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❑ Produção, caracterização e aplicação de nanomateriais renováveis 
Desenvolvimento e avaliação técnico-econômica e ambiental de processos de base biotecnológica para a 
produção de nanopartículas de origem renovável com potencial de aplicação em drug delivery, curativos, 
hidrogéis, filmes transparentes com propriedade antimicrobiana e agentes de reforços para nanocompósitos.

• Valdeir Arantes (valdeir.arantes@usp.br)
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❑ Avaliação da toxicidade celular em eritrócitos humanos 
induzida por glifosato (n-(fosfonometil)glicina) e 
demais componentes da sua formulação de uso 
comercial, por meio de parâmetros cinéticos e 
termodinâmicos

• Morun Bernardino Neto (morun@usp.br)

A avaliação da citotoxicidade em eritrócitos humanos é 
um método que avalia a capacidade desestabilizadora 
de toxicantes a partir da quebra da homeostase da 
membrana e lise celular que esses agentes podem 
provocar. Os parâmetros termodinâmicos obtidos 
através desse método nos informam sobre a condição 
celular antes e depois da ação do agente químico e os 
parâmetros cinéticos nos informam sobre a transição 
entre esses dois estados.
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Os dados obtidos são tratados estatisticamente para avaliação dos efeitos de interação e 
dependência multivariada das variáveis envolvidas e os resultados são usados para criação 
de simuladores in sílico que sejam capazes de estimar cenários diferentes daqueles em 
que os dados foram obtidos ou situações contrafactuais 

Dos experimentos 
laboratoriais são 

gerados parâmetros 
matemáticos

Os dados tratados são 
usados na criação de 
simuladores in sílico 

para avaliação de 
cenários contrafactuais 

Os parâmetros obtidos 
são tratados por 

métodos estatísticos 
multivariados

Este trabalho conta com a parceria do Laboratório de Biofisicoquímica do Instituto 
de Biotecnologia da Universidade Federal de Uberlândia, coordenado pelo Prof PhD 
Nilson Penha Silva, e da Secretaria Municipal de Saúde de Lorena-SP



❑ Avaliação do potencial de novas nanopartículas 
poliméricas como agentes de encapsulação e 
liberação simultânea de um agente 
fotossensibilizador e um princípio ativo 
quimioterápico
• Simone de Fátima Medeiros - simonemedeiros@usp.br
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Nanopartículas contendo o 
princípio ativo após a diálise

Abordagem 2: Suspensões de nanopartículas para 
administração intravenosa de princípios ativos para terapia de 
câncer

Abordagem 1: Modificação química de biopolímeros, como a 
pululana, por exemplo, para alcançar as propriedades 
desejáveis:

Objetivo: Desenvolvimento de sistemas com estrutura variada 
(micro e nanopartículas, filmes orodispersíveis, membranas 

adesivas) de encapsulação de princípios ativos para terapia de 
câncer

Ajuste das propriedades dos 
bipolímeros por meio da 
enxertia de novas 
(macro)moléculas

Preparo das suspensões 
aquosas de nanopartículas via 
separação por membranas

Alta viabilidade celular na 
presença das suspensões com 
concentrações até 100 μg mL-1



❑ Avaliação do potencial de novas nanopartículas 
poliméricas como agentes de encapsulação e 
liberação simultânea de um agente 
fotossensibilizador e um princípio ativo 
quimioterápico
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Objetivo: Desenvolvimento de sistemas com estrutura variada 
(micro e nanopartículas, filmes orodispersíveis, membranas 

adesivas) de encapsulação de princípios ativos para terapia de 
câncer

Abordagem 3: Desenvolvimento de filmes orodispersíveis 
para liberação oral de princípios ativos para terapia de 
câncer:

Desafio: baixa 
biodisponibilidade 
dos ativos 
administrados via 
oral

COLABORAÇÕES:
IMT Mines Albi, Toulouse University, França
Tianjin University, China
Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP

Abordagem 4: Desenvolvimento de partículas 
mucoadesivas para liberação oral de princípios ativos 
para terapia de câncer:

Spray-drying: técnica 
facilmente escalável

PUBLICAÇÕES:
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https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.12.207 

Extrusão a quente para obtenção 
dos filmes
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❑ Cimento ecossustentável sem clínquer
• Fernando Vernilli Junior –fernando.vernilli@usp.br

Economia
Circular


