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O Instituto 
Empenhada em difundir o conhecimento 

na área de Polímeros, nossa fundadora 

professora Eloisa Biasotto Mano, em 

1968, teve a iniciativa de criar o então 

chamado, Núcleo de Macromoléculas 

(NUMA), localizado no campus da praia 

vermelha, bem como o primeiro curso de 

Pós - graduação na área de Polímeros da 

América Latina, com a ajuda do atual 

professor emérito Ailton Gomes. Ao 

atingir esse primeiro objetivo de criar um 

programa de pós-graduação independente, professora Eloisa continuou a lutar por 

cada vez mais espaço.  Aproveitando uma iniciativa para custeio de cursos de pós-

graduação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDE), 

na época, conseguiu financiamento para construir o atual prédio do Instituto de 

Macromoléculas (IMA) localizado na Ilha do Fundão, fundado em 1978. Todo 

idealizado pela própria professora, do jardim localizado no centro da edificação até 

os laboratórios e salas, o IMA cresceu em quantitativo e qualidade, se tornando um 

programa de pós-graduação conceito 7 na CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) que proporciona até os dias atuais, 

conhecimento científico a inúmeras pessoas. 
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Professora Eloisa Biasotto Mano 

Eloisa Biasotto Mano, nasceu em 1924, era a filha mais 

velha de cinco irmãos de pai fazendeiro e mãe do lar que 

sempre possuiu responsabilidades desde pequena. Aos 

13 anos de idade, se aventurou a trabalhar na editora 

Minerva de seu tio, onde tinha como função  corrigir 

provas tipográficas. Em uma das suas correções, veio o 

que ela mesmo julgou, o primeiro incentivo ao interesse 

pela ciência, ao corrigir a impressão do livro intitulado por: 

"Madame Curie: A Biography by Eve Curie" que contava 

a história de Marie Curie e de sua paixão pela química. A 

partir daí, a pequena Eloisa, se viu interessada por algo que certamente mudaria 

sua vida. Anos mais tarde, foi convidada a estagiar no Instituto Nacional de 

Tecnologia (INT) onde nesse período vislumbrou a possibilidade de dar sequência 

em seus estudos fora do país, tendo conseguido na mesma época uma bolsa de 

estudos pela Embaixada Americana na área de Microbiologia Industrial, atuando 

por cinco anos nessa área. Se formou, posteriormente, em Química industrial e 

Engenharia química pela antiga Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. Mas algo a movia em busca de alcançar voos mais altos, então, 

se inscreveu em um concurso bastante concorrido para cátedra em química 

orgânica. Se tornou, assim, professora catedrática na Escola Nacional de Química 

na qual sempre foi elogiada por sua excelente didática. Professora Eloisa foi uma 

mulher comprometida com a ciência e à frente de seu tempo. Determinada, ela foi 

atrás de seus sonhos, e se tornou uma referência no ramo de Polímeros em todo 

Brasil e no resto do mundo. Professora Eloisa Biasotto Mano, tinha como filosofia 

de vida "que tudo que deve ser feito, deve ser bem feito... e logo! A vida é um 

banquete, tudo tá lá, é só ir buscar". 
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Semana de Polímeros 

A Semana de Polímeros é um evento que 

desde a sua criação busca a aproximação 

da sociedade e a ciência. O IMA abre as 

portas para receber alunos do ensino 

médio, com o intuito de apresentar as 

diversas pesquisas desenvolvidas na área 

e o amplo mundo dos polímeros, buscando 

inspirar e estimular o interesse pela ciência. 

É um evento que enaltece a importância da 

pesquisa e da ciência para a sociedade, 

com a interlocução de alunos com variados 

níveis de escolaridade, fomentando 

debates e discussões enriquecedoras 

acerca da área de polímeros. 
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Estudo das nanopartículas SiO2 e ZnO para 
potencial aplicação em lentes oftálmicas utilizando 

policarbonato como matriz polimérica 
L.M.O.C. Merat1, L.R. Menezes1, E. O. Silva1. 

 
leilamerat1@gmail.com 

¹Lab. de nanocompósitos de polímeros / Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano, 

UFRJ 

O avanço na área de materiais permite melhorar o desempenho de lentes 
oftálmicas com menor espessura e, portanto menor densidade, além de maior 
resistência a impactos [1], mantendo-se a qualidade óptica. Aliado a isso, a 
aplicação de nanopartículas apresenta grande potencial na obtenção de lentes 
oftálmicas, uma vez que, a interação entre as partículas e o polímero influencia 
diretamente as propriedades dos materiais resultantes que apresentem como 
propriedades o elevado índice de refração, transparência e adequadas 
propriedades mecânicas e térmicas. Um material que vem se destacando devido 
as suas propriedades mecânicas, elétricas, magnéticas, ópticas e químicas é o 
óxido de zinco (ZnO) [2] além de apresentar potencial aplicação na proteção UV 
[3]. O dióxido de silício devido a facilidade de obtenção de sistemas com alta 
transparência [4], elevada estabilidade térmica e elevada dureza. 

Dessa maneira, neste trabalho foram obtidos sistemas de nanocompósitos 
em solução utilizando 1,0% das nanopartículas (SiO2 e ZnO) na matriz polimérica 
de Policarbonato. Foram analisados quanto ao seu índice de refração, 
transparência e nanodureza. Os resultados de índice de refração e Nanodureza 
dos sistemas de nanocompósitos mostraram valores maiores em relação à matriz 
polimérica, na propriedade de transparência, a nanopartícula SiO2 apresenta 
uma contribuição maior em relação a nanopartícula de ZnO, justificando assim, 
o estudo destas nanopartículas. 

Palavras- chave: nanocompósito; policarbonato; índice de refração. 
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Compostos polifenólicos como os curcuminoides têm relevância no contexto 
biomédico pelo seu potencial antioxidante, antiamiloide, anti-inflamatório e 
fluorescente. Também apresentam baixo custo, atoxicidade e são provenientes de 
fontes renováveis. Contudo, sua bioatividade e aplicabilidade são limitadas por sua 
natureza hidrofóbica, que resulta em baixa biodisponibilidade [1]. Neste contexto, o 
encapsulamento polimérico surge como uma poderosa ferramenta para viabilizar a 
aplicação destes e outros polifenóis, favorecendo o aumento da sua solubilidade 
em água, do seu tempo de retenção na corrente sanguínea, da estabilidade e 
permitindo, ainda, uma via de liberação controlada dos ativos. Para tal, é 
indispensável um estudo da engenharia do sistema [2]. As nanopartículas 
baseadas nos polímeros biodegradáveis policaprolactona e poloxâmero foram 
produzidas por nanoprecipitação, com adição de diferentes proporções de extrato 
de curcuminoides. Em estudos anteriores, os resultados publicados demostraram 
satisfatoriamente a extração dos curcuminoides de interesse, a partir dos rizomas 
de cúrcuma, bem como seu carreamento, manutenção de suas características 
químicas e aumento da solubilidade em meio aquoso quando encapsulado [3]. No 
presente estudo, demonstra-se - via DLS, XRD, SEM e TD-NMR - a influência do 
extrato de curcuminoides sobre a dinâmica molecular, propriedades morfológicas, 
estruturais e físico-químicas das nanopartículas, confirmando a inportância destas 
caracterizações estruturais para uma potencial aplicação dos sistemas poliméricos 
biodegradáveis como veículos biológicos. 
 
Palavras- chave: Caracterização; Nanopartículas; Polímeros biodegradáveis. 
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Efeito da temperatura na incorporação de Tintura 

de Arnica (Arnica Montana) em matrizes de 

policaprolactona e quitosana 
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da Silva1, Debora Baptista Pereira1, Roberta Helena Mendonça1. 
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A policaprolactona (PCL) é um polímero sintético utilizado na construção de 

suportes porosos tridimensionais (scaffolds) devido às suas propriedades de 

biocompatibilidade e degradabilidade1. Porém suas propriedades mecânicas a 

impedem de ser utilizada em algumas abordagens, necessitando da incorporação 

de outros polímeros2. A quitosana é considerada um excelente biomaterial, sendo 

capaz de produzir suportes altamente porosos, característica primordial dos 

scaffolds. Ademais, possui alta biocompatibilidade, biodegrabilidade, atividade 

antibacteriana, absorção e ação antioxidante3, podendo,  potencialmente, suprir  

algumas desvantagens da PCL. Este trabalho tem por objetivo produzir matrizes de 

PCL e quitosana em diferentes proporções mássicas e analisar a incorporação de 

Tintura de Arnica sob diferentes temperaturas. O estudo visa tornar viável a criação 

de um biopolímero capaz de absorver/liberar fármacos, assim como  potencializar 

a capacidade de absorção de fármacos nestas matrizes, para que futuramente 

possam ser utilizadas na engenharia tecidual óssea. As matrizes produzidas foram 

imersas no fármaco citado e submetidas a condições de temperaturas distintas. As 

amostras foram caracterizadas por Espectroscopia na Região do Infravermelho por 

Transformada de Fourier (FTIR) e variação de massa. Os resultados mostram que 

o carreamento do fármaco a quente foi melhor sucedido do que o feito sob 

temperatura ambiente, porém a metodologia utilizada para a produção das matrizes 

não foi considerada efetiva. 

 
 
Palavras- chave: engenharia tecidual, biopolímero, incorporação de fármacos. 
 
Referências: 
 
[1] D. W. Hutmacher, M. A. Woodruff. The return of a forgotten polymer—Polycaprolactone. Progress in 

Polymer Science, 1217 (2010). 

[2] R, M. Jin, Et al. Porous PCL/Chitosan and nHA/PCL/Chitosan Scaffolds for Tissue Engineering 
Applications: Fabrication and Evaluation. Journal of Nanomaterials, 2015, 1 (2014). 
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Thamires do Carmo Sant’Anna1. Raquel de Souza Ribeiro1, Talita Goulart da 

Silva1, Debora Baptista Pereira1, Roberta Helena Mendonça1. 
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¹ Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), 

Seropédica, RJ 
 

A policaprolactona é um polímero sintético utilizado na produção de biomateriais, 

tais como scaffolds e filmes, devido a sua  biocompatibilidade e 

biodegradabilidade1, 2. Porém, dependendo da aplicação pretendida, a PCL pode 

ser combinada com diferentes materiais como a quitosana, para melhorar suas 

propriedades2. A quitosana é extensivamente utilizada na produção biomateriais 

devido a sua biocompatibilidade, biodegrabilidade, absorção e ação antioxidante3. 

A mistura destes dois polímeros tem sido realizada através do método de 

liofilização com ácido acético como solvente1, porém, no presente trabalho foi 

utilizado outro procedimento, que consistiu no aquecimento da policaprolactona em 

solução de quitosana. O objetivo deste trabalho é a produção de matrizes de 

policaprolactona e quitosana, em diferentes proporções mássicas e a análise da 

incorporação da Maravilha curativa sob diferentes temperaturas. O estudo visa a 

criação de um biopolímero capaz de absorver/liberar fármacos e potencializar a 

capacidade de absorção do mesmo nestas matrizes. As matrizes produzidas foram 

imersas no fármaco e submetidas a diferentes temperaturas. As amostras foram 

caracterizadas por Espectroscopia na Região do Infravermelho por Transformada 

de Fourier (FTIR) e variação de massa. Os resultados mostram que o carreamento 

do fármaco a quente foi melhor sucedido do que o feito sob temperatura ambiente, 

entretanto, a metodologia utilizada para a produção das matrizes não foi efetiva. 

 
 
Palavras-chave: biomateriais, absorção, incorporação de fármacos. 
 
Referências: 
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in Review. Tissue Engineering Part B: Reviews, 101 (2016) 

[3] F. Croisier, C. Jérôme. Chitosan-based biomaterials for tissue engineering. European Polymer Journal, 49, 

780 (2013). 
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Efeito sinérgico da Cloisite 15A nas propriedades 

dielétricas e mecânicas do Poli(Etileno-co-acetato 
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E-mail: adrianes-bolsista@cepel.br 
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21941-598, Bl. J, Rio de Janeiro, RJ, Brasil; 

2Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

Compósitos à base de matrizes poliméricas e argilas vêm sendo muito estudados, 
principalmente por conferir ao material final processabilidade, boas propriedades 
mecânicas e térmicas, quando comparados aos polímeros puros [1]. Dentre as 
diferentes argilas utilizadas no desenvolvimento de novos compósitos, a 
montmorilonita Cloisite 15A têm se destacado por ser organofílica [2,3]. O presente 
trabalho tem como objetivo desenvolver compósitos de poli(etileno-co-acetato de 
vinila) (EVA) variando-se a composição da argila Cloisite 15A (1, 3, 5 e 7%) através 
do processo de fusão. Os nanocompósitos obtidos foram avaliados quanto à 
influência das cargas no processamento, às propriedades elétricas e às 
propriedades mecânicas. Os nanocompósitos indicaram uma boa homogeneização 
das cadeias do EVA entre as lamelas da argila devido à obtenção de perfis de 
torque estáveis. Com relação às propriedades elétricas, foi observado um alto valor 
de rigidez dielétrica, assim como um alto valor de constante dielétrica para a 
composição contendo 1% de argila. Com relação aos valores de fator de dissipação 
foram mais significativos com o aumento da concentração da argila, com 5 e 7% de 
argila. Em relação à tração, foi observado que com o aumento da composição de 
carga de 5%, os nanocompósitos apresentaram maior resistência à tração no ponto 
de ruptura com valor de 7,4 Mpa, maior alongamento na ruptura 213,7% e maior 
módulo de Young de 36,6 MPa em relação ao polímero puro. Concluiu-se, portanto, 
que houve uma melhora das propriedades dielétricas e mecânicas do EVA, a partir 
da adição da argila Cloisite 15A. 
 
Palavras- chave: Montmorilonita Cloisite 15A, EVA, nanocompósitos 
 
Referências  
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Determinação das Propriedades Mecânicas de 

Nanocompósitos do Copolímero de Butadieno-

Estireno (SBR) com Fluoromica ME100 

 
A. G. Carvalho1, S.T.Caetano2, R.C.R. Nunes3 
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1Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro - EQ/UFRJ; Universidade Federal do 

Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro. 
2, 3Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano – IMA, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro. 

 

Nos últimos anos nosso grupo de pesquisa tem desenvolvido nanocompósitos 
formados por borracha contendo argila como carga devido as suas excelentes 
propriedades de barreira, resistência mecânica, térmica e inflamabilidade [1-4]. A 
fluoromica Somasif ME100 é uma mica sintética com alta capacidade de troca iônica 
e elevada razão de aspecto [5]. O copolímero de butadieno-estireno (SBR) é a 
borracha sintética mais utilizada em todo mundo [6] em função da facilidade de 
processamento e do baixo custo de produção. A proposta deste trabalho foi utilizar a 
fluoromica ME100 como nanocarga a ser dispersa no copolímero de SBR e estudar a 
sua influência nas propriedades mecânicas. As formulações foram feitas utilizando a 
nanocarga nos teores de 0, 2, 4, 6, 8 e 10 phr (partes por 100 partes de resina) além 
dos componentes tradicionais a uma composição de borracha vulcanizável [6]. Os 
parâmetros de cura foram determinados no Analisador de processamento de borracha 
(RPA) e a cura foi realizada em prensa hidráulia para obtenção dos corpos de prova 
específicos para a realização dos ensaios de dureza, resistência à tração e resistência 
ao rasgamento. Os resultados mostraram um discreto aumento das propriedades 
mecânicas sugerindo um possível efeito reforçante da mica. 

 
Palavras- chave: nanocompósitos, SBR; mica ME100. 
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Nas últimas décadas, há um crescente interesse no desenvolvimento de biomateriais 
através de irradiação de microondas, que proporciona um aquecimento mais rápido e 
homogêneo, permitindo a obtenção de maiores rendimentos em curtos tempos 
reacionais quando comparados ao aquecimento convencional. Perante a comunidade 
científica, a eficiência do octoato de estanho como iniciador de polimerizações via 
abertura de anel é inquestionável, porém, na tentativa de substituir catalisadores a 
base de estanho por catalisadores orgânicos que exibem menos toxicidade, o 
magnésio que é um composto mineral, se apresenta como uma alternativa promissora 
na busca de novos catalisadores. Assim, foi objetivo deste trabalho investigar a 
influência da potência de microondas, temperatura e tempo de reação na síntese de 
homopolímeros e copolímeros de lactídeo/glicolídeo em reações catalisadas por 
lactato de magnésio. A síntese dos homopolímeros e copolímeros de 
lactídeo/glicolídeo foi realizada por meio de polimerização em massa, por abertura de 
anel (Ring Opening Polymerization, ROP) assistidas por microondas, com o 
catalisador de magnésio, temperatura de 140ºC, atmosfera inerte de nitrogênio em 
diversos tempos reacionais (30, 60 e 90 minutos). Foram alcançados rendimentos 
maiores que 70%, e massa molar de até 30.000 g/mol. O polilactídeo, poliglicolídeo e 
o poli(ácido lático-ácido glicólico) obtidos foram caracterizados por DSC, TGA , GPC 
e 13C RMN. 
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Resumo: Existem inúmeras químicas na aplicação de tecnologias termorrígida, as 
que são a base de epóxido mantêm uma posição proeminente, pois pequenos anéis 
heterocíclicos exibem reações fortes obtidas pelos efeitos da tensão do anel, podendo 
vir a promover todos os tipos de aberturas de anel, formando ligações em que 
apresentam encolhimento limitado com retenção de pequenas moléculas. Poli(hidróxi 
ésteres) vitriméricos foram sintetizados a partir do diepóxido bisphenol A diglycidyl 
ether (DGEBA) e do dianidrido benzofenona-3,3′,4,4′-tetracarboxílico (BTDA), 
utilizando como catalisador octanoato de estanho, numa mistura contendo os 
solventes DMF/THF. A inserção do ácido sebácico foi empregada objetivando a 
modificação no comportamento mecânico do material. Os poli(hidróxi ésteres) foram 
preparados em diferentes composições dos monômeros, utilizando 1 e 5 %mol de 
catalisador. Poliésteres hidroxilados vítreos de coloração âmbar, transparentes e com 
diferentes graus de flexibilidade foram caracterizados por espectroscopia no 
infravermelho FTIR, análise termogravimétrica (TGA), externaram perda de massa em 
dois estágios nos termogramas de TG e DTG, e análise térmica de DSC apresentando 
valores de Tg que variou entre 69 e 111 °C. 
 
 
Palavras–chave: Diepóxi, dianidrido, rede covalente dinâmica, vitrímeros, 
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Materiais oriundos de resíduos agroindustriais vêm sendo amplamente estudados, 
visando a diminuição do consumo de materiais provenientes de fontes não 
sustentáveis. Fibras naturais tornam-se vantajosas por apresentarem baixo custo, 
baixa densidade, não serem abrasivas, biodegradáveis e facilmente modificadas por 
agentes químicos. A fibra de palmito pupunha (Bactris gasipaes) é proveniente do 
resíduo da palmeira e vem sendo utilizada para substituir a exploração de outras 
palmeiras nativas brasileiras [1]. Resinas termorrígidas poliurenatanas (PU) são 
utilizadas em várias áreas devido a sua versatilidade, propriedades mecânicas e 
químicas [2]. A resina PU obtida a partir de fontes naturais passa a ser a melhor 
alternativa comparadas às de fonte petroquímica, encaixando-se perfeitamente na 
atual cultura sustentável, que busca a evolução dos materiais sem agredir o meio 
ambiente ou o ser humano. Os compósitos foram preparados utilizando fibra de 
pupunha em placas, com agente aglutinante e fibras moídas, oriundas direto do 
resíduo, posteriormente tratada com aminosilano em uma matriz de resina PU de 
origem natural. As fibras foram caracterizadas por microscopia óptica (MO) e os 
compósitos por analise termogravimétrica (TG), dinâmico-mecânica (DMA), ensaio de 
tração e impacto. O compósito em que a fibra foi tratada com aminosilano (H5NSi) se 
destacou que por ser um promotor de adesão, proporcionou uma melhor interação da 
fibra de pupunha com a matriz poliuretana. 
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Os materiais poliméricos condutores apresentam aplicabilidade extremamente ampla, 

e consequentemente ganharam visibilidade, gerando enorme interesse no campo da 

pesquisa e ciência. Dentre esses polímeros, destaca-se a polianilina (PAni), em razão 

de sua fácil síntese e baixo custo. Com o objetivo de melhorar a aplicabilidade da 

PAni, metodologias diversas vem sendo estudadas, uma delas é a utilização do líquido 

iônico (LI) como agente dopante [1]. As principais aplicações da PAni dopada incluem 

revestimentos anticorrosivos e dispositivos de blindagem eletromagnética [2]. O 

objetivo desse trabalho foi sintetizar a polianilina na presença de diferentes LIs, tais 

como: a base de Imidazol e trifenilfosfina, bem como a adição de surfactante a base 

de brometo de cetrimônio (CTAB) e ácido Dodecilbenzeno Sulfônico (DBSA). A 

síntese da PAni ocorreu sob agitação mecânica por 20 minutos, e permaneceu em 

repouso por aproximadamente 24 horas. Em seguida, foi precipitada em metanol e 

filtrada em sistema a vácuo e, por fim, macerada em moinho de bolas. Os materiais 

foram caracterizados a partir da condutividade elétrica (DC), blindagem 

eletromagnética e ultravioleta visível. A presença de CTAB e dos LIs melhorou a 

eficiência de blindagem, aumentou a condutividade elétrica do material, devido a 

melhor eficiência de dopagem promovida pelo DBSA. Dentre os LIs destacou-se o 

imidazol. 
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A RMN oferece uma grande variedade de parâmetros de relaxação. O tempo 
de relaxação spin-rede do núcleo de hidrogênio, tem sido empregado como um 
método analítico de caracterização da dinâmica molecular e homogeneidade de 
alimentos, solos, dentre outros [1,2]. Neste estudo foi utilizada a determinação do 
tempo de relaxação visando obter informações sobre a difusão e a porosidade da 
água no solo. Além do acompanhamento da alimentação do solo com o sistema 
nanoencapsulado.  

Foram utilizadas as medidas de relaxação do núcleo de hidrogênio, via T1H, 
para a análise do solo antes de iniciar o plantio dos temperos funcionais e, no final 
após a retirada do plantio. Foram preparados dois canteiros um denominado A e outro 
B e foram retiradas porções de ambos.  

A análise inicial do solo dos canteiros mostrou que estes apresentam 
porosidade e difusão da água diferentes entre si, porém ambos apresentaram uma 
boa homogeneidade em seu conjunto. Os valores de tempo de relaxação do Canteiro 
A foram menores que os do canteiro B, devido a sua menor porosidade e distribuição. 
A análise do tempo de relaxação após o término do plantio mostrou que o solo que foi 
alimentado com nanotecnologia, A, foi mais eficiente na geração de plantas maiores 
e mais frondosas. 

 
Palavras-chave: RMN; solo; nanotecnologia. 
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Considerando a importância de diversificar fontes de matéria-prima para produção de 
plásticos, aliada às diretrizes de desenvolvimento sustentável, foi realizado um estudo 
de prospecção tecnológica sobre o uso de biomassa lignocelulósica para produção de 
bioplásticos seguindo o método technology roadmapping, em que pela análise de 50 
artigos das bases Science Direct, Springer, Web of Science, Wiley Library, Royal 
Society of Chemistry e Scopus, de 100 patentes das bases USPTO e Espacenet e de 
40 sites de empresas do ramo, foi elaborado um mapa visual (roadmap) desse 
mercado.   
Seguindo essa metodologia, foram determinadas as instituições de P&D acerca do 

tema e identificado o nível de inovação tecnológica desse mercado em relação à fonte 

de matéria-prima, métodos de pré-tratamento, processos e produtos. Em termos de 

pré-tratamento, o tratamento ácido é predominante no estágio atual, sendo líquidos 

iônicos e hidrólise enzimática mais estudados para uso a longo prazo. Em termos de 

matéria-prima e produto, verificou-se que a celulose é mais explorada no estágio atual 

para síntese de ésteres de celulose ou para incorporação em blends com poliolefinas 

e poliésteres de origem fóssil. A longo prazo, a produção de bioplásticos como PLA e 

PEF, pode ocorrer via fermentação ou desidratação de açúcares provenientes da 

hemicelulose e celulose, ou por polimerização dos polióis de lignina. 
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Nas ultimas décadas, um amplo esforço tem sido dedicado para entender e melhorar 
o desempenho de células solares fotovoltaicas poliméricas através de estratégias 
como a de ampliar a faixa de absorção solar. Ajustando-se os orbitais moleculares 
HOMO (orbital molecular mais alto ocupado) e o LUMO (orbital molecular mais baixo 
desocupado) da camada ativa da célula, pode-se garantir força motriz suficiente de 
dissociação do éxciton para a interface doador-aceptor com um mínimo de perda de 
energia e, com isso, facilitar a separação e difusão do éxciton. A introdução de um 
terceiro componente no polímero condutor da camada ativa, seja quimicamente na 
estrutura do par doador-aceptor ou fisicamente dentro da blenda binária ,tem 
emergido como uma abordagem nova e relativamente simples para ajuste do HOMO 
e LUMO. No presente trabalho, foram sintetizados dois novos terpolímeros doadores 
de elétrons, por acoplamento de Suzuki, visando a verificar a influência da 
microestrutura (bloco e randômico) nas propriedades ópticas, químicas e eletrônicas. 
As novas estruturas químicas sintetizadas foram confirmadas por 1H-NMR. Ambos 
terpolímeros apresentaram estabilidade térmica acima de 400°C e boa solubilidade 
em solventes como clorofórmio e diclorometano. Além disso, obtiveram-se valores de 
bandgap similares para ambas microestruturas pelas técnicas de voltametria cíclica e 
absorção no UV-vis. Através deste trabalho, acredita-se que estes terpolímeros são 
promissores materiais para aplicação em células solares poliméricas. 
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Os copolímeros de etileno reticulados contendo 33% de acetato de vinila possuem 
especial importância na industria de painéis solares, atuando como material de 
encapsulação das células fotovoltaicas, principalmente em função de suas ótimas 
propriedades óptica, mecânicas e baixo custo [1]. O percentual de reticulação é 
comumente determinado a partir de procedimentos laboratoriais de extração em 
Soxhlet, em solventes como tolueno ou xileno [2].  
Embora existam outros métodos menos agressivos à saúde, como a determinação via 
calorimetria diferencial de varredura (DSC) e Espectroscopia Infravermelho com 
Transformada de Fourier (FTIR) ainda existe um grande interesse no desenvolvimento 
de métodos rápidos, não destrutivos, mais representativos e sem o uso de solventes 
[3]. 
O presente trabalho predispõe-se a desenvolver um novo método de determinação do 
percentual de reticulação via ressonância magnética nuclear (RMN), técnica essa que 
tem como vantagem a sua sensibilidade ao analisar amostras in natura, e com 
quantidade maior de amostra em comparação com as técnicas supracitadas. 
Foram preparados filmes de EVA contendo concentrações de peróxido de dicumila 
entre 0,01% a 10% em massa pelo método em solução e posteriormente reticulados 
em uma prensa a 150°C. Os filmes reticulados foram caracterizados por DSC, TGA, 
RMN. 
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O polietileno de ultra-alta massa molar (UHMWPE) é um material muito inerte, 

hidrofóbico de baixa densidade e muito versátil, possuindo excelentes propriedades 

físicas e mecânicas, tais como elevada resistência química e à corrosão, não acumula 

energia estática, possui excelente resistência à abrasão, ao impacto e à fadiga, 

resistência à quebra por pressão e baixo coeficiente de atrito, proporcionando longa 

vida útil a seus artefatos. Devido a estas ótimas características, há uma crescente 

demanda em diversos setores. 

Este material tem sido muito utilizado, dentre outras aplicações, em próteses 

ortopédicas de juntas totais ou parciais, com resultados clínicos satisfatórios por ser 

um polímero bioinerte, além das elevadas propriedades mecânicas. Entretanto, 

partículas geradas pelo desgaste devido aos movimentos articulares podem causar 

osteólise, afrouxamento asséptico e inflamação, dentre outros problemas. O estudo 

dos processos químicos e físicos de desgaste devido ao atrito se torna bastante 

necessário para melhoria desse material nessa aplicação em próteses.    

Estudos mostram que as asperezas presentes nas superfícies envolvidas no 

tribossistema em questão são nanométricas. Por isso, foi utilizado um microscópio de 

força atômica para simular o efeito de uma única aspereza em atrito com a superfície 

do UHMWPE, com o objetivo de conhecer os mecanismos de atrito e desgaste do 

polímero [1,2]. 
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Neste trabalho, foram preparados, via extrusão, compósitos de PVDF contendo 2,5% 

de 5% de óxido de zinco (ZnO) na matriz polimérica, com cargas não modificadas e 

modificadas com vinil trimetoxi silano (VTMS). Foram realizados ensaios de DMA, 

TGA e DSC, a fim de verificar a influência das cargas e da modificação química das 

mesmas nas propriedades térmicas e termomecânicas dos materiais. É esperado que 

não haja uma mudança significativa na estabilidade térmica dos compósitos com 

relação ao polímero puro, porém, espera-se que a inclusão da carga aumente o grau 

de cristalinidade dos compósitos, melhorando suas propriedades mecânicas. A 

modificação química das cargas pode contribuir com uma melhor adesão polímero-

carga, o que pode proporcionar mudanças nas propriedades termomecânicas. 
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