem e alternativas para 
programas de acesso. Já se for um projeto 
PIBITI, o foco será maior no desenvolvimento 
do sistema, com versionamento e 
documentação completos, permitindo 
extensibilidade e consultas ad-hoc. 
 
(2) Título: Sistemas baseados em 
Crowdsourcing com aplicação em mobilidade 
urbana. 
Resumo: Neste projeto o aluno terá de estudar 
alguns dos sistemas que para seu pleno 
funcionamento necessitam de dados, 
computadores e também seres humanos na 
solução de problemas específicos. 
Especificamente por conta do projeto PucBus, 
devemos aplicar ideias existentes e propor 
novas estratégias para que sensores e 
aplicativos de smartphones possam ser usados 
de maneira colaborativa para melhorar a 
qualidade da informação e, consequentemente, 
da mobilidade envolvida. No caso de projetos 
PIBIC, espera-se que o aluno faça pesquisa de 
soluções existentes e proponha pelo menos 
alguma nova técnica envolvendo crowdsourcing 
que seja útil na aplicação PucBus. Já no 
contexto de PIBITI, o aluno terá de implementar 
pelo menos uma técnica existentes e avaliar 
desempenho dos dados coletados e efetividade 
da solução na prática. 
 

Física 

Isabel Carvalho 

e-mail: isabel.carvalho@puc-rio.br Nanopartículas metálicas em fibras especiais 

 

Marco Cremona 

e-mail: cremona@fis.puc-rio.br 
Fabricação e caracterização de dispositivos 
baseados em moléculas orgânicas: LED, 
transistores, células fotovoltáicas 



 

Tommaso Del Rosso 

e-mail: tommaso@puc-rio.br Síntese de materiais carbinoides por ablação 
laser 

 

Victor Carozo 

e-mail: vcarozo@puc-rio.br Síntese de nanomateriais atomicamente finos 

Matemática 

Alessia Mandini 

e-mail: alessia.mandini@mat.puc-rio.br Geometria diferencial e suas aplicações 

 

Edgard Almeida Pimentel 

e-mail: pimentel@mat.puc-rio.br Equações Diferenciais Parciais e Aplicações 

 

Ricardo José Alonso Plata 

e-mail: ralonso@mat.puc-rio.br Teoria de semigrupos com aplicações para o 
problema abstrato de Cauchy 

 

Simon Richard Griffiths 

e-mail: simon@mat.puc-rio.br Métodos Probabilísticos em Combinatória 

 

Sinésio Pesco 

e-mail: sinesio@mat.puc-rio.br Computação gráfica e Aplicações 
Visualização não foto-realista em Web- 

Química  

Adriana Gioda(sala L471) 

e-mail agioda@hotmail.com 

Desenvolvimento de pesquisa na área de 
Química, com ênfase em Química Analítica 
Ambiental, principalmente nos seguintes temas: 
qualidade do ar de exterior, qualidade do ar de 
interiores, química atmosférica e toxicológica. 
Projeto: Coleta de material particulado e análise 
utilizando técnicas de ICP-MS e cromatografia 
de íons 

 

Ana Maria Percebom(sala L373) 

e-mail: apercebom@puc-rio.br 

O Macromolecules & Nanoparticles Lab atua na 
área de Físico-Química aplicada e 
Nanotecnologia com objetivo de controlar 
propriedades de diferentes sistemas coloidais. 
As linhas específicas incluem: a) Controle de 
autoassociação de nanopartículas de ouro e 
polímeros para biossensores colorimétricos; b) 
Nanopartículas com caráter Janus 
(propriedades anfifílicas levam a 
autoassociação e ao aumento de incorporação 
por células – aplicação em diagnósticos); c) 
Formulações contendo polímeros e surfactantes 
(para cristais líquidos, cosméticos, emulsões); 
d) Técnicas de espalhamento (DLS, SLS, SAXS) 
para caracterização de tamanho, potencial zeta 
e estruturas de diferentes materiais coloidais. 
Mais informações em https://goo.gl/7B6Vwr  
  
Projeto: Responsive Pickering emulsions with 
high stability for slowrelease of sunscreens and 
insecticides  
  
Descrição: The project aims to prepare Pickering 
emulsions using UVresponsive functionalised 
silica nanoparticles or cellulose nanofibrils, to 
study stability, rehological behaviour, structure 
and compatibility of components such as salts, 
fragrences, oils in these, to study encapsulation 
of oil soluble insecticides and sunscreen 
components in these Pickering emulsions, to 
study passive and triggered release properties 
for delivery of active ingredients over a desired 
time profile. 

 

André Silva Pimentel (sala L479) 

e-mail: a_pimentel@puc-rio.br 
Química Atmosférica e Poluição, Química de 

Surfactantes, Nanotecnologia, Ancoragem 

Molecular de Fármacos em Receptores, Química 

Computacional, Dinâmica Molecular, e Filmes de 

Langmuir e de Langmuir-Blodgett. Tema: Filmes 

de Langmuir de Surfactantes. Tema: Filmes de 

Langmuir de Surfactantes. 

 

Angela de Luca Rebello Wagener(sala 
672L) 
e-mail: angela@puc-rio.br 

Estudo do ciclo de elementos bioassociados no 

ambiente aquático. Contaminação ambiental 

derivada de compostos orgânicos xenobióticos e 

hidrocarbonetos de petróleo. Uso de 



biomarcadores e isótopos estáveis em estudos 

geoquímicos e ambientais.  

 

Aurora Pérez Gramatges(sala L373) 

e-mail: aurora@puc-rio.br 
(i) Físico-química de agregados 

supramoleculares; (ii) Materiais 

nanoestruturados funcionais baseados em 

sistemas autoorganizados; (iii) Fluídos 

multifásicos contendo surfactantes, polímeros e 

nanopartículas; (iv) Meios organizados para 

desenvolvimento de métodos analíticos. 

Solventes supramoleculares. Projeto: Emulsões 

de Pickering de nanopartículas de sílica 

modificadas para liberação lenta de repelentes 

de mosquito. 

Descrição: O projeto visa o estudo de emulsões 

que combinem a ação de nanopartículas e 

surfactantes biocompatíveis com o intuito de 

encontrar sinergias e melhorar o controle na 

liberação controlada de modo a obter 

formulações de maior duração para 

compostos/produtos repelentes de insetos. 

 

Camilla Djenne Buarque Müller(sala L671) 

e-mail: camilla-buarque@puc-rio.br 
Atuação nas seguintes linhas de pesquisa (i) 

Síntese de substâncias com potencial ação 

antienoplásica, leishmanicida e antimalaraial 

(ii) Estudo da reação de oxa Heck e aza-Heck 

para a síntese de pterocarpanos, 

azapterocarpanos e análogos (iii) Síntese de 

peneiras moleculares  nanoestruturadas para a 

captura de gases e liberação prolongada de 

fármacos.   

Projeto: Síntese de Compostos Bioativos Para o 

Tratamento do Câncer e Doença de Alzheimer e 

de Covalent Organic Frameworks (COFs) Com 

Aplicações Biomédicas e Para Catálise 

Heterogênea.  

Integrantes: Camilla Djenne Buarque Müller - 

Coordenador.  

 

Carlos German Massone(sala L671) 

e-mail: massone@puc-rio.br 
Desenvolvimento de pesquisa na área de 

contaminação ambiental, com ênfase nas 

seguintes áreas: química analítica, 

hidrocarbonetos, poluentes orgânicos 

persistentes, pesticidas, razão isotópica (GC-IR-

MS), identificação de fontes de contaminantes e 

monitoramento ambiental.   

Projeto "Bioacumulação e exposição a 

hidrocarbonetos petrogênicos e contaminantes 

orgânicos em pescado: estudo de caso da 

sardinhaverdadeira (Sardinella brasiliensis)  – 

projeto PetroSardinha" tema: contaminação de 

recursos pesqueiros por hidrocarbonetos e 

compostos orgânicos persistentes. 

 

Jiang Kai(sala L481) 

e-mail: jkai@puc-rio.br 
Materiais multifuncionais a base dos Elementos 

Terras Raras (REE), com ênfase nas 

propriedades de luminescência e magnética 

para aplicação nas áreas de energia renovável, 

marcadores fotônicos, compósitos poliméricos e 

dispositivos inteligentes. Química de 

coordenação e de estado sólido, processos de 

transferência de energia e espectroscopia de 

íons REE.  

Projetos:  

Método de determinação, quantificação e 

reciclagem dos Elementos Terras Raras nas 

sucatas eletrônicas. Degradação e a influência 

nas propriedades de luminescência dos filmes 

poliméricos dopados com complexos de 

lantanídeos trivalentes. Fósforos multicolores a 



base dos compostos de coordenação dos íons 

lantanídeos trivalentes para aplicações em 

sistemas de iluminação. Dispersão de fósforos 

em sistemas poliméricos. 

 

Jones Limberger(sala L173) 

e-mail: limberger@puc-rio.br 
Atuação no desenvolvimento de metodologias 

para acoplamentos carbono-carbono e 

carbonoheteroátomo catalisados por metais de 

transição. Aplicação dessas metodologias na 

obtenção de produtos de química fina, como 

candidatos a fármacos e agroquímicos.    

Projeto: Síntese de compostos poliarilados 

como inibidores da Fosfodiesterase-4. 

 

José Marcus de Oliveira Godoy (sala L271) 

e-mail: jmgodoy@puc-rio.br 
Radioquímica Ambiental (Datação, taxa de 

assoreamento, mistura de águas). Geoquímica 

de águas subterrâneas. Avaliação da 

contaminação ambiental devido à liberação de 

metais e radionuclídeos naturais/artificiais por 

instalações diversas.     

 

Maria Isabel Pais da Silva (sala L371) 

e-mail: isapais@puc-rio.br 
Catálise por zeólitas e metais: preparação e 

caracterização de catalisadores usando técnicas 

de infravermelho, microscopia eletrônica, 

difração de Raios-X, RMN, absorção atômica, 

adsorção física e química, TPR/TPO, TPD, teste 

catalítico, etc; aplicações em reações 

relacionadas ao setor petróleo, petroquímica e 

alcooquímica. Catálise ambiental: estudo de 

catalisadores para emissões provenientes do 

uso de gás natural como combustível. Estudo de 

obtenção de biocombustíveis a partir de 

biomassa. Desenvolvimento de novas 

metodologias para análise de combustíveis e 

biocombustíveis por técnicas físico-químicas 

e/ou de espectroscopia no infravermelho e 

Raman. Análise da influência de aditivos e 

tempo de estocagem na qualidade e 

estabilidade dos combustíveis e 

biocombustíveis. 

 

Nicolás Adrián Rey(sala L473) 

e-mail: nicoarey@puc-rio.br 
Química de Coordenação – aspectos biológicos, 

biotecnológicos e farmacológicos. 

Desenvolvimento e síntese de ligantes 

orgânicos e, a partir destes, de complexos 

metálicos com atividade biológica. 

Caracterização dos mesmos através de técnicas 

gravimétricas, espectroscópicas e 

eletroquímicas. Estudos de especiação em meio 

aquoso. Sistemas homo e heterobinucleares. 

Metalohidrolases/nucleases sintéticas com 

aplicações biotecnológicas e farmacológicas. 

Complexos de antibióticos e antivirais.  

Projeto: Reações de Acoplamento C-C e C-N na 

Obtenção de Potenciais 'Metal-Protein 

Attenuating Compounds' Hidrazônicos para a 

Terapia da Doença de Alzheimer   

Descrição: A doença de Alzheimer (DA) é uma 

das doenças neurodegenerativas mais comuns. 

Em 2006, havia 26,6 milhões de pessoas com DA 

no mundo. A previsão é de que esta doença afete 

uma em cada 85 pessoas até 2050. Nos 

indivíduos com DA são observados atrofia 

cortical difusa, a presença de placas senis, 

constituídas pelo peptídeo β-amilóide (Aβ), 

novelos neurofibrilares, degeneração 

neurovascular, bem como perda neuronal. Uma 

característica importante das placas senis é a 

elevada concentração de íons metálicos 



fisiológicos, tais como Cu2+ e Zn2+. Acredita-se 

que estes elementos estejam envolvidos na 

agregação e toxicidade do peptídeo Aβ, podendo 

inclusive mediar reações redox que culminam 

em danos oxidativos no cérebro. Uma 

abordagem interessante na terapia da DA é a 

utilização de moderadores da interação 

proteína-metal (do inglês, ?Metal-Protein 

Attenuating Compounds? ? MPACs). Estes 

compostos competem com o peptídeo Aβ pela 

ligação com íons metálicos redox-ativos, e 

também por zinco, prevenindo a oligomerização 

deste peptídeo. O presente projeto de pesquisa 

visa à síntese de novos intermediários 

carbonilados através de reações de Ullmann, 

Click-Chemistry, Aza-Heck e acoplamento C-C 

via ativação C-H. Esses compostos carbonilados 

servirão de precursores para a preparação de 

novas hidrazonas que possam atuar como 

MPACs. Os complexos destes MPACs com os 

biometais Cu2+ e Zn2+ serão estudados e o seu 

potencial farmacológico será avaliado através 

de estudos de interação com esses metais na 

presença do peptídeo Aβ humano, assim como 

por estudos fármaco-cinéticos in silico. A 

toxicidade aguda dos compostos será também 

investigada em modelo animal mamífero. Este 

projeto de pesquisa, coordenado por um 

pesquisador nível 2 do CNPq e Jovem Cientista 

de Nosso Estado, enquadra-se na área de 

fármacos, a qual é estratégica para o Estado do 

Rio de Janeiro, e vem consolidar o grupo de 

Química Medicinal que está sendo nucleado por 

jovens pesquisadores no Departamento de 

Química da PUC-Rio..  Situação: Em andamento; 

Natureza: Pesquisa.   

 

Omar Pandoli (sala L279) 

e-mail: omarpandoli@puc-rio.br 

Atuação nas seguintes linhas de pesquisa: 
Síntese de nanoparticulas de prata, ouro e 
titânio; Síntese orgânica em fluxo contínuo; 
microfabricação de dispositivos microfluidicos.    
  
Projeto: Microfluídica para Síntese de 
Nanopartículas Janus Anfifílicas e 
Fotocatalíticas  
  
Descrição: Nos últimos anos, métodos de 
desenvolvimento de arquitetura, obtenção e 
caracterização de sistemas nanodimensionais 
desenvolveram-se consideravelmente. Dentre 
estes, destacam-se os que possuem dois lados 
ou? faces? de naturezas químicas diferentes, 
conhecidos como nanopartículas Janus (JNPs). 
Uma das classes de JNPs que gera maior 
interesse é aquela na qual um dos hemisférios é 
hidrofóbico e o outro hidrofílico. Neste caso, as 
JNPs têm propriedades semelhantes às de 
surfactantes, porém em dimensão nanométrica. 
JNPs têm atraído grande atenção devido a seu 
potencial para diversas aplicações, tais como: 
liberação controlada de fármacos, atividade 
bactericida, biomarcação, aplicações 
biomédicas e atividade catalíticas.  
A fim de manipular e sintetizar JNPs garantindo 
reprodutibilidade, alto controle e escalabilidade, 
é necessário explorar novas tecnologias em 
fluxo contínuo mediante o auxílio de 
plataformas microfluídicas. Em comparação aos 
seus métodos convencionais análogos, os 
sistemas microfluídicos destacam-se devido a 
rapidez de reações, tamanho mínimo de 
dispositivos, menor consumo de amostra e 
reagente, controle preciso de fenômenos de 
transferência térmica e mássica, escoamento 
estritamente laminar, baixo consumo e 
dissipação de energia, e baixo custo relativo de 



produção por dispositivo. Neste projeto, 
nanopartículas metálicas anfifílicas serão 
utilizadas para o crescimento seletivo de um 
óxido em apenas uma das faces do metal. Este 
método de síntese pode permitir um controle da 
morfologia, tamanho e fase cristalina do óxido a 
ser ancorado para reações de fotocatálise. O 
caráter Janus permitirá que ambas as faces que 
contêm espécies catalíticas diferentes sejam 
acessadas simultaneamente e seletivamente 
pelos reagentes. Como se tratam de 
nanopartículas (NPs), existe uma enorme 
interface entre as diferentes fases e alta área 
superficial a ser utilizada para as reações 
catalíticas, o que possibilita que todo 
catalisador seja acessado evitando o 
desperdício de materiais que não participarão 
da reação, como ocorre com partículas grandes. 
O principal objetivo deste projeto é estabelecer 
uma rede entre pesquisadores emergentes, 
criando uma nova linha de pesquisa que se 
insere no estado da arte da nanociência e da 
microfluídica, áreas ainda incipientes no Brasil e 
no estado do Rio de Janeiro. Para isso, o 
processo já estabelecido de síntese de JNPs de 
ouro por batelada será metodologicamente 
comparado aos processos microfluídicos a 
serem desenvolvidos. A diversidade de 
possibilidades oferecida por tais NPs permitirá 
obter sistemas com diferentes propriedades 
combinadas, além de viabilizar sua aplicação 
para diferentes fins, como fotocatálise, uso em 
emulsões, entre outros. O projeto trará, 
portanto, uma promissora contribuição no 
desenvolvimento e inovação de uma tecnologia 
sustentável com potencial de transformar o 
mercado brasileiro de microfabricação de 
dispositivos em fluxo contínuo para a síntese de 
nanopartículas Janus anfifílicas e 
fotocatáliticas.. 

 

 Síntese e incorporação de nanoparticulas de 
TiO2 e nanoparticulas metálica (NPs-Ag e NPs-
Al) em filme para aplicações em reator 
microfluídico fotocatalítico-plasmonico. 

 
 

Pércio Augusto Mardini Farias(sala L171) 
e-mail: pfarias@puc-rio.br 

Desenvolvimento de métodos eletroquímicos 
empregando técnicas voltamétricas para análise 
em diversos tipos de matrizes, de íons metálicos 
e compostos orgânicos de interesse biológico e 
em amostras ambientais. Desenvolvimento de 
biosensores para a determinação de drogas 
mutagênicas. 
 

 
Renato da Silva Carreira (sala L672) 
e-mail: carreira@puc-rio.br 

Atuação nas seguintes linhas de pesquisa: (i) 
Geoquímica orgânica 
marinha, pelo uso de indicadores moleculares e 
isotópicos para avaliar a variabilidade natural e 
os impactos antrópicos sobre o ciclo da matéria 
orgânica; (ii) Avaliação, diagnóstico e 
monitoramento da contaminação por 
hidrocarbonetos em sistemas aquáticos; (iii) 
Utilização de marcadores moleculares 
antropogênicos para avaliar o impacto da 
contaminação por rejeitos domésticos.   
Projeto: "Bioacumulação e exposição a 
hidrocarbonetos petrogênicos e contaminantes 
orgânicos em pescado: estudo de caso da 
sardinhaverdadeira (Sardinella brasiliensis)  – 
projeto PetroSardinha" tema: contaminação de 
recursos pesqueiros por hidrocarbonetos e 
compostos orgânicos persistentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ricardo Queiroz Aucélio (sala L283) 

Desenvolvimento de metodologias analíticas 
espectrométricas atômicas (absorção, emissão, 
fluorescência) e moleculares 
(espectrofotometria e luminescência) e de 
metodologias baseadas em técnicas 
eletroanalíticas de potencial controlado; 
desenvolvimento de instrumentação; aplicação 
das metodologias a problemas analíticos de 
interesse das indústrias petroquímica, 
farmacêutica, metalúrgica e de alimentos, 
monitoramento ambiental, análises clínicas, 
criminalística, geoquímica, etc.    
  
Projeto: Desenvolvimento de abordagens 
analíticas modernas, busca por inovação e 
qualidade metrológica  
  
Descrição: A química analítica tem como desafio 
atender a demanda por métodos 
metrologicamente validados para serem 
utilizados no controle de qualidade de insumos 
e produtos e formar recursos humanos 
capacitados para desenvolver métodos, realizar 
adequadamente as análises e interpretar, com 
critério, os dados obtidos. Nos setores 
farmacêutico, de análises clínicas, petroquímico 
e na agroindústria, a química analítica é 
fundamental para garantir a qualidade de 
insumos, qualidade de produtos 
comercializados e resultados clínicos corretos. 
Em todas essas áreas, a complexidade das 
matrizes e os requisitos por capacidade de 
detecção e precisão cada vez maiores impõe aos 
pesquisadores a busca por abordagens 
analíticas cada vez mais inovadoras, robustas e 
amigáveis ambientalmente. Resultados 
analíticos confiáveis contribuem: (i) para a 
diminuição das barreiras sanitárias que sofrem 
os produtos de exportação da agroindústria 
brasileira, (ii) para garantir a qualidade dos 
produtos farmacêuticos e de alimentos 
consumidos no país, (iii) para estimular a 
produção de produtos petroquímicos cada vez 
mais limpos, (iv) na avaliação dos impactos 
ambientais provocados pelas atividades 
econômicas extensivas e (v) para a diminuição 
dos gastos com saúde ao garantir maior certeza 
dos resultados clínicos. A busca por métodos 
analíticos inovadores deve ser pautada por 
demandas em termos de capacidade de 
detecção, seletividade, mínima preparação de 
amostra, alta frequência analítica. Assim, o 
propósito do projeto é estabelecer a sinergia da 
Química, Metrologia, Novos Materiais e 
Nanotecnologia de modo a contribuir para o 
desenvolvimento de abordagens que ajudem na 
certificação e normalização de produtos 
brasileiros estratégicos. Estudos com amostras 
relevantes para a economia do Estado serão 
realizados de modo a se desenvolver métodos 
analíticos e protocolos que se baseiam na 
luminescência molecular e de raios-X, na 
eletroanálise, na cromatografia líquida de alta 
eficiência e de alta resolução, nas técnicas de 
eletroforese capilar. Pretende-se inovar as 
abordagens em química analítica com a 
utilização de fontes de excitação laser, 
nanosondas luminescentes e polímeros 
impressos. 
 
 
 
 
 



 
Tatiana Dillenburg Saint´Pierre (sala 
L471) 

Desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
metodologias analíticas para determinação de 
elementos químicos por espectrometrias de de 
emissão 
óptica e de massa com plasma indutivamente 
acoplado (ICP OES e ICP-MS); técnicas de 
introdução de  amostra; aplicação de 
metodologias a problemas analíticos 
envolvendo amostras ambientais, geológicas e 
biológicas.    
  
Projeto: Desenvolvimento e aprimoramento de 
metodologias para determinação de elementos 
terras raras (REE) em amostras de petróleo e 
derivados e polímeros luminescentes, por ICP-
MS.  
  
 

 
Volodymyr Zaitsev (sala L481) 
 
 

Química de materiais de baixa dimensão 
(nanopartículas, nanofios, nanopontos); A 
química de coordenação de compostos 
imobilizados; Preparação de materiais híbridos 
organo-minerais e sua aplicação na análise 
química e catálise; O desenvolvimento de 
métodos para controlar a distribuição e a 
densidade de grupos ligados à superfície;   
  
Projetos: Partículas híbridos para libertação 
controlada de fármacos e nanobiotecnologia. 
Adsorventes organo-minerais multifuncionais 
para sólida extração seletiva de compostos 
biologicamente importantes.  Nanomateriais de 
titânio/sílica dopados com metal para 
tratamento de câncer.  
 

  

 

 



  



  



 

 
 



  

   

 
  

  

 


