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Modelo de submissão do resumo 

 

Orientações: 

 As submissões do resumo devem ser feitas pelo e-mail: 

enpol@ima.ufrj.br 

 No e-mail deve conter o assunto: I Encontro de Polímeros – Inscrição e 

submissão 

 Esse documento deve ser preenchido, salvo em pdf e enviado por e-mail. 

 A submissão do trabalho deve ser feita até o dia 15/03/2014. 

 Os trabalhos serão divulgados em meio eletrônico (site do IMA e CD) e 

haverá a premiação do melhor trabalho. 

 O melhor trabalho será premiado com R$ 500,00.  

 Atenção: Se o premiado não estiver presente na cerimônia, o valor será 

doado para uma instituição de caridade. 

 O trabalho deve ser apresentado em formato de pôster.  
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 RESUMO: Impressões 3D estão sendo cada vez mais utilizada em diversas áreas 

devido a sua versatilidade. Como principal material de impressão é utilizado polímero 

acrilonitrila butadieno estireno (ABS), derivado do petróleo e de alto custo. Na tentativa de 

minimização deste custo e da utilização de petróleo, foi desenvolvido um polímero de 

proteína de soja, material de fácil obtenção  e baixo custo  no país,  por meio do método de 

“casting”, utilizando borra  de  macaúba  e  glicerol  como  plastificantes.  Foram  realizados  

testes  de  termogravimetria,  análise  térmica diferencial,  infravermelho,  microscopia  

eletrônica  de  varredura ,  morfologia,  absorção  de  água  analisada  por análise  de  

variância,  fluorescência  e  difração  de  raios  X.  Porém, o  polímero  foi  formado,  mas  

não  apresentou características satisfatórias para esse fim. 

PALAVRAS-CHAVE: Polímero. Proteína de soja. Impressão 3D. Borra de 

macaúba. Casting. 

ABSTRACT: The use of 3D prints has been increasing in various fields due to its 

versatility.  The polymer Acrylonitrile  

butadiene  styrene  (ABS),  derived  from  petroleum  and  costly,  is  the  main  

print  material  used.  In  an  attempt  to  

minimize  this  cost  and  the  use  of  petroleum,  a  soy  protein  polymer  was  

developed,  easily  obtainable  and  

inexpensive  in  the  country,  by  the  "casting"  method,  using  macauba  draff  

and  glycerol  as  plasticizers.  



Thermogravimetry, differential  thermal analysis, infrared, scanning electron 

microscopy, morphology, water uptake  

analyzed by analysis of variance,  X-ray  fluorescence and  diffraction tests  were 

performed However, the polymer  

was formed, but did not show satisfactory characteristics for this purpose. 
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