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RESUMO: 

 
Embalagens provenientes de polímeros sintéticos tem causado vários danos ao 
meio ambiente. Uma alternativa para essa problemática são os 
polímeros produzidos a partir de matérias-primas renováveis e derivados da 
biomassa, como o amido, que são encontrados mundialmente em espécies vegetais, 
possuem baixo custo e grande capacidade de biodegradabilidade e 
compostabilidade. Neste trabalho, polímeros de amido de milho termoplásticos 
foram desenvolvidos para serem aplicados em embalagens. Os amidos 
termoplásticos foram sintetizados com duas composições diferentes, a primeira 
apenas com amido (TPS-AA) e a segunda com amido e microfibrilas de celulose 
(TPS-AM), ambos utilizando glicerol e água deionizada como plastificantes, 
formando filmes finos. A biodegradabilidade dos polímeros foi realizada em solo, 
através do método respirométrico de Bartha, em triplicata e seguindo a norma NBR 
14283/1999 [1]. Utilizando o método respirométrico de Bartha, foi possível 
determinar o índice de biodegradação da matéria orgânica contida nos polímeros de 
amido termoplástico, através da quantidade de gás carbônico (CO2) produzida pelos 
micro-organismos do solo. Os filmes de amido (TPS-AA) tiveram a maior taxa de 
produção de CO2 e de biodegradação durante os primeiros 48 dias, quando 
comparado aos filmes de amido com microfibrilas de celulose (TPS-AM), indicando 
que as microfibrilas agiram como um retardante ao início do processo degradativo. 
Ambos os filmes de amido, após 100 dias de ensaio, foram completamente 
degradados. 
 
Palavras- chave: Amido termoplástico; Biodegradação; Embalagens.  
 
REFERÊNCIAS: 
 
[1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14283: In Resíduos 
em solos - Determinação da biodegradação pelo método respirométrico. Rio de 
Janeiro, p. 8. (1999). 
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RESUMO: 

 
A cana-de-açúcar é atualmente um dos principais produtos agrícolas devido a sua 
alta produção, sendo que o Brasil produziu aproximadamente 694 milhões de 
toneladas na safra 2016/2017, o que o classifica como o maior produtor mundial [1]. 
Considerando que o bagaço de cana-de-açúcar é geralmente descartado, possui a 
celulose como componente majoritário e tendo em vista que a celulose de origem 
vegetal apresenta grande potencial para tratamento de lesões de pele e substituição 
de tecidos, devido à suas boas propriedades mecânicas e biocompatibilidade [2], 
considera-se de grande valia o desenvolvimento um material de baixo custo para 
aplicação como biomaterial. Desta forma, este trabalho teve como objetivo a 
obtenção de membranas de acetato de celulose (AC) de bagaço de cana-de-açúcar 
pré-tratado, utilizando os processos de polpação acetossolve, branqueamento com 
clorito de sódio e reação heterogênea de acetilação, assim como a verificação da 
possibilidade de aplicação das membranas como biomaterial mediante análise de 
citotoxicidade em cultura de células fibroblásticas humanas. O bagaço de cana-de-
açúcar foi caracterizado por FTIR e avaliação de citotoxicidade através de análise de 
MTT e microscopia confocal. Foi possível verificar através das análises de FTIR que 
o AC foi obtido com sucesso e as membranas demonstraram-se promissoras para 
futura aplicação como biomaterial, uma vez que permitiram crescimento celular. 
 
Palavras- chave: bagaço de cana-de-açúcar, acetato de celulose, citotoxicidade. 
 
REFERÊNCIAS 
 
FONTANETTI, Carmem Silvia; BUENO, Odair Correa (organizadores). Cana-de-
açúcar e seus impactos: uma visão acadêmica. Bauru, SP: Canal 6, 2017. 
 
PIRES, A. L. R. et al. Biomateriais, tipos, aplicações e mercado. Química Nova, vol. 
38, nº7, pg. 957-971, 2015. 
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RESUMO: 

 
A borracha fluorada (FKM) é muito utilizada em vedação e na indústria de petróleo por 
possuir boas propriedades mecânicas. A adição de cargas é um recurso amplamente 
utilizado na indústria da borracha e a carga mais utilizada em borrachas fluoradas é o 
negro de fumo. Neste trabalho será acrescentado à formulação tradicional a lã de 
rocha, uma fibra inorgânica com propriedades interessantes obtidas de rochas 
basálticas. Ela apresenta bom desempenho em alta temperatura e pressão. Existem 
alguns estudos sobre ela em termoplásticos, porém poucos são encontrados em 
borrachas. 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, em phr, no 
equipamento misturador aberto de rolos, a 50°C. As formulações foram avaliadas de 
forma preliminar quanto ao aspectos reométricos e morfológicos. A avaliação 
reométrica visa investigar o impacto gerado pelo uso do sistema dual de cargas na 
cura da borracha. A avaliação morfológica avalia a interação entre a fibra e a matriz 
na superfície fraturada do material e foi feita através da análise de Microscopia 
Eletrônica de Varredura. Os resultados preliminares mostraram que a adição do 
sistema dual de cargas reduz o tempo de cura, sugerindo que a adição de cargas faça 
com que a cura aconteça mais rapidamente, ou seja, interferem na cinética da reação. 
A variação do torque é significativamente maior nas formulações com cargas 
comparada a borracha sem carga, sugerindo então que a adição de cargas aumenta 
as ligações cruzadas do sistema. Na análise morfológica, é observada interação entre 
a lã de rocha e a borracha fluorada, e boa dispersão das fibras na matriz.  
Palavras- chave: borracha fluorada, análise reométrica, análise morfológica. 
 
REFERÊNCIA: 
[1] GABRIEL, Cléverson F.S. et al. Vulcanization kinetic study of different nitrile rubber 
(NBR) compounds. Macromolecular Symposia, v. 344, n. 1, p. 22–27, 2014. 
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Os dutos flexíveis, utilizados para o transporte de fluidos (petróleo, fluidos de injeção 
e gases) inerentes à exploração do petróleo, são formados por camadas de aço e de 
materiais poliméricos. Esses dutos precisam ter resistência mecânica para suportar 
as cargas e pressões impostas pelos movimentos marítimos e das instalações 
flutuantes. O poli(fluoreto de vinilideno) (PVDF) é utilizado na fabricação da camada 
de pressão interna de dutos flexíveis offshore e tem como função manter a 
estanqueidade do fluido em condições mais severas de operação. Como faz parte 
do duto, também está submetido às cargas mecânicas impostas a ele. Nesse 
contexto, uma nanocarga - montmorilonita organicamente modificada (OMMT), foi 
adicionada a um grade de PVDF já utilizado como camada de pressão interna em 
dutos flexíveis, com o objetivo de avaliar a sua influência nas propriedades 
mecânicas do (nano)compósito final, através de ensaios de resistência à tração. 
PVDF puro e PVDF com 3% (m/m) de OMMT foram processados em uma extrusora 
dupla rosca corrotacional da Tecktril, em condições de perfil de temperatura e de 
velocidade da rosca estabelecidas. Em seguida, os corpos de prova foram 
estampados a partir de placas obtidas por moldagem por compressão. Os resultados 
mostraram que houve um aumento no módulo elástico, confirmando que, nas 
condições de processamento aplicadas, houve uma dispersão eficiente da 
nanoargila na matriz de PVDF. 
 
Palavras- chave: Dutos flexíveis; Poli(fluoreto de vinilideno); Propriedades 

mecânicas.  

 
REFERÊNCIA: 
[1] BERGE, S.; GLOMSAKER, T.. Robust Material Selection in the Offshore Industry-
Flexible Risers. SINTEF Materials and Chemistry, Marintek. Noruega. 2004. 
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RESUMO: 

Os compósitos são arranjos de dois componentes distintos que se unem formando um 
material multifásico e heterogêneo com propriedades diferenciadas. O material 
produzido contém duas fases denominadas como: a matriz e a carga. A matriz é 
considerada a fase contínua e comumente é menos rígida e resistente. A carga é a 
fase descontinua, porém é mais resistente e rígida. Com o objetivo de obter um 
produto final com melhores propriedades mecânicas e térmicas, a carga necessita ter 
uma boa compatibilidade química com a matriz polimérica, favorecendo a sua 
dispersão e permitindo que o material final tenha características superiores aos seus 
componentes iniciais. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é avaliar a influência 
de diferentes tipos de agentes compatibilizantes (polietileno graftizado com anidrido 
maleico – PEAD-g-AM e o PEBD-g-AM) na interação entre as fases de polietileno de 
baixa densidade (PEBD) e óxido de nióbio (Nb2O5), para aplicação no setor de 
embalagens. Os materiais foram processados em extrusora dupla rosca TeckTril, em 
condições de processo pré-estabelecidas. Os ensaios preliminares realizados foram: 
ensaio de resistência à tração e análise termogravimétrica (TGA). Os resultados 
revelaram que a utilização do compatibilizante PEAD-g-AM levou à produção de um 
material mais rígido (maior módulo elástico) e com maior estabilidade térmica, 
sugerindo que com o uso desse compatibilizante ocorreu uma maior interação entre 
as fases polímero/carga.  
Palavras- chave: PEAD; Óxido de nióbio; Compósito; Agente compatibilizante; Embalagens. 
 
REFERÊNCIAS: 
 
[1] SHERIL, R.V.; MARIATTI, M.; SAMAYAMUTTHIRIAN, P.. Single and hybrid 
mineral fillers (talc/silica and talc/calcium carbonate)‐filled polypropylene composites: 
Effects of filler loading and ratios. Journal Of Vinyl And Additive Technology. [s.I], 
p. 160-167. ago. 2014. 
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RESUMO: 
 

As nanopartículas de prata são promissoras na geração de embalagens ativas devido 
ao seu amplo espectro antimicrobiano. No entanto, seu potencial toxicológico limita 
sua aplicação mais ampla de forma que o uso de sistemas core-shell pode gerar 

materiais com melhores propriedades biológicas [1]. Assim, este trabalho visou avaliar 
a germinação de alface e pepino na presença de nanopartículas de (I) óxido de 
zircônia, (II) prata e (III) core-shell Zr/Ag, nas concentrações de 1, 2 e 3 mg/mL. Para 

tal, 10 sementes para cada amostra foram germinadas sobre papel filtro em uma caixa 
germinadora com 12 horas de luz/12 horas sem luz e umidade de 50%. Nos primeiros 
7 dias, foi possível observar que (II) tiveram efeito retardante na germinação, enquanto 

a presença de (I) acelerou esse processo. Já as partículas (III) atrasaram a 
germinação das sementes de alface, mas não as de pepino. Após 14 dias, 
praticamente todas as sementes estavam germinadas. Em relação ao tamanho dos 
brotos após 15 dias observou-se que as partículas estimulam o crescimento, tanto do 

alface quanto do pepino. Todavia, não houve alteração significativa na biomassa seca, 
indicando que os brotos apresentavam-se mais delgadas, ou que as partículas 
adicionadas estimularam a captação de água na estrutura da planta. Foi feita também 

uma avaliação por energia dispersiva de raios X (EDS) após a queima de sementes e 
brotos de pepino. Comparando com o controle, a presença das partículas fez com que 
o componente nutricional das plantas fosse rigorosamente alterado, reduzindo o teor 

mássico de íons como ferro, cálcio e magnésio, ademais, pode-se determinar que 
houve a incorporação de prata e zircônio nos brotos. Os resultados indicaram que o 
uso das partículas core-shell é uma maneira promissora para a redução da 

ecotoxicidade de sistemas ativos a base de nanopartículas de prata. 
 
Palavras-chave: germinação, nanopartículas, core-shell. 
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RESUMO: 

Compósitos de fibras naturais vêm sendo bastante utilizados, entretanto apresentam 
algumas desvantagens, tais como elevada tendência à absorver umidade e 
propriedades mecânicas indesejáveis, devido à baixa interação entre as fases fibra e 
matriz polimérica [1,2]. Com o objetivo de melhorar as propriedades finais dos 
compósitos à base de polímero/fibras naturais, tratamentos químicos podem ser 
realizados na fibra. Assim, o presente trabalho tem como meta combinar os processos 
de mercerização e branqueamento, a fim de verificar as mudanças na eficiência da 
adesão da fibra de coco na matriz de polietileno de alta densidade (PEAD). A 
propriedade avaliada foi a resistência ao impacto. O tratamento foi realizado com a 
fibra previamente moída, sendo este constituído por 3 etapas: lavagem em água 
destilada, mercerização com NaOH 5% e branqueamento com H2O2 6% m/v. As fibras 
tratadas e não tratadas foram adicionadas ao PEAD nos teores de 5, 10 e 15%, m/m. 
O processamento foi realizado em extrusora TeckTril, dupla rosca corrotacional. Em 
seguida, os materiais produzidos foram injetados em máquina Arburg para a obtenção  
dos corpos de prova para o ensaio de resistência ao impacto (ASTM D256). Análise 
de microscopia eletrônica de varredura (MEV) também foi realizada para a avaliação 
do nível de intereção entre as fases. Os resultados mostraram que os compósitos com 
a fibra tratada, em todas as composições analisadas, apresentaram os maiores 
valores de resistência ao impacto, sinalizando a maior interação entre a fibra tratada 
e a matriz plástica. Tais resultados corroboram as imagens obtidas nas micrografias 
MEV. 
Palavras-chave: Compósitos poliméricos; Fibra natural; Tratamento químico.  
REFERÊNCIAS:(M.R. et al., 2019; VENKATARAJAN; ATHIJAYAMANI, 2020) 
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Nanocompósitos elastoméricos de silicato em camadas tem despertado interesse industrial 
e acadêmico devido as propriedades que podem ser obtidas com baixo teor de silicato e 
também devido a disponibilidade comercial de diferentes silicatos em camadas. [1, 2, 3]. A 
fluoromica Somasif ME-100 ou ME-100 é uma mica sintética, um filossilicato expansível 
que em presença solução aquosa se esfolia formando nanocompósitos com matriz 
polimérica [4]. O copolímero de butadieno-estireno (SBR) é um elastômero sintético muito 
utilizado pela indústria de pneus e de borracha de maneira geral e está disponível na forma 
de látex, o que permite que ele seja misturado com a suspensão aquosa de argila seguida 
pela coagulação para produzir nanocompósitos [5]. Os elastômeros diênicos como o SBR 
são susceptíveis a degradação (“envelhecimento”), ou seja, passam por um processo 
químico complexo que ocorre sob influência de calor, oxigênio, luz, ozônio, tensão 
mecânica, etc, e resulta em modificações das propriedades químicas e físicas, as quais são 
dependentes também do tempo [6]. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi produzir 
nanocompósitos de SBR com mica ME-100 (0, 2, 4, 6, 8 e 10) phr (partes por 100 partes 
de resina) utilizando uma nova metodologia, ou seja, partindo da coagulação do látex de 
SBR já com a nanocarga sintética ME-100 e estudar as propriedades mecânicas e a 
densidade de ligações cruzadas antes e após o envelhecimento acelerado. Os resultados 
mostraram que o processo de envelhecimento oxidativo dos nanocompósitos promoveu um 
discreto aumento da densidade de ligações cruzadas 
o que gerou uma estrutura em rede fortemente ligada, tornando o material mais rígido. 
Palavras Chave: SBR, mica ME-100, envelhecimento. 
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RESUMO: Os asfaltenos constituem a fração mais polar e pesada do petróleo. A 
agregação de moléculas de asfaltenos pode obstruir poros no reservatório, além de 
causar bloqueios em colunas e linhas de produção. Logo, o estudo do seu 
comportamento de fases, incluindo o onset de precipitação dos asfaltenos, é de 
grande importância para a indústria do petróleo. Variações de pressão, temperatura e 
composição química podem desestabilizar os asfaltenos ocasionando a sua 
precipitação. Contudo, as medidas de onset são realizadas majoritariamente em 
condições ambiente, o que não representa a realidade de pressões dos reservatórios. 
Por isso, o LMCP/UFRJ colocou em operação uma unidade para determinação de 
onset de precipitação dos asfaltenos sob alta pressão e alta temperatura (unidade 
HPHT). Na unidade, além de amostras de petróleo, podem ser avaliados sistemas 
modelos (SM). O SM foi composto de asfaltenos insolúveis em n-pentano (C5I) 
extraídos do petróleo P01. A fração foi utilizada para a preparação de solução-modelo 
1,0% m/v em tolueno. O agente floculante utilizado na unidade HPHT foi o propano, 
nas pressões de 100 e 300 bar. O início da precipitação foi monitorado por um 
espectrômetro de infravermelho próximo (FT-NIR). Após as determinações iniciais 
adicionou-se ao SM 0,1% m/v de policardanol de alta conversão. O policardanol é 
polimerizado através do cardanol obtido do líquido da castanha de caju. Existe na 
literatura uma discussão sobre a atuação do policardanol como agente estabilizante 
de asfaltenos. Experimentalmente observou-se que o onset do SM é menor do que do 
petróleo P01 em condição ambiente. Contudo, ao se considerar a variação de pressão 
e composição esse comportamento se altera, com o SM mais estável que o petróleo 
P01. Ao se adicionar o policardanol o onset determinado nos sistemas foi ainda menor. 
Logo, nesses ensaios, o policardanol apresenta ação floculante. Um menor valor de 
onset está relacionado a um menor volume do titulante (propano) para desestabilizar 
os asfaltenos em uma mesma massa de amostra. Na comparação entre as duas 
tomadas a alta pressão a 300 bar o comportamento de fases dos asfaltenos mostrou-
se mais estável com ou sem a adição de policardanol. 
Palavras- chave: asfaltenos; comportamento de fases; policardanol. 
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RESUMO: 

 

O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar [1], resultando na geração 
em larga escala dos resíduos fibrosos. Uma alternativa que vem ganhando destaque 
nos últimos anos é o uso das fibras de bagaço de cana-de-açúcar (BC) como reforço 
em materiais compósitos [2]. Essa utilização está relacionada à preocupação 
ambiental devido aos impactos do descarte inadequado deste material, além da sua 
composição e baixo custo de fabricação [2]. O amido termoplástico (TPS) é um 
polímero biodegradável e de baixo custo, obtido após o amido nativo passar pelo 
processo de gelatinização (processamento na presença de plasticantes, 
cisalhamento e temperaturas entre 90 e 180 °C). Porém, apresenta baixa 
propriedade mecânica quando comparado a polimeros sintético [2]. Nesse projeto, 
foram preparados os compósitos de TPS e BC por extrusão e moldagem por 
compressão. Foram avaliados o efeito do uso de fibras com diferentes faixas de 
tamanho e do teor de fibras sem tratamento nas propriedades dos compósitos. As 
faixas de tamanho usadas foram: < 0,595 mm, 0,595 - 0,297 mm, 0,297 - 0,250 mm 
e > 0,250 mm; e os teores de 10, 20, 30 e 40 % em massa (m/m). Os compósitos de 
TPS com 10% m/m de BC com diferentes tamanhos apresentaram propriedades 
mecânicas similares às do TPS. No entanto, o compósito com fibras com menor 
tamanho (< 595 mm) apresentou tendência a obter melhores propriedades 
mecânicas. A estabilidade térmica semelhante a do TPS. Foram então preparados 
compósitos com 20, 30 e 40% m/m de fibra (< 595 mm). Foi observado uma 
tendência de aumento nos valores de tensão máxima e módulo de elástico com o 
aumento no teor de fibras no compósito. O Compósito com 40 % m/m de BC 
apresentou um aumento de 100 % na tensão máxima, de 610 % no módulo elástico 
e de 10 °C na estabilidade térmica em relação ao TPS puro. 
 
Palavras- chave: Bagaço de cana-de-açúcar; amido termoplástico; compósitos 
poliméricos.  
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As etapas de perfuração, e tamponamento e abandono de poços geotérmicos após o 
fim da produtividade, exigem maior atenção na indústria petrolífera devido aos 
aspectos econômicos e ambientais. A perfuração gera grande volume de cascalhos e 
fluidos de perfuração como resíduos, já o tamponamento e abandono requer o 
isolamento total do poço. Esse isolamento é realizado convencionalmente pelo 
cimento Portland que ao longo prazo apresenta falhas nesse processo. Visando 
fornecer possíveis soluções para o que foi apresentado, esse trabalho reutilizou o 
cascalho gerado como resíduo na perfuração do poço de petróleo para produção de 
compósitos epoxídicos. Este estudo avalia o efeito do envelhecimento e o teor de 
cargas dos compósitos resina epóxi/cascalho em água salina 3,5% no ensaio de 
flexão com finalidade de um possível material para substituir o cimento na etapa de 
abandono de poço. O preparo dos compósitos resina epóxi/cascalho foram nas 
proporções 100:0; 80:20; 50:50; 30:70 em cura ambiente por 15 dias e pós cura à 80 
°C por 24h. Os compósitos foram imersos em água salina 3,5% por 7 dias. Foi 
realizada análise mecânica de flexão segundo a ASTM D790-03 dos compósitos 
preparados. Os valores de resistência a flexão foram maiores que o cimento padrão 
usado na cimentação. Os módulos de flexão aumentaram proporcionalmente ao 
acréscimo do teor de cascalho, enquanto a resistência a flexão seguiu a tendência 
inversa. O efeito do envelhecimento diminuiu o módulo e resistência a flexão para os 
compósitos curados a temperatura ambiente e um aumento para os compósitos pós 
curados, além da diminuição do alongamento na ruptura de todos os compósitos.  
Palavras- chave: Abandono de poço; Resina epóxi; Cascalho.  
 
ASTM - American Society for Testing and Materials. ASTM D 790 – 03.  Standard Test 
Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical 
Insulating Materials, p. 1-11, 2003. 
 
LU, S.; WANG, X.; MENG, Z.; DENG, Q.; PENG, F.; YU, C.; HU, X.; ZHAO, Y.; KE, 
Y.; QI, F. The mechanical properties, microstructures and mechanism of carbon 
nanotube-reinforced oil well cement-based nanocomposites. RSC Adv., n. 9, p. 
26691–26702, 2019. DOI: 10.1039 / C9RA04723A 
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RESUMO: 

As misturas poliméricas são uma classe de materiais que desperta o interesse 
de diversos setores industriais, graças à possibilidade de balancear propriedades que 
não são encontradas em polímeros puros. A maior parte dos sistemas poliméricos são 
imiscíveis e necessitam de compatibilização para apresentarem características 
atrativas ao mercado [1]. Diante disso, o trabalho tem como motivação gerar novos 
compósitos funcionais ao mercado de embalagens através da mistura polimérica de 
fibras de PET (descartadas de cabos de ancoragem de plataformas offshore) e 
polietileno de alta densidade (HDPE) em extrusora dupla rosca, com composição de 
10% m/m de fibra, e velocidade da rosca como variável. Além disso, o trabalho está 
alinhado à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei Federal que exige que 
as empresas brasileiras sejam responsáveis pelo destino adequado dos materiais 
após o término do seu ciclo de utilização, o que possibilita a reciclagem de cerca de 
70.000 toneladas de cabos de ancoragem no Brasil. O trabalho avaliou o efeito 
compatibilizante do HDPE graftizado com anidrido maleico na interação entre as fases 
da mistura. Tal avaliação foi realizada através de Análise de Índice de Fluidez (MFI), 
que mostra a incorporação do compatibilizante proporciona um aumento na 
viscosidade do material, fato mais pronunciado quando processado com menor 

velocidade da rosca (≅ 39% de aumento). Ademais, foi determinado o tempo de 
residência de cada composição através de um sistema ótico desenvolvido pelo grupo, 
que evidenciou que a adição do compatibilizante diminui o tempo de residência do 
material na extrusora, o que pode ser justificado pela maior interação entre as fases 
da mistura e, consequentemente, aumento do atrito entre a massa polimérica e as 
roscas da extrusora. Análises térmicas e mecânicas estão em andamento para 
observar o efeito sinérgico obtidos nas propriedades da mistura polimérica. 

 

Palavras- chave: Misturas poliméricas; polietileno; poliester.  
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RESUMO: 

Devido ao baixo custo de produção e propriedades distintas, os plásticos 
possuem uma vasta aplicação. É estimado um uso global de  mais de 260 milhões de 
toneladas de plástico por ano, tal qual é a dimensão de seu impacto ambiental. O 
estudo da biodegradabilidade de polímeros é emergencial visando a diminuição dos 
impactos ambientais, tendo em vista que, os polímeros sintéticos, ao serem 
descartados, sofrem apenas degradação mecânica, transformando-se em 
microplásticos e afetando principalmente a vida marinha, além de demandar centenas 
de anos de degradação completa, enquanto que os polímeros biodegradáveis são 
degradados por meio de ações de microorganismos em um período de tempo 
extraordinariamente menor[1]–[3]. O presente estudo visa possibilitar  análises de 
novos materiais biodegradáveis e de fonte renovável a partir da implantação do 
método de análise de biodegradação de polímeros no laboratório de biopolímeros 
(LaBioPol) do IFSP- Campus Itapetininga. Foi feita a validação da análise de 
biodegradação em solo simulado, essa que tem como principal elemento de estudo a 
variação da perda de massa do material. Foi avaliado a qualidade do sistema por meio 
da degradação mecânica da celulose, sendo validada através da perda de massa e 
propriedades mecânicas. Os resultados mostraram que os componentes e proporções 
de formulação do substrato é eficaz para esse tipo de análise. 

Palavras- chave: biodegradabilidade; impacto ambiental; biopolímeros.  
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RESUMO: 

O ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C, é um importante antioxidante 
e ingrediente alimentar, sendo manipulado em larga escala na indústria alimentícia, 
cosmética e farmacêutica. Apesar da sua presença em diversos produtos, o ácido 
ascórbico é uma substância altamente sensível as condições ambientais e é 
facilmente degradado, acarretando a utilização de elevadas concentrações para 
garantir a quantidade desejada de ácido ascórbico durante toda a vida útil dos 
produtos. Assim, diversos mecanismos de encapsulamento (lipossomas, 
ciclodextrinas e nanopartículas de quitosana) foram propostos na literatura para 
proteger o ácido ascórbico da degradação [1]. No presente trabalho, foram obtidas 
nanopartículas de gelatina com o intuito de encapsular a vitamina C. As partículas 
foram sintetizadas por desolvatação em duas etapas utilizando a acetona e reticuladas 
com tripolifosfato (TPP). O ácido ascórbico foi incorporado nas partículas em 
concentrações de 10, 20 e 30% m/m em relação à massa da gelatina. Os tamanhos 
das nanopartículas foram medidos por meio de espalhamento dinâmico de luz (DLS), 
apresentando para todas as amostras um perfil monodisperso com tamanhos em 
torno de 200 nm. As partículas foram avaliadas quanto às suas cargas superficiais, 
apresentando em média um valor de +7 mV em uma solução com pH igual a 5. Foi 
analisada, também, a eficiência de retenção de ácido ascórbico dentro das 
nanopartículas, através da espectroscopia na região do ultravioleta-visível (UV-vis), 
apresentando valores próximos de 70%. Para avaliação da capacidade de proteção 
do ativo, foi analisada a atividade antioxidante dos sistemas utilizando o reagente 
DPPH (2,2 difenil-1-picril-hidrazil) antes e após uma exposição ao calor. Foi 
constatado uma menor variação da atividade antioxidante nas amostras com as 
nanopartículas gelatinosas, indicando a propriedade desse material de proteção da 
vitamina C.  
 
Palavras- chave: Vitamina C, encapsulamento, gelatina.  
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RESUMO: 

 
O amido é um polímero natural que apresenta características favoráveis a muitas 
aplicações industriais, por ser de origem renovável, de baixo custo e biodegradável. 
Por ser hidrofílico, o amido, na forma nativa apresenta limitações no desenvolvimento 
de novos materiais dele originados. Uma alternativa para isso são as modificações na 
estrutura do amido, como a acetilação. Na acetilação o polímero é esterificado com 
grupos acetilas formando assim o acetato de amido (AA) pela substituição dos grupos 
hidroxilas por grupos acetilas [1]. Amido de milho foi acetilado em diferentes graus de 
substituição pela reação de esterificação com anidrido acético, ácido acético e ácido 
sulfúrico como catalisador. Foi determinada a ordem da reação pelo método da 
análise integral, definida como de pseudo-primeira ordem por apresentar o fator de 
correlação R2 mais próximo a 1. A partir dos modelos termodinâmicos usados foi 
possível determinar a entalpia de acetilação (-1,33 x 10-2 J.mol-1), temperatura crítica 
(0,0223 K), capacidade calorífica (1,53 x 10-3J.mol-1.K-1) e mudança de entropia (-2,31 
x10-4 J.mol-1.K-1). O amido e acetatos de amido foram caracterizados por 
Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) e 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Nas análises foi comprovada a acetilação 
com o aparecimento da banda em 1740 cm-1, correspondente a carbonila do grupo 
acetil, presença de poros e quebra dos grânulos de amido após a reação de 
acetilação. 
 
Palavras- chave: acetilação do amido; cinética; termodinâmica. 
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RESUMO: 

Nos últimos anos, é crescente a busca por novas formas de garantir a integridade dos 
alimentos, como o uso de embalagens ativas, com o intuito de preservar a qualidade 
do alimento e prolongar a vida  útil  do  produto alimentar. No entanto, existe a 
necessidade de estudos voltados ao comportamento desses novos materiais 
aditivados ao serem descartados indevidamente no meio ambiente. Desse modo, este 
trabalho teve por objetivo estudar a fotodegradação natural de materiais poliméricos 
produzidos a partir de poli(butileno adipato-co-tereftalato) (PBAT) puro e incorporados 
com 5% de óleo essencial de sucupira (Pterodon emarginatus Vogel), destinados a 
embalagens de alimentos. O estudo foi realizado mediante a exposição de 16 
amostras, com área superfícial de 4,5 cm², divididas entre filmes de PBAT puro e 
aditivados com óleo essencial de sucupira, a radiação solar no sertão Pernambucano, 
sendo realizada a retirada de amostras em duplicatas para cada tipo de filme, a cada 
15 dias, para a realização de análises. Para cada uma das amostras foram avaliados 
os parâmetros: massa (m), espessura (δ) e densidade (ρ) antes da exposição solar, 
pelos quais foram realizados testes comparativos, como o cálculo do percentual de 
perda de massa e análise visual das amostras em frações distintas de exposição solar, 
sendo observado inicialmente que a incorporação dos filmes com aditivo natural tende 
a formar filmes mais espessos. Durante o tempo de exposição solar, foi constatado 
que as amostras com o aditivo natural foram perdendo gradativamente, com o passar 
do tempo, a coloração e o cheiro. Por meio do cálculo percentual de perda de massa 
para os filmes puros e aditivados (8,32% e 3,28%, respectivamente), juntamente com 
a análise visual das amostras, foi constatado que a incorporação com o óleo essencial 
de sucupira promoveu aos filmes uma maior resistência a fotodegradação, retardando 
o processo de degradação do material. 
Palavras- chave: Embalagens ativas; Fotodegradação natural; PBAT.  
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RESUMO: 
 
PBAT é um polímero biodegradável, flexível e com elevada elongação. Estas propriedades 

permitem que seja considerado um polímero promissor para inúmeras aplicações. A adição 
de cargas permite produzir compósitos, que melhoram as propriedades do polímero 
precursor, dependendo do tamanho e tipo de carga (inorgânica ou orgânica) podemos 

obter nano ou microcompósitos, reduzindo custos e melhorando a biodegradabilidade do 
polímero, como é no caso da celulose, em forma de nanocelulose (nCE) e microcelulose 
(mCE)[1]. Neste trabalho foi avaliado o efeito da nCE e mCE na matriz de PBAT. Os 

nano/microcompósitos foram preparados a partir de um concentrado de PBAT com carga 
(80/20-m/m%), que foi misturado com PBAT puro por extrusão (160°C a 60 rpm) obtendo-
se os compósitos em forma de filmes com 1, 3 e 5% de carga (para nCE e mCE). A 

avaliação dos compósitos foi realizada através das análises de ressonância magnética 
nuclear (RMN) e reologia. Na avaliação por RMN foi observado que o PBAT apresentou 
duas curvas a primeira relacionada à fase amorfa e a segunda atribuída à estrutura 

cristalina. Para os nanocompósitos se observou que algumas curvas de domínio exibiram 
alargamento (1 e 3%) ou estreitamento (5%). A primeira curva do PBAT desapareceu em 
todos os nanocompósitos e a segunda curva foi deslocado para tempos mais altos. No 

caso dos microcompósitos todas as curvas de domínio apresentaram um alargamento 
atribuido à contribuição da mobilidade molecular do hidrogênio devido ao agrupamento de 
porções amorfas da mCE, sendo mais evidente para 5%. Na reologia, a viscosidade 

complexa (*) para o compósito com 3% de carga (nCE e mCE) aumentou comparado ao 
PBAT puro até 10-1 Hz, após deste valor, a (*) para o PBAT-mCE3 decresce 
significativamente. No caso de nCE5 e mCE1, se observou que a variação da (*) foi 

similar ao PBAT puro, porém para o nCE1 e mCE5 a (*) apresentou valores menores 
que o PBAT puro em toda a faixa de análise. O material está sendo projetado para 
aplicação na fabricação de embalagens biodegradáveis. 
 
Palavras-chave: PBAT, nanocompósito, microcompósito. 
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Hidrogéis são materiais poliméricos formados por uma rede tridimensional reticulada 
contendo de 10% a 98% de fluidos, gerando uma estrutura inchada e altamente 
porosa. O teor de intumescimento depende da relação entre o número de cadeias 
poliméricas hidrofílicas e hidrofóbicas e do grau de reticulação. A polivinilpirrolidona 
(PVP) é um polímero volumoso, anfifílico e biocompatível, sendo  muito utilizado na 
indústria farmacêutica. A irradiação por micro-ondas pode ser utilizada para 
reticulação de hidrogéis usando uma combinação de reagentes poliméricos. O método 
possui vantagens como o baixo consumo de energia, atribuindo ao processo o 
conceito de química verde, e pode ser facilmente introduzido na fabricação industrial 
de hidrogéis[1]. Neste trabalho foram utilizados o polímero PVP K-90 (Sigma Aldrich) 
e o polissacarídeo ágar (Synth) para a síntese de hidrogel por reticulação via radicais 
livres, induzida por reator microondas (Anton Paar, Monowave 300, 850W) e 
comparada com aquecimento convencional. A síntese foi realizada em meio aquoso 
com 2% (m/m) de PVP, 1% de ágar e iniciador KPS (0,16% e 0,33% em relação a 
massa de PVP+ágar). A reação conduzida em micro-ondas por 2 minutos, a 90°C, 
resultou em um hidrogel com fração gel de 84 ± 2% e intumescimento de 651 ± 41%. 
A morfologia do hidrogel foi analisada por MEV, podendo-se observar uma alta 
porosidade. Ademais, foi incorporado ao hidrogel o extrato natural de folhas de 
Goiabera Serrana (Acca sellowiana (O. Berg) Burret), que possui atividade 
antibacteriana e antioxidante[2], resultando em um produto passível de aplicação 
biomédica. Portanto, conclui-se que a reticulação via micro-ondas propicia a formação 
de um hidrogel com caracteristicas desejáveis e um material apto de ser aplicado para 
fins biomédicos. 
 
Palavras- chave: Hidrogel; reticulação; micro-ondas.  
REFERÊNCIAS: 

[1] MEENA, R; LEHNEN, R; SAAKE, B. - Microwave-assisted synthesis of 

kC/Xylan/PVP-based blend hydrogel materials: physicochemical and rheological 
studies, Cellulose 21, 553–568 (2014). 
[2] SANTOS, P.H. et al. - Antioxidant and antibacterial compounds from feijoa leaf 
extracts obtained by pressurized liquid extraction and supercritical fluid extraction, 
Food Chemistry,v. 344, (2021) 

24

https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-013-0155-5#auth-Ramavatar-Meena
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03088146
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03088146/344/supp/C


   

15ª Semana de Polímeros Professora Eloísa Mano 
16,17 e 18 de novembro de 2021 

Instituto de Macromoléculas/ UFRJ 

 
 
 
 
 
 
 

Influência da Sequência de adição sobre as 
propriedades de misturas de Borracha Natural (NR) 

e copolímero de Estireno-Butadieno (SBR) 
 

Steffany dos Santos Gomes1, Thiago Castro Lopes2, Leila Léa Yuan Visconte1 
1Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano – UFRJ 

2Universidade Federal do Rio de Janeiro 
steffanygomes@ima.ufrj.br 

RESUMO: 

As misturas de elastômeros são amplamente utilizadas para suprir demandas de 
propriedades, necessitando de um processo de vulcanização utilizando enxofre e 
aceleradores. Quando esses aditivos apresentam uma maior afinidade por uma das 
fases da mistura, resultam em diferenças no grau de reticulação de cada fase, 
afetando as propriedades. De forma a avaliar esse efeito em misturas NR/SBR, 
diferentes modos de incorporação dos aditivos foram adotados no preparo das 
formulações. Portanto, a pesquisa tem por objetivo analisar as propriedades das 
misturas NR/SBR após a adição dos aditivos de quatro maneiras distintas [1], 
utilizando como acelerador o composto sintetizado Bis(4-
Metilfenilditiocarbimato)Zincato(II) de Tetrabutilamônio – ZNIBU. A formulação 
utilizada (em phr) foi: NR ou SBR puras (100) – Mistura NR(50) / SBR(50); óxido de 
zinco (3,0); ácido esteárico (2,0); aminox (2,5); enxofre (1,5) e acelerador (4,6)1; as 
composições foram feitas em misturador de rolos e submetidas à análise reométrica 
em curômetro e a ensaios mecânicos. Até o momento, três misturas foram obtidas: 
NR pura, SBR pura e Mistura NR/SBR A1, na qual as borrachas foram misturadas 
primeiro, adicionando os aditivos posteriormente[1]. As análises reométricas e 
ensaios mecânicos mostraram que o ZNIBU possui uma preferência pela borracha 
NR favorecendo seu grau de reticulação, pois a reometria para esta composição 
apresentou maiores valores de torque, maior velocidade de cura e melhor 
desempenho mecânico. Isso refletiu na mistura A1 que, apesar de apresentar 
resultados intermediários entre as borrachas, mostrou características mais próximas 
às da composição NR. Espera-se que os diferentes modos de incorporação exerçam 
grande influência nas propriedades dos diferentes materiais, e que a propriedade de 
interesse possa ser favorecida apenas com o ajuste da ordem de adição dos 
aditivos. 
 
Palavras- chave: Mistura de elastômeros; Aditivos: Ordem de adição; Aceleradores.  
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A infecção do local cirúrgico é uma preocupação após cirurgias ortopédicas, e o 

aumento da resistência aos antibióticos muitas vezes impede sua administração [1]. 

Portanto, o desenvolvimento de compósitos com atividade antibiótica intrínseca pode 

ser uma solução para este problema. Desta forma, a preparação de nanocompósitos 

de PEEK/ZnO pode combinar as boas propriedades mecânicas do PEEK com a 

atividade antibacteriana proporcionada por essa nanopartícula. 

O objetivo do trabalho é preparar nanocompósitos de PEEK com óxido de zinco 

na geometria de flor (fZnO) e na geometria esférica (sZnO). Em seguida, foi avaliado 

como as cargas afetaram as propriedades térmicas e mecânicas da matriz polimérica.  

O compósito com 2,5 wt.% de fZnO apresentou um ligeiro aumento na temperatura 

de degradação (Tonset=273 °C) em comparação à adição de 2,5 wt.% de sZnO 

(Tonset=268 °C), mostrando que a maior razão de aspecto da carga aumentou as 

propriedades de barreira. Por outro lado, as diferentes geometrias não afetaram 

significativamente a temperatura de cristalização e de fusão dos compósitos 

estudados. Isso indica que as cargas não estão afetando o arranjo da cadeia 

polimérica na cristalização. A área da tan delta obtida por DMA para os compósitos é 

semelhante à do polímero puro, mostrando que a dissipação de energia não foi 

afetada pela adição das cargas. Já os valores do módulo de armazenamento para os 

compósitos foram menores em comparação ao PEEK. Embora as cargas não tenham 

melhorado a rigidez do material, elas não estão tornando a matriz polimérica mais 

frágil, o que corrobora os resultados obtidos dos testes mecânicos de flexão. 

Observou-se um ligeiro aumento para a resistência à flexão dos compósitos. sendo 

maior para a adição de fZnO, o que está de acordo com as imagens de SEM 

mostrando uma maior interação das agulhas da geometria flor com a matriz quando 

comparada à geometria esférica. Por fim, pode-se concluir que a maior razão de 

aspecto da fZnO proporcionou uma melhor interação com a matriz polimérica. 

 
Palavras- chave: poly(ether ether ketone);óxido de zinco; implante. 
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RESUMO: 

O óxido de grafeno reduzido (rGO), devido as suas características de ser leve, flexível, 
transparente e absorver 2,3% da luz que nele incide, possui diversas aplicações, entre 
elas, em sensores1. A eletrofiação é uma técnica simples e versátil que oferece 
vantagens na produção de nanofibras a partir de polímeros e rGO, como elevada área 
de superfície, até 3 ordens de grandeza, quando comparadas com microfibras, 
estrutura porosa e a condutividade elétrica, sendo uma estratégia para aumentar a 
sensibilidade e a resposta do dispositivo como sensor2. O poli(fluoreto de vinilideno) 
(PVDF) é um fluoropolímero termoplástico, semicristalino, solúvel em solventes 
orgânicos, possui grande estabilidade térmica, alta resistência mecânica e boa 
processabilidade, além de ser leve e flexível3. Diante disso, o objetivo é desenvolver 
nanofibras de PVDF com rGO, a partir da eletrofiação, visando a aplicação em 
sensores de gases e dispositivos piezoelétricos. A morfologia das nanofibras foram 
analisadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), mostrando condições 
favoráveis para aplicação em sensores, como uniformidade em relação ao diâmetro 
ao longo da fibra, dimensões compatíveis ao tamanho do eletrodo e cobertura 
superficial. 
 
Palavras- chave: Eletrofiação; nanofibras poliméricas; nanogeração. 
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RESUMO: 

 

A pandemia da COVID-19 tem revelado registros alarmantes, não apenas de casos 

confirmados e óbitos, mas também da quantidade de resíduos plásticos gerados, 

principalmente os equipamentos de proteção individual (EPI) pós uso. 

Em especial, em hospitais, o potencial protetor dos plásticos é indiscutível. A maioria 
dos dispositivos usados em hospitais para salvar vidas, especialmente em se 
tratando da COVID-19, são feitos total ou parcialmente de plástico. Alguns exemplos 
são seringas, tubos, cânulas, termômetros, oxímetros, respiradores, dentre muitos 
outros. No corpos das vítimas, em geral, pelo menos um saco impermeável (feito de 
plástico) é usado para evitar o vazamento de líquidos e secreções [1]. Outra 
aplicação muito importante do plástico é como agente espessante em álcool em gel, 
e em testes confirmatórios da COVID-19. 

O aumento da quantidade de resíduos gerados tem sido tremendo desde o início da 

pandemia. Só no Brasil, estimativas mostram que mais de 85 milhões de máscaras 

faciais podem ser descartadas por dia [2]. Tais resíduos descartados em locais 

inadequados acabam, de uma forma ou de outra, destinados a corpos d'água seja 

pela ação do vento, águas pluviais, sistemas de drenagem e águas residuais, 

causando danos à flora e fauna aquáticas.  

É indispensável encontrar, de forma urgente, um ponto comum nas discussões 

relacionadas ao plástico, envolvendo meio ambiente, saúde e economia.  

 
Palavras- chave: Plástico; COVID-19, problemas sócio-ambientais.  
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RESUMO: 

 
Diversas estratégias podem ser utilizadas na tentativa do tratamento de lesões de 
queimaduras cutâneas, dentre as quais, destaca-se o uso de curativos a base de 
hidrogel em virtude de seu processo de cura úmida de feridas. Nessa classe, 
sobressaem os hidrogéis a base de quitosana devido as boas características dessa 
matriz que incluem sua elevada biocompatibilidade, atividade antimicrobiana e 
capacidade de atuar como um carreador para veiculação local de ativos1,2 Sendo 
assim, o objetivo deste trabalho foi obter arcabouços a base de hidrogel de quitosana 
(CS) reticulado com tripolifosfato (TPPO), contendo carbonato de cálcio (CaCO3) 
oriundo da casca de ovo e/ou tripeptídeo de colágeno (Tcol) para a regeneração da 
pele queimada. Para a obtenção dos sistemas fixou-se a concentração da CS em 
1%m/m e utilizou 1 e 2% m/m do (CaCO3) e/ou 5% do Tcol m/m ambos em relação a 
massa de CS. Os arcabouços obtidos foram caracterizados quanto a 
citocompatibilidade e adesão celular de fibroblastos L929, inchamento e grau de 
porosidade, observou-se que os sistemas apresentaram alta viabilidade celular e 
porosidade média em torno de 70%. A adição do Tcol não alterou o grau de 
porosidade, inchamento e citocompatibilidade dos géis mas, elevou a adesão célular 
de fibroblastos no arcabouço. O CaCO3, por sua vez, tendeu a reduzir levemente a 
porosidade e inchamento dos géis sem alterar suas propriedades biológicas. 
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Fibras eletrofiadas condutoras se destacam na engenharia tecidual (TE) devido à 
similaridade com a matriz extracelular, manutenção das atividades bioelétricas do 
tecido e possibilidade de estimulação externa. Porém, polímeros condutores não são 
facilmente eletrofiados, sendo assim necessária a mistura com outros polímeros não 
condutores para que o processo seja possível [1]. Essa mistura apresenta desafios, 
uma vez que os polímeros condutores possuem uma insolubilidade intrínseca, que 
pode ser contornada através da dopagem com ácidos funcionalizados de cadeia 
longa, ou da substituição na cadeia principal [2]. Neste trabalho, será apresentado o 
desenvolvimento de mantas eletrofiadas condutoras constituídas por blendas 
poli(ácido láctico) (PLA) e diferentes polianilinas para a futura aplicação em TE em 
conjunto com a eletroterapia. As polianilinas (polianilina, poli(o-etoxianilina) e poli(o-
metoxianilina)) foram sintetizadas através de uma polimerização oxidativa e foram 
caracterizadas quanto sua composição química por Espectrofotometria de UV-Visível 
e Espectroscopia Infravermelho com Transformada de Fourier. As misturas foram 
realizadas em solução de trifluoroetanol com PLA em três concentrações cada, sendo 
1, 5,5 e 10% da massa do PLA para cada polímero condutor dopado. As mantas foram 
caracterizadas por Microscopia Eletrônica de Varredura e espectroscopia de 
impedância. 
 
Palavras- chave: polímeros condutores; eletrofiação; bioengenharia.  
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Líquidos iônicos sulfonatos zwitteriônicos com metilimidazólio (mim.LIZ) ou 

trifenilfosfônio (PPh3.LIZ) como cátions foram misturados com ácido 

dodecilbenzenossulfônico (DBSA) e utilizados como agente co-dopante para a síntese 

de polianilina (PAni) por abordagem de polimerização em emulsão inversa em meio a 

tolueno. A combinação LIZ-DBSA resultou em PANI com valores mais altos de 

condutividade DC (σDC) e a melhor resposta foi obtida com mim.LIZ / DBSA em uma 

razão molar de 1.0, com σDC correspondendo a cerca de 8 S cm − 1. A presença de 

brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB) durante a síntese causou uma melhoria 

adicional da condutividade, atingindo valores tão altos quanto 16,3 e 14,0 para o PANI 

preparado na presença de mim.LIZ e PPh3.LIZ, respectivamente. A eficácia da 

blindagem contra interferência eletromagnética (EMI SE) de amostras PANI 

preparadas com diferentes condições também foi investigada na faixa de frequência 

da banda X. Foi observado um EMI SE melhorado, com atenuação eletromagnética 

de -55 dB para a amostra PANI preparada na presença de CTAB e mim.LIZ / DBSA 

em uma razão molar de 1,0. 
 
Palavras- chave: Polianilina; Polimerização em emulsão; Condutividade elétrica.  
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RESUMO: 

 
A atual crise sanitária do novo coronavírus gerou uma enorme demanda por 

equipamentos de proteção individual, no Brasil e no mundo. Diante dessa situação, 
surgiu no Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ a Chamada Ativa Integrada de 
Extensão e Inovação, dentro do programa institucional de incentivo à inovação – 
PROINOVA e, também, do programa institucional de incentivo às atividades de 
extensão – PROEXTENSÃO na campanha #IFRJcontraCOVID-19, com objetivo de 
doar aos profissionais da linha de frente e demais cidadãos equipamentos de proteção 
individual, para minimizar o contágio da doença. O projeto de produção dos protetores 
faciais (Face Shields) contou com auxílio da impressora GTMax3D Core A2v2, do 
campus Realengo, na produção das testeiras, diminuindo os custos de produção e 
otimizando a quantidade produzida. Além de utilizar filmes de PET-G, com espessura 
de 0,5 mm, filamento de ABS Premium de 1,75 mm de espessura, elástico para casear 
de 18 mm de largura e um furador de papel de 4 furos, para furar os filmes de PET-G 
e facilitar a sua montagem. O projeto das testeiras para a fabricação dos escudos 
faciais foram aperfeiçoados por professores do campus Duque de Caxias, apartir de 
um software aberto de domínio público do modelo RC2 da Prusa Printers [1]. Os 
resultados finais incluem, a doação de mais de 600 unidades de protetores faciais  a 
diversas Instituições nas cidades do Rio de Janeiro, São João de Meriti e no Estado 
do Amazonas (Índios Ianomamis). 

   
Palavras- chave: Covid-19; face shield; impressora 3D.  
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RESUMO: 

O setor de embalagens vem se especializando para atender necessidades cada vez mais 

específicas. Com a finalidade de adequar os materiais existentes no mercado são propostas 

modificações nos polímeros já existentes no mercado. Dentre os polímeros utilizados no setor, 

o polietileno de baixa densidade (PEBD) é um dos mais utilizados. A sepiolita (SEP), devido 

às suas características, pode atuar para o melhoramento do comportamento de barreira. 

Neste estudo, SEP foi adicionada ao PEBD no teor de 3%, m/m.  Com o objetivo de melhorar 

a interação entre a matriz plástica e a SEP, foi proposta uma modificação do sistema  através 

de reação de graftização pelo método de extrusão reativa com anidrido maleico (AM), 

utilizando como iniciador o peróxido de dicumila (DCP), na presença de nanoparticulas de 

SEP. Os materiais foram processados em extrusora dupla rosca TeckTril corrotacional, 

através de um planejamento fatorial do tipo 2k, com triplicata no ponto central. As variáveis de 

processo estabelecidas foram: teores de AM e DCP e o número de elementos reversos de 

mistura no perfil de rosca da extrusora. As variáveis de respostas definidas foram: módulo 

elástico, tenacidade e as temperaturas de início de degradação (TONSET) e de máxima 

degradação (TMÁX). De um modo geral, os sistemas com menor teor de AM, maior teor de 

DCP e um maior número de elementos de mistura reversos apresentaram maiores valores de 

módulo elástico, tenacidade e estabilidade térmica, sinalizando que tais condições 

experimentais levaram a uma maior eficiência na interação entre a matriz plástica e as 

nanopartículas de sepiolita. Esses resultados também sugerem um potencial uso desses 

sistemas no setor de embalagens plásticas. 

Palavras- chave: PEBD; Sepiolita; Extrusão reativa; Compósito; Propriedades.  
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RESUMO: 
Sistemas gelificantes estão sendo utilizados no controle da produção excessiva 

de água em poços produtores em campos petrolíferos, com o objetivo de melhorar a 
extração de petróleo. Esses hidrogéis podem ser à base de poliacrilamida 
parcialmente hidrolisada (HPAM) mais a utilização de um reticulante químico 
inorgânico (1) (2). No presente trabalho, foram utilizados os polimeros comerciais 
FP3330S e FP1430S, ambos produzidos pela Empresa SNF, que possuem massas 
molares de 13x106 e 11x106 Da e graus de hidrólise de 30% e 15%, respectivamente. 
Estes foram solubilizados na concentração de 4250 mg.L-1 em salmoura contendo 
30000 mg.L-1 de sais. O reticulante químico utilizado foi o citrato de alumínio que foi 
sintetizado previamente, de acordo com Fraga e colaboradores (3), a partir da mistura 
de soluções de cloreto de alumínio hexaidratado (15%m em AlCl3) e ácido cítrico 
(50%m). Os teores de citrato de alumínio que foram adicionados nas soluções 
poliméricas foram de 175 a 475 mg.L-1, em relação aos íons alumínio. Estas ficaram 
sob agitação de 40 minutos e, em seguida, as soluções gelificantes foram 
armazenadas em frascos de 50 mL e colocadas em estufa nas temperaturas de 70 e 
85 oC, para os testes de envelhecimento. Por fim, foram realizadas análises reológicas 
dos sistemas gelificantes, com o auxílio do Reômetro Discovery Hybrid III. Os 
resultados mostraram que, para ambas temperaturas, o aumento das concentrações 
de reticulante acarretou no aumento da força gel, logo se teve uma diminuição do valor 
de tandelta (G”/G’). Também foi observado que, para a temperatura mais alta, o grau 
de hidrólise da HPAM influenciou mais que a massa molar.  
Palavras- chave: Hidrogéis, EOR, Citrato de Alumínio 
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RESUMO: 

 
Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, o Brasil é o quinto maior 
produtor têxtil do mundo. Contudo, os resíduos têxteis se destacam por serem um dos 
maiores poluidores do planeta. Este estudo apresenta os resultados parciais do 
processo de reciclagem de resíduos têxteis sintéticos oriundos de fibras poliméricas e 
propõem o fluxo circular de recuperação de matéria-prima com a reutilização do 
material para produção de novos produtos têxteis. O processo proposto é facilmente 
replicável e pode ser reproduzido em grande escala. A metodologia foi iniciada com a 
determinação do material presente no resíduo através do ensaio de composição têxtil 
qualitativo e quantitativo, visando determinar as fibras presentes e seus teores. Com 
base nos valores encontrados de 90,62% poliamida e 9,38% elastano (%, m/m), foram 
realizadas a análise termogravimétrica (TGA) e determinação do índice de fluidez 
(MFI) para caracterização e definição das condições de processamento do resíduo 
têxtil. Dessa forma, os resíduos foram fundidos à temperatura de 250 °C por 10 
minutos, produzindo material de fácil processamento. Em seguida, esse material foi 
triturado, processado em extrusora dupla rosca TeckTril e granulado. Os pellets 
obtidos foram também caracterizados por TGA e MFI. Os resultados das análises, 
antes e após o processamento, indicaram que o material não perdeu a estabilidade 
térmica, o que possibilitou o andamento do projeto com o processamento na extrusora 
de multifilamento para obtenção de um novo fio têxtil.. 
 
Palavras-chave: Resíduo têxtil sintético; Reciclagem têxtil; Fibras poliméricas.  
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RESUMO: 

 
Primeiramente, o presente trabalho tem como objetivo introduzir a temática da 
tecnologia vestível (wearable), citando os dispositivos atualmente em 
desenvolvimento, com destaque para baterias na forma de filmes finos, que são 
dispositivos fundamentais para a invenção de novos têxteis vestíveis autônomos. O 
avanço dessa tecnologia passa pela otimização da camada coletora de corrente 
desses dispositivos, que deve ser altamente condutora, mas ainda assim deve 
apresentar flexibilidade, resistência química e mecânica [1]. Pelos principais fatores 
de maturidade tecnológica e custo, a metodologia mais consolidada na literatura é o 
uso de revestimento com níquel em substratos têxteis de poliéster, em que os 
melhores resultados são obtidos em 3 etapas: modificação de superfície, ativação de 
superfície e metalização por meio de coatings funcionais como proposto pela literatura 
[2]. Lu et al realizaram duas etapas de silanização para modificação de um tecido de 
poliéster. Posteriormente, um revestimento com prata funciona como ativador da 
superfície para aumentar a afinidade do susbtrato com o níquel, e o revestimento de 
níquel age como camada condutora. Esta metodologia foi comparada com a do 
presente trabalho e os resultados mostraram que o método de silanização proposto 
pelos autores foi capaz de obter um rendimento de ganho de massa 40 vezes maior 
que o método empregado na literatura [2]. 
Palavras- chave: wearable, têxteis, revestimentos. 
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O estudo de copolímeros semicondutores do tipo doador-aceitador (D-A) alternados 
tem despertado grande interesse científico, uma vez que as suas propriedades podem 
ser ajustadas por meio de síntese. Dentre eles, se destaca o copolímero de fluoreno 
e benzotiadiazol (F8BT), onde a fração de fluoreno é responsável pela doação de 
elétrons, enquanto a unidade benzotiadiazol é aceitadora. Tal combinação propicia 
uma maior condutividade elétrica, induzindo também fortes interações de 
empilhamento e atuando na diminuição do bandgap1,2. O F8BT do presente trabalho 
foi sintetizado via acoplamento de Suzuki empregando os monômeros baseados em 
dioctilfluoreno-borolano e dibromo-benzotidiazol. Por fim, a mistura foi precipitada em 
metanol e o sólido obtido passou pelo processo de purificação via extração Soxlet com 
vários solventes. 
A análise de TGA demonstrou que o polímero sintetizado apresenta boa estabilidade 
térmica, uma vez que, a temperatura na qual a taxa de degradação é máxima é de 
449 ºC. Já a análise de espectroscopia no UV-Vis confirmou o acoplamento das 
unidades monoméricas, uma vez que exibe as absorções da unidade de fluoreno em 
318 nm e de benzodiatiazol em 450 nm. No que tange a massa molar do polímero, 
esta alcançou Mn de 32052 g/mol e Mw de 67599 g/mol, valores superiores aos obtidos 
por autores que desenvolveram síntese semelhante1. Dessa forma, tem-se que o 
polímero sintetizado se mostra promissor para aplicação em dispositivos 
optoleletrônicos, uma vez que apresenta boa propriedade térmica, emite luz amarelo-
esverdeada como é reportado por diversos autores e possui massa molar adequada 
para a formação do filme para futuro emprego especialmente em dispositivos do tipo 
OLED. 
 
Palavras- chave: polímeros conjugados; polímeros emissores de luz; síntese de 
polímeros. 
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Copolímeros alternados formados por unidades monoméricas doadoras e 
aceitadoras (D-A) de elétrons são capazes de diminuir o bandgap de energia do 
material doador, e permitir uma coleta de luz mais eficiente na região do vísivel, o 
que afeta diretamente no aumento da eficiência de conversão de energia do 
dispositivo. A fusão e planarização dos copolímeros têm sido uma estratégia de 
melhorar as propriedades de absorção de luz e transporte de cargas. Com a 
formação de unidades aromáticas policíclicas fundidas é possível suprimir a rotação 
interanular, aumentar as interações intermoleculares  e permitir uma melhor 
deslocalização de elétrons π1,2. O presente trabalho tem como objetivo a síntese de 
copolímeros do tipo D-A para aplicação em dispositivos fotovoltaicos. O monômero 
dos copolímeros foi sintetizado em duas etapas, iniciado com a reação do composto 
precursor via acoplamento cruzado de Stille para a formação de unidades 
policíclicas fundidas do tipo 4,7-ditienil-2,1,3-benzotiadiazol (DTBT) substituídas com 
unidades de tributil (4- (2-butiloctil) tiofen-2-il). A segunda etapa consistiu na 
bromação. Um estudo a partir do 1H-NMR foi realizado para caracterizar a bromação 
específica no carbono C-2 do anel tiofênico do composto precursor. Os copolímeros 
foram sintetizados via acoplamento cruzado de Stille, no qual apresentaram baixa 
Mn (7000) devido a bromação do monômero em posições não desejadas. Assim, a 
partir do estudo de 1H-NMR foi encontrada uma condição ideal para a bromação 
específica. Novas sínteses serão realizadas para a obtenção de copolímeros do tipo 
D-A, assim como sua caracterização e avaliação das propriedades condutoras. 

 
Palavras- chave: Monômero aceptor; copolímeros D-A; acoplamento de Stille. 
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A modificação química é um método promissor para o desenvolvimento de novos 
biomateriais, alterando sua estrutura, configuração e propriedades, de acordo 
necessidades para aplicações específicas. O uso de tal técnica tornou-se, atualmente, 
um importante mecanismo para a adaptações de polissacarídeos, sendo estes, 
biopolímeros com grandes possibilidades de aplicações [1]. Neste estudo, o 
copolímero pululana-DEAE-poli(Z-L-lisina) (PUL-DEAE-g-PZLL) foi sintetizado via 
polimerização por abertura de anel (ROP) do monômero ε-benzoxicarbonil-L-lisina-N-
carboanidrido (Lis-(Z)NCA), utilizando como agente de transferência de cadeia as 
hidroxilas presentes no polissacarídeo catiônico pululana N,N-dietiletilamina (PUL-
DEAE).  Foram utilizadas diferentes concentrações do monômero, 25 %, 40 %, e 55% 
m/m em relação ao polímero inicial, a fim de obter 3 copolímeros com diferentes 
tamanhos de bloco de poli(Z-L-lisina) (PZLL), de acordo com a metodoliga adaptada 
de Park et al. (2012) [2]. As técnicas de ressonância magnética nuclear 13C (RMN 13C), 
calorimetria diferencial de varredura (DSC) e cromatografia por permeação em gel 
(GPC) foram utilizadas para a caracterização dos três copolímeros de PUL-DEAE-g-
PZLL obtidos. A técnica de RMN 13C permite a identificação dos átomos de carbono 
nas molécula, o GPC foi utilizado para mensurar a massa molecular dos copolímeros 
produzidos e a técnica de DSC foi utilizada para avaliar as propriedades térmicas do 
material. Os resultados demonstram a eficácia da síntese com a enxertia do material 
bem como as diferenças moleculares quando comparadas as diferentes 
concentrações de monômero. Portanto, o material obtido está disposto para futuras 
aplicações e estudos vinculados a liberação controlada de fármacos, dentre outros 
ativos.  
Palavras- chave: Pululana, Poli(Z-L-Lisina), ROP. 
 
Agradecimentos: Ao CNPq e a FAPESP (2019/12490-4), pelo financiamento.  
 
REFERÊNCIAS: 

[1] ZHOU, Y.; PETROVA, S. P.; EDGAR, K. J. Chemical synthesis of 
polysaccharide–protein and polysaccharide–peptide conjugates: A review. 

Carbohydrate Polymers. v. 274, 2021. 
[2] PARK, J. S. et. al. Preparation of Pullulan-g-Poly(L-lysine) and It’s Evaluation as a 

Gene Carrier. Macromolecular Research, v. 20, p. 667-672, 2012. 

39



   

15ª Semana de Polímeros Professora Eloísa Mano 
16,17 e 18 de novembro de 2021 

Instituto de Macromoléculas/ UFRJ 

 
 
 
 
 
 

Uso de hidroxietilcelulose como redutor e 
estabilizante na obtenção de nanopartículas de prata  

 
Marcus Ferreira Filho1, Mariana Amorim de Almeida1, Emerson Oliveira da 

Silva1, Lívia Rodrigues de Menezes1. 

  
1Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano (IMA/UFRJ) 

marcus@nano.ufrj.br  
 

RESUMO: 

Nanopartículas de prata (AgNP) apresentam relevantes propriedades microbicidas, 

sendo alvo de estudos em diversos campos, como regeneração tecidual, embalagens 

inteligentes e tratamento de câncer [1]. Nessas aplicações, a fim de reduzir seus 

impactos tóxicos, novas rotas de síntese emergem em busca do uso de sistemas 

redutores e estabilizantes mais biocompatíveis. Quando combinadas a uma matriz de 

gel, que possui excelente afinidade com tecidos animais, surgem novas possibilidades 

de aplicação biológica dessas partículas. Com base no exposto, o objetivo deste 

trabalho foi realizar uma síntese in situ de AgNP utilizando matriz de hidroxietilcelulose 

(HEC) como agente estabilizante e redutor. Para tal, foram avaliadas duas 

concentrações de HEC, 5% e 10% m/m, e duas concentrações de nitrato de prata, 

10% e 20% m/m (em relação a massa de HEC). Os sistemas obtidos foram avaliados 

por análise termogravimétrica (TGA), espectroscopia por energia dispersiva de raios 

X (EDS), espectroscopia Uv-Vis e espalhamento dinâmico de luz (DLS). Foi 

observado através do DLS que no sistema contendo a maior porcentagem de prata 

houve um perceptível aumento na polidisperção e no tamanho das nanopartículas. 

Ademais, foi ainda, comprovado o aumento da incorporação de Ag nos sistemas. Em 

relação à concentração de HEC, por sua vez, pode-se observar que seu aumento 

reduz discretamente a polidispersão sem alterar fortemente as demais características 

dos sistemas. 
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