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PORTARIA ICET N. 095/2019 

O DIRETOR DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, matrícula SIAPE n. 2541031, usando das 
atribuições que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFAM. 

RESOLVE 

LOCALIZAR °(a) servidor(a) Renata Tokeara Hattori matrícula SIAPE 1575369, 
ocupante do cargo efetivo de professora do magistério superior, exercendo suas atividades 
no(s) laboratórios 110 e 214 do Bloco I) e sala 6C do Bloco E, desde 22 de junho de 2007, 
com jornada de serviço semanal de 40 horas, deduzidas as horas exercidas em cargo de 
confiança ou função comissionada. 

Dê-se ciência, publiquerse e cumpra.se, 

DIRETORIA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, em Itacoatiara, XX de julho de 2019. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
_ 

TIPO FREQUÊNCIA TEMPO 

Aulas práticas da disciplina Farniacognosla II no 

laboratório 110 do bloco D 

Aula prática 1: Extração e identificação de taninos 

Essa aula prática é ministrada urna vez durante o 

semestre para uma turma. No preparo e execução 

dessa aula é necessário entrar em contato com 

acetato de cobre 4% (2 mL), acetato de chumbo 

10% (2 mL) e cloreto férrico 2% (1 mL) para 

caracterização de taninos de plantas. 

Aula prática 2: Extração e caracterização de 

antraquinonas 

Essa aula prática é ministrada uma vez durante o 

semestre para uma turma. No preparo e execução 

dessa aula é necessário entrar em contato com 
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hidróxido de potássio 0,5 N (30 mL), peróxido de 

hidrogênio 6%, ácido acético glacial (2 mL), 

diclorometano (30 mL), hidróxido de sódio 2N (8 

mL), hidróxido de amônio (15 rilL) para 

caracterização de antraquinonas em plantas. 

Aula prática 3: Extração e caracterização de 

saponinas 

Essa aula prática é ministrada uma vez durante o 

semestre para uma turma. No preparo e execução 

dessa aula é necessário entrar em contato com 100 

mL de éter de petróleo ou éter etílico ou hexano 

para caracterização das saponinas. 

Aulas práticas da disciplina Farmacobotánlea no 

laboratório 214 do bloco D 

Aula prática: inclusões celulares 

Essa aula prática tem duração é ministrada uma vez 

durante o semestre para uma turma. No preparo e 

execução dessa aula é necessário entrar em contato 

com lugol (2 mL), ácido periódico 0,5% (20 raL), 

S 2 h 

Reagente de Schiff (20 mL), Azul de Coomassie (20 

mL), Ácido acético a 10% (20 mL), Sudan red (20 

mL) e álcool 70% (20 mL) para caracterização das 

inclusões celulares em plantas. 

Aulas práticas da disciplina Farmacognosia 1 no 

laboratório 110 do bloco 1) 

Aula prática 1: Extração do óleo essencial de cravo-

da-índia 

Essa aula prática tem duração de duas horas e é 

ministrada uma vez durante o semestre para uma 

turma. No preparo e execução dessa aula é 

necessário entrar em contato com óleo essencial do 

cravo-da-índia, que contém principalmente eugenol. 
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Aula prática 2: Determinação do índice de acidez 

em óleo de soja 

Essa aula é ministrada uma vez durante o prática 

semestre para uma turma. No preparo e execução 

dessa aula é necessário entrar em contato com 

álcool etílico 95°GL (120 ml..) e hidróxido de sódio 

0,1 N (300 mL). 

Aula prática 3: Extração e caracterização de 

cumarina 

Essa aula prática é ministrada uma vez durante o 

semestre para uma turma. No preparo e execução 

dessa aula é necessário entrar em contato com 

álcool etílico 30% (60 mL) e hidróxido de potássio 

10% (2 mL). 
— 

Projeto de Pesquisa: "Prospecção química e 

atividades antimicrobiana e acaricida de extratos 

de espécies Amazônicas" desenvolvido no 

laboratório 110 do bloco D 

Neste projeto de pesquisa ocorre o contato com 

extratos e óleos essenciais de plantas. O material 

vegetal é extraído com solventes orgânicos, tais 

como álcool etílico, hexano, clorofórmio, acetato de 

atila, álcool n-butílico, álcool metílico. Os solventes 

são evaporados em rotaevaporador e secos em 

cápsula de porcelana em banho-maria. Esses 

solventes são voláteis e inalados durante a 

manipulação. Os extratos e frações secos são 

analisados por meio de reações cromáticas 

utilizando clorofórmio, metanol, ácido clorídrico, 

hidróxido de sódio, cloreto férrico, anidrido acético, 

ácido sulfúrico. As amostras são analisadas por 

cromatografia em camada delgada utilizando 
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cromatoplacas de gel de sílica e como reagentes e 

solventes são utilizados clorofórmio, álcool 

metílico, álcool n-butilico, ácido acético, 

difenilboriloxietilamina, polietilenoglicol-400, 

vanilina sulfúrica e sulfato cérico. Além dos 

extratos, são obtidos óleos essenciais por 

hidrodestilação. O material vegetal é submerso em 

água destilada e permanece em ebulição durante o 

período de seis horas. Algumas plantas possuem 

substâncias voláteis tóxicas e podem ser inaladas 

durante o processo de extração do óleo essencial. 

Orientação de 5 (cinco) alunos de iniciação 

cientifica e 2 (duas) alunas de mestrado, 

desenvolvida no laboratório 110 do bloco D 

Durante a orientação de alunos de iniciação 

científica e mestrado são desenvolvidas atividades 

semelhantes àquelas descritas no item anterior para 

o desenvolvimento do projeto de pesquisa, 

utilizando os mesmos reagentes químicos. 

P S 10 h 

Frequência: Diária (D). Semanal (S), Mensal (M), Semestral (SM), Anua(A).  Tipo: Pesquisa , bxtensAo , 

Atividade de Campo (AT), Não Aplicável (NA). O tempo deve ser exposto em horas (H). 
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