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RESUMO EXECUTIVO 

Classe:  
 
 

X Pesquisa 
Ensino (Curso de Especialização) 
Extensão (Curso, Evento, Prestação de Serviço, Programa, Projeto) - Nº SIEX*:.................. 

Situação: X Novo 
Aditado – Alteração realizada: ............................................................................................. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Departamento: Departamento de Química 

 Título: “Desenvolvimento de materiais nanoestruturados a base de polioxoniobatos e 

estudo de suas propriedades microbicidas e fotoativas” 

 

 Descrição: O presente projeto consiste no desenvolvimento de novos materiais que apresentem 
propriedades especiais com o foco em materiais baseados em polioxoniobatos (POMs) com 
diversos metais de transição. Em particular, quando esses metais formam os poliânions centrados 
no sistema POMs tem-se verificado que as propriedades destes sistemas apresentam, em geral, 
cargas altamente negativas e produzem oligômeros altamente ricos em átomos de oxigênio. Essa 
característica peculiar cria um sistema molecular que pode ter funcionar tanto como ácidos ou 
como bases de Lewis e assim proporcionar um tipo de propriedade de alta versatilidade que 
permite aos POMs aplicações das mais diversas. 
 
Em particular, para materiais avançados com átomos de nióbio (polioxoniobatos) pode-se obter 
moléculas combinando substâncias orgânicas e inorgânicas. Essa característica dos 
polioxoniobatos propicia o desenvolvimento de materiais altamente versáteis. Com os avanços 
científicos no desenvolvimento de materiais avançados de polioxoniobatos e combinações destes 
com outros tipos de metais e ligantes, tem-se observado um rápido crescimento de tecnologias 
voltadas para áreas consideradas estratégicas como, por exemplo, as áreas de segurança contra 
contaminantes industriais e/ou agentes químicos provenientes de ataques de armas químicas 
como ocorrem em alguns relatos de guerras. 

 
Devido a essas características químicas desses materiais avançados de polioxoniobatos, estudos 
voltados para o desenvolvimento de processos catalíticos que possam ser eficientes em reações de 
desintoxicação têm demonstrado alto grau de eficiência e evidencia que estudos voltados para 
esses novos materiais são importantes. O presente projeto pretende investivar os polioxoniobatos 
que apresentam esses tipos de funções e buscará avançar nos estudos que permitam desenvolver 
tecnologias em materiais avançados com propriedades que permitam contribuir na mitigação dos 
efeitos nocivos que esses agentes químicos podem causar. Assim pretende-se sintetizar e 
demonstrar as potencialidades e os efeitos de materiais a base de polioxoniobatos e avaliar e/ou, 
em princípio, desenvolver as principais aplicações em diferentes áreas tecnológicas empregando 
os materiais de nióbio puros ou dispersos em matrizes que permitam maximizar suas 
funcionalidades. 
 

Tenho a satisfação de encaminhar os projetos de pesquisa e desenvolvimento intitulados 
“Desenvolvimento de materiais nanoestruturados a base de polioxoniobatos e estudo de suas 
propriedades microbicidas e fotoativas”, negociado com a empresa Odonto Tech Pesquisa e 
Inovação Ltda para apreciação da Congregeção do ICEx. O escopo envolve a Catálise Oxidativa, 
uma linha de pesquisa que é parte da minha formação acadêmica e desenvolvo há muitos anos. 
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 Período de realização: fev/2023 – jan/2025 

 Carga horária semanal do coordenador geral: 1h  

 Outras instituições participantes: UERJ – Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

 Documentos anexos: projeto completo: plano de trabalho, atividades conjuntas, metas e orçamento 

detalhado 

___________________________________________________________________________________ 

 Coordenador Geral: Luiz Carlos Alves de Oliveira 

 Carga horária semanal do coordenador*: 1h 

 Equipe de trabalho (Quantitativo): 

UFMG:  

 Luiz Carlos Alves de Oliveira (1h/semana) 
 Cinthia de Castro de Oliveira (1h/semana) 
 Jadson Cláudio Belchior (1h/semana) 

       UERJ: 

 Leonardo Aparecido de Souza (pesquisador) 

 Discentes:  

 UFMG:  

 1 – pós-doutorando (a indicar) e 1 aluno de graduação (IC) – a indicar 

 Nomes dos docentes e carga horária (inclusive do coordenador) acumulada no ano*: 

Luiz Carlos Alves de Oliveira – 36h (até final de 2023) – incluídas as horas semanais deste projeto 
Cinthia Alves de Oliveira – 36h (até final de 2023) – incluídas as horas semanais deste projeto 
Jadson Cláudio Belchior – 196h (até final de 2023) – incluídas as horas semanais deste projeto 

___________________________________________________________________________________ 

 Financiador: ODONTO TECH PESQUISA E INOVAÇÃO LTDA 

 Valor total: R$ 3.088.149,01 

 Custo de pessoal (bolsas, autônomos): R$ 1.519.428,57 

 Resolução Nº 10/95 (Repasses)*: 

 Taxas UFMG (2,0%)*:  

 Taxas ICEx (2,0%)*:  

 Taxas Departamento*:  

 Custo Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP): R$ 113.957,14 

 Custo Departamento de Química: R$ 75.971,43 

 Custo com capital: R$ 122.500,00 

 Custo com custeio: R$ 1.396.928,57 

_____________________________________________________________________________________ 

* Preencher apenas para ações de extensão. 

 

 

Data: 14/12/2022   Assinatura do coordenador: ........................................................... 


