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RESUMO: 

 

Polímeros são macromoléculas formadas a partir de milhares de monômeros - 
unidades estruturais menores repetitivas-, ligadas covalentemente. Esses materiais 
têm sido bastante estudados no que diz respeito à liberação de fármacos. O poli(álcool 
vinílico) (PVAl) é um polímero biodegradável e biocompatível. Portanto, está sendo 
muito aplicado na área da saúde. Nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) apresentam 
diversas propriedades, dentre elas, atividade antimicrobiana. A bentonita é uma argila 
do tipo sódica que tem propriedades de absorção de água, possibilitando a abertura 
de suas lamelas e, assim, a entrada de outras moléculas entre elas. O presente 
trabalho teve como objetivo o estudo das interações de nanocompósitos contendo 
PVAl, bentonita e nanopartículas de ZnO, formando sistemas nanoestruturados. Estes 
sistemas foram produzidos pelo método de mistura em solução, em diferentes 
concentrações. A caracterização foi feita pela Análise Termogravimétrica (TGA), 
Difração de Raios X (XRD) e Ressonância Magnética Nuclear no Domínio do Tempo 
(TD-NMR). Os resultados mostraram que os nanocompósitos contendo, em ambos, 
PVAl a 5% em massa e ZnO a 0,5% em massa do polímero, e bentonita nas 
concentrações de 3% e 5% em massa do polímero se organizaram de forma aleatória, 
devido à boa interação entre os componentes e consequente dispersão das 
nanopartículas na matriz polimérica. Esses nanocompósitos, por serem altamente 
amorfos, possibilitam a sua aplicação em sistemas farmacológicos, pois um sistema 
híbrido altamente aleatório, contendo duas nanopartículas, uma lamelar e outra 
cúbica, além do fármaco, retardaria a difusão deste para o meio exterior, contribuindo 
para sua liberação mais controlada e duradoura. 

 

Palavras-chave: Nanotecnologia; Nanocompósitos Poliméricos; Bentonita. 
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RESUMO: 

 
Fibras são formas delgadas de matéria que mantêm uma relação de alta proporção 
entre comprimento e diâmetro. À medida em que o diâmetro destas é reduzido, sua 
capacidade de flexibilidade e de formação de estruturas complexas aumenta. 
Portanto, alguns estudos foram intensificados ao longo dos anos, a fim de produzir 
fibras em escala micro/nanométrica. Um dos processos de fabricação de materiais 
fibrosos mais recentes é a rotofiação por fusão, o qual fabrica – em alta escala 
produtiva – fibras livres de solventes. Além disso, esta técnica é promissora para a 
fabricação de fibras com aplicações na engenharia automotiva [1], biomédica e 
tecidual [2]. Entretanto, mesmo que esta técnica de fiação tenha progredido, ainda 
há muito o que ser discutido sobre a relação entre o processo de fabricação e a 
morfologia final de fibras poliméricas. Dessa forma, este trabalho contribui na 
identificação da variação morfológica de fibras fabricadas por rotofiação por fusão, 
utilizando uma fieira sem bico ejetor. Para tanto, fibras de poli(caprolactona) (PCL) e 
poli(D, L - ácido lático) (PDLLA) foram fabricadas com temperatura de trabalho de 
100°C no centro do reservatório, com velocidade constante de 2500 RPM e coletor 
estático com raio de 6 cm. As fibras produzidas foram caracterizadas através de 
microscopia ótica, MEV e DRX. Os resultados mostraram que, para tais condições 
de processamento, foram formadas fibras não-contínuas interconectadas, tanto de 
PCL quanto de PDLLA com diâmetro variado. Observou-se aspecto oco dos fios, os 
quais se abrem, perdem o formato cilíndrico e adquirem forma plana e estruturas 
varicosas nas fibras de PCL. Pela análise de DRX, constatou-se que as fibras 
resultantes de PDLLA possuem baixo teor de cristalinidade, em contraste com as de 
PCL que se demonstraram cristalinas por orientação de estiramento durante a 
fiação. Entende-se, pois, que tais mantas fibrosas produzidas nestas condições de 
processamento podem ser de grande interesse para a fabricação de biomateriais, 
como na síntese de membranas para aplicações biológicas. 

 
Palavras- chave: Fiação centrífuga; Mantas Fibrosas; Morfologia. 
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RESUMO: 

 
O presente estudo teve por objetivo avaliar a atividade larvicida de micropartículas do 
óleo essencial (OE) de Melissa officinalis L. frente Aedes aegypti. As folhas de M. 
officinalis foram coletadas no município de São José de Ribamar, Maranhão, Brasil, 
posteriormente secas, trituradas e moídas. Após a coleta, o material vegetal foi 
transportado para o Laboratório de Pesquisa e Aplicação de Óleos Essenciais 
(LOEPAV / UFMA). Foram utilizadas 90g das folhas secas para obtenção do OE pelo 
método de hidrodestilação. Para a síntese do OE microencapsulado, 60g de alginato 
de sódio (2,5% m/v) foram adicionados a mistura de 15g de Tween 20 com 6g do OE. 
A mistura foi homogeneizada e gotejada sobre solução de CaCl2 5% m/v para o 
endurecimento das partículas via crosslinking. As micropartículas foram lavadas com 
água destilada em filtro e secas à 35ºC/24h e 15 dias à tamb (30ºC). Os ovos de Aedes 
aegypti foram coletados na Universidade Federal do Maranhão pelo método de 
ovitrampas. As larvas que eclodiram foram alimentantadas até atingirem o quarto 
ínstar. Submeteu-se grupos de larvas (n=20) a soluções do OE e das micropartículas 
de 10-90 mg/L . Após 24h contou-se as larvas vivas e mortas e calculou-se a CL50 

pelo método de [1], utilizando o critério de Cheng et al. [2] para classificação do 
potencial ativo. Todas as larvas apresentaram mortalidade em todas as concentrações 
testadas. A CL50 obtida para o OE foi de 40,60 mg/L e para a nanoemulsão 22,10 
mg/L, ambos classificados como ativo segundo o critério adotado, porém observa-se 
que as microparticulas aumentaram o potencial larvicida do OE. Através dos 
resultados obtidos, conclui-se que as microparticulas formuladas com o OE revelaram- 
se eficientes frente às larvas de Aedes aegypti, sendo interessante e importante no 
controle e combate ao mosquito transmissor da dengue. 
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RESUMO: 

 
Microcápsulas são partículas constituídas por um núcleo interno que contém agente 
ativo recoberto por uma camada de polímero de espessura variável, que atua como 
um filme protetor, isolando a substância ativa. O objetivo deste estudo foi avaliar a 
atividade larvicida frente Aedes aegypti de micropartículas do óleo essencial (OE) de 
Aniba roseadora Ducke. As amostras do caule de A. roseadora Ducke foram 
coletadas no municipio de Manaus (AM), transportadas ao Laboratorio de Pesquisa  
e Aplicação de Óleos Essenciais (LOEPAV/UFMA) secas, trituradas e moídas. 
Foram utilizadas 30g do caule seco para obtenção do OE pelo método de 
hidrodestilação. Para a síntese do OE microencapsulado, utilizou-se 60g de alginato 
de sódio (2,5% m/v) foram adicionados a mistura de 15g de Tween 80 com 6g do 
OE. A mistura foi homogeneizada e gotejada sobre solução de CaCl2 5% m/v para o 
endurecimento das partículas via crosslinking. As micropartículas foram lavadas com 
água destilada em filtro e secas à 35ºC/24h e 15 dias à tamb (30ºC). Os ovos de 
Aedes aegypti foram coletados na Universidade Federal do Maranhão pelo método 
de ovitrampas. As larvas que eclodiram foram alimentantadas até atingirem o quarto 
ínstar. Submeteu-se grupos de larvas (n=20) a soluções do OE e das  
micropartículas de 10-90 mg/L . Após 24h contou-se as larvas vivas e mortas e 
calculou-se a CL50 pelo método de [1], utilizando o critério de Cheng et al. (2003) 
para classificação do potencial ativo. Todas as larvas apresentaram mortalidade em 
todas as concentrações testadas. A CL50 obtida para o OE foi de 56,40 mg/L e para  
a nanoemulsão 14,16 mg/L, segundo o critério utilizado ambos foram classificados 
como ativo, entretanto, nota-se que as microparticulas elevaram o potencial larvicida 
do OE. Mediante aos resultados encontrados, estimula-se as microparticulas 
formuladas com OE como um produto eficaz, em razão de seu potencial ativo, 
contribuindo favoravelmente para o combate do vetor de arboviroses Aedes aegypti. 
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RESUMO: 
 

O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade larvicida frente Aedes aegypti de 
micropartículas do óleo essencial (OE) de Citrus sinensis (L.) Osbeck. Foram 
coletadas cascas do fruto de C. sinensis em São Luís (MA), posteriormente secas, 
trituradas e moídas. Foram utilizadas 100g das cascas secas para obtenção do OE 
pelo método de hidrodestilação. Para a síntese do OE microencapsulado, 60g de 
alginato de sódio (2,5% m/v) foram adicionados a mistura de 15g de Tween 80 com 

6g do OE. A mistura foi homogeneizada e gotejada sobre solução de CaCl2 5% m/v 
para o endurecimento das partículas via crosslinking. As micropartículas foram 

lavadas com água destilada em filtro e secas à 35ºC/24h e 15 dias à tamb (30ºC). Os 
ovos de Aedes aegypti foram coletados na Universidade Federal do Maranhão pelo 
método de ovitrampas. As larvas que eclodiram foram alimentantadas até atingirem o 
quarto ínstar. Submeteu-se grupos de larvas (n=20) a soluções do OE e das 
micropartículas de 10-90 mg/L . Após 24h contou-se as larvas vivas e mortas e 

calculou-se a CL50 pelo método de [1], utilizando o critério de Cheng et al. [2] para 
classificação do potencial ativo. Todas as larvas apresentaram mortalidade em todas 

as concentrações testadas. A CL50 obtida para o OE foi de 59,15 mg/L e para a 
nanoemulsão 22,10 mg/L, ambos classificados como ativo segundo o critério adotado, 
porém observa-se que as microparticulas aumentaram o potencial larvicida do OE. 
Por fim, aponta-se as microparticulas formuladas com o OE como um produto no 
combate, em virtude de seu potencial ativo, a propagação do vetor de arboviroses 
Aedes aegypti. 

 
Palavras- chave: larvicida; micropartículas; encapsulamento. 
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RESUMO: 

 
O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade larvicida frente Aedes aegypti de 
micropartículas do óleo essencial (OE) de Eucalyptus globulus Labill. Foram coletadas 
folhas de E. globulus em São Luís (MA), posteriormente secas, trituradas e moídas. 
Foram utilizadas 100g das folhas secas para obtenção do OE pelo método de 
hidrodestilação. Para a síntese do OE microencapsulado, 60g de alginato de sódio 
(2,5% m/v) foram adicionados a mistura de 15g de Tween 80 com 6g do OE. A mistura 

foi homogeneizada e gotejada sobre solução de CaCl2 5% m/v para o endurecimento 
das partículas via crosslinking. As micropartículas foram lavadas com água destilada 

em filtro e secas à 35ºC/24h e 15 dias à tamb (30ºC). Os ovos de Aedes aegypti foram 
coletados na Universidade Federal do Maranhão pelo método de ovitrampas. As 
larvas que eclodiram foram alimentantadas até atingirem o quarto ínstar. Submeteu- 
se grupos de larvas (n=20) a soluções do OE e das micropartículas de 10-90 mg/L . 

Após 24h contou-se as larvas vivas e mortas e calculou-se a CL50 pelo método de [1], 
utilizando o critério de Cheng et al. [2] para classificação do potencial ativo. Todas as 

larvas apresentaram mortalidade em todas as concentrações testadas. A CL50 obtida 
para o OE foi de 66,18 mg/L e para a nanoemulsão 23,90 mg/L, ambos classificados 
como ativo segundo o critério adotado, porém observa-se que as microparticulas 
aumentaram o potencial larvicida do OE. Portanto, destaca-se que as microparticulas 
formuladas com o OE mostraram-se eficazes como um produto no combate, a 
propagação do vetor Aedes aegypti. 

 
Palavras- chave: larvicida; micropartículas; encapsulamento. 
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RESUMO: 
 

O octilmetoxicinamato (OMC) é amplamente utilizado em formulações fotoprotetoras 
convencionais para proteção contra raios ultravioleta-B (UVB), apresentando 
absorção na faixa de 270 a 328 nm com λ max em 311 nm. Sua encapsulação em 
micropartículas poliméricas biodegradáveis promove melhorias na eficácia e 
segurança desta substância, devido a sua maior estabilidade nessas matrizes, além 
de promover a liberação controlada do filtro solar, garantido uma melhor ação 
fotoprotetora[1]. Portanto, esse estudo visou desenvolver micropartículas para 
encapsulação de OMC, à base de policaprolactona (PCL) para veiculação em 
formulações fotoprotetoras à base de hidrogéis poliméricos e filtros solares 
hidrofílicos para aumento na eficácia fotoprotetora in vitro. Para tanto foram 
desenvolvidas três micropartículas (MP1, MP2 e MP3),variando-se a proporção 
OMC:PCL (1:5, 1:3 e 1:2), respectivamente, mediante a técnica de homogeneização 
por alta velocidade em Ultra-Turrax®. Cada micropartícula produzida foi analisada 
por difração a laser (MasterSizer Micro), resultando em valores de tamanho  
próximos a 1μm, e distribuição monomodal, com exceção da MP1. O potencial zeta 
(PZ) também foi avaliado para cada micropartícula, resultando em valores entre 30 
mV e 40 mV,indicando uma possível estabilidade das partículas em suspensão na 
formulação final, por repulsão eletrostática conferida pela alta densidade iônica. O 
sistema microparticulado MP3, que apresentou maior estabilidade, foi então 
veiculado em hidrogel de Carbopol-940® com filtros solares hidrofílicos, a fim de 
obter uma formulação final com amplo espectro de proteção. Sendo assim, o fator  
de proteção solar foi analisado in vitro com espectrofotometria por transmitância 
(Labsphere® UV 2000S), resultando em uma formulação promissora para uma 
fotoproteção eficaz, apresentando FPS 20, 0,8 de razão UVA/UVB e λ crítico de 
378nm. 
Palavras- chave: micropartícula; fotoproteção; formulação. 
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O poli(fluoreto de vinilideno) (PVDF) é um polímero semicristalino caracterizado por 
apresentar excelente resistência mecânica e processabilidade frente aos outros 
materiais. Porisso, este material tem sido utilizado em diversas áreas onde é 
necessária elevada resistênciamecânica e quando submetidos a ambientes severos, 
como na camada de barreira de dutos flexíveis de petróleo. 
O óxido de zinco (ZnO) é utilizado em diversas aplicações, como na indústria de 
borracha, cerâmica e em fluidos de perfuração para a indústria de óleo e gás, devido 
às suas propriedades ópticas, elétricas e térmicas específicas que são atraentes 
para uma gama de aplicações. 
No presente trabalho, ZnO com morfologia do tipo agulha foram sintetizados sob 
diferentes velocidades de agitação, e foram produzidos compósitos de PVDF com 
1% em massa de ZnO. 
Os resultados obtidos pela análise termogravimétrica demonstraram que a 
propriedade térmica dos compósitos aumentou ligeiramente quando comparado ao 
PVDF “puro“, especialmente no compósito produzido com ZnO sintetizado a 600 
rpm. As imagens de microscopia eletrônica de varredura mostraram que a matriz do 
PVDF possui vazios, e com a inserção de cargas, o número desses vazios diminui. 
Em relação às propriedades mecânicas e elásticas, avaliadas por DMA, os 
compósitos sofreram um leve decréscimo em relação ao polímero puro. Isso pode 
estar relacionado à dificuldade de se obter alta dispersão das partículas  nesta 
matriz. E por fim, os coeficientes depermeabilidade ao CO2 de alguns compósitos 
produzidos apresentaram menores valores que a do polímero puro, indicando que a 
metodologia empregada mostra-se promissora para a aplicação desse compósito na 
camada de barreira de dutos flexíveis de petróleo. 

 
Palavras- chave: poli (fluoreto de vinilideno); óxido de zinco; compósitos. 
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RESUMO: 

 
Para a avaliação acerca do comportamento de um material compósito/nanocompósito 
é necessário que se tenha um maior entendimento sobre as propriedades da fase 
matriz, afim de permitir uma escolha adequada dos parâmetros de processo e 
composição da mistura [1]. O objetivo do presente estudo é o desenvolvimento de 
materiais à base de polietileno linear de baixa densidade metalocênico (m-PELBD) e 
nanocargas minerais - argila montmorillonita (MMT), em estado natural, e carbonato 
de cálcio nanopartícula (NPCC) – revestida por ácido esteárico. Os sistemas 
produzidos visam sua aplicação no setor de embalagens alimentícias, aumentando o 
tempo de prateleira dos alimentos orgânicos. Foi também adicionado agente 
compatibilizante, polietileno modificado com anidrido maleico (PE-g-MA). Os materiais 
foram processados em extrusora dupla rosca, TeckTril. Diferentes composições m- 
PELDP/NPCC e m-PELBD/MMT foram produzidas. Os resultados das propriedades 
mecânicas mostraram que os compósitos m-PELBD/MMT apresentaram maiores 
valores de módulo elástico, tensão e deformação (tanto no escoamento como no 
ponto de ruptura) em relação aos sistemas m-PELBD/NPCC. Tais resultados 
sinalizam que os materiais com a nanocarga MMT apresentam maior rigidez e 
tenacidade. A análise de reologia oscilatória mostrou que a adição da carga MMT 
levou ao aumento dos valores de viscosidade complexa mais acentuado em relação 
aos compósitos à base de PELBD/NPCC. À medida que o teor de argila aumentou, 
ocorreu o aumento da viscosidade complexa dos compósitos PELBD/MMT, 
sinalizando a eficiência da dispersão da nanoargila, mesmo em teores mais elevados. 

 
Palavras- chave: m-PEBD; Nanopartícula de Carbonato de Cálcio; Montmorillonita. 
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RESUMO: 

A espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) é uma técnica não destrutiva que permite 

a avaliação do comportamento de barreira de filmes poliméricos aplicados na proteção de 

substratos metálicos, o que permite entender o tempo de vida util dos filmes, bem como avaliar 

o comportamento tecnico e economico dos mesmos. O princípio da técnica de EIS se baseia na 

leitura de corrente obtida a partir da aplicação de um diferencial de potencial, em um circuito 

eletroquímico de corrente aberta [1]. No presente trabalho foram avaliadas as propriedades de 

barreira do compósito à base de poliamida 12 (grade comercial usado na confecção de dutos 

flexíveis) e argila montmorilonita (MMT), processado em extrusora dupla rosca TeckTril, a 

partir da análise de EIS. Esta análise foi realizada em um Potenciostato-Galvanostato 

AUTOLAB PG302N (Metrohm), a partir do desenvolvimento de uma célula eletroquímica, 

criada para simular um sistema de proteção polímero/metal. Esse sistema fornece resultados de 

caracterização do comportamento de barreira do polímero, e permite avaliar a característica 

protetiva em função da presença da argila MMT na matriz de PA12. Os resultados apontaram 

para uma exelente capacidade de proteção, tanto da PA12, quanto dos compósitos, com angulos 

de fase de aproximadamente 80º. Alem disso, foi observado q a incorporação da MMT 

aumentou a eficiência do polímero, permitindo que este mativesse um comportamento 

majoritariamente capasitivo por um intervalo de tempo maior. 

 
Palavras-chave: impedância eletroquímica; poliamida 12; montmorillonita. 
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O poli(lactídeo) (PLA) é um poliéster biodegradável amplamente utilizado devido à 
diversas propriedades. Contudo, verifica-se limitações quanto as suas propriedades 

mecânicas e térmicas1. Neste contexto, a utilização de nanoestruturas pode 
representar uma perspectiva promissora, destacando os sistemas core/shell por 
permitir o alcance de novas propriedades não encontradas nos componentes 
isoladamente, ampliando suas aplicações2,3. Neste sentido, foram obtidos sistemas 
em solução a base de PLA contendo diferentes nanopartículas utilizando o clorofórmio 
como solvente. Foram avaliados sistemas contendo nanopartículas de prata (PLA- 
Ag), óxido de zircônia (PLA-ZrO2), a mistura física de ambas as partículas (PLA- 
Ag/ZrO2) e sistemas com nanopartículas core-shell de zircônia recobertas com prata 
(PLA-CS). Para obter as nanopartículas core-shell, a zircônia foi dispersa e recoberta 
com prata a partir da redução do nitrato de prata utilizando ácido ascórbico e acido 
cítrico como redutores. As partículas foram avaliadas por espalhamento de luz 
dinâmica (DLS) e espalhamento de raios X (EDX), e os nanocompósitos foram 
avaliados por infravermelho, ensaio de tração e transmitância óptica. Os resultados 
de DLS e EDX confirmaram a cobertura das partículas de zircônia pela prata. No que 
tange a propriedade dos nanocompósitos observou-se uma elevada transparência do 
PLA puro, PLA-Ag e PLA-CS. Já os sistemas PLA-Ag/ZrO2 e PLA-ZrO2 apresentaram 
maiores perdas de transmitância, sendo mais evidente neste último sistema. Quanto 
as propriedades mecânicas, observou-se que a zircônia atua como um reforço da 
matriz polimérica elevando o módulo elástico, enquanto os sistemas PLA-Ag/ZrO2 e 
PLA-CS apresentaram capacidade de reforço menores que a zircônia. Por fim, o 
sistema contendo apenas as nanopartículas de prata, não exibiram alterações 
significativas de módulo em relação a matriz pura. 

 
Palavras- chave: core/shell; polímeros biodegradáveis; nanocompósitos. 
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RESUMO: 

 

Na atualidade é recorrente o uso de substâncias biodegradáveis em prol da 
manutenção de um meio ambiente saudável e como sinônimo de ação sustentável, 
porém a literatura especializada ainda não demonstra com clareza quais são os 
pontos negativos dos referidos produtos, ou ainda, se os produtos biodegradáveis 
são realmente incapazes de causar algum tipo de impacto ambiental. Diante disso, 
esta pesquisa tem como objetivo demonstrar as alterações que material 
biodegradável Poli (β-hidroxibutirato)-PHB sofre com a biodegradação. A 
metodologia foi realizada através de corpos de prova que foram previamente 
injetados e avaliados por analises experimentais de resistência á tração,impacto 
IZOD,Indice de fluidez(MFI), Calorimetria exploratória diferencial DSC e 
espectrometria vibracional no infravermelho. Os corpos de prova foram colocados 
em recipientes de vidro imersos em terra,sem nenhum tipo de manipulação criando 
um ambiente propicio para a biodegradação ,ápos 3 meses os corpos de prova 
foram analisados novamente por Calorimetria exploratória diferencial DSC e 
espectrometria vibracional no infravermelho.Os Resultados mostraram que o PHB 
apresentou o ponto de fusão estável de 235°C, entretanto, apresenta uma área de 
processamento baixa, podendo facilmente degradar o material, nos índices de 
fluidez o resultado de 14,92g/10 min sendo indicado para a injeção, no ensaio de 
tração média foi encontrado o valor de 31,78 Mpa indicando que o material e mais 
fragilizado, pelo método IZOD o resultado foi de 4,317J/m, após o período de 
degradação foi observado que índice de carbonila diminuiu indicando o processo de 
degradação. Seria interessante realizar mais experimentos para testar novos meios 
de degradação para o PHB, isso serviria para ampliar a aplicabilidade do material na 
sociedade. 

 
 

Palavras- chave: Poli(β-hidroxibutirato); Biodegradável;impacto ambiental . 
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A nanocelulose apresenta propriedades interessantes para uso em curativos como 
sua alta absorção de umidade, e suas excelentes propriedades mecânicas permitem 
que seja usada como reforço em nanocompósitos poliméricos. Por isto, este trabalho 
propõe o uso da nanocelulose como reforço em bionanocompósitos com matriz de 
amido e quitosana visando aplicação em curativos funcionais.  Os 
bionanocompósitos foram produzidos com matriz composta por 5% de amido de 
milho, 2% de quitosana (em relação ao amido) e 5% de glicerol. Dois tipos de 
nanofibrilas de celulose foram usados como reforço: antes e após funcionalização 
por oxidação mediada por TEMPO (N-oxil-2,2,6,6-tetrametilpiperidina), denominadas 
respectivamente NC e NCF. A concentração de nanocelulose foi de 1%, e 0,03% de 
nanopartículas de prata preparadas in situ foi adicionado aos bionanocompósitos 
para conferir propriedades antibacterianas. A mistura foi preparada por meio de 
agitação manual intercalada por ciclos de 10 s em micro-ondas com potência de 400 
W até gelatinização, e os filmes foram produzidos por tape casting. O efeito da 
adição dos diferentes tipos de nanocelulose nas propriedades mecânicas dos 
bionanocompósitos foi avaliado por meio de ensaios de tração (ASTM D882). Os 
filmes produzidos com espessura de 0,18 (±0,02) mm apresentaram continuidade, 
homogeneidade e transparência. A adição de NC resultou em um aumento em torno 
de 54% tanto na tensão máxima (460,0 kPa) quanto na deformação na ruptura 
(18,4%) dos bionanocompósitos. O uso de NCF resultou em propriedades 
mecânicas superiores comparadas a NC, com aumento de 11,5% no módulo de 
Young (3,7 MPa), e que podem ser atribuídas à melhor interação matriz-reforço. 
Com exceção da tensão máxima, as propriedades mecânicas dos filmes produzidos 
foram comparáveis à outros curativos reportados na literatura,1,2 sugerindo que os 
bionanocompósitos desenvolvidos neste trabalho são promissores para a fabricação 
de curativos funcionais uma vez que sua composição seja otimizada. 

 
Palavras- chave: nanocelulose; bionanocompósito; curativo. 
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Introdução: Os polissacarídeos são macromoléculas amplamente distribuídas tendo 

origem animal e vegetal. Além disso, apresentam muitas propriedades biológicas e 

tecnológicas úteis em diversos campos industriais[1]. Esse estudo objetivou-se em 

extrair, purificar e caracterizar o polímero do resíduo industrial de maracujá (Passiflora 

edulis), visando o desenvolvimento tecnologias sustentáveis. Metodologia: Os 

resíduos foram doados pela empresa Dencla Industria de Polpas Ltda. Inicialmente 

realizou-se a extração e a purificação do polissacarídeo de resíduos de maracujá 

(PolRMar). O biopolímero foi avaliado quanto as características físico-químicas, 

composição de monossacarídeos, FTIR, DRX, MEV, TG e potencial zeta. Resultados 

e Discussão: A amostra obtida é um pó finamente dividido de coloração creme e 

rendimento de 6,3 ± 0,6, pH acido (4,3), condutividade de 359,7 ± 20,4 µs.cm-1. 

Verificou-se que o PolRMar é composto por ácidos urônicos (56,3 mol%); manose 

(24,4 mol%) e xilose (8,6 mol%); arabinose (3,8 mol%); galactose (3,6 mol%) e glicose 

(3,4 mol%). O espectro de FTIR apresentou picos e bandas característicos de 

polissacarídeos, destacando-se a banda em 3375 cm-1 (grupos –OH) e o pico em 1024 

cm-1 região conhecida como fingerprint de polissacarídeos. Já o DRX e MEV 

revelaram que a amostra possuia característica semicristalina, bem como presença 

de agregação de partículas e poros com distribuição irregular. Por fim, o TG e 

potencial zeta revelaram que a amostra em questão é aniônica (– 32,4 mV) e possui 

excelente estabilidade térmica (estavel até 200°C). Conclusão: O estudo revelou que 

o PolRMar é, de fato, um heteropolissacarídeo semicristalino e de topografia 

polimórfica, que apresenta excelente estabilidade térmica e possui caráter aniônico. 

Os resultados demonstraram que o insumo natural tem propriedades atraentes e um 

enorme potencial para aplicação em diversas áreas. 

 
 

Palavras- chave: Polissacaríeo; Resíduos de frutas; Passiflora edulis. 
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RESUMO: 

 
Estudos envolvendo biopolímeros têm se destacado cada vez mais e seu uso para o 
desenvolvimento de filmes aplicados como revestimento de frutas é um assunto 
relativamente novo e em ascensão. Trata-se de uma aplicação promissora, uma vez 
que tais filmes de recobrimento visam aumentar a durabilidade das frutas. Dentre os 
biopolímeros com potencial aplicabilidade para esse fim, destaca-se o alginato de 
sódio, um polímero natural obtido principalmente a partir das paredes celulares e 
espaços intracelulares de algas marinhas e amplamente utilizado na indústria 
alimentícia. Este trabalho tem como objetivo verificar a eficiência do alginato de sódio 
aplicado em filmes de recobrimento de maçãs, visando o aumento da durabilidade das 
mesmas quando utilizado puro, com a adição de glicerol e de óleo essencial de 
alecrim. A metodologia utilizada para que os objetivos fossem alcançados inclui a 
verificação da perda de massa das maçãs tratadas e não tratadas e análise visual das 
mesmas. Foram realizadas análises de FTIR e TGA nos filmes obtidos com alginato 
de sódio, tanto puro quanto acrescido de glicerol ou óleo essencial de alecrim. Obteve- 
se resultados positivos nas maçãs recobertas com alginato puro, pois tais frutas 
perderam uma quantidade menor de massa quando comparadas às demais amostras. 
Tal resultado permitiu concluir que, dentre os três filmes estudados, esse foi o que 
apresentou menor perda de massa e, consequentemente, se mostrou mais eficaz para 
aplicação em recobrimentos comestíveis. 
Palavras- chave: Biopolímero; Alginato; Filmes comestíveis. 
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RESUMO: 

O uso dos cosméticos vem aumentando consideravelmente favorecendo um 
crescimento das pesquisas focadas ao desenvolvimento de novos sistemas para a 
liberação modificada dos ativos cosméticos. Dentre eles, os transportadores lipídicos 
nanoestruturados (NLC) apresentam vantagens quando comparados a outros 
sistemas devido a melhor penetração de compostos ativos na pele e uma boa 
eficiência de encapsulação [1]. Assim, este estudo avalia, de forma exploratória e 
sequencial, o efeito da concentração do tensoativo, da quantidade de Q10, da 
proporção de lipídio sólio para lipídio líquido (LS/LL) e da natureza do lipídio líquido 
(vitamina E ou óleo de copaíba) no tamanho dos NLCs, constituídos por cera de 
abelha (lipídio sólido), coenzima Q10 (ativo cosmético) e monooleato de poli(óxido de 
etileno) sorbitano, contendo 20 unidades de óxido de etileno (Tween 80), como 
tensoativo. O Tween 80 é formado por ácidos graxos etoxilados esterificados com 
sorbitol anidro e apresenta boa funcionalidade na estabilização de nanopartículas 
lipídicas, possuindo um HLB (balanço hidrófilo-lipófilo) de 15 [2]. A distribuição de 
tamanho de partícula de cada amostra foi obtida mediante o analisador Zetasizer 
Nano ZS (Malvern, UK). Os resultados mostraram que foram obtidos sistemas com 
tamanho médio de partícula na faixa entre 840 nm e 210 nm. A concentração de 
Tween 80 influenciou no tamanho e homogeneidade das partículas, sendo menor o 
diâmetro e maior a homogeneidade quando utilizada uma maior concentração (10% 
m/m). Além disso, uma menor quantidade de Q10 (0,5%), uma proporção de 1/3 
(LS/LL) e o óleo de copaíba proporcionaram um tamanho de partícula desejável 
(aproximadamente 210 nm). 

 
Palavras- chave: Transportador lipídico nanoestruturado; Coenzima Q10; Tween 80. 
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RESUMO: 

O poli(ácido lático) (PLA) é um polímero biodegradável e biocompatível. Estas 
características fazem este polímero ser uma excelente escolha para regeneração de 
tecidos, utilização em sondas de diagnósticos e sistemas de liberação de 
medicamentos [1]. Apesar do PLA ser utilizado nesses sistemas de liberação 
controlada, este polímero apresenta certas limitações como a geração de ambiente 
ácido que pode comprometer os tecidos ao redor. Por conta disso, neste trabalho, 
foram realizadas copolimerizações em diferentes condições reacionais utilizando os 
monômeros L-Lactídeo e carbonato de trimetileno (TMC) em presença de 3- 
piridinometanol com o objetivo de preparar copolímeros funcionalizados com ligante 
piridinico, para possíveis aplicações biomédicas. Os polímeros foram caracterizados 
por Ressonância Magnética Nuclear (NMR) e Cromatografia de Permeação em Gel 
(GPC). Através do NMR, foi possível confirmar a estrutura dos copolímeros 
sintetizados, a partir dos sinais característicos do TMC em 4,21 ppm (– 

OC(O)OCH2CH2CH2 –) e 2,00 ppm (OC(O)OCH2CH2CH2 –) e do LLA em 5,14 ppm (– 
OCH(CH3)C(O)–) e 1,56 ppm (–OCH(CH3)C(O)–) [2]. Também foi possível confirmar 
o grupo terminal das cadeias pela presença de um sinal em 7,3 ppm, nas amostras 
em que o iniciador álcool benzílico foi utilizado, e os sinais em 8,5, 7,7 e 7,4 ppm, nas 
amostras em que o iniciador foi o 3-piridinometanol [3]. Além disso, utilizando o NMR 
1H foi calculada a composição dos copolímeros e o comprimento médio real dos 
blocos de lactídeo. A partir da análise dos resultados de GPC, foi possível perceber 
que a maior parte das amostras apresentaram uma distruibuição monomodal, 
somente duas amostras apresentaram um comportamento de bimodalidade, sendo 
aquelas que não possuíam um composto iniciador em sua síntese. 
Palavras- chave: Poli(L-lactídeo); Carbonato de trimetileno; Aplicações biomédicas. 
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RESUMO: 

O presente trabalho estuda sobre o desenvolvimento de filmes poliméricos para 

potencial aplicação em embalagens alimetícias na categoria sensor colorimétrico. 

Assim sendo, o filme confeccionado ao ser aplicado em embalagens indicará por meio 

do fenômeno de mudança de colaração – provocada pela variação do potencial 

hidrogeniônico (pH) decorrente da liberação de gases – se determinado alimento 

envolvido está próprio ou impróprio para o consumo. Dessa maneira, o material 

produzido é composto por goma xantana combinada com polianilina (PAni) – um 

biopolímero – o qual será utilizado como indicador de pH. O processo de produção é 

realizado em três etapas. A primeira etapa consiste na síntese da PAni, em que são 

dissolvidos 0,5 mL de anilina em 100 mL de solução aquosa à ½ molar de ácido 

clorídrico, e após a homogeneização é adicionado por gotejamento ao meio reacional 

10 mL de solução aquosa à ½ molar de ácido clorídrico com 2,5 g de persulfato de 

amônio. Por conseguinte, todo o processo é realizado sob agitação mecânica 

constante durante 1h30min. A segunda etapa do processo se refere a produção do 

filme, na qual a solução aquosa contendo glicerina (1% v/v), cloreto de cálcio (1% 

m/v), xantana (20% m/v) e PAni (10% m/v) é mantida sob agitação magnética 

constante durante 10min. Por fim, após a homogeneização completa, as soluções 

são vertidas sobre placas de petri e secas em estufa por 2h à temperatura constante 

de 60º C. As técnicas de caracterização adotadas para  as análises das amostras   

do presente trabalho são: Espectroscopia no Infravermelho por transformada de 

Fourier, Difração de Raios X, Análise Termogravimétrica, Calorimetria Diferencial de 

Varredura e Colorimetria para estudo das características microscópicas, resistência 

térmica e a coloração dos filmes. 

Palavras- chave: Filme polimérico; Goma Xantana; Polianilina. 
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RESUMO: 

 
Os combustíveis fósseis representam grande parte da matriz energética e, por esse 
motivo, muitos estudos têm sido voltados para a otimização da recuperação do 
petróleo. Uma tecnologia muito utilizada é a recuperação avançada de petróleo (EOR) 
e, dentre os métodos utilizados, encontra-se a a injeção de fluidos poliméricos no 
reservatório1. A função principal dos polímeros seria aumentar a viscosidade da água 
salina, aumentando a eficiência de varrido do óleo e sua produção. O polímero mais 
utilizado para este fim é a poliacrilamida parcialmente hidrolizada (HPAM), devido a 
sua resistência ao cisalhamento e baixo custo. A HPAM, entretanto, não é indicada 
para condições de alta salinidade e temperatura, encontradas em diferentes 
reservatórios de petróleo2. Diante do exposto, esse trabalho tem por objetivo avaliar 
as propriedades reológicas de fluidos poliméricos à base de HPAM, em presença ou 
não de cargas, em condições de reservatório. A introdução das cargas propostas visa 
o aumento da viscosidade dos fluidos produzidos e o aumento da estabilidade da 
HPAM. Para o desenvolvimento do estudo, soluções contendo o polímero HPAM, de 
massa molar média de 16x106 Da, e nanocargas de Al2O3, ZnO e SiO2, e carga de 
cinzas volantes de carvão (CFA), em diferentes concentrações, foram preparadas em 
salmoura contendo 30.000 mg.L-1 TDS (teor de sais dissolvidos). Para o preparo dos 
fluidos, as cargas foram dispersas em um processador ultrassônico, antes de serem 
incorporadas à solução polimérica. As análises reológicas foram realizadas em 
reômetro da TA instruments modelo DHR3, nas temperaturas de 30 e 85 °C e na faixa 
de cisalhamento de 1 a 400 s-1. Estudos de estabilidade destes fluidos também foram 
realizados mantendo as amostras em estufa a 85ºC, com análises em intervalos de 
tempo de até 30 dias. Foi verificado que as cargas Al2O3 e ZnO não ficaram bem 
dispersas nos fluidos produzidos e, com isso, foi observada redução da viscosidade 
dos fluidos à base de HPAM com o aumento de sua concentração no meio, tornando- 
as inadequadas para sua aplicação. Já as soluções de HPAM contendo SiO2 e CFA 
apresentaram valores de viscosidade 30% maiores, e uma boa estabilidade térmica 
nas condições de estudo. 

 

Palavras- chave: EOR; HPAM; Viscosidade. 
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RESUMO: 

 

Em reservatórios fraturados, fluidos deslocantes sofrem canalização pelas zonas 
fraturadas e estes percorrem regiões de alta permeabilidade, diminuindo a eficiência 
de varrido do petróleo e consequentemente a eficiência de recuperação¹. Para 
minimizar este problema, sistemas gelificantes poliméricos à base de copolímeros de 
poliacrilamida vêm sendo utilizados para formação de hidrogéis in-situ, que agem 
promovendo um bloqueio impermeável nas regiões de alta permeabilidade, impedindo 
a canalização dos fluidos. O objetivo deste trabalho foi produzir hidrogéis à base do 
terpolímero de acrilamida/acido acrílico/ácido 2-acrilamido-metilpropano-sulfônico 
(AM-AA-AMPS) de massa molar média da SNF Brasil e quitosana de massa molar 
15.000 g.mol-1 e grau de desacetilação de 85%. Da Polysciences. A injetividade dos 
fluidos gelificantes; tempo de gelificação, estabilidade dos hidrogéis formados em 
condições de reservatório e força gel obtida foram avaliados. Para tanto, foram 
preparados sistemas gelificantes, com concentração de terpolímero em 4250 e 5000 
mg.L-1 e quitosana de 250 a 700 mg.L-1, em água salina de injeção com 29.940 mg.L- 

1 TDS, sob temperatura de 70 ºC. Para a avaliação da estabilidade, utilizou-se o código 
de força-gel de Sydansk², que determina a força do gel através de códigos atribuidos 
visualmente durante 15 dias. Análises reológicas no modo contínuo e oscilatório foram 
realizadas obtendo-se curvas de fluxo e avaliação sobre a força gel dos sistemas 
formados, respectivamente. Os hidrogéis foram produzidos simulando condições de 
reservatório, apresentaram viscosidade de injeção menor que 50 mPa.s, estabilidade 
de até 15 dias e elevado código sydansk. 
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As doenças infecciosas detêm a maior taxa de mortalidade do mundo e esses 
números estão associados ao diagnóstico escasso e/ou ineficaz e à resistência 
bacteriana. Há no mercado inúmeras terapias antimicrobianas de qualidade, porém 
diversos fatores contribuem para que o microrganismo desenvolva resistência ao 
ativo antimicrobiano, originando as chamadas superbactérias, que são bactérias que 
apresentam resistência a todos antibióticos atualmente disponíveis. Hoje, a nível 
global, existe uma demanda crescente de desenvolvimento de novos agentes 
farmacológicos visando uma diminuição da morbidade associada. Atualmente, para 
o desenvolvimento de novas formulações farmacêuticas, a nanotecnologia vem 
ganhando destaque. Dentro deste contexto desenvolvemos e caracterizamos um 
novo sistema farmacêutico com ação bacteriostática e bactericida como adjuvante 
de infecções bacterianas. A nanomicela de interesse foi desenvolvida utilizando 
0,03g de grafeno, de levofloxacino e de nitrato de prata adicionados à 10 mL de 
solução pluronic, em seguida, a solução formada passou por dois ciclos de 
sonicação. A medição do índice de polidispersão (PDI) e do diâmetro hidrodinâmico 
foi realizada em triplicata, o PDI variou de 0,19 a 0,25 indicando a formação de um 
sistema monodisperso e o tamanho das nanomicelas adquirida foi, em média, 
316,17 nanômetros. A análise termogravimétrica (TGA) indicou que a decomposição 
térmica das nanomicelas ocorreram em duas etapas distintas. Em uma primeira 
etapa, ocorre a remoção de água com perda de massa acentuada à uma 
temperatura de 85,49 Cº, resultado bastante promissor considerando o potencial uso 
das nanomicelas. Em relação à morfologia as micrografias obtidas pela microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) demonstraram superfície lisa, com pouca rugosidade, 
aspecto esférico, dispersão baixa e sem a presença de agregados. De forma geral, 
até o presente momento, os resultados obtidos se mostraram satisfatórios e geraram 
grandes expectativas em relação aos testes microbiológicos. 
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RESUMO: os filmes ativos estão sendo bastante investigados, pois são capazes de 
retardar a degradação dos alimentos por inibição de micro-oganismos [1]. Além 
disso, podem apresentar características físicas e ópticas como leveza e 
transparência, que são propriedades importantes para o ramo de embalagens 
alimentícias. Este trabalho teve o objetivo de desenvolver filmes ativos de Polietileno 
Verde com dois tipos de aditivos antimicrobianos: uma nanoargila (Cloisite 20A) e 
um biocida sintético (Sanitzed MB E 22-70) e fazer uma comparação quanto a 
densidade final e o grau de opacidade dos filmes. Para tais análises quatro 
concentrações diferentes foram analisadas: 0%, 1%, 2,5% e 4% em peso de cada 
aditivo. As misturas de cada sistema foram feitas em extrusora monorosca e os 
filmes foram produzidos em uma prensa hidráulica com aquecimento. A densidade 
dos filmes foi calculada pela relação massa/volume de amostras e quanto a 
opacidade foi obtida mediante absorbância a 600 nm. As densidades dos filmes com 
o aditivo sintético permaneceram praticamente iguais. Em contrapartida, os sistemas 
de PE com argila diminuíram relativamente em comparação ao PE puro. Como o 
PEAD Verde apresenta alta cristalinidade e densidade, a adição de aditivo pode ter 
interferido na densidade final dos filmes, ocasionada por arranjos cristalinos 
diferentes [2-4]. Os valores de opacidade foram maiores para os sistemas contendo 
0% e 4% do aditivo sintético. No geral, os filmes com maior adição do antimicrobiano 
sintético apresentou menos luz atravessando a estrutura, e consequentemente 
maiores valores de opacidade. Já os valores de opacidade com a adição da argila 
diminuiram. Trata-se de um bom indicador da dispersão da argila, fazendo com que 
a luz ultrapasse sem muitos obstáculos. Com esses resultados e os parâmetros 
estudados, há possibilidade na aplicação destes filmes em embalagens de 
alimentos. 

Palavras- chave: nanoargila; nanocompósito; polietileno verde. 
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A incidência de radiação solar ultravioleta (UV) induz à produção, de oximelanina, na 
haste capilar, acarretando em descoloração e falta de hidratação dos fios. A 
substância α-tocoferol (vitamina E) é um antioxidante fenólico lipossolúvel que tem por 
finalidade diminuir ou inibir a oxidação, possibilitando um efeito protetor da estrutura 
capilar. Contudo, a vitamina E apresenta uma rápida degradação devido a sua 
sensibilidade à luz e ao calor. Logo, a encapsulação desta em nanopartículas 
poliméricas é uma possível solução contra estes processos. Além disso, cargas 
positivas podem ser inseridas a estes sistemas, a fim de promover uma melhor fixação 
do produto na haste capilar por interação eletrostática com a carga residual negativa 
conferida pela presença de queratina, neutralizando-a [1]. O presente estudo tem por 
finalidade o desenvolvimento de nanopartículas catiônicas para encapsulação de 
vitamina E para aplicação em produtos capilares. Foram então desenvolvidas 
nanopartículas (NPs) de vitamina E e policaprolactona (PCL) ) na proporção de 1:2, 
1:3, 1:5 solubilizando-os em 5 ml de diclorometano (DCM). Posteriormente, esta fase 
foi gotejada em 40 ml de solução de Tween® 20 à 3% p/p ou ácido polivinílico (PVA) 
à 1% p/p, mediante processo ultrassônico, por 5 minutos em amplitude de 100%. As 
NPs foram separadas por centrifugação a 20.000 rpm, por 30 minutos à 20°C. O pellet 
de NPs foi reconstruído, após lavagem com água destilada, em solução de cloreto de 
benzalcônio a 3% p/p, a fim de conferir carga positiva às NPs. Essa solução foi 
mantida em contato com as NPs por 24 horas e separada por centrifugação. A 
caracterização das NPs foi promovida por análise de tamanho médio de partícula, 
índice de polidispersivdade (PDI), distribuição de tamanho e potencial zeta (PZ). A NP 
promissora apresentou tamanho médio de partícula de cerca de 150 nm e PDI médio 
abaixo de 0,3, resultando em partículas nanométricas de dispersão homogênea e 
curva de distribuição homogênea. O PZ obtido para as NPs sem carga foi de -2,57 ± 
0,231 mV, já as NPs com cargas apresentaram maiores valores de PZ em módulo de 
+57,8 ± 2 mV. Mediante tais resultados, os nanossistemas catiônicos desenvolvidos 
se mostraram promissores para incorporação em formulações capilares. 

 
Palavras-chave: nanopartículas catiônicas, vitamina E, cloreto de benzalcônio 
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RESUMO: 

Os antioxidantes são substâncias capazes de inativar os radicais livres antes que 
estes reajam com alvos biológicos, reduzindo sua concentração no tecido e 
minimizando assim os seus danos. Entretanto, estas substâncias podem apresentar 
baixa solubilidade em água e permeabilidade cutânea ineficiente. Nesse contexto, 
nanossistemas vesiculares (niossomas) podem ser empregados para co- 
encapsulação de ativos, a fim de promover a liberação controlada e direcionada 
destes em camadas mais profundas da pele [1]. Neste trabalho, foram desenvolvidos 
niossomas poliméricos para co-encapsulação de vitamina E (VE), coenzima Q10 
(CQ10) e ascorbil fosfato de magnésio (MAP), utilizando o método de hidratação do 
filme de tensoativo. Incialmente, foram adicionados 0,05% p/p de CQ10, 2% p/p de 
VE e tensoativo à base de copolímero em bloco de poli(óxido de etileno) e poli(óxido 
de propileno) (Pluronic® L64) à 4% p/p (N1), à 6% p/p (N2) e à 8% p/p (N3). Após 
formação do filme, este foi hidratado com uma solução-tampão contendo MAP à 3% 
p/p, por 30 minutos. Por espalhamento de luz dinâmico, foi possível analisar o 
tamanho médio de gota, índice de polidispersividade (PDI), distribuição de tamanho 
médio de gota e potencial zeta (PZ). Os tamanhos médios de gota de N1, N2 e N3 
foram de 186,3 ± 2,91 nm, 147,4 ± 0,90 nm e 141,9 ± 1,49 nm, além de PDI médio de 
0,276 ± 0,004, 0,215 ± 0,006 e 0,143 ± 0,006 , respectivamente. Enquanto os sistemas 
N1 e N2 apresentaram curvas bimodais de distribuição, o sistema N3 apresentou 
curvas monomodais, indicando a homogeneidade de tamanho das vesículas obtidas. 
Os valores médios de PZ foram de -5,12 ± 0,106 (N1), -4,53 ± 0,357 (N2) e -2,85 ± 
0,236 (N3), apresentando cargas negativas que podem estar atribuidas à adsorção do 
ativo antioxidante hidrofílico na interface das vesículas. Com isso, os nanossistemas 
vesiculares N3, contendo o tensoativo polimérico em maior concentração, podem ser 
considerados promissores para aplicação tópica no combate aos radicais livres. 
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RESUMO: 

 
A vasta utilização de polímeros tem implicado em uma acumulação preocupante de 
resíduos [1]. Uma alternativa a este cenário, o poli(adipato-co-tereftalato de butileno) 
- PBAT é um poliéster biodegradável, ainda que não originado de fontes naturais; 
com propriedades mecânicas comparáveis ao polietileno de baixa densidade, mas 
propriedades de barreira e ópticas limitadas em relação a polímeros convencionais 
[2]. Este trabalho produziu, via extrusão, nanocompósitos de PBAT e nanocelulose – 
NCC com três diferentes tratamentos na superfície: neutralizada, modificada com 
grupos sulfatos e modificada com óxido de zinco. A estrutura dos nanocompósitos  
foi estudada por Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) e filmes foram obtidos 
por prensagem para analisar a permeabilidade ao vapor de água e energia de 
permeação. A estrutura do PBAT apresentou baixo índice de cristalinidade (7%) e a 
incorporação da NCC modificada não alterou significativamente os valores de 
cristalinidade e das temperaturas de fusão, cristalização e transição vítrea, mas 
mostrou que promove mudanças na morfologia dos cristais, observado pela forma 
dos picos de fusão e cristalização no DSC. A permeabilidade ao vapor de água 
sofreu pequenas variações, o que está de acordo com o comportamento da 
cristalinidade, uma vez que os cristais atuam como barreira à difusao de água; já em 
relação à temperatura a permeabilidade aumentou, devido um estado de maior 
mobilidade molecular ser ativado. A energia de permeação diminuiu com a adição de 
NCC, o que pode ser explicado por possíveis interações de hidroxilas da 
nanocelulose com moléculas de água. 
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RESUMO: 

O polietileno de ultra-alta massa molar (UHMWPE) é um termoplástico sintético, e 
apesar de ser quimicamente simples, concilia propriedades físicas e químicas 
notáveis, apresentando recordes de resistência mecânica em relação as suas fibras 
de alto desempenho. Sua principal limitação é a dificuldade de processamento mesmo 
em temperaturas bem acima de sua fusão devido à presença de um grande volume 
de emaranhados moleculares. Entretanto, o número de entanglements por cadeia 
pode ser reduzido inchando o polímero em um solvente adequado. Ainda, apresentam 
desafios adicionais em relação a eficiência e o custo do processo, uma vez que o 
solvente de fiação deve ser extraído da fibra em gel com o uso de um segundo 
solvente (volátil) no processo de fiação em gel. Nessa perspectiva, no presente 
trabalho, foi avaliada a influência de três novos solventes de fiação à base de 
polialfaolefinas (PAO8, PAO40 e PAO100) no UHMWPE. Esses óleos são de base 
sintética, constituídos por oligômeros de α-deceno. Todas as fibras foram obtidas por 
extrusão em concentrações de 0,04 a 60% m/m, com a velocidade de rotação da rosca 
aumentando de 20 a 60 rpm. Além disso, o n-hexano foi utilizado no processo de 
extração do óleo das fibras. Os resultados indicaram que os óleos atuam como 
lubrificantes, aumentando a mobilidade das cadeias, levando a uma maior 
cristalização. Além disso, os óleos foram quase totalmente extraídos com hexano, 
sendo que a inserção de PAO40 foi a que resultou no maior aumento da resistência 
térmica da fibra de UHMWPE após do processo de extração. 

 
Palavras- chave: UHMWPE; Fiação em Gel; Polialfaolefinas. 

 

REFERÊNCIAS: 
 

[1] FANG, X; WYATT, T; HONG, Y; & YAO, D. Gel spinning of UHMWPE fibers with 
polybutene as a new spin solvent. Polymer Engineering & Science, v. 56, n. 6, p. 697- 
706, 2016. 

mailto:naiarapirahisilva@gmail.com


14ª Semana de Polímeros Professora Eloísa Mano 
06,07 e 08 de outubro de 2020 

Instituto de Macromoléculas/ UFRJ 

 

 

Estabilidade térmica e propriedades reológicas 
de poliacrilamida contendo AMPS em ambiente de 

alta salinidade e temperatura 
 

Hélida V. P. Vieira1, Priscila F. Oliveira 1, Claudia R. E. Mansur 1,2
 

 
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Macromoléculas 
Professora Eloisa Mano, Laboratório de Macromoléculas e Coloides na 

Indústria de Petróleo (LMCP/IMA/UFRJ). 
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Engenharia Metalúrgica 

e de Materiais (PEMM /COPPE). 
 

helidavpv@gmail.com 

 
A poliacrilamida parcialmente hidrolisada (HPAM) é o polímero mais avaliado para 
aplicações em recuperação avançada de petróleo (EOR). Porém, em condições de 
alta temperatura e salinidade do meio, ocorre a hidrólise das moléculas da HPAM, 
causando a redução drástica da viscosidade da solução polimérica, devido à presença 
de cargas negativas, que torna a molécula mais suscetível à interação com cátions1,2. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a evolução do grau de hidrólise de uma HPAM e 
de um terpolímero contendo acrilamida, ácido acrílico e ácido 2- acrilamido-2- 
metilpropano sulfônico (AMPS), em condições de reservatório, por um período de 360 
dias. A finalidade do estudo foi avaliar se a introdução do grupamento AMPS nas 
cadeias do polímero acarretaria na melhoria da estabilidade dos fluidos de EOR. 
Foram utilizados: HPAM com MW 14 x 106 Da e HPAM com AMPS com Mw 12x106 
(ambos da empresa SNF); salmouras contendo 29.940 ppm (S1) e 46.866 ppm (S2) 
de sais e temperatura de envelhecimento de 70 e 100 °C. As soluções foram 
preparadas em câmara anaeróbica e o acompanhamento da degradação química foi 
feito a partir de análises de viscosidade intrínseca (em reômetro Haake RS600) e do 
grau de hidrólise em analisador elementar (Leco QQSC632). Foi observada redução 
de viscosidade intrínseca em função do tempo para todos os fluidos estudados. Para 
o terpolímero envelhecido a 70 °C: ocorreu estabilidade térmica de 360 dias tanto na 
S1 quanto na S2. Quanto à hidrólise foi visto que este só aumentou a partir do 30° dia 
de envelhecimento, chegando ao final do estudo com um total de 41% de hidrólise. 
Para o envelhecimento do terpolímero a temperatura de 100 °C: foram observadas 
maiores reduções de viscosidade intrínseca, na qual a solução preparada na S1, o 
grau de hidrólise chegou a atingir 76% ao final do teste, fazendo com que em 180 dias 
a solução polimérica alcançasse uma viscosidade intrínseca muito baixa (em torno de 
3 % da inicial) e se mantendo assim até o final do teste (360 dias). Porém, mesmo o 
polímero atingindo esse patamar de grau de hidrólise, não foram observados 
precipitados. Já para os fluidos obtidos na S2, foi observada menor estabilidade 
térmica (como esperado), devido ao maior teor de cations divalentes na solução 
salina, com presença de precipitados em 30 dias de teste. Todavia, o polímero com 
AMPS se mostrou mais resistente à temperatura e salinidade que a HPAM, uma vez 
que ocorreu a precipitação e perda de viscosidade deste em tempos inferiores para 
todos os sistemas estudado. 
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Este trabalho tem como finalidade o estudo de diferentes polímeros com o 

surfactante aniônico, N-Lauril Sarcosinato de Sódio. O interesse no uso deste 
surfactante vem aumentado recentemente por ser derivado de um aminoácido e de 
um ácido graxo natural, além de apresentar maior biodegradabilidade e menor 
toxicidade que os aniônicos mais comuns. Pretende-se investigar a influência da 
natureza química das cadeias poliméricas nas interações com o N-Lauril Sarcosinato 
de Sódio e o efeito resultante sobre suas propriedades físico-químicas. Polímeros e 
surfactantes são utilizados juntos em diversos processos industriais, e conhecer o 
resultado de suas interações é de extrema importância para controlar as propriedades 
da mistura, já que se diferem totalmente das propriedades individuais de seus 
componente. Se essas alterações forem previstas, elas podem ser melhor exploradas 
para garantir as características desejadas ao produto final.Neste trabalho, realizou-se 
o estudo da autoassociação de sistemas contendo o N-Lauril Sarcosinato de Sódio 
(LS) e polímeros, em uma proporção estequiométrica, com diferentes naturezas 
químicas: Polietilenoglicol (PEG), Poli (4-estireno sulfonato de sódio) (PSS), Poli 
(Ácido Acrílico) (PAA) e Cloreto de polidialildimetilamônio (PDADMAC). Soluções das 
misturas do surfactante com os polímeros foram caracterizadas por técnicas como 
Tensiometria e Titulação Calorimétrica Isotérmica que forneceram dados como 
Entalpia, Entropia e Energia Livre de Gibbs de micelização envolvidos no fenômeno 
de autoassociação do surfactante. Portanto, o estudo permitiu uma melhor previsão e 
maior controle das propriedades de formulações em que se deseja combinar 
polímeros e surfactantes. 
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O desenvolvimento de um fármaco novo é um processo longo e custoso, onde muitos 

compostos potenciais são eliminados em estágios pré-clínicos. Melhorar a solubilidade 

de medicamentos estabelecidos é uma grande estratégia visando aprimorar a atividade 

farmacológica de fármacos atualmente em uso terapêutico. A dispersão adequada de 

fármacos em matrizes poliméricas solúveis é uma técnica eficiente para melhorar a 

solubilidade dos compostos. A dapsona, um antibiótico classe II (BSC), é usado para 

tratar várias doenças, apesar de apresentar problemas de biodisponibilidade oral e 

efeitos adversos. O objetivo deste trabalho foi aplicar as técnicas da modelagem 

molecular em um conjunto de misturas físicas dapsona-polímeros nos copolímeros 

Kollidon® VA 64 e Soluplus®. Dessa forma, realizou-se a construção e otimização 

geométrica das estruturas moleculares do fármaco dapsona e dos monômeros do 

Kolidon® VA 64 e do Soluplus® utilizando o programa Avogadro. O campo de forças 

MMFF94 foi utilizado nas otimizações geométricas dos compostos. Posteriormente, o 

programa XenoView foi empregado na preparação das cadeias poliméricas e nas 

células amorfas utilizadas nas simulações de dinâmica molecular. O campo de forças 

PCFF foi utilizado nas otimizações nas simulações de dinâmica molecular dos sistemas 

amorfos. A Função de Distribuição Radial dos átomos de enxofre da dapsona e o 

deslocamento quadrático médio das moléculas de dapsona indicaram que o sistema 

Kollidon®:dapsone 7:3 apresentou a melhor dispersão na matriz polimérica entre os 

sistemas avaliados. Os resultados indicam que as principais interações entre as 

cadeias de polímeros e dapsona são ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas. 

Estes resultados são informações importantes que podem auxiliar no desenvolvimento 

de novas formulações farmacêuticas com melhor solubilidade em meio aquoso. 
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RESUMO: 

O objetivo deste trabalho foi estudar a influência do pH da etapa final de 
polimerização no processo de síntese de microcápsulas tendo poli(melamina- 
formaldeído) como material formador do revestimento contendo óleo essencial de 
Argan como material encapsulado [1]. Para tanto, foi investigada a influência de dois 
regimes de pH (2,5 e 4,8), bem como a caracterização morfológica e 
espectroscópica das cápsulas de resina MF [2]. Os resultados mostraram que o pH 
no valor de 2,50 na etapa de polimerização resultou em baixo rendimento da 
quantidade das cápsulas formadas, pois essa condição desestabiliza a emulsão 
formada, enquanto que o valor de 4,80 revelou-se o mais ideal, com um maior 
rendimento de cápsulas [3]. Em relação à distribuição de tamanhos das cápsulas, foi 
obtida uma mistura de nanocápsulas e microcápsulas, sendo a quantidade de 
microcápsulas majoritária. Este trabalho apontou que a técnica de encapsulamento 
utilizando-se resinas de melamina formaldeído é fortemente dependente do pH da 
reação de polimerização. 
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RESUMO: 

Devido ao crescente avanço dos estudos na área de polímeros, surgiu a 
necessidade de explorar técnicas de transformação e materiais com melhores 
propriedades. Na técnica de extrusão, o material processado é plastificado e forçado 
através de uma matriz, a adquirir a forma pré-determinada, podendo ser produzidos 
filmes planos, canudos, tubos e até mesmo produtos têxteis. Com isso, o objetivo 
deste presente trabalho é produzir compósitos polímeros via estado fundido e avaliar 
a influência das partículas com o polímero utilizado. O polipropileno foi utilizado devido 
as boas propriedades de processamento, aplicações variadas e baixo custo; as cargas 
usadas foram Sílica e Titânio por possuirem boas propriedades como isolante térmico 
e proteção UV, respectivamente. Inicialmente, a fim de melhorar a homogeneidade 
entre matriz/carga o polímero foi moído e foram preparadas amostras de 0,5%, 1%, 
3% e 5% (m/m) de sílica pura (A200) e modificada (R972) e 0,2% de dióxido de titânio, 
as misturas foram inseridas em misturador de pó durante 1h, após o tempo de mistura 
a formulação foi inserida na extrusora para dar início ao processamento sob as 
seguintes temperaturas Z1:220 °C, Z2:210 °C Z3:200 °C. A matriz utilizada na 
extrusão foi a de filamento, as amostras foram analisadas pelas técnicas de Análise 
termogravimétrica (TGA) onde se observou a melhora na estabilidade térmica das 
amostras contendo sílica pura devido a característica da carga, o que foi diferente 
para as amostras contendo sílica modificada e Difração de raios-x (DRX) em que se 
observa a diferença na organização do material contendo partícula de silica 
modificada e titânio devido a boa interação polímero-carga, ou seja, se observa picos 
mais definidos e organizados. As amostras contendo titânio ficam mais homogênias, 
mostrando que a presença desse material deixa o espectro organizado e 
uniformidade em função da boa interação entre as cargas. 

 
Palavras- chave: Processamento; Nanopartícula; Polipropileno. 
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Polietileno de ultra-alta massa molar (UHMWPE) é um polímero semicristalino com 
excelentes propriedades. Além de sua comprovada eficiência para aplicações em 
proteção balística e biomaterial ortopédico, é na área de fibras de alto desempenho 
que o UHMWPE encontra sua maior aplicação. As fibras de UHMWPE são as mais 
fortes disponíveis atualmente, apresentam excelentes propriedades químicas, 
elétricas e ópticas [1]; e propriedades mecânicas superiores às fibras de carbono, 
fibras de vidro, fibras de náilon e Kevlar. Sua elevada massa molar origina um 
material com viscosidade tão elevada que não flui, nem mesmo em temperaturas 
bem acima da sua fusão, o que configura sua principal limitação [2]. O método 
comercialmente disponível para a produção das fibras é o Gel Spinning (fiação em 
gel) e envolve o uso de quantidades elevadas de diluentes, sendo necessária sua 
extração com um outro solvente tóxico e inflamável. Embora nocivo, este método é o 
mais eficaz por resultar na obtenção de fibras com propriedades especiais [3]. Dada 
a importância em produzir fibras de UHMWPE de forma menos nociva e mais 
econômica, o objetivo do presente trabalho foi avaliar um diluente menos compatível 
com a matriz polimérica do que os utilizados industrialmente, o que facilitaria sua 
posterior remoção. 

Neste trabalho foi comparada a produção de fibras de UHMWPE puras e com a 

utilização de diferentes quantidades de óleo lubrificante sintético à base de 

Polialfaolefinas (PAO). O UHMWPE foi processado com PAO em uma extrusora 

dupla-rosca, e as fibras de UHMWPE puro e PAO/UHMWPE preparadas foram 

testadas. Os resultados mostraram que as fibras processadas com 20% m/m de 

PAO apresentaram maior densidade linear, indicando a orientação dos cristais em 

uma morfologia compacta. A temperatura de degradação e o índice de cristalinidade 

aumentaram em comparação com o polímero sem lubrificante, o que significa que o 

número de emaranhamentos diminuiu neste material e foram produzidos cristalitos 

com dimensões maiores. Isso significa que a fibra obtida possui propriedades mais 

adequadas para o processo de fiação de UHMWPE. 

 
Palavras- chave: UHMWPE, Fibras, Gel Spinning. 

 

[1] XIAO, M.; YU, J.; ZHU, J.; CHEN, L.; ZHU, J.; HU, Z. Effect of UHMWPE 

concentration on the extracting, drawing, and crystallizing properties of gel fibers. 

Journal of Materials Science, v. 46, n. 17, p. 5690–5697, 2011. 

[2] KURTZ, S.M. UHMWPE Biomaterials Handbook: Ultra-High Molecular Weight 

Polyethylene in Total Joint Replacement and Medical Devices. 3 ed, p. 50, 2015. 

[3] WANG, F.; RICHARDS, V.; SHIELDS, S.; BUHRO, W.. Kinetics and Mechanisms 

Aggregative Nanocrystal Growth. Chemistry of Materials, v. 26, n. 1, p. 5–21, 2013. 

mailto:geizalopez@yahoo.com.br


14ª Semana de Polímeros Professora Eloísa Mano 
06,07 e 08 de outubro de 2020 

Instituto de Macromoléculas/ UFRJ 

 

 

 

 

Importância das variáveis de processo na 
preparação e caracterização de biofilmes de 

quitosana/argila: Efeito do teor de carga 
 

Paula Sibeli Celestino da Silva1, Bárbara Stefany Lima da Silva1, André Luís 
Simões Andrade2, Daniela de Lourdes Anjos Coutinho Simões Andrade1. 

1Universidade Federal Rural de Pernambuco - UACSA 
2Centro Universitário Maurício de Nassau 

paulasibeli@hotmail.com 
 

RESUMO: 

 

Neste trabalho, biofilmes de quitosana/argila, foram preparados pelo método casting 
(evaporação do solvente) para serem futuramente empregados como matriz suporte 
para sistemas de liberação controlada (SLC) [1]. O objetivo foi avaliar o efeito do teor 
de argila (carga) na preparação e caracterização de biofilmes empregando quitosana 
como matriz. Foram preparados filmes de quitosana pura (QT) e contendo argila nas 
proporções de 5:1 (QTA5:1) e 10:1 (QTA10:1) em massa de argila. As amostras foram 
caraterizadas por Fluorescência de Raios X (FRX), Espectroscopia na Região do 
Infravermelho (FTIR) e Microscopia Ótica (MO). Através da análise de FRX, foi 
possível confirmar a presença dos componentes da argila bentonita nos filmes, onde 
encontrou-se traços de elementos característicos dessas argilas como Si, Al, Fe e Na. 
O filme QT apresentou elementos como Mg, K e Ca, possivelmente correspondentes 
ao processo incompleto de desacetilação da quitina. No FTIR do filme QT, foi possível 
ver bandas características às ligações de quitosana, como O-H, C=O e C-O-C. Já para 
os filmes com argila, além dessas, notou-se bandas características das ligações Si- 
O-Si da montmorilonita da argila [2]. Através das imagens de MO, foi possível observar 
no filme QT uma superfície lisa e regular com a presença de imperfeições ainda 
indefinidas, um estudo futuro poderá determinar se tratam-se de bolhas, poros ou 
pontos de gel de quitosana insolúvel. Entretanto, o que se pode avaliar é que a 
presença de tais “defeitos” pode comprometer as propriedades mecânicas dos filmes, 
podendo atuar como concentradores de tensão. Nos filmes QTA5:1 e QTA10:1, 
observou-se a presença de diversas partículas ao longo da matriz, de tamanhos 
variados com possíveis aglomerados de partículas da carga, sendo esse efeito mais 
pronunciado para a composição com maior ter de carga (QTA 5:1), como esperarado. 
Palavras- chave: biofilmes, quitosana, argila. 
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RESUMO 

A mistura de (90/10)% em massa do LDPE (Polietileno de Baixa Densidade) e 
LLDPE (Polietileno Linear de Baixa Densidade) foram processadas usando uma 
extrusora com dupla rosca. Esta mistura foi carregada com dióxido de titânio (0,1%), 
argila montmorilonita (MMT) (1,0%) e nanopartículas de prata (1,0% em massa)1. Os 
nanocompósitos preparados foram caracterizados por microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) e espectroscopia por energia dispersiva (EDX) para investigar sua 
morfologia superficial, propriedades mecânicas e térmicas. As propriedades 
mecânicas foram avaliadas e o alongamento na ruptura aumentou com o 
carregamento dos compostos inorgânicos. As curvas de análise termogravimétrica 
(TG) não mostraram degradação completa após a introdução de compostos 
inorgânicos na matriz polimérica. A calorimetria de varredura diferencial (DSC) 
mostrou um discreto aumento nas curvas de cristalinidade para a mistura de 

LDPE/LLDPE e nanocompósitos na presença de NPsAg/TiO2/MMT. As amostras no 
formato de filmes apresentaram atividades biocida quando testadas contra as 
bactérias S.aureus e E.coli. 
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É notória a relevância do petróleo e seus derivados para a sociedade. No processo 
de extração, que leva o petróleo e o gás natural do fundo do mar até as unidades de 
produção, são empregados dutos flexíveis (risers). Estes são compostos por diversas 
camadas metálicas e poliméricas com funções diferentes e específicas. As camadas 
poliméricas mais internas têm a principal atribuição de garantir a integridade do próprio 
duto, atuando na vedação e como agente anti-atrito, constituindo uma barreira entre 
o fluido produzido e as partes internas do duto. Um dos polímeros mais usados nesta 
camada é o poli(fluoreto de vinilideno) (PVDF) [1]. Tendo em vista as adversidades 
nas condições de operação, faz-se necessário reforçar o PVDF, tornando-o menos 
permeáveis aos gases ácidos, que promoverão a corrosão das partes metálicas do 
duto. O óxido de zinco (ZnO) é bastante utilizado por apresentar características como 
baixa toxicidade e excelente estabilidade química, podendo ser obtido em várias 
morfologias através de processos químicos e físicos [2]. 
Neste trabalho, foram desenvolvidas partículas de ZnO com morfologia do tipo flor, 
que foram sintetizadas através do método hidrotérmico, em que foi variada a 
proporção do precursor. A carga escolhida foi a que usou 4 ml de solução saturada 
de Zn(OH) 2- diluída em 25 ml de água destilada em 36 h de síntese. Outro foco do 
trabalho é avaliar a influência da incorporação de 1% desse ZnO na matriz do PVDF. 
A análise de permeabilidade ao gás carbônico do compósito, realizada a 50 bar e 90 
oC, mostrou considerável redução no coeficiente de permeabilidade ao CO2, atingindo 

o objetivo. Através da análise dinâmico mecânica do compósito, observou-se uma não 
expressiva redução das propriedades mecânicas do polímero puro enquanto a 
espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier revelou o aumento da 
fase beta do PVDF, que é a fase polar, efeito este corroborado pelo perfil do 
difratograma de raios X. Ademais, a análise termogravimétrica evidenciou que a 
inserção do óxido não comprometeu a estabilidade térmica do PVDF. 
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RESUMO: 

 
Nas últimas décadas houve um grande interesse em materiais sustentáveis e 
amigáveis com o meio ambiente, devido à grande quantidade de resíduos gerados. 
Em este contexto, materiais biodegradáveis como a nano/microcelulose (nCE/mCE) 
e o poli(butileno adipato-co-tereftalato) – PBAT são usados para produzir compósitos 
biodegradáveis (bionanocompósitos/biocompósitos) devido a suas propriedades 
únicas quando comparados aos compósitos tradicionais permitindo seu uso em uma 
ampla faixa de aplicações como por exemplo: na área de embalagens[1-2]. A 
finalidade desta pesquisa foi estudar o efeito da nCE e mCE na matriz de PBAT. Os 
biocompósitos (PBAT/nCE e PBAT/mCE) foram preparados na proporção de 80/20 
(m/m) polímero/carga, por compresão (160ºC, 10000 pounds, 6 min). A avaliação 
das características foi realizada através das análises de espectrometia no 
infrevermelho (FTIR) e difratometria de raios-X (DRX). Na avaliação por FTIR, os 
espectros tanto para o PBAT precursor como para os biocompósitos foram similares, 
não foram observadas mudanças significativas na estrutura molecular das amostras 
durante o processamento. A incorporação física da nano e micro celulose na matriz 
polimérica não alterou a estrutura química do PBAT precursor. A análise de DRX do 
PBAT mostrou os picos de difração em 21.7, 24.4 e 25.8º, que são os picos 
caracteristicos do PBAT. No caso dos compósitos para ambas as amostras houve 
uma diminuição da intensidades do ângulo de difração a 21.7 e 25.8°, o que poderia 
indicar a redução da cristalinidade da matriz polimérica, sugerindo que as cargas 
impedem o crescimento do cristal. O material está sendo projetado para aplicação  
na fabricação de biocompósitos poliméricos. 
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RESUMO: 

 
A busca por alimentos inócuos com alta qualidade nutritiva e com maior tempo de 
vida útil na prateleira tem sido uma exigência crescente entre os consumidores de 
todo o mundo. Para atender a esta demanda, as indústrias alimentícias vêm 
investindo fortemente na pesquisa de embalagens que possam interagir diretamente 
com o produto alimentício, no sentido de incrementar e/ou assegurar a qualidade do 
produto embalado. Visando preservar a qualidade dos alimentos, reduzir os resíduos 
de embalagens e aumentar a vida útil de produtos alimentícios, a utilização de 
embalagens poliméricas obtidas a partir de materiais biodegradáveis somada aos 
benefícios da nanotecnologia por intermédio da adição de nanopartículas com 
propriedades de interesse se tornou um tema de grande interesse para a indústria 
de alimentos. 
No presente estudo, filmes nanocompósitos tendo como matriz o polímero 
biodegradável PBAT e diferentes proporções de nanopartículas de TiO2 (0,25; 0,5; 
0,75 e 1% m/m) foram preparadas em uma extrusora monorosca e suas 
propriedades térmicas foram avaliadas e comparadas ao filme de PBAT puro. A 
análise termogravimétrica mostrou que as formulações contendo 0,25 e 0,5 % m/m 
de TiO2 apresentaram uma ligeira melhora na estabilidade térmica enquanto que 
para as formulações contendo 0,75 e 1 % (m/m) foi observada a manutenção da 
estabilidade. Por meio da calorimetria diferencial de varredura foi observado que a 
temperatura de transição vítrea e a temperatura de fusão cristalina se mantiveram 
estáveis enquanto que para a temperatura de cristalização (Tc) foi observado um 
aumento neste parâmetro que variou de 16 ºC a 18 ºC para todas as formulações, 
indicando que a nanopaticula de TiO2 atua na formação de cristais do PBAT, logo é 
esperada uma mudança no perfil cristalino dos filmes nanocompósitos produzidos. 
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RESUMO: 

 
Uma das técnicas mais antigas para se obter fibras na escala nanométrica é a 
eletrofiação. Seu princípio de funcionamento baseia-se em uma bomba de infusão 
que impele uma solução de uma seringa. Nesta seringa tem-se uma agulha metálica 
conectada a uma fonte de alta tensão. Esta gera um campo elétrico fazendo com 
que a solução polimérica produza um jato eletricamente carregado na forma de fibra 
que é recolhida por um coletor que está aterrado. Este jato de solução faz com que 
as moléculas do polímero utilizado alonguem-se e o solvente evapore. Com a 
finalidade de se obter mais informações sobre quais polímeros apresentam a 
tendência de ser eletrofiados e quais os parâmetros que otimizam a produção de 
fibras. Nos últimos anos, esta técnica vem ganhando espaço na literatura1. Estudos 
revelam que o tipo de solvente, a tensão elétrica e a vazão são alguns dos 
parâmetros que influenciam na obtenção de nanofibras sem a presença de contas 
(defeitos). Sendo assim, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a 
influência da tensão elétrica e da vazão, durante o processo de eletrofiação do 
poli(álcool vinílico) (PVA) carregado com cúrcuma, sobre as características da 
nanofibra. A incorporação da cúrcuma no PVA tem por finalidade obter nanofibras 
com ações farmacológicas devido as suas propriedades antioxidante, anti- 
inflamatória, entre outras. Os sistemas foram obtidos utilizando uma solução aquosa 
de PVA na proporção de 10% (m/v). A cúrcuma foi incorporada ao PVA em uma 
proporção de 6% durante o preparo da solução. Após este preparo a solução foi 
eletrofiada em duas tensões elétricas e duas vazões: 15 kV e 10 kV, com vazões de 
1,0 mL/h e 0,5 mL/h. Para a análise da morfologia foi utilizado a técnica de 
Microscopia Eletrônica de Varredura. Observou-se que para todos os  sistemas 
foram obtidas nanofibras com superfícies lisas e regulares sem a formação  de 
contas ou defeitos. Dentro das condições, melhor tensão elétrica e vazão utilizadas 
foram 10 kV e 1,0 mL/h, respectivamente. 
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Deposição parafínica é um grande problema para a garantia de escoamento, levando 
grande prejuízo à indústria do petróleo. Para lidar com essa problemática, são 
utilizadas diferentes abordagens, como o pig, a aplicação de calor, o isolamento 
térmico ou a adição de inibidores químicos. Embora ainda não se tenha explicação 
satisfatória sobre sua influência, estudos vêm indicando que os asfaltenos têm a 
capacidade de promover uma mudança no escoamento do petróleo, assim como 
apresenta um efeito sinérgico com os copolímeros de etileno-acetato de vinila 
(EVA)[1][2]. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do estado de agregação do 
asfalteno no comportamento da parafina e no desempenho do inibidor EVA10 em 
sistema modelo para posterior aplicação da teoria em petróleo. A TIAC (temperatura 
inicial de aparecimento de cristais) foi determinada por µDSC (Microcalorímetro DSC 
VII - Setaram) e o escoamento foi avaliado pela variação da viscosidade em função 
da diminuição da temperatura (45 à -10 ºC) (Reômetro Haake Mars III - Thermo 
Scientifc - Sistema cone-placa). Para avaliar os diferentes estados de agregação dos 
asfaltenos foram selecionadas diferentes proporções de tolueno/n-heptano (v/v), 
correspondentes ao onset de precipitação, a uma condição anterior ao onset de 
precipitação e ao ponto onde se tem um estado avançado de agregação, identificados 
pelo NIR (espectrofotômetro de infravermelho próximo MATRIX-F - Bruker). Foi 
observado que o asfalteno disperso não afeta a TIAC, entretanto, no estado agregado 
ele proporciona uma diminuição da mesma. Os asfaltenos diminuem a viscosidade do 
sistema abaixo da TIAC, mas essa influência varia com seu estado de agregação, 
indicando que existe um estado de agregação ótimo. A adição de EVA em presença 
de asfaltenos corrobora a teoria de que existe um efeito sinérgico, uma vez que houve 
melhora na fluidez do sistema para estados de agregação de asfalteno, assim como 
uma maior diminuição da TIAC, mesmo para asfalteno disperso. Os comportamentos 
observados dependem do tipo de fração de asfaltenos utilizada. 
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RESUMO: 

O polietileno é uma classe de polímeros com estrutura química simples, porém com 
propriedades que podem variar de acordo com sua massa molar e a presença de 
ramificações. Dentre os tipos de polietilenos lineares, o presente trabalho estuda o 
polietileno de ultra-alta massa molar (UHMWPE), um termoplástico que apresenta 
excelentes propriedades químicas e físicas, produzindo fibras super-resistentes e de 
baixa densidade. Entretanto, a alta viscosidade no estado fundido (o índice  de 
fluidez se aproxima de zero) é devido também à presença de grandes volumes de 
emaranhados moleculares, o que dificulta seu processamento, sendo seu 
inchamento em um solvente adequado um recurso para reduzir o número de 
emaranhamentos. Para isso, o método utilizado é o gel spinning (fiação em gel), que 
prepara fibras de altos módulos de elasticidade após a extração do solvente de 
inchamento. Entre os solventes estudados para a fibra de UHMWPE, a parafina é 
indiscutivelmente o mais empregado na fabricação industrial. Além disso, as fibras 
de UHMWPE mais fortes relatadas na literatura foram obtidas utilizando esse 
solvente, cuja tensão é superior a 4 GPa. Nessa perspectiva, o presente trabalho 
avaliou a influência de diferentes quantidades de óleo de parafina (0,04 a 60% m/m) 
no processo de fiação em gel do UHMWPE. O processamento das fibras foi 
realizado em uma mini-extrusora de dupla-rosca a 200 ºC com uma velocidade 
rotacional de 20-60 rpm durante 10 minutos adicionando o óleo de parafina. 
Posteriormente, o n-hexano foi empregado no processo de extração do óleo 
presente na fibra. Os resultados  indicaram que houve uma grande dificuldade para  
a extração da parafina das fibras com n-hexano devido a sua alta compatibilidade 
com o polímero. Especialmente, a fibra com 20% m/m de óleo de parafina o maior 
valor mássico e maior diâmetro em comparação às demais fibras. Por fim, a 
densidade linear das fibras (em tex, g/Km) também aumentou com a adição desta 
quantidade de óleo de parafina, indicando a orientação molecular em uma  
morfologia compacta dentro da extrusora e o maior relaxamento, aumentando o 
inchamento do extrusado (die-swell) da matriz. 
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RESUMO: 

 

Neste trabalho, amostras de tecido 100% algodão com mesh 200 fios, foram 
impregnadas em solução de 1% (m/v) de quitosana em ácido acético 2% (v/v), bem 
como de bionanocompósitos quitosana/argila coisite20A, em concentrações de 5, 10 
e 50% em massa de argila em relação a quitosana. O objetivo foi avaliar o teor de 
argila na funcionalização do tecido com atividade antimicrobiana através do método 
de cobertura superficial por imersão [1], buscando atender a demanda da indústria 
têxtil de produtos funcionalizados com bionanocompósitos. A quitosana foi 
caracterizada quanto ao Grau de Desacetilação (GD) por viscosimetria e os tecidos 
recobertos caracterizados por microscopia ótica (MO), microscopia eletrônica de 
varredura (MEV), espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), análise 
microbiológica in vitro. Os resultados de GD indicaram um valor menor do que o 
informado na ficha técnica do fabricante. As MO e MEV indicaram que as amostras 
do tecido foram recobertas de forma uniforme apenas para as imersas em solução de 
10% de argila, já as curvas de FTIR, demonstraram que a etapa de recobrimento foi 
eficiente para todas. Por fim, a análise microbiológica demonstrou que apenas as 
amostras recobertas com quitosana/argila na concentração de 10% apresentaram 
atividade antimicrobiana, possivelmente devido à falta de uniformidade no 
recobrimento nas demais concentrações. Tendo esse resultado sido considerado 
como satisfatório para aplicação na funcionalização antibacteriana de tecidos de 
algodão. 
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RESUMO: 

 
O presente trabalho relata a obtenção de sistemas utilizando poli (álcool 

vinílico) de alto grau de hidrólise (PVA) e trióxido de molibdênio (α-MoO3) via secagem 

por aspersão (spray dryer), afim de verificar a influência do óxido na estrutura da 

matriz polimérica. Foram obtidas amostras de PVA puro variando a concentração de 

1%, 3% e 5% para os testes inicias de secagem, e posteriormente amostras de 0,5% 

a 3,5% PVA/MoO3 variando a concentração da partícula via spray dryer. Técnicas 

como difração de raios-x (DRX) e análise termogravimétrica (TGA) foram utilizadas 

para caracterização das mesmas. De acordo com os resultados obtidos pelas técnicas 

relacionando a variação da concentração da partícula e sua influência na estrutura do 

polímero e as condições de secagem, observou-se uma boa distribuição e dispersão 

do óxido, favorecida também pela natureza química e pela forma da partícula. 

Alterações no grau de cristalinidade das amostras, o não aparecimento de picos 

característicos da carga e mudanças na estabilidade térmica dos compósitos refletem 

a boa interação e boa dispersão da carga nos sistemas, indicando a potencialidade 

do spray dryer como um ótimo processo de dispersão de nanocargas em matrizes 

poliméricas. 
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RESUMO: 

Poucos trabalhos relataram a produção de sistemas ternários com a combinação de 
Montmorilonita Organofílica (C30B) e Óleo Essencial de Orégano (OEO) em matriz 
de Poli(Ácido Láctico) (PLA), o que justifica a condução de mais pesquisas sobre as 
aplicações potenciais de sistemas ternários para embalagem de alimentos. Neste 
trabalho, foram produzidos via moldagem por compressão filmes de PLA, PLA/C30B 
e PLA/C30B/OEO, e foi realizada a avaliação macroscópica e de espessura dos 
filmes elaborados. A avaliação macroscópica é uma análise de pequeno custo e 
eficiente para a verificação de imperfeições superficiais. De modo geral, os filmes 
não exibiram irregularidades que pudessem comprometer o seu desempenho, 
acarretando em um bom acabamento superficial. Esse resultado indicou que os 
parâmetros de processamento através de moldagem por compressão foram 
adequados, pois possibilitaram a produção de filmes íntegros e com reduzidos 
defeitos superficiais. Os filmes apresentaram alta flexibilidade e não exibiram um 
comportamento quebradiço ao serem manipulados, indicando que aparentemente 
possuem resistência mecânica para uma possível aplicação em embalagem. A 
espessura dos filmes apresentou uma variação entre 0,15–0,19 mm, situando-se no 
intervalo de espessura citado por BARLOW e MORGAN (2013). De acordo com os 
autores a espessura dos filmes que são aplicados em embalagem de alimentos varia 
entre 10–250 µm (0,01–0,25 mm) dependendo da resistência, durabilidade e função 
de barreira determinada pela aplicação. A espessura do filme deverá ser definida de 
acordo com a sua utilização final, visto que, é levado em consideração o alimento 
que será embalado. Portanto, a análise macroscópica indicou um bom acabamento 
superficial e a incorporação de C30B e OEO na matriz de PLA causou modificações 
na espessura dos filmes. A combinação entre PLA/C30B/OEO para embalagem é 
uma proposta promissora, porém, outras análises devem ser realizadas para melhor 
compreensão da aplicação pretendida. 
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RESUMO: 

As membranas são amplamente aplicadas em indústrias, principalmente em 
tratamento de água, por ser um processo de separação eficiente e de alta qualidade.[1] 

A adição de componentes inorgânicos à solução polimérica tem se tornado uma 
prática bastante utilizada na preparação de membranas híbridas, para melhorar a 
estabilidade química, térmica, permeante, mecânica e resistência a incrustações.[2] No 
presente estudo, o principal objetivo foi estudar a influência das nanopartículas de 
dióxido de titânio (TiO2) nas propriedades das membranas de polisulfona (PSf). As 
nanopartículas de TiO2 foram preparadas pelo método solvotérmico, utilizando o 
precursor isopropóxido de titânio em álcool benzílico. As membranas foram 
preparadas pelo método de inversão de fases e caracterizadas por difração de raios- 
X (DRX), espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 
(FTIR) e análise dinâmico-mecânica (DMA). Os resultados do estudo indicaram 
alterações nos padrões de DRX em picos adicionais nos valores 25,44o 

correspondentes ao plano do TiO2 na fase anatase. Nos espectros de infravermelho 
das membranas híbridas pode-se observar as bandas referentes à polisulfona. Por 
meio da DMA ficou evidenciado o aumento do módulo de Young em função do 
aumento da concentração do óxido na composição da membrana, o módulo da 
membrana de Psf pura e das acrescidas de óxido de titânio de 1%, 3% e 5% m/m, 
onde os respectivos valores foram 2,97; 3,43; 4,55 e 4,82 Mpa para isotermas de 
30°C. A adição do óxido resultou no aumento da rigidez nas membranas. 
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RESUMO: 

 

Nanopartículas anfifílicas do tipo Janus tem chamado a atenção da comunidade 
científica internacional como uma alternativa no desenvolvimento de materiais 
poliméricos. Por serem mais interfacialmente ativas que copolímeros em bloco, 
partículas Janus são promissoras para a construção de interfaces funcionais ou como 
compatibilizantes de blendas poliméricas [1]. Sendo ainda uma tecnologia incipiente 
e onerosa economicamente, estudos computacionais da microestrutura, dinâmica, e 
do comportamento de nanopartículas Janus em blendas de polímeros imiscíveis se 
fazem especialmente úteis. Neste trabalho, o comportamento de nanobastões Janus 
em blendas poliméricas sob equilíbrio, cisalhamento, e subsequente relaxação foi 
prospectado por meio de simulações em mesoescala de Dinâmica Dissipativa de 
Partículas. Para condições bastante realistas em relação a processamento de 
polímeros, observa-se que a orientação de nanobastões Janus (razão de aspecto 2.0 
e 4.0) pode ser controlada interfacialmente. A agregação, difusão, e organização de 
nanobastões Janus também podem ser controladas a partir do número/tamanho de 
cadeias poliméricas enxertadas. Partículas Janus também oferecem um controle 
maior da morfologia de blendas de proporção relativa 15:85 quando é cessado o 
escoamento e quando comparadas a nanopartículas homogêneas. Esses resultados 
esclarecem melhor e de uma forma barata e rápida como se dariam os mecanismos 
de compatibilização de blendas poliméricas por partículas Janus.. 
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RESUMO: 

 

O poli(fluoreto de vinilideno) (PVDF) é um polímero semicristalino com boas 
propriedades químicas e mecânicas, boa resistência à altas temperaturas, e uma de 
suas aplicações é como camada de barreira em dutos petrolíferos. 
As nanopartículas comerciais de óxidos de SiO2, TiO2-rutilo, Fe3O4 e ɑ-Al2O3 

inseridas na matriz do PVDF têm por finalidade agregrar propriedades às do 
polímero, fazendo com que o nanocompósito formado tenha características únicas e 
diferenciadas [1]. 
Nanocompósitos de PVDF com 1% em massa desses diferentes óxidos comerciais 
foram processados em extrusora dupla-rosca e caracterizados com o objetivo de se 
obter um material com permeabilidade reduzida a gases ácidos, como o CO2, para a 
aplicação na camada de barreira de dutos de petróleo. 
Os resultados mostraram que o nanocompósito de PVDF/SiO2 apresentou melhor 
estabilidade térmica frente aos demais. Já na análise mecânica dinâmica, foi 
observado que a maioria dos nanocompósitos apresentou um aumento nas 
propriedades elásticas e mecânicas comparados ao PVDF puro, com excessão do 
nanocompósito com ɑ-Al2O3, o qual demonstrou baixo desempenho. Por meio dos 
espectros de infravermelho, foi mostrado que em todos os nanocompósitos houve a 

redução do teor de fase , com aumento da fase β do PVDF. Foi observado através 
das imagens de microscopia eletrônica de varredura que com a inserção das 
nanopartículas foram preenchidos os vazios da matriz do PVDF. Dentre todas as 
nanopartículas, as de TiO2-rutilo dispersaram mais homogeneamente no polímero. 
De acordo com a análise de permeabilidade ao CO2 em alta pressão e temperatura, 
os nanocompósitos com TiO2-rutilo, SiO2 e Fe3O4 mostraram uma redução na 
permeabilidade ao CO2 quando comparado ao PVDF puro. Além disso, o 
nanocompósito com TiO2-rutilo apresentou um aumento de 40% no tempo de retardo 
da permeação do gás, indicando potencial para ser aplicado em camada de barreira 
em dutos petrolíferos. 

 

Palavras- chave: poli(fluoreto de vinilideno) ; nanopartículas comerciais; 
nanocompósitos. 

 
 

REFERÊNCIA: 
 

[1] JOSÉ, N. M., & PRADO, L. A. S. DE A. Materiais híbridos orgânico-inorgânicos: 
preparação e algumas aplicações. Química Nova, v. 28, n. 2, p. 281–288, 2005. 
COLOCAR UMA REFERENCIA EM INGLES 

mailto:contatobeatrizsfernandes@gmail.com


14ª Semana de Polímeros Professora Eloísa Mano 
06,07 e 08 de outubro de 2020 

Instituto de Macromoléculas/ UFRJ 

 

 

 

Nanocompósitos ureasil-poliéter- γ-Fe2O3: sistema 
de liberação trandérmico acoplado com hipertermia 

Willian Max O. S. de Santana1, Bruno L. Caetano2, Rodolfo Fini1, Sandra H. 
Pulcinelli1, Celso V. Santilli1 

1Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Instituto 
de Química, Araraquara 

2Sorbonne Université, Soft Matter Sciences and Engineering, Paris 
e-mail: willian.santana@unesp.br 

 

RESUMO: 

 

Os híbridos orgânicos-inorgânicos (HOI) ureasil-poli(óxido de etileno) (U-PEO) 
podem ser obtidos por uma rota sol-gel simples, na qual o grupo isocianato de um 
componente siloxano reage com o grupo amino de um polímero poliéter modificado. 
Eles apresentam características desejáveis como sistemas de liberação 
transdérmicos (TDDS), tais como flexibilidade, alta capacidade de incorporação de 
fármacos, biocompatibilidade, intumescimento e estabilidade térmica e química.[1] O 
acoplamento de hipertermia leve aos TDDS pode ser vantajoso porque a elevação 
de temperatura local (42-46 ºC) possui finalidades terapêuticas e pode melhorar a 
permeação cutânea do fármaco. Uma maneira de promover calor localmente 
consiste em submeter nanopartículas (NPs) de óxido de ferro superparamagnéticas, 
como a maghemita (γ-Fe2O3) com ~ 15 nm à um campo magnético alternado (AMF), 
o que é chamado de hipertermia magnética (HM). Nesse trabalho, preparamos um 
nanocompósito U-PEO-γ-Fe2O3 para liberação da curcumina (CUR), molécula pouco 
solúvel que vem ganhando notoriedade devido suas atividades farmacológicas e seu 
emprego na terapia fotodinâmica. A caracterização estrutural, morfológica, térmica e 
magnética dos nanocompósitos foram realizadas através das técnicas de 
espalhamento de raios X a baixo ângulo, microscopia eletrônica de transmissão, 
calorimetria exploratória diferencial, curvas de magnetização e medidas de HM 
usando um AMF (H = 14.9 kA m-1; f = 280 kHz). Os nanocompósitos U-PEO-γ-Fe2O3 

apresentaram uma variação de temperatura (ΔT) dependente da concentração de γ- 
Fe2O3. O U-PEO-γ-Fe2O3 com 5% de NPs atingiu uma ΔT ~ 20 ºC após 10 min de 
aplicação do AMF. Nos experimentos de liberação in vitro em tampão fosfato (pH 
7.2) a 37 °C a liberação da CUR foi dependente da concentração de γ-Fe2O3. Em 
resumo, o nanocompósito U-PEO-γ-Fe2O3 é um material bifuncional, que permite a 
combinação da liberação controlada e a hipertermia sendo, assim, promissor para 
aplicações biomédicas. 

Palavras-chave: sistema de liberação transdérmico; ureasil-poliéter; hipertermia 
magnética. 
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RESUMO: 

 
Os sistemas de liberação controlada de fármacos (SLC) despertaram o interesse na 
área biomédica. Suas principais vantagens incluem o fato de reduzir a toxicidade 
sistêmica e aumentar a concentração local de quimioterápicos. A quitosana é um 
polímero cuja aplicação como excipiente catiônico é difundida, entretanto, sua 
resistência mecânica, à água e adesão à mucosa celular constitui dificuldades na 
eficiência do sistema [1]. Na busca pela redução desses efeitos, a associação da 
quitosana com argila bentonítica pode ser uma solução. Contudo, muitos dos efeitos 
dessa associação ainda não estão esclarecidos. Dentro desse contexto, biofilmes de 
quitosana/argila brasgel nos teores de 1:1, 5:1, 10:1 foram preparados e 
caracterizados, visando estabelecer as variáveis de processo e a rota mais adequada. 
A caracterização foi feita por fluorescência de raios X (FRX), microscopia óptica (MO) 
e resistência à tração. Pode-se concluir, através do FRX que a argila foi incorporada 
aos filmes efetivamente devido à presença de cátions característicos da bentonita, 
como Si, Al e Fe. Além disso, foram identificados traços de outros elementos, 
possivelmente atribuídos à desacetilação incompleta da quitina. Em relação à MO, foi 
possível observar a presença de partículas agregadas não solubilizadas, poros ou 
descontinuidades. Por fim, através do ensaio de tração, percebe-se que a adição da 
argila, na atual composição e forma produtiva não aumentou a resistência mecânica 
dos filmes. Podendo este fenômeno ser associado aos defeitos superficiais 
observados por MO, o que evidencia a necessidade de modificar variáveis no 
processo para que uma melhor dispersão e distribuição seja alcançada o que 
resultaria em maiores resultados de propriedades mecânicas. 
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RESUMO: 

O desenvolvimento de novos materiais biodegradáveis com propriedades ativas 
visando a aplicação em embalagens alimentícias pode ter impactos significativos tanto 
na área de segurança alimentar quanto na diminuição dos resíduos pós-consumo. 
Nos últimos anos, tem sido crescente o interesse no desenvolvimento de 
nanocompósitos empregando polímeros biodegradáveis em embalagens devido às 
propriedades potenciais que esses materiais podem oferecer. No presente estudo, 
nanocompósitos de PBAT (polímero biodegradável) contendo diferentes 

porcentagens em massa (0,5; 0,75 e 1% m/m) de nanopartículas de TiO2 foram 
preparadas por meio de processamento por extrusão em uma extrusora monorrosca.A 
partir dos dados obtidos por difração de raios X (XRD), observou-se que a adição de 

TiO2 promoveu mudanças significativas no perfil cristalino da matriz de PBAT, 
principalmente para a formulação contendo 0,5% (m/m) de TiO2 que apresentou 
redução no grau de cristalinidade. A dinâmica molecular e a homogeneidade em nível 
molecular dos diferentes filmes nanocompósitos foram avaliadas por meio do tempo 

de relaxação spin-rede (T1H) e por meio da análise da curva de distribuição de 
domínios, respectivamente. Os resultados mostram que a adição de TiO2 na matriz de 
PBAT não gerou mudanças na mobilidade molecular desta, como observado pela 

variação muito pequena dos valores de T1H dos nanocompósitos preparados 
comparados ao PBAT puro. Por meio da análise das curvas de distribuição de 

domínios foi visto que as formulações contendo 0,5 e 1% m/m de TiO2 apresentaram 
uma maior homogeneidade molecular comparada ao polímero puro. Enquanto a 
formulação com 0,75% (m/m) apresentou uma curva de distribuição de domínio com 
perfil mais alargado, indicando uma maior heterogeneidade molecular. 
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As drogas antituberculose apresentam três propriedades que são fundamentais nos 

diversos regimes terapêuticos : atividade bactericida, atividade esterilizante e 

capacidade de prevenção a resistência. Tais características têm espressão variável 

nas diferentes drogas, como por exemplo a isoniazida e rifampicina que revelam-se 

como os fármacos de maior poder bactericida para todas as populações de bacilos 

da TB ( tuberculose ), A pirazinamida é ativa em ambientes ácidos, sendo o 

etambutol usado par a prevenção de bacilos resistentes. Até o presente momento 

não encontramos a comercialização de doses combinadas de fármacos (DFC) que 

separe a liberação da rifampicina com a isoniazida, para evitar a interação, pois a 

rifampicina se decompõe na presença de isoniazida. O PVAL foi obtido por reação 

de hidrólise do poli(acetato de vinila) usando o processo de gotejamento de soluções 

com diferentes concentrações de NaOH, que resultou em alto grau de hidrólise e,  

por consequência maior cristalinidade, segundo as caracterizações realizadas por 

DRX e TGA, que revelou maior organização estrutural com estreitamento da base do 

pico de difração, bem como aumento da perda de água com o aumento da 

concentração de NaOH respectivamente. 
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RESUMO: 

As resinas alquídicas são utilizadas em formulações de tintas, acabamentos 
poliuretânicos para móveis e também podem ser combinadas com diferentes 
produtos, como por exemplo, resinas fenólicas e outros1. A produção de resinas 
alquídicas utiliza poliácidos e poliálcoois que, em geral, são provenientes de fontes 
não renováveis de matéria-prima2. Este trabalho teve como objetivo o 
desenvolvimento do processo de reação da resina alquídica à base de poli(tereftalato 
de etileno), PET, proveniente de garrafas de bebidas pós-consumo em duas fases: 1o. 
reação de alcoólise de glicerol e óleo de soja; 2o. reação de esterificação (poliácido e 
polialcool) para obtenção da resina alquídica. Uma fração do poliácido foi substituída 
pelo PET de embalagens pós-consumo, em até 15% em massa. O catalisador octoato 
de lítio, não verificado na literatura , foi utilizado para a reação de alcoólise. O uso 
deste catalisador ocasionou um decréscimo significativo no tempo de reação da 
primeira fase, que foi de 50% no tempo de alcoólise, comparado aos tempos citados 
na literatura3. E a inserção do PET pós-consumo na resina alquídica proporcionou 
um decréscimo no tempo de reação de esterificação, que gerou uma redução no 
tempo de reação de 72% com 15% em massa de PET, comparada a reação sem PET. 
Também foi verificada a redução de utilização de água de processo de 77% (com 15% 
PET). Comprovou-se, assim, que a presença de 15% de PET na obtenção da resina 
alquidica conduz a economia de matéria-prima virgem, água, menor utilização de 
equipamentos e, consequentemente, maior vida útil dos equipamentos, fator 
importante para produção industrial. 
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Resumo: O presente trabalho visa analisar o comportamento de nanopartículas de 
dióxido de titânio e grafeno em matriz polimérica de amido termoplástico (TPS) de 
diferentes fontes botânicas (batata, mandioca e milho). Os biocompósitos foram 
produzidos através de solução e os filmes obtidos por casting e caracterizados quanto 
as suas propriedades físicas. Para tanto, avaliou-se por meio da análise de difração 
de raios X (XRD) e microscopia eletrônica de varredura (MEV) o comportamento das 
nanopartículas nas matrizes, assim como a influência dos grânulos de amido de cada 
fonte, sendo revelada grande influência na velocidade de gelatinização e degradação 
dos filmes. Análises de difração de raios X foram utilizadas para avaliar o efeito da 
incorporação das nanopartículas na cristalinidade das matrizes de amido e mostrar a 
dispersão das lamelas de grafeno, quando em baixas concentrações, por conta da 
ausência de pico a baixos ângulos. Assim também para a identificação da estrutura 
cristalina e os tipos de cristalinidade promovido pelos grânulos nas amostras 
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RESUMO: 

 
A modelagem molecular consiste em um grupo de métodos teóricos e computacionais 
que tem por objetivo tentar reproduzir o comportamento molecular. Dessa forma, é 
possível prever uma série de fenômenos e propriedades de uma molécula ou um 
sistema mais complexo envolvendo centenas ou até milhares de átomos. Dentre os 
vários métodos, a dinâmica molecular é uma ferramenta amplamente utilizada para 
estudos de sistema contendo macromoléculas de interesse biológicos como proteínas 
sendo capaz de prever, dentre outras propriedades, se uma molécula possui atividade 
biológica. No que diz respeito ao estudo de polímeros, a utilização de técnicas de 
modelagem molecular ainda não é uma prática muito difundida e alguns obstáculos 
devem ser ultrapassados, contudo trabalhos já foram realizados e obtiveram bons 
resultados[1]. Nesse trabalho a molécula de poli(etileno tereftalato) (PET) foi 
parametrizada no campo de forças OPLS-AA para realização de estudos de dinâmica 
molecular. O processo de parametrização consiste em classificar adequadamente 
cada átomo que compõem a molécula do polímero de acordo com as opções 
disponíveis no campo de forças. Isso é um ponto crucial do processo visto que cada 
tipo de átomo possui parâmetros característicos como comprimento de ligação, 
ângulos e diedros. Foram parametrizados fragmentos de moléculas de PET de 
diferentes tamanhos. Os fragmentos criados foram submetidos a simulação de 
dinâmica molecular em caixa com água e variação da temperatura. Os resultados de 
interação polímero-polímero apresentam variações no padrão possibilitando a 
identificação da temperatura de transição vítrea (tg). Esses resultados indicam que o 
modelo criado é adequado e pode ser usado para obter mais informações sobre o 
PET além de indicar que o campo de forças OPLS-AA é uma boa opção para estudo 
desse material. 
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RESUMO: Os monômeros verdes, como o mirceno, derivados de terpenos, vêm se 
destacando no âmbito acadêmico devido ao fato de tornarem os processos 
produtivos mais sustentáveis, além de substituírem monômeros produzidos 
industrialmente a partir de combustíveis fósseis, como o isopreno¹. O butadieno e o 
isopreno são os principais constituintes para a produção de borrachas sintéticas². Na 
área de catálise para elastômeros, o grande desafio das pesquisas é desenvolver 
sistemas catalíticos estereoespecíficos que permitam um controle da microestrutura 
do polímero obtido quanto às inserções de unidades repetidas do tipo 1,4-cis, que 
promovem propriedades como a resistência à abração, menor desgaste, entre 
outras. Os catalisadores Ziegler-Natta, demonstram um bom desempenho para 
essas polimerizações e ainda permitem diversas combinações de sistemas 
catalíticos, variando o metal de transição do centro ativo, os doadores internos, co- 
catalisadores, dentre outros parâmetros de formulação. Devido a sua semelhança 
estrutural com o isopreno o mirceno pode gerar polímeros com propriedades 
semelhantes às da borracha natural, podendo ser aplicados na obtenção de 
produtos como pneus, adesivos entre outros. Neste trabalho foram realizadas 
reações de polimerização de mirceno com catalisadores preparados à base de 
hidreto de diisobutilalumínio, DIBAH, (Akzo-Nobel) versatato de neodímio (Rhodia) e 
cloreto de tert-butila (Sigma-Aldrich). A síntese ocorreu em reatores de vidro de 300 
mL sob N2, os polímeros coagulados em etanol à 25ºC e secos em estufa de 
circulação de ar forçada a 70°C. A conversão dos polímeros atingiu 100% em 1h de 
reação. Atividade catalítica atinge o máximo em 30 min. Os resultados iniciais de 
TGA mostram 2 picos de degradação em 376º e 428, muito próximos da faixa de um 
polibudadieno alto cis comercial (370 a 470º) e um pouco acima  de  Borracha 
Natural (300 a 400ºC) O polímero produzido apresenta um alto tak, e as análises de 
RMN das amostras indicaram um teor de unidades 1,4-cis ~95%. 
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RESUMO: 

 
A agricultura mundial encontra um grande desafio nos próximos anos, haja vista que 
a estimativa é de que a demanda por alimentos aumentará em 60% até 2050 [1]. 

 
Desde 2008, o Brasil ocupa o lugar de maior consumidor de agrotóxicos do mundo. 
Isso demonstra o quanto o processo produtivo agrícola brasileiro esta cada vez mais 
dependente dos agrotóxicos. De acordo com o estudo realizado pelo Programa de 
Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) da ANVISA, um terço dos 
alimentos consumidos cotidianamente pelos brasileiros está contaminado pelos 
agrotóxicos [2]. 

 

Nos últimos anos, a nanotecnologia tem demonstrado um enorme potencial para 
melhorar o desempenho de vários produtos e processos, que podem ter um impacto 
positivo tanto no desenvolvimento de novos produtos, como na agregação de valor a 
produtos agropecuários. A modificação química controlada de superfícies representa 
uma estratégia relevante para inserir características diferenciadas em novos 
materiais, aumentando-se assim as possibilidades de ganhos na produtividade e na 
redução dos danos causados por pragas, doenças e invasoras nos sistemas de 
produção agropecuários [1]. 

 
Neste trabalho propõe-se a utilização de micro/nanofibras de EVA produzidas por 
fiação por sopro em solução como suporte para liberação controlada e prolongada 
de feromônio sexual sintético. O perfil de liberação foi determinado por análise 
termogravimétrica (TG). O sistema fibra/feromônio proposto é relevante, pois pode 
ser aplicado em vários ciclos de plantio e pode até ser reutilizado. A incorporação e  
a liberação prolongada de feromônio nas micro/nanofibras de EVA podem superar 
sistemas convencionais de liberação de feromônios, reduzindo os problemas e 
dificuldades desses sistemas. 
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RESUMO: 

A corrosão do aço de reforço é a principal causa de falha de estruturas de concreto 
armado e, na ausência de manutenção preventiva, resulta em tragédias e implicações 
financeiras, sociais e ambientais. O alto valor de pH da solução de poro do concreto 
(pH ± 14) contribui para a formação de uma fina camada de óxido passivo na 
superfície do vergalhão de aço, no entanto, íons agressivos como cloretos podem 
permear essa barreira[1]. Para superar esses problemas, novos materiais 
nanocompósitos à base de híbridos orgânico-inorgânicos, combinando polímeros e 
materiais cerâmicos em uma única fase, mostraram-se promissores como 
revestimentos anticorrosivos[2]. Híbridos epóxi-sílica foram preparados a partir da 
reação de cura de poli (bisfenol-A-co-epicloridrina) (DGBEA) com (3-glicidoxipropil) 
trimetoxisilano (GPTMS) utilizando o dietiltriamina (DETA), seguida da reações de 
hidrólise e condensação do processo sol-gel para o tetraetoxisilano (TEOS) e GPTMS. 
Revestimentos com espessura entre 9-15 µm foram depositados no aço de reforço 
por dip-coating. Os resultados da análise estrutural, realizada por espectroscopia de 
infravermelho, confirmaram a formação do híbrido epóxi-sílica. As medidas de 
espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) em solução de NaCl 0,6 mol L-1 

mostraram uma excelente resistência à corrosão de até 10 GΩ cm2 (módulo de 
impedância a baixa frequência), com uma durabilidade de cerca de 200 dias, e uma 
resistência à corrosão semelhante, mas um tempo de vida inferior foi obtido em 
solução de poros de concreto simulado (SCPS) carbonatada e alcalina, para simular 
o ambiente do concreto. 
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Sistemas de embalagens ativas são de largo interesse, pois, auxiliam no aumento da 
durabilidade dos alimentos. Dentre os sistemas disponíveis, removedores de oxigênio 
ganham destaque com o uso de partículas de ferro [1]. Uma das propriedades 
importantes para um material de embalagem são seus requisitos ópticos necessários 
para uma adequada visualização do alimento [2]. Assim, o objetivo do presente 
trabalho foi desenvolver sistemas de embalagens ativas à base de argila com ou sem 
a ancoragem de partículas de ferro nas mesmas e avaliar o impacto óptico dessas 
partículas sobre a matriz de poli(lactídeo) – PLA. Para tal, foram obtidos sistemas em 
solução à base de argila organomodificada (O-MMT) ou argila organomodificada 
contendo partículas de ferro (OFe-MMT) com PLA utilizando o clorofórmio como 
solvente. Os sistemas foram obtidos utilizando os percentuais de 1, 2 e 4% m/m 
argila/PLA e uma contração de 7% m/m de PLA/clorofórmio. Os sistemas foram 
caracterizados por difração de raios-X (DRX), transmitância UV-Vis e espectroscopia 
de cor. Os resultados indicaram que todos os sistemas contendo OFe-MMT e os 
sistemas com 1 e 2% da O-MMT apresentaram uma configuração provavelmente 
esfoliada. O sistema com 4% da O-MMT, em contrapartida, apresentou um perfil 
intercalado. No que tange a transmitância e alteração de cor observou-se que para 
ambos os sistemas o aumento da concentração das argilas eleva a perda de 
transmitância e a alteração de cor. Comparando-se entre as mesmas concentrações 
das diferentes argilas, pode-se observar que a concentração de 1 e 2% apresentaram 
resultados similares, mas, a concentração de 4% da O-MMT exibiu maiores alterações 
que o sistema de 4% OFe-MMT. Esse comportamento pode refletir uma menor 
dispersão das nanopartículas nestes sistemas conforme evidenciado pelo DRX. 
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RESUMO: 

Os copolímeros de acrilonitrila com comonômeros contendo grupos substituintes 
ácidos são interessantes para a produção de membranas poliméricas nanofibrosas, 
devido a facilidade do seu processamento em solução e a disponibilidade de grupos 
ácidos na superfície das nanofibras, que permitem a ancoragem de biomoléculas 
funcionais. Determinar as suas propriedades térmicas é importante para estabelecer 
os seus parâmetros de uso, a fim de evitar problemas de degradação térmica em 
aplicações que exigem altas temperaturas. A síntese do homopolímero e de 
copolímeros de acrilonitrila foram feitas pela técnica em lama, adicionando 
percentuais molares de 0% (PAN), 15% (PANCMAA15) e 30% (PANCMAA30) de 
ácido metacrílico durante a síntese da poliacrilonitrila. O produto dessa síntese foi 
caracterizado por meio de análises de 1H RMN, TGA e DSC em atmosfera de 
nitrogênio. O resultados de RMN mostram a presença de picos com deslocamento 
químico característicos do copolímero, isto é, o sinal de CH3 em 1,15 ppm e COOH 
em 13 ppm, e sinais de CH2 em 2,60 ppm e CH em 3,09 ppm, característicos da 
poliacrilonitrila. Os resultados de TGA mostram um deslocamento da Tonset nos 
copolímeros (332°C para PANCMAA15 e 322°C para PANCMAA30) em relação ao 
PAN (295°C), indicando um aumento da estabilidade térmica. Os resultados de DSC 
mostram um deslocamento na Tg para o PANCMAA15 (110°C) quando comparados 
com o PANCMAA30 (92°C) e o hompolímero PAN (99°C. Conclui-se que a adição de 
monômero metacrílico na síntese tem um limite para a melhoria da estabilidade 
térmica e da Tg dos copolímeros acrilonitrila. 
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RESUMO 

 
O PEEK é amplamente utilizado em aplicações de engenharia, como bombas, filtros, 
etc. Devido à limitação dos polímeros convencionais usados como camada de barreira 
em dutos flexíveis, foi proposto estudar as propriedades do PEEK para esta aplicação, 
visando avaliar a resistência deste polímero em condições de pressão, temperatura e 
ambiente de exposição. O objetivo deste trabalho é avaliar as propriedades térmicas 
do PEEK, quando submetido a condições ácidas de envelhecimento. O experimento 
foi baseado no envelhecimento de corpos de prova de PEEK dentro de reatores de 
aço em solução aquosa com pH 4. As etapas de envelhecimento foram realizadas em 
diferentes temperaturas (120 °C, 140 °C e 160 °C) por 90 dias. Análises de 
calorimetria de varredura diferencial (DSC) e análise termogravimétrica (TGA), foram 
utilizadas para avaliar o comportamento do envelhecimento do PEEK comparadas ao 
material não-envelhecido (virgem). Os resultados permitiram verificar o efeito do 
processo de envelhecimento e sua influência nas propriedades térmicas do PEEK. Os 
resultados sugerem que as condições de envelhecimento não foram suficientes para 
obter-se uma variação na estabilidade térmica do PEEK, assim como não observou- 
se variações nas temperaturas de transição vítrea, temperatura de fusão cristalina e 
temperatura de cristalização que caracterizem a degradação do PEEK durante o 
período de exposição, o que demonstra a excelente resistência térmica deste material 
e a possibilidade como um material promissor para utilização como camada de 
barreira em dutos flexíveis. 
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RESUMO: 

 
Os compósitos poliméricos condutores sólidos obtidos pela combinação de 

óxidos metálicos e matrizes poliméricas agregam diferentes propriedades, tais como 
maior resistência mecânica e térmica e melhoria nas atividades fotocatalítica e 
eletrolítica [1-2]. Neste presente trabalho, óxido de tungstênio (WO3) foi obtido através 
do ácido túngstico, sintetizado por lixiviação ácida da scheelita, e do sal 
Na2(WO3·0,5H2O)x, sintetizado por método hidrotérmico. Ambos os materiais, em 
escala micrométrica (75 μm, 5% em peso em relação ao monômero metacrilato de 
metila), foram introduzidos in situ em matrizes termoplásticas de poli(metacrilato de 
metila) (PMMA) via polimerização em massa, originando os compósitos 
PMMA/H2WO4 e PMMA/Na2(WO3·0,5H2O)x. Microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) foi aplicada para análise de morfologia do ácido túngstico e do seu minério de 
origem, scheelita. A técnica de difração de raios X (DRX) foi aplicada para 
caracterização da estrutura cristalina dos materiais sintetizados e a estabilidade 
térmica dos compósitos poliméricos foi avaliada por análise termogravimétrica (TG). 
Assim sendo, através das análises de DRX, foi observado a fase ortorrômbica para o 
ácido túngstico, a formação do sal Na2(WO3·0,5H2O)x e foi comprovado uma boa 
dispersão de carga inorgânica na matriz de PMMA, conduzindo a formação de 
compósitos com boa estabilidade térmica. 
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A energia renovável fotovoltaica vem ganhando espaço no cenário atual, uma vez que 

a mesma depende apenas da incidência de radiação solar para geração de energia. 

Polímeros conjugados vêm sendo aplamente estudados para aplicação em células 

solares orgânicas (OPV)1. Porém, ainda apresentam menores eficiências que alguns 

dispositivos, portanto o grande desafio é a síntese de polímeros com alta mobilidade 

de cargas e alta solubilidade2 . Assim, cresce o interesse para a obtenção de 

polímeros específicos, e consequentemente, o estudo da síntese para formação dos 

mesmos. A polimerização por transferência catalítica de Kumada (KCTP) destaca-se 

nesse âmbito, por ser uma polimerização quase viva, tende a formar polímeros mais 

regulares, com baixa dispersidade, em sistemas sintéticos mais brandos. Esse projeto 

tem como objetivo a síntese de monômeros e homopolímeros conjugados utilizando 

KCTP para formação de polímeros regulares, com baixa dispersidade, e consequente 

alta mobilidade de cargas para aplicação em células solares. Primeiramente, foram 

sintetizados os respectivos monômeros alquil-ramificados a partir de uma rota 

sintética com 2 etapas, iniciada pela substituição nucleofílica da hidroquinona e 

posterior bromação do produto benzo-alcoxi. Os polímeros foram sintetizados pela 

KCTP utilizando cloreto de ter-butil-magnésio. As sínteses dos derivados 1a (n-hexil 

metanossulfonato), 1b (2-butyloctyl metanossulfonato), 2a (1,4-bis(hexiloxi)benzeno), 2b 

(1,4-bis[(2-butiloctil)oxi]benzeno) tiveram rendimento de 60,5%, 58%, 58,8% e 57,4%, 

respectivamente. Todos os derivados foram purificados por cromatografia em coluna 

e caracterizados por espectroscopia de 1H-NMR, confirmando a estrutura dos 

materiais obtidos. Os monômeros foram sintetizados com sucesso e realizada a 

síntese dos polímeros conjugados em três diferentes tempos de polimerização 90 min, 

8h e 17h, tendo-se obtido distintas massas molares. 
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RESUMO: 

Biomateriais estão sendo sintetizados para liberação controlada de fármaco como as 

microesferas de biopolímeros compostas por alginato (AG) e quitosana (QT). Este 

projeto tem como objetivo a síntese de microesferas de alginato e quitosana 

reticuladas com epicloridrina para liberação de fármaco para o tratamento da malária. 

O intumescimento das microesferas foi estudado em pH 1,2 e depois seria realizado 

em pH 7,4, simulando o trato gastrointestinal, assim como seria a liberação do fármaco 

nestes dois meios a temperatura constante de 37°C, mas devido a suspensão das 

aulas na instituição não foi possível a finalização dos testes. Em relação a 

caracterização da estrutura química da matriz polímerica sintetizada, realizada através 

do espectro de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), observou-se a 

presença de estiramento de ligações características das estruturas do alginato e da 

quitosana, como vibrações de estiramento de ligações O-H de 3700 a 2500 cm-1 e N- 

H, sendo essa banda sobreposta a banda de O-H, picos referentes as vibrações de 

estiramento simétrica e assimétrica de grupos carboxilato em 1600 e 1450 cm-1 e picos 

de ligações C-O de éteres que surgem devido ao processo de reticulação das 

microesferas. 
Palavras- chave: Malária; Polímeros; Microesferas. 
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RESUMO: 

 
Poliésteres são polímeros versáteis utilizados em diversas tecnologias, inclusive na 
obtenção de materiais biodegradáveis ou que atendam à química verde. A síntese 
de poliésteres biodegradáveis ocorre a partir de óleos vegetais, polióis, diálcoois, 
triálcoois, ácidos dicarbônicos aromáticos, em atmosfera inerte, aquecimento e 
remoção de água [1]. A polimerização em meio homogêneo ou em sistemas 
heterogêneos podem interferir nos mecanismos de reação devido aos solventes 
presentes, alterando a cinética ou as características químicas e físicas do polímero. 
Processos de polimerização em emulsão, suspensão ou interfacial são alternativas 
eficientes na obtenção de poliésteres lineares, ramificados, hiper-ramificados e 
dendrímeros [1,2,3]. Neste trabalho foram sintetizados poliésteres de peso molecular 
intermediário a partir de Glicerol, Etilenoglicol (MEG), Dietilenoglicol (DEG), e 
Propilenoglicol (PEG) com ácido adípico utilizando sistemas micelares surfactante 

/água em aquecimento brando (70 – 100 C) e como catalisadores NH +, SnCl2 e 
H2SO4. Os sistema micelares testados foram o Ácido p-dodecil 
benzenossulfônico/água, Dodecil sulfato de sódio (SDS)/catalisador e (SDS)/d- 
limoneno. As reações de polimerização ocorrem dentro de miscelas ou fora, em 
miscelas invertidas. O surfactante forma o meio hidrofóbico necessário ao 
mecanismo de reação. Os poliésteres sintetizados foram caracterizados por FTIR, 
medidas de viscosidade, DSC e teste de biodegradação. A energia de ativação e os 
valores de α da reação principal foram determinadas pelo método Flynn-Ozawa- 
Wall. 
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RESUMO: 

O Poli(ácido L-lático-co-ácido glicólico) PLGA é de grande interesse tecnológico 
devido às suas características de biodegradabilidade e biocompatibilidade.(1) Esse 
polímero necessita de catalisadores para atingir elevadas massas molares durante 
sua síntese polimérica. O desenvolvimento de catalisadores ativos em reações de 
polimerização, de fácil reutilização e/ou reciclagem e que não sejam nocivos ao meio 
ambiente, vem sendo bastante estudados pela comunidade cientifica na obtenção de 
polímeros de altas massas molares.(2) O compósito de copolímero estireno- 
divinilbenzeno (Sty-DVB) com polianilina (Pani) foi utilizado como catalisador 
heterogêneo na síntese de PLGA por meio de policondensação direta dos 
monômeros. Este compósito foi preparado pela polimerização de anilina nos poros da 
matrix de copolímero Sty-DVB, e posteriormente, sulfonado e tratado com solução de 

SnCl2.2H2O(3). Foram identificadas as estruturas de polianilina e grupos sulfônicos por 
FTIR e utilizando DRX detectou a formação de SnO2 nos poros do compósito. Para 
um melhor desempenho catalítico o compósito foi submetido a tratamento térmico com 
a polianilina na forma desprotonada que propiciou o aumento do grau de reticulação, 
e consequentimente, o aumento área superficial específica, passando de 102 para 
171 m²/g, dados extraídos da análise por ASAP. A micrografia (MEV) do compósito 
mostrou uma superfície com maior quantidade de partículas adsorvidas de polianilina, 
além de apresentar maior rugosidade quando comparado com o compósito reticulado 
sem desprotonação da polianilina. O compósito foi avaliado na síntese de PLGA, 
alcançando valores de viscosidade inerente entre 0,13 a 0,18 dL.g-1 dependendo da 
proporção entre o ácido lático e glicólico. O processo desenvolvido permiteu a 
produção de PLGA sem contaminação por solventes tóxicos e concentrações de 
estanho inferiores aos de processos tradicionais de síntese por catálise homogênea. 
Analidando os PLGA’s por ICP-OES verificou-se o teor de estanho em torno de 10 
ppm, sendo valores abaixo do permitido pela Anvisa para alimentos, tornando-os 
copolímeros PLGA adequados para futuras aplicações na área biomédica. 
Palavras- chave: Compósito polimérico, Catalisador e PLGA. 
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Síntese eletroquímica do polímero condutor PEDOT: 
PSS: DADMAC para construção de interfaces 

eletroativas 
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Nas últimas duas décadas, os sistemas eletroativos orgânicos têm sido desenvolvidos 
como material de pesquisa em uma variedade de dispositivos eletrônicos, 
assegurando sistemas de baixo custo, flexibilidade e facilidade de fabricação. Dentre 
estes materiais destacam-se os polímeros condutores (PC) por possuírem 
características que os tornam únicos em aplicações de bioeletrônica, onde sinais 
eletrônicos podem ser traduzidos em biossinais e vice-versa [1]. O Poli (3,4- 
etilenodioxitiofeno) dopado com poli (estirenossulfonato), PEDOT:PSS, tem sido 
utilizado por mais de duas décadas como um polímero condutor (PC) estável e solúvel 
em água [1]. O Dadmac (Cloreto de dialildimetilamônio) foi escolhido nesta pesquisa, 
por possuir características condutoras, tais como ser um eletrólito forte e incluindo 
também seu homopolímero (polieletrólito) [2] sendo averiguado a sua possível 
alteração nas propriedade interfaciais do PEDOT:PSS na manutenção das suas 
características condutoras [3]. O EDOT foi polimerizado eletroquimicamente, na 
presença de PSS e Dadmac, a eletrodeposição ocorreu na superfície de um eletrodo 
de trabalho (superfície de ouro – Au). Os filmes eletropolimerizados de PEDOT:PSS 
com diversas proporções de DADMAC foram caracterizados ciclo voltametria (VC) e 
espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS), ângulo de contato etc. Os 
resultados de CV e EIS indicaram que o Dadmac afetou a interface de transferência 
de carga entre a camada polimérica e a solução, apresentando um comportamento 
capacitivo imperfeito. Futuramente, um dispositivo poderá ser desenvolvido para o 
estudo de transporte em modelos de membranas celulares. 

 

Palavras-chave: Polímero condutor; Eletroquímica; Biodispositivo. 
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RESUMO:O uso de um sistema híbrido composto de um polímero biodegradável (PLA) 
e nanopartículas metálicas apresenta um grande potencial na área de engenharia 
tecidual óssea permitindo a obtenção de sistemas com propriedades biológicas e 
mecânicas adequadas para essa aplicação[1]. Além disso, a utilização de 
nanopartículas antimicrobianas, como a prata, reduz a possibilidade de infecção no 
sítio de regeneração. Neste contexto, foram obtidos sistemas em solução a base de 
PLA contendo nanopartículas de óxido de titânio e nanopartículas de prata em sua 
forma isolada ou em sistemas binários contendo ambas as partículas 
simultaneamente. Os sistemas obtidos foram caracterizados a respeito de sua 
molhabilidade, biocompatibilidade, deposição de sais de cálcio e fosfato in vitro e 
nanodureza. Os resultados mostraram que os sistemas binários apresentam bons 
resultados. No teste de ângulo de contato o efeito das nanopartículas de prata 
predominou sobre o efeito do dióxido de titânio, causando um aumento da 
molhabilidade do material. O teste de viabilidade celular confirmou que todos os 
sistemas obtidos são biocompatíveis. E a adição das nanopartículas causou um 
aumento tanto na deposição dos sais de cálcio e fosfato na superfície, quanto na 
nanodureza dos materiais. 

 

Palavras- chave: engenharia tecidual óssea; nanocompósitos poliméricos; 
nanopartículas metálicas 
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RESUMO: No setor de engenharia tecidual óssea, a utilização de arcabouços 

biodegradáveis tem sido uma estratégia promissora, sendo a composição deste 

arcabouço um fator chave para seu sucesso. Neste contexto, os  poliésteres 

alifáticos e misturas poliméricas a base dos mesmos têm sido amplamente aplicados 

devido a sua biocompatibilidade. Todavia, devido às baixas bioatividades e 

reduzidas propriedades mecânicas, o uso de partículas bioativas como a 

hidroxiapatita pode contribuir para a geração de materiais mais adequados a esta 

função. Assim, o objetivo do presente trabalho foi obter misturas de poli(lactídeo) 

PLA, poli(caprolactona) PCL e micropartículas hidroxiapatita (HA). Essas misturas 

foram obtidas via solução na proporção 70/30 m/m PLA/PCL utilizando de 0,5% a 

3% de HA, utilizado diclorometano como solvente. Os sistemas obtidos foram 

caracterizados por meio de ensaios de molhabilidade, viabilidade e adesão de 

células da linhagem L929, resistência à tração e capacidade de deposição de sais 

cálcio e fosfato in vitro. Os resultados evidenciaram que a adição dessas partículas é 

capaz de elevar a molhabilidade, a adesão celular, a deposição de sais cálcio e 

fosfato e o módulo elástico dos sistemas. Além disso, todos os sistemas 

apresentaram viabilidades celulares acima de 90%. Os resultados indicam que os 

materiais obtidos são promissores para o desenvolvimento de arcabouços para 

engenharia tecidual óssea. 
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RESUMO: 

As borrachas fluoradas (FKM) são conhecidas por apresentarem melhores 
propriedades em altas temperaturas, resistência a solventes, combustíveis, óleos e 
graxas, comparadas a outros elastômeros. Um processo reconhecido na literatura 
para melhorar as propriedades mecânicas nas borrachas é a adição de cargas, sendo 
o negro de fumo (CB) o tipo mais usado. A fibra de rocha ou lã de rocha (RW) é uma 
fibra mineral de alto desempenho, fabricada a partir de rocha virgem de basalto. Esta 
fibra inorgânica é bio-solúvel, incombustível e apresenta bom desempenho em alta 
temperatura e pressão. Por possuir boas propriedades mecânicas, tem potencial de 
ser utilizada como material de reforço para a borracha fluorada. Neste trabalho, foram 
preparadas composições elastoméricas com teores em phr de negro de fumo/lã de 
rocha (CB/RW) de 0/0, 20/0, 20/5, phr, no equipamento misturador aberto de cilindros, 
LRMS (LabTech Engineering) a 50°C. Foi avaliado o potencial do uso de um sistema 
de cargas à base de negro de fumo e lã de rocha na produção de compósitos de 
fluorelastômeros através da avaliação do comportamento reométrico e reológico 
realizados no Rubber Processing Analyzer 2000 (RPA, Alpha Technologies). A 
avaliação reométrica visa investigar o impacto gerado pelo uso da lã de rocha na cura 
da borracha Fluorada. Já o estudo do comportamento viscoelástico visa analisar a 
interação entre carga e matriz elastomérica. Observa-se nos resultados que ao 
adicionar fibra de rocha a matriz, a carga tende a se comportar como carga estrutural 
promovendo reforço por conta do aumento do G* (módulo complexo) na varredura de 
deformação, diminuindo a sensibilidade da matriz a deformação. A composição 20/5 
teve maiores valores de G’ (Modulo elástico) e G’’ (Modulo viscoso) na varredura de 
deformação a 60°C, indicando que a carga RW tente a contribuir positivamente nas 
propriedades viscosas e elásticas, e tem tendência de agir como carga de reforço no 
sistema. Além disso, os valores de K (coeficiente de consistência) e da Energia de 
Ativação da composição 20/5 indicam que a adição de RW contribuiu para a produção 
de uma composição de borracha fluorada mais resistente e estável termicamente. 
Palavras- chave: borracha fluorada; fibra de rocha; comportamento reométrico e 
reológico. 
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