1ºº En c o n tr o M u l tidisc ipl ina r e m
Ciên c ia do s M a te r ia is do RS

1º Encontro Multidisciplinar em Ciência dos
Materiais do Rio Grande do Sul

PROGRAMAÇÃO

23-25 de Novembro de 2016

1

1ºº En c o n tr o M u l tidisc ipl ina r e m
Ciên c ia do s M a te r ia is do RS

Patrocinadores

Apoio

2

1ºº En c o n tr o M u l tidisc ipl ina r e m
Ciên c ia do s M a te r ia is do RS

SUMÁRIO
Apresentação ........................................................................................................................................... 4
Organização .............................................................................................................................................. 5
Programação Geral Resumida ..................................................................................................... 6
Quarta 23 de Novembro de 2016 .............................................................................................. 7
13h30-17h00 - Inscrições e entrega do material na Secretaria do Evento: .......... 7
17h00-18h00 - Palestra de abertura: Prof. Osvaldo Novais de Oliveira Junior Nanomateriais para biossensores aplicados em diagnóstico médico ........ 7
18h00-19h00 - Coquetel de Abertura ........................................................................................ 7
Quinta 24 de Novembro de 2016 .............................................................................................. 8
8h30-9h15 Palestra 2: Prof. Cristiano Krug - Ciência dos Materiais em
Microeletrônica .................................................................................................................................. 8
9h20-10h20
10h50-11h50

Sessões Orais Q1-Q3 ......................................................................................... 8
Sessões Orais Q4-Q6 ...................................................................................... 8

13h30-14h15 - Palestra 3: Prof. Luis Vicente de Andrade Scalvi - Transporte
elétrico e emissão óptica em Óxidos Semicondutores .......................................... 9
14h20-17h00

Sessões Orais Q7-Q10 ................................................................................... 9

16h10-17h30

Sessões Orais Q11-Q14 ..............................................................................10

17h30-19h00

Sessão de pôsteres Quinta PQ1-PQ31 ..........................................10

Sexta 25 de Novembro de 2016...............................................................................................11
8h30-9h15 - Palestra 4: Prof. Gerardo Gerson Souza - Estudo espectroscópico
de danos causados por radiações ionizantes em alguns materiais
biológicos .............................................................................................................................................11
9h20-10h20
10h50-11h10

Sessões Orais S1-S3 .........................................................................................11
Sessões Orais S4-S6 ......................................................................................12

13h30-14h15 - Palestra 5: Prof. Carlos Figueroa - Como agregar valor desde
um laboratório científico em ciência dos materiais? ............................................12
14h20-17h00

Sessões Orais S7-S10....................................................................................13

15h40-16h40

Sessão de pôsteres Sexta PS1-PS29 .............................................13

17h00-18h00 - Palestra encerramento: Prof. Dr. João Alziro Herz da Jornada A importância estratégica da Ciência dos Materiais para a inovação e
desenvolvimento no Brasil ......................................................................................................14
18h00-19h00 Cerimônia de Encerramento .........................................................................14
Apresentações Orais ........................................................................................................................15
Pôsteres.....................................................................................................................................................40
3

1ºº En c o n tr o M u l tidisc ipl ina r e m
Ciên c ia do s M a te r ia is do RS

Apresentação
O Programa de Pós-Graduação em Ciências dos Materiais
(PGCIMAT) realiza o Primeiro Encontro Regional Multidisciplinar
em Ciências dos Materiais do estado de Rio Grande do Sul. O
propósito deste evento é congregar discentes, docentes e
profissionais das indústrias do setor a uma ampla discussão e
divulgação de pesquisa e desenvolvimento de novos materiais.

O encontro está estruturado de modo a divulgar principalmente
as atividades desenvolvidas pelos estudantes de pós-graduação
da área de materiais através de apresentações orais e pôsteres.
As sessões são precedidas por palestras de importantes
pesquisadores da área de Ciência dos Materiais.

A Comissão Organizadora do 1º Encontro Multidisciplinar em
Ciência dos Materiais do Rio Grande do Sul agradece o apoio
recebido dos patrocinadores e a presença de todos os
participantes por proporcionarem um evento que mostra a
pujança dos estudantes de pós-graduação na área de Ciência dos
Materiais do estado.

Bem-vindos ao 1º Encontro Multidisciplinar em Ciência dos
Materiais do Rio Grande do Sul.

Daniel Eduardo Weibel
Presidente Comissão Organizadora
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Organização

Daniel Eduardo Weibel (PRESIDENTE)
Johnny Ferraz Dias (VICE-PRESIDENTE)
Griselda Barrera Galland
Marcos Jose Leite Santos
Rosane Michele Duarte Soares
Rosângela Assis Jacques
Sonia Marli Bohrz Nachtigall
Cleverson Alves S. Moura
Gabriela A. Lando
Guilherme K. Belmonte
Felipe Castro Menezes
Vinicius Ferreira
Giovani Pavoski
Gabriel Zanotto
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Programação Geral Resumida

Palestras e apresentações orais: Anfiteatro do Instituto de Geociências-UFRGS, prédio 43130.
Sessões de pôsteres: Saguão do Instituto de Geociências
Tempo de apresentação palestrantes Q1-Q14 e S1-S10: 15 minutos + 5 min de perguntas.
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Quarta
23 de Novembro de 2016
13h30-17h00 - Inscrições e entrega do material na Secretaria do
Evento: Saguão do Instituto de Geociências-UFRGS, prédio 43130.
17h00-18h00 - Palestra de abertura: Prof. Osvaldo
Novais de Oliveira Junior - Nanomateriais para
biossensores aplicados em diagnóstico médico
(Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo)

A possibilidade de fabricar e controlar nanoestruturas com
diversos materiais inorgânicos e orgânicos, incluindo
biológicos, vem permitindo grandes avanços em áreas que
incluem a medicina e outros campos da saúde. Mais especificamente para
diagnóstico médico, biossensores têm sido produzidos a partir de filmes
nanoestruturados em que se obtém sinergia entre nanomateriais, como
grafeno, nanopartículas e nanotubos de carbono, e biomoléculas com
capacidade de reconhecimento molecular, incluindo anticorpos, antígenos e
proteínas. Nesta palestra serão apresentados exemplos de detecção de
câncer e outras doenças com biossensores cujo princípio de detecção é
espectroscopia de impedância. Medem-se alterações no espectro de
impedância do filme nanoestruturado depositado sobre substrato metálico
após a interação com o biomarcador típico da doença. Devido à
especificidade da interação, as alterações na impedância são causadas por
processos de adsorção que podem ser modelados com isotermas de
Langmuir-Freundlich. Normalmente geram-se grandes volumes de dados
nas medidas de impedância, que requerem técnicas estatísticas e
computacionais para um processamento dos dados que leve à maior
sensibilidade e seletividade dos biossensores. As iniciativas de buscar
processamentos mais sofisticados para os dados convergem para o uso de
métodos de aprendizado de máquina e Big Data, e permitem conceber
sistemas de diagnósticos apoiados por computador. Uma discussão acerca
do impacto na sociedade de sistemas computacionais inteligentes encerrará
a palestra.
18h00-19h00 - Coquetel de Abertura
Saguão do Instituto de Geociências-UFRGS, prédio 43130.
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Quinta
24 de Novembro de 2016
8h30-9h15 Palestra 2: Prof. Cristiano Krug - Ciência
dos Materiais em Microeletrônica
(Instituto de Física, UFRGS)

O contínuo desenvolvimento dos circuitos integrados só tem
sido possível devido à introdução de novos materiais na
tecnologia do silício -- cobre, silício-germânio, silicetos,
silício tensionado e óxido de háfnio são apenas alguns dos
exemplos. Revisitaremos esses avanços e consideraremos algumas opções
que se apresentam para o futuro e podem representar oportunidades de
pesquisa no Rio Grande do Sul.

9h20-10h20

Sessões Orais Q1-Q3
Moderador: Johnny Ferraz Dias

9h20-9h40

Q1: Nanopartículas de ouro em fase líquida e em fase
sólida estabilizadas por biopolímero natural. A. H. Virgili.
UFRGS

9h40-10h00

Q2: Nanopartículas de ouro dispersas
mesoporosas. C. A. Didó. UFRGS

10h00-10h20

Q3: MeV-SIMS no Laboratório de Implantação Iônica IFUFRGSL. A. B. Niekraszewicza. UFRGS

10h20-10h50

Coffee Break

10h50-11h50

Sessões Orais Q4-Q6
Moderadora: Sonia Marli Bohrz Nachtigall

10h50-11h10

Q4: Microgéis termosensitivos preparados a partir de
amido modificado como agente de reticulação. D. C. Leite.
UFRGS-PCIII-Alemanha

11h10-11h30

Q5: Interaction between silver nanoclusters and
secondary phosphine oxides F. S. S. Schneider. UFSCUniv. França

em

sílicas
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11h30-11h50

Q6: Nanopartículas magnéticas fluorescentes. F. L.
Coelho. UFRGS

11h50-13h30

Intervalo para Almoço

13h30-14h15 - Palestra 3: Prof. Luis Vicente de
Andrade Scalvi - Transporte elétrico e emissão
óptica em Óxidos Semicondutores
(Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho)

Vários tipos de óxidos possuem comportamento
semicondutor com band gap largo, com condutividade
elétrica relacionada à presença de doadores e/ou
aceitadores advindos da própria não-estequiometria da matriz, além de
dopagem. São exemplos: SnO2 e TiO2, que possuem inúmeras aplicações,
entre elas sensor de gás, cuja principal propriedade é o transporte elétrico
dependente da adsorção gasosa. Outras aplicações também estão
relacionadas à condução elétrica e interação com luz. Assim, a compreensão
das propriedades de transporte elétrico nesses materiais é de interesse,
onde além da concentração de portadores de carga e dos fenômenos de
espalhamento, torna-se importante as dimensões nanométricas das
unidades básicas. O transporte pode ser modulado pela irradiação com luz,
através de experimentos de fotocondutividade e decaimento da
condutividade fotoinduzida. Além disso, a reprodutibilidade dos dados pode
ser melhorada em filmes finos de SnO2 quando processados via
fotolitografia positiva (lift off). Com relação à emissão óptica, vários íons
terras-raras, como Eu3+ ou Er3+, possuem espectro bem definido de
fotoluminescência nesses óxidos. Mais recentemente, descobrimos que
heterojunções de GaAs / SnO2 apresentam transições não observadas em
filmes sem a camada de GaAs. Essas emissões mudam de íons localizados
em sítios assimétricos, como contorno de grão, para íons localizados em
sítios simétricos, quando a temperatura de recozimento é aumentada. A
associação de semicondutores óxidos em heteroestruturas tem se tornado
uma importante ferramenta na busca por novos dispositivos, como
transistores transparentes ou dispositivos eletroluminescentes.

14h20-17h00

Sessões Orais Q7-Q10
Moderadora: Rosângela Assis Jacques
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14h20-14h40

Q7: Reciclagem e Caracterização Mecânica de Blendas
Provenientes de Polímeros presentes em Impressoras. A.
P. Adam. FEEVALE

14h40-15h00

Q8: Efeito da adição de compostos inorgânicos de silício
sobre as propriedades mecânicas de biofilmes à base de
amido de mandioca. C. Horst. UFRGS

15h00-15h20

Q9: Materiais de Carbono dopados por Nitrogênio
avaliação da habilidade em sequestro de CO2. G.R.
Bolzan. UFRGS

15h20-15h40

Q10: Produção de hidrogênio pela quebra fotocatalítica
da água utilizando filmes finos automontados de PAH/PAA
/TiO2/clorofilina cúprica. M. C. Vebber. UCS

15h40-16h10

Coffee Break

16h10-17h30

Sessões Orais Q11-Q14
Moderador: Daniel Eduardo Weibel

16h10-16h30

Q11: Óxido de titânio altamente disperso em sílica com
estrutura ordenada de poros. L. V de Souza. UFRGS

16h30-16h50

Q12: Mecanismo de formação de nanopartículas de
tioantimoneto e tioantimonato de cobre. F. Baum. UFRGS

16h50-17h10

Q13: Desenvolvimento de Biossensor para Quantificação
de Colesterol. N. M. Galdino. UFRGS

17h10-17h30

Q14: Filmes de Nanocompósitos de Polipirrol dopado com
Índigo-Carmin e Dodecilsulfato de Sódio, e decorados com
Nanopartículas de Prata: Aplicação como Sensor
Eletroquímico para Detecção de Acido Ascórbico. P. G.
Demingos. UFRGS

17h30-19h00

Sessão de pôsteres Quinta PQ1-PQ31
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Sexta
25 de Novembro de 2016
8h30-9h15 - Palestra 4: Prof. Gerardo Gerson Souza Estudo espectroscópico de danos causados por
radiações ionizantes em alguns materiais biológicos
(Instituto de Química, Universidade Federal de Rio de Janeiro)

Radiações ionizantes (elétrons, raios-X e íons) são
comumente empregadas em aplicações de grande utilidade
para a sociedade, tais como a obtenção de radiografias,
tomografias, no tratamento de cânceres e na esterilização de alimentos.
São ainda utilizadas em técnicas analíticas importantes, como a
espectroscopia de fotoelétrons, a espectroscopia Auger e a espectroscopia
de perda de energia de elétrons.
Estas radiações podem ser também, entretanto, agentes que infligem sérios
danos a diversos tipos de materiais. Compostos biológicos, particularmente,
são em geral altamente susceptíveis, podendo sofrer alterações físicas e
químicas importantes.
Nesta apresentação discutiremos resultados experimentais recentes
relacionados com o estudo dos danos causados em compostos biológicos
contendo átomos de enxofre através do emprego de técnicas
espectroscópicas baseadas no uso de feixes de elétrons, de íons e da luz
síncrotron.

9h20-10h20

Sessões Orais S1-S3
Moderadora: Griselda Barrera Galland

9h20-9h40

S1: Fragmentação Seletiva de filmes MAPDST por
Radiação Síncrotron: Combinado por XPS, NEXAFS e
Estudo Teórico. C. A. S. Moura. UFRGS

9h40-10h00

S2: Modificação Superficial de Polímero Fotoinduzida por
Radiação UV para Aplicação Biomédica. G. K. Belmonte.
UFRGS

10h00-10h20

S3: Determinação das propriedades mecânicas de
nanofilamentos de diamante. J. F. R. V. Silveira. UFRGS
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10h20-10h50

Coffee Break

10h50-11h10

Sessões Orais S4-S6
Moderadora: Rosane Michele Duarte Soares

10h50-11h10

S4: Análise de fases formadas no semicondutor
Ba0,7Sr0,3TiO3 sintetizado via sol-gel polimérica. L. L.
Silva. UFRGS-UEMS

11h10-11h30

S5: Avaliação dos Efeitos na Superfície do Alumínio
Durante a Boemitagem sob Altas Pressões e
Temperaturas. T. C. Rangel. UFRGS

11h30-11h50

S6: Desenvolvimento de um material condutor a base de
sílica-titânia-grafite e sua aplicação na detecção de
compostos fenólicos. F.M. Morawski. UFRGS

11h50-13h30

Intervalo para Almoço

13h30-14h15 - Palestra 5: Prof. Carlos Figueroa Como agregar valor desde um laboratório
científico em ciência dos materiais?
(Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul-RS, Brasil)

A transferência de conhecimentos ao universo das
aplicações pode interpretar-se como uma missão social
do cientista. Os conhecimentos gerados em laboratórios de universidades e
institutos de pesquisa são de grande valor agregado e podem transformarse em produtos e/ou serviços diferenciados para a sociedade. Em particular,
a modificação de superfícies por plasma é uma forma versátil de
funcionalizar superfícies e diversificar as propriedades dos materiais.
Eficiência energética e maior produtividade podem ser alcançados quando
uma superfície atrita menos e dura mais.
Esta apresentação discute todas as etapas que vão desde a criação até o
amadurecimento de uma empresa de tipo spin-off acadêmica na área de
engenharia de superfícies por plasma. Não só são apresentadas as
tecnologias desenvolvidas que viabilizaram o estabelecimento da empresa
no mercado metalmecânico da Serra Gaúcha, como também a incubação,
dinâmica de projetos, a cadeia de clientes e fornecedores e os recursos
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humanos envolvidos. Conhecimentos sobre físico-química de plasmas e
superfícies de materiais, eletrônica de potência, tecnologia de vácuo e
química, física e mecânica dos materiais devem ser considerados para
dominar a arte da modificação de superfícies por plasma. Além do mais, o
perfil empreendedor, a complementaridade e a gestão dos sócios são
fundamentais para viabilizar uma spin-off.
Dando continuidade à vontade empreendedora em materiais, uma outra
jovem empresa, desta vez spin-off corporativa, será discutida devido a ter
sido criada durante um trabalho de mestrado realizado no interior da
Plasmar Tecnologia.
Finalmente, exemplos de aplicações de desenvolvimentos em engenharia
de superfícies por plasma serão apresentados, destacando o caminho do
conhecimento desde o laboratório até a aplicação e venda de produtos e/ou
serviços.

14h20-17h00

Sessões Orais S7-S10
Moderador: Marcos Jose Leite Santos

14h20-14h40

S7: Cátodo de Grafite Pirolítico na produção de H2 via
eletrólise da água em meio de TEA-PS.BF4. D. W. Lima.
UFRGS

14h40-15h00

S8: Caracterização estrutural e morfológica de
nanoestruturas de MoS2 obtidas com diferentes
precursores de enxofre. E. C.Kohlrausch. UFRGS

15h00-15h20

S9: Filmes de óxido de tungstênio obtidos pelo método
sol-gel. D. S. de Moura. UFRGS

15h20-15h40

S10: Suportes a Base de Sílica e Quitosana para Aplicação
em Catálise Enzimática. N. C. Ricardi. UFRGS

15h40-16h40

Coffee Break

15h40-16h40

Sessão de pôsteres Sexta PS1-PS29
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17h00-18h00 - Palestra encerramento: Prof. Dr.
João Alziro Herz da Jornada - A importância
estratégica da Ciência dos Materiais para a inovação
e desenvolvimento no Brasil
(Instituto de Física, UFRGS)

A sociedade moderna é cada vez mais exigente com
eficiência, eficácia e transparência no uso de recursos
públicos, incluindo os destinados a C&T. A Ciência dos Materiais apresenta
ricas e diversificadas implicações estratégicas para o desenvolvimento
nacional, muito além da ciência básica, envolvendo também tecnologia,
inovação, produtividade, competitividade, saúde e meio ambiente. Estes
aspectos estratégicos devem ser adequadamente entendidos, bem como
ressaltados de forma clara e mobilizadora, para viabilizar os recursos
necessários, especialmente no atual cenário de grandes restrições
orçamentárias no Governo.
18h00-19h00

Cerimônia de Encerramento
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Q1

Nanopartículas de ouro em fase líquida e em fase sólida
estabilizadas por biopolímero natural
A. H. Virgili, J. F. dos Santos, L. Luza, T. M. H. Costa, E. V. Benvenutti, E. W. de Menezes
LSS - Instituto de Química, UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil
anike_virgili@hotmail.com

Nanopartículas metálicas vêm sendo estudadas no meio científico e tecnológico devido às suas
propriedades únicas, relacionadas ao seu pequeno tamanho, elevada área superficial e efeitos
plasmônicos. Estas propriedades permitem que elas sejam utilizadas como catalisadores, em dispositivos
eletrônicos, ópticos, entre outros. Geralmente, as nanopartículas metálicas são obtidas na presença de
um agente estabilizador que evita o processo de coalescência. São bastante utilizados como
estabilizadores de nanopartículas metálicas: polióis, líquidos iônicos, polímeros e compostos
sulfonados. Quitosana é um polímero natural obtido por processos de hidrólise básica da quitina. Ela
tem sido aplicada principalmente na indústria de alimentos e farmacêutica devido as suas excelentes
propriedades tais como, biocompatibilidade, biodegradabilidade, não-toxicidade e atividade
antimicrobiana. Ela também pode ser utilizada como agente estabilizador de nanopartículas metálicas.
Neste trabalho foram obtidas nanopartículas de ouro (AuNPs), em fase líquida e em fase sólida,
estabilizadas por quitosana. As AuNPs foram sintetizadas utilizando diferentes quantidades de quitosana
e do precursor metálico (HAuCl4), em meio ácido. As dispersões foram caracterizadas por
espectroscopia na região do UV-Vis e por Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM). Os resultados
mostraram que, variando-se as condições experimentais de síntese, é possível obter AuNPs em fase
líquida ou sólida com diferentes tamanhos. As AuNps em fase sólida, mostraram-se promissoras para
serem aplicadas como catalisadores heterogêneos em reações de hidrogenação.
Agradecimentos: CNPq, CAPES, FAPERGS e CMM
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Q2

Nanopartículas de ouro dispersas em sílicas mesoporosas
C. A. Didó1, M. B. Pereira2, E. V. Benvenutti1.
1

Instituto de Química, UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil
2
Instituto de Física, UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil
cezardido@gmail.com

Nanopartículas de ouro têm atraído muito atenção nas últimas décadas devido às suas importantes
propriedades catalíticas em reações orgânicas. Sílicas e materiais híbridos a base de sílica micro e
mesoporosos estão sendo utilizados como suporte para nanopartículas metálicas, considerando suas
propriedades térmicas e mecânicas, além da possibilidade de obtê-los com características texturais
planejadas, tais como área específica, volume e tamanho de poros. Dentre os materiais com textura
planejada destacam-se o SBA-15, que é uma sílica com estrutura ordenada e distribuição unimodal de
poros em torno de 7 nm, que é sintetizada usando-se agentes direcionadores, que são posteriormente
extraídos, deixando sua impressão na sílica. Nesse trabalho, foi sintetizada sílica do tipo SBA-15 e
também um xerogel de sílica com diâmetro de poros compatível com o SBA-15. Ambas as sílicas foram
organofuncionalizadas com 3-mercaptopropiltrimetoxisilano, com objetivo de inserir grupos funcionais
mercapto nas suas superfícies. Nanopartículas de ouro foram sintetizadas na superfície das sílicas
modificadas, a partir da redução de ácido cloroáurico (HAuCl4) usando-se borohidetro de sódio (NaBH4)
em presença de estabilizante, para evitar a coalescência das nanopartículas. O estabilizante usado foi um
biopolímero. Os materiais resultantes foram caracterizados por espectroscopia na região do UV-Vis e
isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio. A partir da variação do diâmetro de poros foi observado
que organofuncionalização ocorreu na forma de monocamada. A formação de nanopartículas de ouro
foi confirmada pela presença de banda única de absorção em 520 nm referente ao plasmon de superfície
de nanopartículas esféricas de ouro com diâmetro menor que 10 nm.
Agradecimentos: CNPq, CAPES e FAPERGS
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O Laboratório de Implantação Iônica (LII) do Instituto de Física da UFRGS foi fundado há mais de
35 anos. Desde então são realizadas atividades de pesquisa baseadas em feixes de íons que podem ser
classificadas dentro de duas grandes categorias: a) modificação de materiais via implantação iônica:
materiais metálicos, cerâmicos, semicondutores e poliméricos; b) análise de materiais via incidência de
feixes de íons, tais como: Espectrometria de Retroespalhamento Rutherford (RBS) e canalização,
Emissão de raios-X Induzida por Partículas (PIXE), Análise por Reações Nucleares (NRA), Análise por
Detecção de Recuo Elástico (ERDA) e Espalhamento de Íons de Energia Média (MEIS). Conta-se
também com um sistema de microfeixe com varredura que permite a realização de micro-PIXE, microNRA, micro-RBS, Microscopia Iônica de Transmissão com Varredura (STIM) e litografia (PBW).
Recentemente, o LII adquiriu um espectrômetro de massa da companhia Kore Technology© para a
implementação da técnica de MeV-SIMS (Espectrometria de Massa com Íons Secundários). O sistema
começou a ser implementado em uma nova linha do acelerador Tandetron de 3MV, no início de 2015,
e passou por vários testes de modo a tornar operacional o arranjo experimental. Em seguida, foi realizado
um estudo sistemático coletivo promovido pela IAEA (International Atomic Energy Agency’s), com o
intuito de estabelecer protocolos de medidas e intercalibrações entre os diversos laboratórios no mundo
que realizam MeV-SIMS. O LII, em particular, teve importante contribuição neste estudo, uma vez que
o sistema possui uma particularidade: o feixe tem incidência contínua sobre a amostra. Foram realizadas
medidas de amostras poliméricas, orgânicas e biológicas. Os resultados obtidos com MeV-SIMS estão
de acordo com os resultados obtidos no estudo coletivo.
Demais amostras de natureza orgânica e biológica estão sendo medidas e caracterizadas com
MeV-SIMS no LII. Os resultados fornecem informações a respeito da estrutura e fragmentação das
moléculas constituintes da amostra e complementarão os resultados obtidos atualmente com as técnicas
PIXE e RBS. Em paralelo, demais estudos estão testando e utilizando a técnica para a caracterização de
materiais como, por exemplo, cristais iônicos.
Agradecimentos:
Os autores agradecem ao corpo técnico do LII pelo excelente trabalho realizado, às agências
brasileiras de fomento à pesquisa: CNPq e CAPES, à IAEA e aos demais colaboradores que estão
empenhados neste projeto.
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Microgéis termosensitivos preparados a partir de amido
modificado como agente de reticulação
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Biopolímeros como o amido, devido às suas propriedades e uso em hidrogéis, têm recebido
interesse crescente como componentes de sistemas estímulo responsivos, também conhecidos como
materiais inteligentes [1]. Dentre esses materiais, os microgéis [2] destacam-se por serem partículas
versáteis com habilidade de intumescer e colapsar de maneira rápida e reversível em resposta à
diferentes estímulos, tais como luz, temperatura, campo elétrico e pH, entre outros. O estímulo mais
explorado é a temperatura, e um dos polímeros mais estudados é a poli(N-isopropilacrilamida)
(p(NIPAM)), que possui uma temperatura crítica inferior em solução (LCST, low critical solution
temperature) de 32 °C em água [3].
Neste trabalho, é proposta a síntese de nanopartículas de amido (SNPs) modificadas para uso
como agente de reticulação na síntese de microgéis de p(NIPAM) em substituição aos agentes
reticulantes sintéticos existentes. As SNPs foram modificadas com cloreto de acriloíla, enquanto os
microgéis foram sintetizados por polimerização em emulsão, caracterizados por análise de turbidez
(UV-Vis), espalhamento de luz (DLS) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados
obtidos permitiram a determinação da LCST dos microgéis sintetizados, o raio hidrodinâmico (Rh)
abaixo e acima da LCST e a morfologia das partículas. Além disso, foi possível observar a influência
da concentração do agente de reticulação amiláceo, que reflete diretamente nas propriedades de
inchamento e colapso dos microgéis.

Agradecimentos: DAAD, CNPq e CNANO.
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The physical nature of the interaction between six secondary phosphine oxides (SPOs) (1-6) and a silver
nanocluster model, Ag32 (I@II) [1], is presented. It was investigated in the light of energy
decomposition analysis (EDA-NOCV), as previously reported by us for the interactions between
thiolates and gold nanoclusters [2] (BP86-D3BJ/def2-TZVP/SDD).

Figure 1: Selected tri- and pentavalent phosphorus structures with hydrogen towards the cluster.
While most SPOs show most favourable conformations for trivalent phosphorus, 5 presents coordination
through oxygen and pentavalent phosphorus (Fig. 1). Although EDA-NOCV reveals stronger interaction
in PIII “in” form (ΔEint = -71.08 vs. -58.50 kcal/mol), a prohibitive preparation energy (ΔEprep = 19.76
vs. 3.27 kcal/mol) dominates the adsorption conformation. EDA-NOCV highlights dispersion (ΔEdisp =
-24.07 vs. -48.47 kcal/mol for PIII “in” I@II-3 and I@II-5 in Fig. 1, respectively) and orbital
polarizations (ΔEorb = -62.39 vs. -85.97 for the same structures) as distinct factors for the interaction of
aromatic substituents with the silver surface, which is in perfect agreement with NCI plots of the
structures.
Since 5 adsorbed on gold nanoparticles has shown the best outcome as catalyst for the selective
hydrogenation of aldehydes [3], our results may help unveil the role of this SPO.
Acknowledgements:
F.S.S.S. e G.F.C. thank CNPq (302408/2014-2 and 132546/2015-9). F.S.S.S., M.S. e G.F.C. thank
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Nanopartículas superparamagnéticas de ferro (SPIONs - superparamagnetic iron oxide
nanoparticles) representam uma classe de materiais muito promissores para aplicações biomédicas,
incluindo agente de contraste para o diagnóstico em ressonância magnética por imagem, realce de
contraste, na liberação controlada de medicamentos, no tratamento de câncer e na terapia de
radionuclídeos assistida por um campo magnético. Para melhorar a eficiência e a versatilidade de
materiais utilizados em aplicações biomédicas, nanopartículas magnéticas híbridas incorporando
múltiplas funcionalidades estão sendo desenvolvidas, sendo que há um foco em materiais que possuem
tanto propriedades fluorescentes quanto magnéticas. Nanocompósitos magnéticos fluorescentes incluem
uma variedade de materiais à base de um núcleo magnético revestido com um polímero inorgânico ou
orgânico tendo um fluoróforo ligado covalentemente ou incorporado. Um método conveniente para o
revestimento de SPIONs consiste na sua silanização com tetraetilortossilicato obtendo-se estruturas do
tipo core-shell. A vantagem destas estruturas core-shell deve-se ao fato de que em uma única
nanopartícula pode-se encapsular várias moléculas de um determinado fluoróforo, proporcionando mais
clareza no contraste da imagem.1-3 Neste trabalho, apresenta-se a síntese e caracterização de
nanopartículas com propriedades multimodais: superpamagnéticas e fluorescentes.
Figura 1:
Representação esquemática de uma
nanopartícula formada por óxido de
ferro
revestido
com
sílica
fluorescente (Fe3O4@SiO2@HBT):
a)
formação
das
SPIONs
estabilizadas com citrato de sódio,
b) síntese de Stöber com TEOS para
promover
a
silanização
da
nanopartícula
de
ferro,
c)
funcionalização da superfície da
sílica com o fluoróforo silanizado 2-(2'-hidroxifenil)benzotiazol (HBT).
Referencias:
[1] Wang, G.; Zhang, X.; Liu, Y.; Hu, Z.; Xifan Mei, X.; Kajsa Uvdal, K. J. Mater. Chem. B, vol. 3,
3072 (2015). [2] Demchenko, A.P. Methods Appl. Fluoresc., vol. 1, 022001 (2013). [3] Li, J.; An, Y.L.; Zang, F.-C.; Zong, S.-F.; Cui, Y.-P.; Teng, G.-J. J. Nanopart. Res., vol. 15, 1980 (2013).
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Reciclagem e Caracterização Mecânica de Blendas
Provenientes de Polímeros presentes em Impressoras
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A quantidade de aparelhos eletrônicos produzidos vem aumentando e grande parte dos mesmos
são descartados de forma inadequada. Além disso, por conterem metais pesados e substâncias tóxicas
em sua composição, agravam o impacto ambiental. Assim, este trabalho pretende viabilizar a reciclagem
de polímeros presentes no e-waste através da caracterização mecânica de blendas produzidas com os
principais polímeros presentes em impressoras. Para isso, realizou-se a desmontagem, a classificação
por tipo de material dos componentes e o processamento dos principais polímeros. Foram utilizadas 20
impressoras onde processaram-se blendas de PSHI-90%/PS-10% e PSHI-90%/ABS-10%, além de
PSHI, ABS e PS puros, por extrusão e injeção de corpos de prova com geometria de corpos de tração,
além disso, foram realizadas análises de MEV e FTIR. Os resultados mostram que, em média, 54,0% da
composição mássica das impressoras analisadas são polímeros e o tempo de desmontagem médio é de
55 minutos. A blenda de PSHI/ABS apresentou 39,0 MPa de resistência ao escoamento e 46,2% de
alongamento e a de PSHI/PS apresentou valores menores, 37,5 MPa e 39,1%, sendo que esses valores
não condizem com os do software CES. Isto pode ser justificado pelos valores dos materiais PSHI e PS
puros e pelo espectro da análise FTIR de ambos que mostrou gráficos muito similares indicando a
semelhança na composição química, dessa forma o PS encontrado não é o padrão que estava sendo
analisado, podendo ser considerado de médio ou alto impacto. Outro fator que pode ser considerado é a
presença de alcanos halogenados identificados nas bandas dos espectros, que possivelmente é devido a
adição de retardantes de chama na composição desses polímeros, mesmo não havendo nenhuma
identificação nas peças. Apesar de admitirem diferentes comportamentos, todas as formulações possuem
boa qualidade e potencial para utilização como novos produtos como cabides, lixeiras e puxadores para
móveis.

Referencias:
[1] Hirayama, D. Reciclagem de Copolímeros acrilonitrila-butadieno-estireno e do poliestireno de alto
impacto oriundos de rejeitos de equipamentos elétricos e eletrônicos na forma de blendas poliméricas.
Tese (Doutorado em Engenharia de Materiais) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 215p (2015)
[2] Peydro, M. A.; Juarez, D.; Sanchez-Caballero, S.; Parres, F. Study of the Mechanical Properties of
Acrylonitrile Butadiene Styrene – High Impact Polystyrene Blends with Styrene Ethylene Butylene
Styrene. Universitat Politècnica de València, 4p (2013)
[3] Banco de Dados do Software CES: Cambridge Engineering Selector (2015)
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Filmes e coberturas biodegradáveis têm recebido cada vez mais atenção e interesse por parte de
indústrias e pesquisadores, por representarem uma alternativa para substituir plásticos comumente
utilizados para embalagens em indústrias alimentícias. Os filmes são definidos como uma camada fina
e contínua que são utilizados com o objetivo de aumentar a vida de prateleira do alimento. O amido e
seus derivados são matérias-primas promissoras para a produção destes filmes, porque são renováveis,
amplamente disponíveis e de custo relativamente baixo. Porém, as fracas propriedades mecânicas destes
filmes constituem um problema a ser solucionado que ampliaria suas possibilidades de aplicação. São
escassos os trabalhos que relatam o desenvolvimento de embalagens biodegradáveis híbridas para
alimentos. Com o intuito de explorar esta área e melhorar a resistência mecânica dos filmes, foi
adicionado um precursor contendo silício na solução filmogênica visando a polimerização simultânea
de modo que as cadeias fiquem entrelaçadas ou ligadas. Neste contexto, os filmes biodegradáveis foram
produzidos pela técnica de casting, utilizando amido de amido de mandioca (4,00g/100g), glicerol
(1,25g/100g), álcool etílico (5,00g/100g), água destilada e, como precursor de silício, adicionou-se
tetraetil ortosilicato (TEOS), foram elaboradas três formulações diferentes, contendo concentrações de
TEOS de 0,00 (T0), 0,75 (T0.75) e 1,50 (T1.5) g/100g e estes foram caracterizados quanto às
propriedades físico-químicas, mecânicas e de barreira. Os filmes elaborados apresentaram-se flexíveis,
homogêneos e transparentes. A adição de TEOS não interferiu significativamente nos resultados de
umidade, solubilidade e swelling dos filmes, para a análise de permeabilidade de vapor de água os
resultados obtidos foram T0=0,415, T0.75=0,329 e T1.5=0,393 g mm/m2 h kPa . Em relação às
propriedades mecânicas, o pico para resistência à tração foi na formulação contendo 0,75 % de TEOS
(T0=3,31 MPa; T0.75=8,26 MPa; T1.5=3,41 MPa), assim como para Módulo de Young (T0=42,76
MPa; T0.75=402,15 MPa; T1.5=99,23 MPa) e esta mesma formulação apresentou o menor valor para a
porcentagem de elongação (T0=134,17 %; T0.75=58,27 %; T1.5=89,76%). A análise dos resultados
sugere que a adição de TEOS na concentração de 0,75 % obteve os melhores resultados mecânicos e de
barreira, a maior concentração testada, de 1,50%, obteve resultados mais próximos aos filmes sem
TEOS, a hipótese é de que esta quantidade de TEOS seria excessiva, não ocorrendo total solubilização
e reticulação nas amostras. Considerando esses resultados mais formulações estão sendo estudadas.

Agradecimentos: Os autores são gratos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), FAPERGS e CNPq.
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Neste trabalho foram obtidas nanoestruturas de carbono através da termólise de três diferentes
Líquidos Iônicos (LIs) infiltrados em molde de sílica SBA-15. 12,3 As amostras foram caracterizados
através das técnicas de Análise Elementar de CHN, Espectroscopia Raman, Ressonância Magnética
Nuclear de 13C no estado sólido (RMN 13C), Espectroscopia de Fotoelétrons excitados por Raios-X
(XPS), Microscopias Eletrônicas de Varredura (MEV) e Transmissão (MET) e análise de área
superficial por fisiossorção de Nitrogênio. Todos os LIs se mostraram eficientes na replicação do molde,
resultando em nanoestruturas de carbono com áreas de superfície específica de 158,47 a 326,72 m 2.g-1,
além de os tornarem mesoporosos. As amostras apresentam teor de nitrogênio de 11,91 a 15,02% em
massa. Os átomos de nitrogênio se encontram em um arranjo de carbonos grafíticos defeituosos,
majoritariamente, nas formas grafítica, piridínica e pirrolidínica. Essas propriedades tornaram os CNs
hábeis ao sequestro de CO2, em quantidades em torno de 0,145 mmol.g-1.

Figure 1: Imagens de MET das nanoestruturas de carbono dopadas com nitrogênio.
Agradecimentos:
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A utilização de energia solar na produção de gás hidrogênio (H2), através do processo fotocatalítico
conhecido por water-spliting, acontece quando um material semicondutor, como o dióxido de titânio
(TiO2), absorve energia luminosa, gerando um par elétron(e-)/buraco(h+) com um potencial elétrico
associado que é responsável pela reação de redução e oxidação da água, respectivamente. A absorção
de luz pelo TiO2 pode ser estendida à região visível, combinando-o com um corante apropriado, como
a clorofilina cúprica (Cu-chln). Dentro desse contexto, esse trabalho teve por objetivo fabricar e
caracterizar filmes finos automontados (FFA) fotoativos, obtidos por meio de uma combinação de
hidrocloreto de polialilamina (PAH), ácido poliacrílico (PAA), nanopartículas de TiO 2 e Cu-chln,
utilizando a técnica de deposição camada por camada (LbL). FFA com 21, 81 e 161 camadas foram
depositados em substratos de vidro e caracterizados pelas técnicas de espectroscopia de absorção
molecular na região do ultravioleta e visível (UV-vis), microscopia eletrônica de varredura (MEV),
perfilometria e espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES). A
atividade fotocatalítica dos FFA, por sua vez, foi avaliada pela produção de H2, quantificada por
cromatografia gasosa (CG), a partir da irradiação dos filmes imersos em água, utilizando uma lâmpada
de xenônio (300 W). Os resultados mostraram que o espectro UV-vis dos FFA apresentou uma banda
de absorção na região do UV em 271 nm, correspondente ao TiO2, e duas bandas de alta intensidade da
região do visível, em 403 nm e 628 nm, correspondentes à Cu-chln. A caracterização estrutural por MEV
e perfilometria revelou que a espessura dos FFA tende a estabilizar com o aumento do número de
camadas e que as nanopartículas de TiO 2 são responsáveis pela estrutura granular dos filmes, fazendo
com que os mesmo sejam heterogêneos. As taxas máximas de produção de H 2 foram de 0,16, 0,45 e
1,26 µmol cm-2 h-1 para os FFA com 21, 81 e 161 camadas, respectivamente, apresentando relação linear
com a concentração de TiO2 e Cu-chln. Além disso, a Cu-chln mostrou ser um fotossensibilizador eficaz
em melhorar a atividade fotocatalítica do TiO2, triplicando a taxa de produção de H2, quando comparada
com um filme fabricado somente com polieletrólitos e TiO 2. A utilização dos materiais na forma de
filme aumenta a eficiência dos materiais fotoativos, apresentando atividade fotocatalítica quatro vezes
maior do que quando aplicados em solução aquosa. Por fim, a técnica de LBL mostrou-se um método
simples e viável para produzir FFA fotossensíveis com propriedades fotocatalíticas superiores aos seus
precursores.
Agradecimentos: UCS; FAPERGS, CNPq.
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As sílicas mesoporosas ordenadas apresentam elevada área de superfície e poros na faixa de
mesoporos. Entre esses materiais tem-se a SBA-15 (Santa Barbara Amorphous) que apresenta estrutura
de poros hexagonal em torno de 6 nm de diâmetro e área superficial superior à 700 m2g-1[1]. Estas
propriedades possibilitam a aplicação destes materiais como suportes para semicondutores, visando a
fotocatálise[2]. A combinação destas características texturais com as propriedades fotoquímicas podem
melhorar o desempenho do processo fotocatalítico, uma vez que esses materiais estão associados à
elevadas áreas superficiais e volume de poros, consequentemente aumentam a área disponível para
dispersar a fase ativa. A proposta deste trabalho é sintetizar SBA-15 com elevada área de superfície
contendo o semicondutor óxido de titânio altamente disperso nos poros. Para dispersão do semicondutor,
foram utilizados dois procedimentos, reações de enxerto (post grafting), como também adicionando
titânio durante a síntese do SBA-15. Foi utilizado isopropóxido de titânio como precursor.
Difratogramas de raios X de todas as amostras apresentam os três picos característicos do material
do tipo SBA-15, onde o pico mais intenso corresponde à linha de reflexão do plano (100), enquanto
outros dois picos são atribuídos às reflexões dos planos (110) e (200), associados ao arranjo hexagonal
de poros ordenados do material. Os resultados demonstram que as amostras mantem estrutura ordenada
de poros.
Os resultados obtidos na análise textural para os materiais obtidos com reação post grafting
mostram que a adição de até 0,5 mmol de precursor resulta em óxido de titânio altamente disperso nos
poros da SBA, acima desse valor, formam-se aglomerados de óxido de titânio na superfície do SBA-15.
Adições sucessivas de 0,5 mmol de titânio resultam em deslocamento nos máximos de distribuição de
tamanho de poros para valores menores, que é acompanhado de diminuição marcante na área de
superfície, compatível com revestimento dos poros da SBA-15 com óxido de titânio, de forma altamente
dispersa. Quando a adição de titânio foi feita durante a síntese da SBA-15 o material resultante mostrou
uma um aumento no diâmetro dos poros e elevada área de superfície, semelhante à SBA-15 pura.
Agradecimentos:
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Neste trabalho, foi realizado um amplo estudo sobre o mecanismo que governa a nucleação e
crescimento de nanopartículas de tioantimoneto e tioantimonato de cobre, obtidas pelo método de
injeção a quente. Em um balão de três bocas, foram adicionados 0,45 mmol de CuCl, 0,45 mmol de
SbCl3 e 7 mL de oleilamina. A solução foi desgaseificada a 80 °C e aquecida, sob atmosfera de
nitrogênio, até a temperatura de reação (200 a 250 °C). Em outro frasco, 1 mmol de enxofre em 3 mL
de oleilamina foi aquecido a 60 °C e mantido sob agitação até adquirir coloração avermelhada e
translúcida. A solução de enxofre foi injetada no balão de três bocas, dando início a reação. Para
monitorar a nucleação/crescimento das partículas, foram retiradas alíquotas após 1, 2, 5 e 10 minutos de
reação. As amostras foram caracterizadas por espectroscopia de absorção UV-Vis-NIR, espectroscopia
Raman, difratometria de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de transmissão. A análise dos
difratogramas e dos espectros Raman mostram claramente a formação de tetratioantimonato de cobre
(Cu3SbS4) e tioantimoneto de cobre (CuSbS2) em todas as temperaturas estudadas, e ainda a formação
de trióxido de antimônio (Sb2O3) em temperaturas até 230 °C e antimônio metálico (Sb0) a 250 °C. Em
todas as temperaturas, foi observada a formação de Cu3SbS4 após um minuto de reação e posteriormente
sua transformação para CuSbS2. A cinética envolvida nesta transformação depende da temperatura:
entre 5 e 10 minutos em temperaturas inferiores, como 200 °C e entre 1 e 2 minutos em temperaturas
mais altas, como 240 e 250 °C. Com o objetivo de investigar a origem dos sub-produtos Sb2O3 e Sb0 foi
realizada uma reação utilizando apenas oleilamina e SbCl3. A análise dos DRX revelou que a 200 °C,
todo o precursor de antimônio é convertido em Sb 2O3, podendo então ser considerado um intermediário
de reação ao invés de sub-produto. A partir de 240 °C, parte do Sb 2O3 é convertido em Sb0, devido ao
comportamento redutor da oleilamina em altas temperaturas. Com base nestes experimentos as seguintes
etapas do mecanismo podem ser confirmadas: a conversão do precursor SbCl3 em Sb2O3, seguida pela
formação de Cu3SbS4 e posterior transformação para CuSbS2. Para confirmar esta última etapa sugerida,
foi realizado um experimento onde nanopartículas de Cu3SbS4 foram utilizadas como precursor,
juntamente com oleilamina e SbCl3 em uma reação a 200 °C. Da mesma forma que nos experimentos
anteriores, a solução de enxofre foi injetada no balão de 3 bocas e a reação ocorreu durante 9 minutos
até ser finalizada por resfriamento. A amostra foi caracterizada por DRX indicando a presença de
CuSbS2, corroborando com a sugestão de conversão de Cu3SbS4 para CuSbS2.
Agradecimentos:
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Segundo a Organização Mundial da Saúde, quatro das dez maiores causas de morte podem ser
causadas por altos níveis de colesterol.1 No entanto, a quantificação de colesterol no sangue depende de
exames laboratoriais complexos, com alto custo associado e baixa especificidade. 2 Nesse sentido, os
biossensores apresentam uma alternativa aos métodos clássicos de detecção de colesterol devido às
diversas vantagens, como alta seletividade, baixo custo, simplicidade de aplicação e rapidez. 3 Portanto,
o objetivo desse trabalho foi o desenvolvimento de um novo material de óxido de grafeno funcionalizado
com diferentes líquidos iônicos e decorado com nanopartículas de ouro para ser utilizado como
biossensor na detecção de colesterol total. Foi avaliado o efeito dos líquidos iônicos brometo de 3aminopropilimidazol (LI 1) e 1,3-diaminopropilimidazol (LI 2) tanto na estabilização das nanopartículas
de ouro quanto na interação com a enzima colesterol oxidase. O material foi caracterizado por
espectroscopia no infravermelho e ultravioleta, difração de raios X e microscopia eletrônica de
transmissão. Foram realizados testes colorimétricos a fim de observar a detecção de colesterol pelo
material em diferentes concentrações de colesterol, como mostrado na figura 1.
Observa-se pela figura que ambos os materiais
produzidos foram capazes de detectar o colesterol total.
Além disso, a resposta obtida foi linear em ambos os
biossensores apresentando coeficiente de correlação de
0,9961 e 0,9912 para LI 1 e LI 2, respectivamente.
Também foram realizados testes de reuso com os
biossensores cujas atividades se mantiveram 60% da
inicial após 115 horas. A partir dos resultados, pode-se
demostrar que o material desenvolvido tem potencial
para aplicação como biossensor comercial para
quantificação de colesterol.
Figura 1. Atividade dos biossensores na detecção de
diferentes quantidades de colesterol.
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Filmes de Nanocompósitos de Polipirrol dopado com
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Eletroquímico para Detecção de Ácido Ascórbico
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Neste trabalho, foi realizada a síntese, a caracterização e a aplicação de nanocompósitos de
polipirrol (PPI) dopado com índigo-carmim (IC) e dodecilsulfato (DS), e decorados com nanopartículas
de prata (NPAg). As diferentes matrizes poliméricas foram sintetizadas eletroquimicamente através do
método de voltametria cíclica (VC) a 25 °C. Todos os filmes foram dopados com IC. As amostras foram
caracterizadas por espectroscopia na região do infravermelho (FTIR-ATR), espectroscopia UV-Vis, VC,
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). A inserção
dos dopantes na matriz do polímero foi confirmada através da análise de FTIR-ATR. De acordo com os
espectros de UV-Vis, a presença de DS como dopante aumenta o grau de dopagem do polímero, o que
foi evidenciado pela banda de absorção em ca. 2.7 eV, característica da transição eletrônica da banda de
valência para o polaron anti-ligante.2 Adicionalmente, o DS proporcionou o aumento da eletroatividade
e da área superficial dos filmes, resultando na formação de pequenos glóbulos. A presença de NPAg na
matriz dos nanocompósitos foi confirmada através de MET. De acordo com os resultados, a inserção de
NPAg resultou num aumento da densidade de carga dos materiais, sem comprometer a reversibilidade
eletroquímica ou o grau de dopagem do PPI. A caracterização dos filmes como sensor eletroquímico de
ácido ascórbico (AA) foi realizada por VC, utilizando como eletrólito uma solução de tampão fosfato
PH 3,0 e diferentes concentrações de AA. De acordo com os resultados obtidos, as inserções de DS e
NPAg aumentam a sensibilidade do material. O filme de nanocompósito PPI-IC-DS-NPAg apresentou
sensibilidade de 950 µA.cm-2.(mmol.L-1)-1 em uma faixa de linearidade entre 0,2 e 2,0 mmol.L-1 de AA.
Agradecimentos: Os autores agradecem FAPERGS, CNPq, CAPES, PROPESQ, CME/UFRGS.
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Nas últimas décadas vimos um avanço extraordinário em relação a miniaturização dos circuitos
integrados (CI) baseados em silício, contudo, semicondutores deste tipo já estão com seus dias contados,
pois seu processo de miniaturização já está em seu limiar. Em estudos desenvolvidos anteriormente [1,2]
investigamos a fragmentação seletiva do polímero 4-((metacriloiloxi) fenil)- dimetil sulfônio triflato
(MAPDST) por excitação de camada eletrônica interna, mostrando ser um possível candidato para
produção em massa de futuros CI utilizando a técnica de litografia no extremo ultravioleta (EUVL).
Neste trabalho desenvolvemos um estudo detalhado da excitação de camada interna na borda do carbono
para o MAPDST. Utilizando técnicas experimentais de caracterização superficial e o auxílio de
simulações computacionais, procuramos obter um melhor entendimento do processo dinâmico de
fotoframentação após irradiarmos este filme polimérico com EUV e o colocarmos em contato com uma
atmosfera altamente oxigenada. Preparamos filmes finos de MAPDST (~100nm) dentro de uma caixa
de luvas (em atmosfera nitrogenada inerte) pela técnica de revestimento rotacional (spin-coating).
Experimentos com radiação Sincrotron (SR) foram feitos no LNLS, Campinas, Brasil. Irradiamos os
filmes com SR seletiva durante determinados períodos de tempo e em seguida foram colocados em
atmosfera gasosa de oxigênio concentrada (~95%). Analisamos as amostras experimentalmente pelas
técnicas de XPS, NEXAFS e teoricamente por meio de simulações NEXAFS utilizando o pacote
computacional FEFF9. Neste estudo selecionamos três energias de excitação (Ee): C1s *C=C (285.0
eV), C1s *C=O (288.0 eV), e C1s *C–F (295.0 eV). Após a irradiação observamos que houve
boa resistência dos filmes em relação ao tratamento, contrastando com os resultados de nosso mais
recente estudo em filmes finos de MANTMS [2], onde foi observada alta eficiência na fragmentação
quando a Ee escolhida foi 285eV. A diferença na eficiência da fotofragmentação pode estar associada a
dois anéis benzílicos e um tiofeno presentes no MANTMS, diferentemente do MAPDST que possui
apenas um anel aromático. Entretanto, ao excitar o sistema em energias selecionadas e alternando o
ângulo irradiação (ângulo resolvido, AR), nota-se que a alta estabilidade do MAPDST pode ser quebrada
quando simultaneamente utilizamos Ee em 285eV e AR em 20º (com relação a superfície). Nestas
condições foi observado um decréscimo nas transições C1s *C=C, sugerindo uma possível quebra
do anel aromático devido a sua provável disposição espacial paralela à superfície. Os resultados
mostraram que o ângulo de irradiação desempenha um papel importante na eficiência da fragmentação
seletiva, isto porque se prevê o monômero do MAPDST orientado principalmente paralelo em relação
a superfície. Do ponto de vista teórico, o estudo do monômero do MAPDST surge como uma
oportunidade de entendermos esse processo de fragmentação por dentro, calculando possíveis estruturas
e/ou orientações sugeridas por nós ou pela literatura após o tratamento com SR. Os cálculos teóricos
preliminares permitem inferir a importância na posição relativa do anel aromático em relação ao vetor
campo elétrico da SR.
Agradecimentos: LNLS, CESUP-UFRGS, CNPq and CAPES.
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A biocompatibilidade ainda representa um dos maiores desafios para engenharia de tecidos. Para
tanto, diversas técnicas de modificação superficial têm sido utilizadas para induzir a biocompatibilidade
propiciando um ambiente químico favorável para o contato celular1. Além disso, a configuração espacial
do biomaterial exerce influência importante para adesão e proliferação das células 2. Para atender esses
requisitos, nosso grupo de pesquisa vem trabalhando na funcionalização superficial de scaffolds
tridimensionais utilizando radiação ultravioleta (UV) na presença de atmosfera oxidativa para enxertar
grupos polares na superfície do polímero. Neste trabalho, o PBAT, um polímero sintético,
biodegradável, não tóxico, com boas propriedades mecânicas e térmicas foi utilizado como scaffold.
Contudo, ainda existem poucos estudos que utilizam o PBAT como biomaterial, logo novos estudos são
necessários para entender seu comportamento no corpo. Os scaffolds de PBAT foram preparados pelas
técnicas de revestimento e de eletrofiação. Após, foram irradiados com UV por tempos fixos sob fluxo
constante de oxigênio. A molhabilidade da superfície foi medida por WCA e a morfologia foi
determinada por MEV e perfilometria óptica. Informações químicas da superfície foram obtidas por
FTIR-ATR e XPS. O aumento do tempo de irradiação aumentou a hidrofilicidade da superfície e, no
caso das fibras eletrofiadas, efeito de capilaridade foi observado. As análises de XPS e de FTIR-ATR
mostraram que o aumento da molhabilidade foi devido ao aumento de grupos polares (C=O, C-OH,
COO) enxertados na superfície do polímero.
Referências:
1. Michael, B. et al. Adv. Drug Deliv. Rev. 65, 581–603 (2013).
2. Agarwal, S., Wendorff, J. H. & Greiner, A. Polymer (Guildf). 49, 5603–5621 (2008).
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A síntese de novas nanoestruturas de carbono unidimensionais denominadas nanofilamentos de
diamante (diamond nanothreads - DNT) foi recentemente reportada [1], e estudos subsequentes
utilizando simulações de dinâmica molecular (MD) baseadas em potenciais interatômicos empíricos
mostraram que eles apresentam uma elevada resistência mecânica. Neste trabalho, determinamos as
propriedades mecânicas de nanofilamentos de diamante em diferentes configurações utilizando cálculos
de primeiros princípios (baseados na teoria do funcional da densidade - DFT), confirmando que eles
realmente apresentam uma elevada resistência ideal à fratura (15,7 nN/101 GPa), resistência específica
(2,6 × 107 Nm/kg) e rigidez (módulo de Young na ordem de 168 nN/1,08 TPa ). Porém, comparamos
estes resultados com simulações de dinâmica molecular usando potenciais interatômicos convencionais
(e previamente reportados na literatura e conduzidos por nós), e verificamos que há discrepâncias de até
50% nas predições destas propriedades, mostrando que há uma necessidade de reparametrização dos
potenciais empíricos para descrição correta do comportamento mecânico deste novo tipo de material.
Uma análise detalhada da dependência da estrutura atômica com a deformação mostra as razões para
estas discrepâncias. Mostramos também que algumas configurações apresentam um coeficiente de
Poisson radial negativo, ou seja sua seção transversal aumenta com a imposição de tração uniaxial.
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sintetizado via sol-gel polimérica
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O semicondutor titanato de bário e estrôncio (BST) tem ganhado destaque na literatura, nos
últimos anos, devido sua crescente utilização em diversos dispositivos eletrônicos e por ser um material
livre de chumbo. Com estrutura perovskita, o BST apresenta propriedades ferroelétricas tendo alta
constante dielétrica. Este trabalho descreve a obtenção de pós cerâmicos de BST através da rota sol-gel
polimérica, utilizando como precursores: acetato de bário, acetato de estrôncio e propóxido de titânio.
Como agente polimerizante foi utilizado polivinilpirrolidona (PVP) diluído em etanol em uma fração
mássica de 15%. O gel obtido foi secado em estufa na temperatura de 65°C/18 horas, em seguida foi
tratado termicamente em forno mufla a 350ºC/1 hora e depois calcinado a 800ºC/1hora. A taxa de
aquecimento utilizada foi de 5°C/minuto. O pó obtido foi caracterizado por difração de raios X (DRX)
para a identificação das fases presentes.
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As superfícies capazes de repelir água e outros líquidos são de extremo interesse à comunidade
científica e à indústria. Essas superfícies, chamadas de superrepelentes são produzidas pela combinação
de grandes áreas superficiais e composição química de baixa energia livre de superfície. Nos casos onde
o líquido à ser repelido é de baixa tensão superficial, pode-se aumentar a repelência aos líquidos através
de sobreposição entre nano e micro estruturas, e de reentrâncias. O alumínio é um metal que pode ter
sua superfície modificada para atender tais critérios, como já foi demostrado em trabalhos anteriores. 1
A boemitagem do alumínio um tratamento superficial usado para melhorar características como
corrosão e aumentar a área superficial. Ela consiste em um processo simples onde o alumínio é imerso
em água fervente por alguns segundos ou minutos. Esse tratamento resulta em uma superfície de
complexas lamelas, nanoestruturadas, que variam de 5-50 nanômetros de espessura usualmente. Neste
trabalho avaliamos os efeitos no alumínio após etching químico em ácido clorídrico e tratamento tipo
boemitagem. A sobreposição da microestrutura produzida pelo etching e da nanoestrutura produzida
pela boemitagem é muito eficiente para a superhidrofobicidade como demostrado por outros
pesquisadores, mas a maioria de seus trabalhos avalia os efeitos de diferentes tempos de imersão em
água fervente a 100oC e pressão de 1 bar.2 Neste trabalho estudamos os efeitos de imersões à altas
temperaturas e pressões. As temperaturas variaram de 150 a 170oC e as pressões de 4,8 a 7,9 bar. As
superfícies das amostras foram analisadas por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e
Perfilometria Ótica. Os resultados indicam que as diferentes temperaturas e pressões levam a
morfologias e áreas superficiais diferentes indicando quais seriam mais apropriadas como
superrepelentes. As amostras futuramente serão recobertas com compostos químicos de baixa energia
livre de superfície para testar suas reais propriedades superrepelentes contra água e outros líquidos de
baixa tensão superficial.

Referencias:
[1] Jafari, R.; Farzaneh, M.; Applied Physics A, vol. 102, 195 (2011)
[1] Yang, J.; Zhang, Z.; Xu, X.;Men, X.; Zhuab, X.; Zhouab, X.; NewJ. Chem., 35, 2422 (2011)
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Nas últimas décadas observa-se o crescente desenvolvimento de materiais mesoporosos mistos de sílicatitânia. Devido as propriedades ácidas e à fácil funcionalização esses materiais são considerados
promissores para aplicações diversas como fotocatálise, adsorção e desenvolvimento de biossensores.
O processo sol-gel é um dos métodos utilizados como estratégia de síntese desses materiais, destacandose na obtenção de materiais homogêneos com características físico-químicas controladas.1 Nesse
sentido, o presente trabalho descreve a síntese e caracterização de um compósito mesoporoso condutor
a base de sílica-titânia-grafite (SiTiG) e sua aplicação no desenvolvimento de um biossensor
eletroquímico para a detecção seletiva de compostos fenólicos. A síntese do compósito SiTiG foi
realizada utilizando o método sol-gel e o mesmo foi caracterizado através de análise termogravimétrica,
isotermas de adsorção e dessorção de N2 e distribuição do tamanho de poros. O material obtido
apresentou uma área especifica BET de 105 m2 .g-1 e volume de poros de 0,96 cm3 .g-1 . No compósito
SiTiG foram imobilizadas diferentes proporções de quitosana (5, 10 e 15% de quitosana em massa) os
materiais obtidos foram denominados SiTiG-QT5%, SiTiG-QT10% e SiTiG-QT15%. Esses materiais
foram caracterizados por voltametria cíclica utilizando como sonda uma solução
K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] 1 mmol.L-1 e velocidade de varredura de 20 mV.s-1 . A partir das medidas
realizadas, foi possível observar que o material SiTiG-QT5% apresentou picos redox mais definidos e
mais reversíveis indicando maior potencialidade para aplicação em eletroanalítica. Sendo assim, foi
imobilizada a enzima tirosinase (Ty) na amostra SiTiG-QT5% e o material obtido foi denominado como
SiTiG -QT5%-Ty. Por fim, o mesmo foi aplicado na confecção de eletrodos auto-suportados com
superfície renovável para a detecção seletiva Catecol, Dopamina e Pirogalol. O biossensor desenvolvido
apresentou uma sensibilidade considerável e também um baixo limite detecção para as espécies
analisadas.
Referencias: [1] Hua, E.; Wang, L.; Jing, X.; Chen C.; Xie G.; Talanta vol. 111, 163-169 (2015)
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O mundo enfrenta uma crise energética, e o uso de gás hidrogênio mostra-se uma importante
alternativa frente aos combustíveis fósseis. Este pode ser obtido facilmente a partir da eletrólise da água,
que normalmente é realizada com cátodo de Pt, resistente à corrosão, mas extremamente caro devido à
sua raridade. Entretanto, quando a eletrólise da água é realizada em meio do líquido iônico
tetrafluoroborato de ácido 3-trietilamônio-propano sulfônico (TEA-PS.BF4), o cátodo de carbono vítreo
(CV) apresenta energia de ativação menor que a da Pt nas mesmas condições [1]. Além disso, este
material também é imune à corrosão e tem baixo custo. Porém, o CV é um material amorfo, e apresenta
menor condutividade eletrônica frente a materiais mais cristalinos, tal como o grafite pirolítico (GP).
Neste sentido, a proposta deste trabalho é realizar estudos preliminares do comportamento do grafite
pirolítico como cátodo na eletrólise da água em meio de solução aquosa 0,1 M de TEA-PS.BF4. A
microestrutura e morfologia do GP foram avaliadas através de espectroscopia micro Raman (Raman),
difração de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). O comportamento
eletroquímico deste eletrodo na eletrólise da água em meio de TEA-PS.BF4 foi estudado através de
voltametria cíclica, a fim de avaliar a sua estabilidade eletroquímica e a densidade de corrente máxima
de eletrólise. Também foi determinada a energia de ativação do sistema através da equação de Arrhenius,
a partir de cronoamperometrias realizadas em diferentes temperaturas. O GP apresentou grande
organização da estrutura, indicada pela presença do pico G no espectro Raman, e elevada cristalinidade,
conforme a análise de DRX, enquanto que a análise de MEV revelou grande homogeneidade do
material. As voltametrias cíclicas indicaram que o GP é bastante estável, e, à – 2 V (com eletrodo
saturado de calomelano como referência), produz uma densidade de corrente de – 260 mA cm-2, um
valor inferior ao obtido para a Pt (– 500 mA cm-2) para o mesmo potencial aplicado. Entretanto, o GP
apresentou energia de ativação de – 11,5 kJ mol-1, menor que o valor obtido para a Pt no mesmo sistema
(12,1 kJ mol-1). Apesar do menor valor de corrente frente a Pt em – 2 V, o GP apresenta grande
estabilidade eletroquímica e menor energia de ativação para a produção de hidrogênio, além de não ser
um material de alto custo quanto a Pt, favorecendo assim a sua aplicação na produção de hidrogênio via
eletrólise da água em meio de TEA-PS.BF4.

Agradecimentos: CAPES, PGCiMat, LAPMA.
Referencias:
[1] Fiegenbaum, F; de Souza, R. F.; et al. J. Power Sources. vol. 280,12 (2015)
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Neste trabalho, foi realizada a síntese e caracterização de nanofolhas formadas por lamelas de MoS2,
obtidos utilizando molibdato de sódio e ácido 3-mercaptopropiônico (MPA) ou L-cisteína, como
precursores de enxofre. As sínteses foram realizadas por rota hidrotérmica a 200°C, em reator de aço
inoxidável revestido com politetrafluoroetileno. Os materiais foram caracterizados por microscopia
eletrônica de transmissão (MET), alta resolução (MET-AR) e difração de raios-x. O precursor ácido 3mercaptopropiônico resultou na formação de uma macroestrutura de MoS2 formada por aglomerados de
nanofolhas. A utilização de L-cisteína resultou na formação de nanoflores de cerca de 400 nm de
diâmetro, com pétalas de cerca de 20 nm. Analisando os difratogramas é possível observar um padrão
de difração que corresponde ao MoS2, porém com um pico anômalo em torno de 2θ = 8-10 ° para ambos
os precursores. Este pico corresponde a um espaçamento interplanar de 0,9-1,3 nm, que também
observado através de MET-AR. Esta distância é consistente com o espaço ocupado por duas moléculas
dos precursores, ca ~1 nm. Quando submetidas a tratamento térmico a 500ºC, em atmosfera de argônio,
é observado o aumento significativo da cristalinidade da amostra e o desaparecimento do pico anômalo
em 8-10º, comprovando a formação de MoS2. O desaparecimento está relacionado a saída do precursor
orgânico e ao colapso da estrutura lamelar MoS2-precursor-MoS2. Considerando trabalhos descritos na
literatura, as moléculas de L-cisteína formam complexos com o Mo4+ através da coordenação dos grupos
tiol, seguido pelo empacotamento e posterior crescimento 2D desses complexos, o que leva à formação
das lamelas que formam as pétalas na macroestrutura. A estrutura obtida neste trabalho é bastante similar
a do grafeno, podendo ser uma alternativa bastante interessante a este material.

Agradecimentos: Os autores agradecem a CNPq, CAPES, CME/UFRGS e CNANO/UFRGS
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Os processos de síntese de óxidos de tungstênio (WO x) evoluem a cada ano na busca por materiais com
estrutura cristalina mais definida e composição química mais próximas das aplicações desejadas.
Processos como deposição química de vapor, deposição física de vapor, anodização, eletrodeposição e
os métodos hidrotérmico e sol-gel são aperfeiçoados [1-3]. Dentre essas técnicas citadas, o método solgel tem sido bastante utilizado, pois permite controlar tamanho e forma das estruturas, além de ser uma
técnica de baixo custo. Este trabalho tem como objetivo verificar a influência da concentração do
precursor ácido tungstíco (H2WO4, 5-150 mmol.L-1) na estrutura de filmes de óxido de tungstênio
obtidos pelo método sol-gel, utilizando o surfactante aniônico dodecilsulfato de sódio (SDS, 60 mmol.L1
) como agente estruturante. O precursor foi obtido através da reação do tungstato de sódio com HCl.
Os filmes foram obtidos através da deposição em substrato de silício revestido com óxido de silício.
Sistemas contendo o precursor e o estruturante foram depositados por spin coating com rotação de 1000
rpm/45 s, calcinados a 700 °C/3 h na presença de ar e caracterizados por Microscopia Eletrônica de
Varredura, Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), Difração de Raios x (DRX) e Espectroscopia
Raman. Os resultados obtidos por EDS mostram que não houve cobertura total do substrato pelo óxido
de tungstênio. Foi possível observar a formação de estruturas com morfologias que vão desde
nanoesferas a nanobastões a medida que se aumenta a concentração do precursor no meio aquoso. A
análise dos difratogramas permitiu determinar que houve a formação de óxido de tungstênio com fase
hexagonal (WO3, JCPDS: 75- 2187) e também um pouco de Na2WO4 permaneceu nos filmes, ou seja,
nem todo o Na2WO4 foi convertido em H2WO4. Estes resultados foram confirmados através dos
Espectros Raman. O método sol-gel adotado para obtenção de filmes de óxido de tungstênio, neste
trabalho, apresenta resultados melhores quando a concentração do precursor está acima de 100 mmol.L1
, pois a morfologia das estruturas são bem definidas e há uma maior concentração de óxido de
tungstênio formado.
Agradecimentos:
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Em biocatálise, a utilização de enzimas imobilizadas em relação ao uso de enzimas livres tem
crescido em função das diversas vantagens observadas pelo uso desta técnica, como a possibilidade de
reutilização. O bom desempenho do catalisador está diretamente relacionado com o tipo de suporte
utilizado no processo de imobilização. Nesta perspectiva, o presente trabalho descreve a preparação de
materiais híbridos a base de sílica, contendo diferentes proporções de quitosana, 10 e 20%, e um material
a base de sílica organofuncionalizado com APTMS. Esses materiais foram utilizados para a
imobilização da enzima β-D-galactosidase devido sua aplicação na indústria alimentícia. Para proceder
à imobilização covalente da enzima, os suportes são ativados com glutaraldeído. Os materiais, com e
sem a enzima imobilizada, foram caracterizados por espectroscopia na região do infravermelho, análise
elementar C, H e N e análise termogravimétrica, comprovando a incorporação de material orgânico.
Isotermas de adsorção e dessorção de N2 mostraram que os materiais são mesoporosos e a enzima não
está bloqueando os poros. No entanto, a microscopia eletrônica de varredura indicou que a quitosana
está dispersa em regiões micrométricas na matriz de sílica. O desempenho dos materiais preparados
como biocatalisadores foram testados para a reação de hidrólise da lactose. Foi observado um maior
rendimento de imobilização na matriz de sílica organofuncionalizada. Porém, a enzima imobilizada nas
matrizes hibridas com 10 e 20% de quitosana apresentou maiores valores de eficiência, respectivamente
62 e 47%, enquanto que para a sílica pura a eficiência foi de 37%. A estabilidade operacional da enzima
imobilizada foi avaliada pela hidrólise da lactose utilizando um reator de leito fixo, sendo que tanto a
enzima imobilizada em sílica organofuncionalizada quanto no material híbrido permaneceram com
aproximadamente 100% de atividade após 200 horas de operação continua. Deste modo, o suporte
proposto proporcionou a manutenção da atividade catalítica da enzima imobilizada, se mostrando ser
uma alternativa viável e interessante para aplicação na indústria de alimentos.

Agradecimentos: CAPES, FAPERGS, CNPq, CME UFRGS.
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As ciclodextrinas (CD´s) são oligossacarídeos cíclicos formados por moléculas de D- glicose
unidas através de ligações glicosídicas (1-4). Do ponto de vista estrutural, as CD´s se apresentam em
forma de um cone truncado, com um lado mais largo formado por grupos hidroxila secundários e a
face mais estreita constituída por hidroxilas primarias.1,2 A cavidade interior destes oligossacarídeos
é de caráter hidrofóbico, e a presença de grupos hidroxila livres confere um caráter hidrofílico na parte
externa, nestas moléculas. As CD´s vêm sendo muito usado na indústria em produtos industriais,
tecnológicos e em métodos analíticos, porque seu arranjo permite que esta molécula possa servir
como hospedeiro de diversas moléculas.3 Ao interior da cavidade, as interações fracas entre hóspede
e hospedeiro definem como, e qual é o tipo de conformação dos complexos de inclusão formados.1,2,3
No entanto, a espectroscopia de infravermelho e espectroscopia Raman permitem determinar modos
vibracionais ativos tanto da molécula hospedeira como do hóspede. Assim neste trabalho se
apresenta resultados preliminares da caracterização vibracional alem de imagens de microscopia
óptica do complexo de inclusão -CD/hexadecilamina, Figura 1. A qual foi sintetizada usando a
abordagem de- baixo-para-cima. Os espectros da amostra de inclusão apresentam bandas
ativas no infravermelho a 1439 cm-1 ( CH2), 1463 cm-1 ( CH2), e 1586 cm-1 ( N-H) do hóspede,
além da banda a 3410 cm-1 que pertence as moléculas de água retidas entre as CD`s.

Figura 1. Imagem de microscopia óptica do complexo de inclusão sintetizado.
Agradecimentos:
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A utilização de resíduos no desenvolvimento de novos materiais compósitos surge como
alternativa para que seja possível reduzir a quantidade de lixo gerada pela indústria e também para
diminuir o custo de determinadas matérias primas. Encontra-se na literatura, trabalhos com compósitos
desenvolvidos a partir da mistura de Poli-3-Hidroxibutirato (PHB), um termoplástico biodegradável, e
pó de madeira (MACHADO, 2010), ou ainda, compósitos que utilizam o polipropileno (PP) com farinha
de resíduo de jornais (YUAN, 1999), aumentando, assim, suas propriedades mecânicas. O papel
resinado com PP é uma matéria prima utilizada no processo de fabricação dos laminados sintéticos de
poliuretano (PU). Ele é considerado um subproduto neste processo, pois serve para dar textura ao
laminado sintético e, após o término de sua vida útil, é separado e enviado a aterros industriais onde é
descartado de maneira correta. O papel resinado com PP difere-se do papel convencional devido à
camada de resina que é aplicada em sua superfície. Essa resina impede a realização do processo
convencional de reciclagem do papel, levando à alternativa de empregá-lo no desenvolvimento de outro
material compósito. O objetivo do trabalho é desenvolver um compósito de PP com resíduo de papel
resinado. O papel será coletado na empresa Crespi do Brasil LTDA. e depois será submetido a processos
de cominuição, no Laboratório de Reciclagem de Materiais da Universidade Feevale, onde serão
utilizados o triturador industrial, o moinho de facas de bancada e o micronizador. Após a cominuição
do material, será realizada a extrusão e injeção da mistura, em diferentes proporções, para a confecção
de corpos de prova, obedecendo a norma ASTM D-638, para realização de ensaios de tração. Na
continuidade deste trabalho, serão realizados outros testes de caracterização mecânica com intuito de
comparar com outros estudos e verificar as características mecânicas deste compósito e, assim, analisar
sua utilização no desenvolvimento de novos produtos (XIE, 2016).
Agradecimentos:
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realização deste trabalho.
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Nanofolhas de anatásio vem sendo amplamente utilizadas como catalisadores, adsorventes e em células
solares devido à elevada área superficial e flexibilidade da estrutura. Estas estruturas apresentam a face
(001), de alta energia, disponível, conduzindo ao aumento da reatividade do material, e
consequentemente elevando a atividade catalítica do mesmo. As estruturas 2D de óxido metálico podem
ser obtidas por diversos processos de síntese, como por exemplo, o método hidrotérmico e a
decomposição térmica. Em geral, na síntese de nanofolhas por decomposição térmica é utilizado
oleilamina como agente ligante, o qual direciona a formação de estruturas bidimensionais. Desta forma,
neste trabalho foram obtidos materiais de TiO 2, com e sem a presença de silsesquioxano iônico
(SiDbCl2) contendo o grupo catiônico 1,4-diazoniabiciclo[2,2,2]octano. Na preparação de ambas as
amostras foi utilizado oleilamina como agente ligante, e na amostra contendo SiDbCl 2 foi utilizado o
solvente formamida para a dissolução do silsesquioxano iônico. As reações foram conduzidas nas
temperaturas de 270 °C, sem SiDbCl2, e 180 °C, com SiDbCl2, por 1 h, em sistema de refluxo e sob
atmosfera de N2. As amostras com e sem SiDbCl2 foram denominadas STOF e TO, respectivamente. Os
materiais obtidos foram caracterizados por difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de
transmissão (TEM) e espectroscopia na região do UV-Vis. Os difratogramas das amostras STOF e TO
apresentaram picos referentes à anatásio (JCPDS 00-021-1272), e a partir da equação de Scherrer foram
obtidos os tamanhos de cristalito, os quais foram 5 e 6 nm para a amostra STOF e TO, respectivamente.
As imagens de TEM mostraram que o material STOF apresenta nanofolhas, enquanto na amostra TO
observa-se nanofolhas dispostas na forma de flor. Em ambas as amostras foram observados os planos
cristalinos do anatásio, os quais apresentam a distância de 0,35 nm, referente ao plano (101). A partir
dos resultados de refletância difusa, foram aplicadas as equações de Kubelka-Munk e Tauc,
considerando-se o band gap indireto do anatásio, foram obtidos valores de band gap de 3,55 e 3,86 eV
para as amostras TO e STOF, respectivamente. Por fim, pode-se concluir que a utilização de oleilamina
como ligante conduz à produção de nanofolhas de TiO 2, bem como, a presença de SiDbCl2 na amostra
STOF interfere na morfologia, cristalinidade e propriedades ópticas do material. No entanto, devido a
presença de grupos amônio quaternário no SiDbCl2 as propriedades adsorventes e antibacterianas dos
materiais de anatásio podem ser incrementadas, permitindo sua utilização na desinfecção de água,
adsorção e degradação de corantes.

Agradecimentos: CAPES, FAPERGS, CNPq e University of Manchester.
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A magnetita (Fe3O4) é uma das formas naturais de óxidos de ferro que apresenta forte resposta ao
campo magnético e vem sendo aplicada como suporte em catálise heterogênea, separação de proteínas
e liberação de drogas. Sua estrutura cristalina possui íons Fe2+ que podem ser oxidados na presença de
oxigênio, convertendo magnetita a maghemita (γ-Fe2O3), a qual possui menor magnetismo. Para retardar
o processo de oxidação, utilizam-se agentes estabilizantes. Silsesquioxanos iônicos foram recentemente
reportados como agentes estabilizantes de nanopartículas metálicas; possuem estrutura híbrida composta
por uma cadeia orgânica catiônica e um componente inorgânico reticulado de Si –O–Si, além de grupos
silanóis (Si–OH) passíveis de funcionalização. A presença de um silsesquioxano iônico na superfície
das partículas de magnetita poderia facilitar a imobilização de nanopartículas metálicas ativas para
catálise. Neste trabalho, estudou-se a influência de um silsesquioxano iônico na síntese de magnetitas
por método solvotérmico. O objetivo foi avaliar se a presença do silsesquioxano na síntese pode também
auxiliar no controle de diâmetro de partículas de magnetita. As magnetitas foram sintetizadas pelo
método solvotérmico através da dissolução de cloreto férrico (FeCl 3.6H2O) em etilenoglicol e após
foram adicionados, em ordem distinta, acetato de sódio anidro (Ac) e uma solução de 0,2 g de
silsesquioxano iônico contendo o grupo catiônico 1,4-diazoniabiciclo[2,2,2]octano (Db). A mistura
resultante foi aquecida em autoclave a 180 ºC por 10 ou 15 h. A caracterização dos materiais foi feita
por difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e sua magnetização foi medida em
um magnetômetro. Através dos difratogramas de raios X, observou-se que os materiais apresentaram os
planos cristalinos característicos da magnetita (JCPDS 19-0629) e que a ordem de adição dos reagentes
e o tempo de permanência na autoclave influenciam na cristalinidade das partículas. A amostra mais
cristalina foi aquela na qual o silsesquioxano Db foi adicionado antes do acetato de sódio e que
permaneceu 15 h na autoclave (DbAc 15h). O tamanho médio de cristalito para essa amostra (obtido
pela equação de Scherrer) foi de 13 nm enquanto as demais amostras apresentaram tamanho médio entre
7 e 8 nm. Os resultados de magnetização seguiram a tendência da cristalinidade. As imagens obtidas por
MEV apresentaram partículas esféricas, sendo que a amostra mais cristalina e mais magnética (DbAc
15h) apresentou menor diâmetro de partícula (590 nm) em comparação com as demais (784, 849 e 866
nm). Através dos resultados, pode-se concluir que o silsesquioxano iônico pode ser incorporado na
síntese de magnetitas. As condições de síntese influenciam na cristalinidade e na propriedade magnética
das amostras, sendo que a prévia adição de estabilizante e o maior tempo de tratamento térmico resultam
em maior cristalinidade e menor diâmetro de partícula.
Agradecimentos: CNPq, FAPERGS, CAPES, PROPESQ, CNANO e CMM-UFRGS.
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Alimentos e bebidas atualmente são submetidos a padrões de qualidade, havendo algum método
de análise. Conforme as legislações estabelecidas pelo Governo Federal, órgãos fiscalizadores são
responsáveis por esses controles. Por exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
a Secretaria Estadual da Saúde (SES) dentre outros. A erva-mate (Ilex paraguariensis), ilustrada na
figura 1, um produto tradicionalmente consumido nos países do MERCOSUL até hoje não tem um
Padrão Oficial de Classificação (POC), como é solicitado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) [1].
Neste contexto, o objetivo deste trabalho é analisar a erva-mate (Ilex paraguariensis), produzida
em diferentes regiões do Brasil, Argentina e Uruguai, utilizando a técnica de Emissão de Raios-X
Induzidos por Partículas (PIXE). A técnica analítica de feixes de íons, possibilita bombardear um alvo
mediante um feixe de prótons, e através da coleta da emissão de raios-x característicos desta amostra é
possível quantificar a concentração dos elementos químicos da mesma[2]. A partir disso e por métodos
estatísticos, pode-se verificar se existem elementos que possam ser usados como marcadores
geoquímicos do produto[3]. Os resultados qualitativos obtidos por PIXE revelam que a erva-mate é
composta por elementos tais como Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, como pode ser visto
na Figura 1. Estes resultados serão analisados quantitativamente e posteriormente será feita a análise
estatística dos dados.
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Figura 1 - Espectro PIXE de contagens de raios-x em função da energia dos elementos, para uma amostra de
erva mate.
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Em 2004 foi iniciada uma nova era na ciência dos materiais pela produção e caracterização do
primeiro material bidimensional (2D), o grafeno, por meio da técnica de microclivagem mecânica 1.
Grafeno é um material bidimensional com um átomo de espessura, arranjado em uma estrutura
hexagonal e formado por ligações sp² entre carbonos. Nos últimos dez anos revelou-se que possuía
propriedades mecânicas e elétricas únicas, possuindo potencial para ser aplicado em ampla gama de
indústrias, principalmente no segmento de nanocompósitos.
Dispersão de grafite e álcool polivinílico modificado (mPVOH) foi preparada em 1L de água
utilizando um liquidificador de alta rotação (24.000 rpm) por 100 minutos. A mistura foi centrifugada
para remoção das partículas não esfoliadas e liofilizada a fim de remover a água, gerando um
masterbatch com alta concentração de grafeno. Por meio de termogramas foi medida em 4,38% a
quantidade de grafeno – monocamada, de poucas folhas (de 2 a 10 camadas) e nanoplateletes (até 100
camadas), um valor excepcionalmente alto para dispersões produzidas a partir de esfoliação cisalhante
em líquido. O masterbatch foi então disperso em poliácido lático (PLA) por meio de um misturador de
rotor co-rotante durante 10 minutos e posteriormente prensado à 190°C para produção de filmes de
200µm de espessura.
A análise das propriedades dos filmes é apresentada na figura 1, no qual a adição de 0,3% de
grafeno via masterbatch reduz em 10% a permeabilidade dos filmes à H2O e elevou em
aproximadamente 520% o módulo de armazenamento, sendo uma alternativa viável para aplicação na
indústria de embalagem.
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Figura 1 – Permeabilidade à água (esquerda) e propriedade mecânica de PLA e PLA+0,3%
grafeno (direita).
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Nesse trabalho foi realizada a síntese de nanopartículas de SrTiO3 obtidas através de
transformação sólido-sólido, utilizando nanopartículas de TiO2 como precursor. Com o intuito
de otimizar o processo, diminuindo o tempo de reação e energia necessária para conversão, foi
avaliado se a transformação é dependente da fase polimorfica do TiO2 (amorfa, anatase ou
rutila). As amostras foram caracterizadas por difração de raio-X, espectroscopia na região do
infravermelho e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Os resultados preliminares
mostram que maiores taxas de conversão são obtidas quando o precursor TiO2 está na fase
amorfa, resultando em nanopartículas de SrTiO3 com tamanho médio de 22 (em pH 8) (Figura
1). Ao avaliar o efeito do pH, realizando a síntese em pH 13, observou-se a maior conversão de
SrTiO3, independente da fase cristalina do precursor de titânio utilizado. Isso se deve ao fato
de que, em pH mais alcalino, há a maior formação do intermediário TiO6, que facilita a
transição para a estrutura cúbica do SrTiO3. Estes resultados demonstram que o material obtido
é um potencial candidato ao desenvolvimento de dispositivos fotovoltaicos e sensores
eletroquímicos. Como próxima etapa, será realizada a dopagem do SrTiO3 com nitrogênio, a
fim de melhorar a absorção de luz na região do visível.

Figura 1 – Imagem de MET para as nanopartículas de SrTiO3.
Referências:
[1] Grabowska, E. Appl. Catal. B-Environ., vol 186, 97 (2016).

47

1ºº En c o n tr o M u l tidisc ipl ina r e m
Ciên c ia do s M a te r ia is do RS

PQ08
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Dentre as transformações de resíduos sólidos em novos produtos de maior valor agregado encontra-se o
processo de pirólise, que converte o material residual em produtos sólidos, líquidos (bio-óleo + fase
aquosa) e gasosos. [1] O produto sólido gerado da pirólise da casca de arroz foi ativado utilizando
diferentes proporções de carbonato de sódio, agente ativante, nas razões de 1:3, 1:2 e1:1 produto sólido/
carbonato de potássio, com temperatura de ativação de 800 °C por 2h. Foi possível observar através das
curvas de adsorção de nitrogênio que este produto sólido quando não ativado apresentou uma área de
3,8 m2 g-1. [2]
Em contrapartida o processo de ativação química do produto sólido oriundo da pirólise da casca de
arroz em proporção mássica 1:3/800°C/2h, apresentou excelentes resultados através da análise de BET,
aumentando significativamente a sua área de superfície para 1848 m2 g-1, demostrando a grande eficácia
dessa técnica. Portanto, com esse grande aumento da área superficial, o carvão ativado tornou-se um
material de grande potencial de adsorção. Nos testes realizados nas proporções de 1:2 (área de superfície
1045 ± 10 m2g-1) e 1:1 (área de superfície 997 ± 10 m2g-1), ocorreu uma diminuição da área de superfície,
quando comparado com o carvão ativado na razão mássica de 1:3/800°C/2h, mas um aumento ainda
significativo quando comparado com o produto sólido não ativado (área de superfície 3,8 ± 0.3 m 2g-1 ).
Com o aumento da temperatura de ativação química para 900 °C na condição mássica de 1:3 observouse a diminuição da área específica e da presença de microporos.
Este material foi utilizado no processo de SPE (extração em fase sólida) [3] como fase sólida para a
adsorção dos compostos presentes na fase aquosa do bio-óleo e analisados por HPLC-PDA. Este
processo de extração utilizando como fase estacionária o carvão ativado do presente estudo apresentou
ser um bom método de extração dos compostos da fase aquosa, verificado por validação da técnica
analítica de HPLC-PDA.
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Alcançar um bom nível de dispersão da argila montmorilonita (MMT) em matrizes apolares como
o polipropileno (PP) ainda é um desafio1. Sendo assim, neste trabalho foi avaliado o uso de uma resina
hidrocarbônica hidrogenada (RHH), de baixo peso molecular, na esfoliação da MMT na presença de
dois agentes compatibilizantes (PP-g-MA) com diferentes teores de anidrido maleico. Para a obtenção
dos nanocompósitos, primeiramente preparou-se um concentrado de argila com os compatibilizantes na
presença e ausência da RHH, utilizando-se um misturador intensivo. Após, este concentrado foi
incorporado ao PP em extrusora dupla rosca. Os nanocompósitos obtidos foram caracterizados por
microscopia eletrônica de transmissão, resistência à tração e resistência ao impacto Izod.
A adição de RHH mostrou comportamentos distintos com relação a morfologia (Figura 1a) nos
nanocompósitos com os compatibilizantes Polybond 3150 e Licocene 7452, com menor e maior teor de
anidrido maleico, respectivamente. Para o nanocompósito com o compatibilizante Polybond 3150, a
RHH promoveu uma redução no número de estruturas aglomeradas e um maior nível de dispersão das
partículas de argila. Para o compatibilizante com maior teor de anidrido maleico (7452), a adição da
RHH não ocasionou diferenças significativas na esfoliação da MMT, pois como este compatibilizante
possui baixo peso molecular e alta polaridade acaba tendo maior afinidade para intercalar entre as
camadas da argila. Com relação as propriedades mecânicas (Figura 1b), independente do
compatibilizante utilizado, a adição da RHH ocasionou ganhos de até 57% no módulo elástico. Em
contrapartida, a adição da RHH promoveu significativas perdas na resistência ao impacto quando
comparada ao polímero puro.

a)

b)

Figura 1: a) morfologia dos nanocompósitos e b) propriedades mecânicas
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A técnica de eletrofiação é uma técnica versátil para a produção de fibras em escala sub e
nanométrica, que são capazes de mimetizar a estrutura tridimensional da matriz extracelular nativa,
podendo ser utilizado polímeros naturais, sintéticos, blendas e compósitos. [1]
O equipamento de eletrofiação é composto basicamente de três componentes: uma fonte de alta
tensão, coletor metálico e uma seringa com agulha. O processo de eletrofiação se dá pela aplicação de
uma diferença de potencial entre a ponta da agulha com a solução polimérica e coletor metálico a uma
distância fixa. [2]
Este trabalho tem como objetivo a fabricação de nanofibras poliméricas de Policaprolactona e
blenda de Policaprolactona e Gelatina utilizando um coletor rotatório com velocidade fixa de 2000 RPM
e sua posterior reticulação com o agente reticulador 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida (EDC)
para estabilização de sua estrutura em soluções aquosas. Para obtenção das nanofibras foram preparadas
soluções de Policaprolactona(PCL) (15% m/v) e policaprolactona/gelatina (PCL/GE) (60:40) com
concentração final de 15% (m/v) em Ácido Acético/Ácido Fórmico (9:1, v/v). As soluções
permaneceram sob agitação magnética por 24h. As soluções foram submetidas a uma tensão de 21,1kV
e 24,5 kV respectivamente e um fluxo de 0,5mL/h. A distância utilizada entre a ponta da agulha e os
coletores foi de 15 cm.
As nanofibras foram caracterizadas por Microscopia eletrônica de varredura (MEV), Análise
Termogravimétrica (TGA), Análise Diferencial Calorimétrica (DSC) e análise de Inchamento e
solubilidade. O TGA demonstrou que a nanofibra de PCL apresentou degradação em um único estágio
com perda de massa de aproximadamente 95% enquanto a nanofibra de PCL/GE apresentou dois
estágios de degradação térmica, relacionado a degradação de ambos os polímeros. O DSC demonstrou
diminuição da cristalinidade do polímero PCL na blenda produzida. As análises morfológicas
mostraram que a adição de gelatina ao PCL melhorou a estrutura das nanofibras, e revelaram mudanças
na morfologia das fibras de PCL/GE reticuladas. A análise de inchamento e solubilidade mostraram
evidências de que a reação de reticulação ocorreu de modo eficaz.
Agradecimentos: CNPQ, CAPES, UFRGS, PGCIMAT.
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A heterogeneização de organometálicos em suportes inorgânicos tem como objetivo produzir
catalisadores seletivos que possibilitem a fácil separação dos produtos e permitam a sua reciclabilidade.
Entre os suportes sólidos utilizados, destacam-se os polímeros orgânicos, óxidos inorgânicos e zeólitas,
sendo a sílica o suporte mais usado devido à sua estabilidade térmica, inatividade química com a maioria
dos reagentes e produtos de reações catalíticas. A reatividade da superfície da sílica é governada pela
presença de gupos silanóis que permitem a sua funcionalização com moléculas orgânicas ou complexos
organometálicos. Assim, é possível obter catalisadores heterogeneizados pela reação direta de
complexos organometálicos com grupos silanóis de superfície ou pela funcionalização da superfície
com um ligante adequado para posterior reação com o complexo metálico precursor.
Neste trabalho será apresentada a funcionalização de uma sílica pelo método grafting com
ligante propil-ciclopentadieno com vistas a produzir catalisadores heterogeneizados de ródio para
hidrogenação de olefinas. A escolha da funcionalização com o ligante ciclopentadieno deve-se ao fato
de que, muito catalisadores homogêneos de complexos ródio-ciclopentadienila são conhecidos1 e que a
ligação metal-ciclopentadienila é muito estabilizada, o que previnirá a lixiviação do complexo.
A síntese foi realizada por reação de cloropropiltrietoxissilano com sílica aerosil tratada a 200
o
C. A seguir procedeu-se à reação com sódio-ciclopentadienila para a produção da sílica funcionalizada
com propil-ciclopentadieno. O material foi caracterizado por espectroscopia no infravermelho e por
RMN no estado sólido de 13C e 29Si que confirmaram a eficiência da metodologia usada para a
funcionalização da sílica. Posteriormente, esta sílica será utilizada para a produção de catalisadores de
ródio heterogeneizados.
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As resinas epóxi são materiais termorrígidos que exibem excelentes propriedades mecânicas, químicas
e térmicas com uma vasta área de atuação. O encapsulamento, a proteção contra equipamentos em
condições corrosivas e circuitos impressos são aplicações recorrentes na indústria eletrônica,
destacando-se também o setor de adesivos e tintas. A resina Diglicidil Éter de Bisfenol A (DGEBA) é
muito utilizada na formulação de compósitos devido à elevada resistência química e térmica que confere
possibilidades de melhoramento a partir dos agentes de cura. A maioria das resinas epóxi reage
violentamente com o fogo, logo é essencial a busca por uma modificação através de retardantes de
chamas [1]. O objetivo deste trabalho foi a modificação da resina epóxi DGEBA através do uso do
organofosforado 9,10-dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide (DOPO) de elevada
estabilidade térmica, resistência à oxidação e alternativamente mais sustentável aos usuais compostos
halogenados [2]. Os compostos organobromados como o Tetrabromobisphenol A (TBBPA) e éter
difenil polibromado (PBDE) foram comercialmente banidos na União Europeia, devido a toxicidade dos
compostos formados pela degradação [3]. As proporções de fósforo (P) utilizadas neste trabalho foram
1%P, 2%P e 3%P. Os dois agentes de cura foram o 4,4 – diaminodifenilmetano (DDM) e o 4,4 –
diaminodifenilsulfona (DDS). A temperatura de cura da DGEBA com o endurecedor foi de 140°C e
170°C para o DDM e DDS, respectivamente e, pós-cura de 200°C. Os ensaios realizados no trabalho
foram: análise termogravimétrica, dinâmico-mecânica e o teste de chama UL94-V. Os resultados do
teste UL94 indicaram o comportamento de autoextinguibilidade das resinas modificadas com DOPO,
sendo que a amostra com DDM e 3%P apresentou a melhor reação ao fogo e foi classificada como V-0
no teste de chama.

0%P

1%P

2%P

3%P

Figura: Resina DGEBA com DDM após o teste UL94-V
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A produção de plásticos tem crescido continuamente nos últimos anos devido ao uso na
substituição de outros materiais, como por exemplo, vidro e papel. A indústria de poliolefinas tem uma
grande importância no Brasil e no mundo.[1] Materiais com propriedades antibacterianas tem uma
grande importância tanto acadêmica como tecnológica devido as suas aplicações nas embalagens de
alimentos assim como em dispositivos para medicina como cateteres, cânulas, etc.[2] O objetivo deste
trabalho foi obter nanocompósitos com ação antibacteriana, através da polimerização in situ de
etileno com catalisador metalocênico. As nanopartículas de Ag (NP) foram encapsuladas com 3aminopropiltrimetoxissilano (APTMS), aplicando diferentes proporções de APTMS / Ag (2, 4 e 8). As
polimerizações foram feitas de duas maneiras: com catalisador suportado nas NP e não suportado, sob
temperatura de 50°C e pressão de 3,0 bar. As polimerizações tiveram um bom rendimento, o
rendimento foi maior quando o catalisador não estava suportado. Foram obtidos nanocompósitos de
polietileno (PE/SiAg) com 1,0 a 2,4% em peso de SiAg. TGA mostrou uma melhoria na estabilidade
térmica dos nanocompósitos, aumentando a temperatura inicial e a máxima de degradação. As
imagens MEV mostraram diferenças nas morfologias dos nanocompósitos com catalisador não
suportados ou suportados. Os nanocompósitos mostraram atividade antibacteriana de contato para
as bactérias Salmonella (gram-negativa) e Staphylococcus aureus (gram-positiva). Na Figura 1 pode-se
observar a imagem do teste antibacteriano para Salmonella.

Figura 1. Teste antibacteriano dos nanocompósitos de Polietileno/Sílica-Prata.
Agradecimentos: UFRGS, CAPES.
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O projeto visou o reaproveitamento de um resíduo de copolímero acrílico, gerado por uma
empresa da região metropolitana de Porto Alegre/RS. O atual destino do material é o envio para o estado
do Paraná, para ser realizado coprocessamento em uma cimenteira, utilizando o resíduo como carga nos
fornos de queima. No entanto, o transporte e o processo geram custos para a empresa, além de contribuir
para emissões de dióxido de carbono (CO2) e outros gases tóxicos para a atmosfera, e, por esta razão, o
projeto teve como objetivo encontrar um uso mais nobre para este material, e transformar o que antes
era apenas um resíduo, gerador de gastos, em matéria-prima, geradora de lucro. Com o estudo de
diferentes métodos de secagem, diminuição do tamanho de partícula e desenvolvimento de uma
formulação, foi possível a produção de pisos emborrachados deste material, em conjunto com grânulos
de borracha de pneu reciclado e uma resina aglomerante de poliuretano. Com a realização de alguns
ensaios físicos, como resiliência, abrasão, dureza e deformação permanente à compressão, foi possível
uma caracterização preliminar do piso produzido. E, com base nesses resultados, foi realizada uma
projeção de viabilidade econômica do processo e estudo da aplicabilidade do material produzido.
Figura 1. Pisos produzidos a partir de resíduo acrílico e borracha de pneu inservível
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O fenômeno que provoca o aumento das dimensões dos materiais cerâmicos em virtude da
adsorção de água é chamado de expansão por umidade (EPU). A EPU é um efeito indesejável e uma
patologia gravíssima na construção civil, pois a água adsorvida ao longo do tempo de vida útil desses
materiais causa danos irreversíveis a estrutura das edificações. Por isso é necessário selecionar as
composições e propriedades das matérias-primas utilizadas nas composições cerâmicas visando
estabelecer procedimentos que permitam prevenir estes efeitos indesejáveis. Neste trabalho foi realizada
a caracterização de matérias-primas argilosas e rochosas da região do Vale do Rio Caí, usadas na
produção de componentes cerâmicos utilizados na construção civil do RS. Este trabalho descreve os
resultados obtidos nas caracterizações tecnológicas e microestruturais utilizadas para a avaliação dos
produtos obtidos e sua dependência com a EPU. Pode-se afirmar que a adição de rocha e o aumento da
temperatura de sinterização contribuíram para a expansão por umidade da formulação cerâmica
avaliada.
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Estado do Rio Grande do Sul.
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Os produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais (PPCPs, sigla em inglês) têm recebido
considerável atenção devido à sua persistência no meio hídrico, mesmo após o tratamento dos efluentes,
e impacto ambiental desconhecido principalmente com relação à vida aquática. As tinturas capilares
fazem parte deste grupo particularmente devido à presença de substâncias tóxicas e recalcitrantes. Neste
trabalho foram caracterizados efluentes de enxague de diferentes colorações de tinturas capilares:
marrom, preta e vermelha, gerados em um salão de beleza da de Porto Alegre e submetidos à oxidação
fotoquímica em um reator constituído por um tubo de vidro cilíndrico em que a fonte de radiação UV
utilizada foi uma lâmpada de vapor de mercúrio de alta pressão (250 W), cujo bulbo foi modificado por
um tubo de quartzo para possibilitar a passagem da radiação UV. Análises de pH, condutividade,
turbidez, sólidos totais, absorbância na região do UV/Vis e DBO foram realizadas para os efluentes
antes e após reação fotoquímica. A mineralização dos compostos orgânicos presentes também foi
avaliada através do CO2 formado durante a reação fotoquímica, o qual foi analisado por cromatografia
gasosa utilizando detector tipo FID. Os resultados preliminares indicaram que os efluentes possuem alta
complexidade, com substâncias recalcitrantes, e o tratamento gerou a ruptura de compostos orgânicos
que resultaram em aumento nos valores de DBO. Os valores de degradação nas colorações marrom e
preta foram de 30 e 35%, respectivamente. Por outro lado, para a tintura vermelha a redução foi de
apenas 10%, o que indica uma influência da composição de cada tintura no processo fotoquímico.
Quanto ao comportamento inicial das amostras, todas apresentaram diminuição de pH, condutividade,
turbidez e sólidos totais após duas horas, estes resultados indicam que este método pode ser uma
alternativa para o tratamento de efluentes contendo tinturas.
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A busca de nanoestruturas porosas com alta estabilidade mecânica e propriedades versáteis é
de grande interesse prático, devido a sua elevada razão área/volume, e a possibilidade de apresentar
uma distribuição de diâmetros uniforme. Neste trabalho, mostramos como fulerenos porosos,
nanomateriais baseados em carbono introduzidos recentemente na literatura [1], podem ser usados
como bloco fundamental na criação de nanoestruturas porosas bi- e tridimensionais. Simulações de
dinâmica molecular clássica empregando o potencial interatômico ReaxFF foram usadas para analisar
a estabilidade de diversas estruturas formadas pela coalescência de fulerenos porosos, e para
determinar as propriedades mecânicas do material resultante. É mostrado que diferentes
combinações de ligações entre os fulerenos levam à formação de nanoestruturas com porosidades
variadas e com distribuição uniforme de diâmetros. Os resultados também mostram que esta classe
de nanomateriais apresenta boa estabilidade térmica e alta resistência mecânica, condições essenciais
para utilização desses materiais em aplicações práticas. Estas propriedades tornam estes materiais
interessantes para aplicações na separação ou armazenamento de gases, absorção de contaminantes,
suportes para catalisadores, entre outros.
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O TiO2 é um semicondutor amplamente utilizado como fotocatalisador devido ao seu band gap
próximo a 3,3 eV, bem como, à sua baixa toxicidade em meios biológicos, estabilidade química e
resistência a corrosão. Nos últimos anos, materiais contendo TiO 2 vem sendo aplicados na purificação
de água, entretanto, o mesmo exige a utilização de técnicas dispendiosas para a sua separação do meio
reacional. Desta forma, a utilização de componentes magnéticos na composição de um catalisador
facilita a sua recuperação, permitindo a reutilização do catalisador. Neste contexto está inserido este
trabalho, no qual foi obtido um sistema core-shell Fe3O4@TiO2. Primeiramente, foram sintetizadas
partículas de magnetita pelo método solvotérmico, as quais foram recobertas por uma camada de TiO 2
obtida pelo método sol-gel. Os materiais obtidos foram caracterizados por difração de raios X (DRX),
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), magnetismo
e isotermas de adsorção e dessorção de N 2 e área superficial a partir do método BET. O resultado de
DRX mostrou os picos em 2 de 18,2°, 30,1°, 35,4°, 37,3°, 43,1°, 53,3°, 57,1°, 62,6° e 74,0°. Estes
picos concordam com o padrão de óxido de ferro na forma de magnetita JCPDS 19-0629.
Observou-se que as intensidades dos picos no difratograma da amostra Fe 3O4@TiO2 foram
menores em relação aos picos da amostra de magnetita pura, tal resultado deve-se a presença de óxido
de titânio amorfo na superfície das partículas magnéticas. As imagens de MEV da amostra de
Fe3O4@TiO2 mostraram partículas esféricas de Fe3O4 recobertas completamente por uma camada de
TiO2. A presença de óxido de titânio no sistema foi confirmada por EDS. A partir dos resultados de
magnetismo verificou-se uma diminuição dos valores de saturação de magnetização da amostra
Fe3O4@TiO2 em relação às partículas de magnetita, tal redução é justificada pela presença da camada
de TiO2 sobre as partículas magnéticas. Para a amostra core-shell, as isotermas de adsorção e dessorção
de N2 mostraram elevada adsorção de N2 em P/P0 baixos indicando a presença de microporos no
material, o que resulta em uma área específica maior em relação à magnetita. A partir dos resultados
obtidos, pode-se dizer que o material core-shell é promissor para futuros estudos em catálise, processos
de adsorção, entre outros.
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Complexos organometálicos de ródio são extensamente utilizados em catálise homogênea,
tendo aplicação em diversas reações, como em hidrogenação de olefinas, por exemplo. A catálise
homogênea possui vantagens como a alta atividade e seletividade e aplicação em condições brandas,
porém alguns processos de recuperação do catalisador podem envolver altos custos. Dessa forma, a
catálise heterogeneizada busca aliar os benefícios da catálise homogênea com a possibilidade de
recuperação do catalisador, e geralmente a maior estabilidade térmica em relação ao seu análogo solúvel.
Sendo assim, este projeto tem como objetivo obter um catalisador heterogeneizado a partir da reação de
organometálico de ródio com ligantes ciclopentadienila para aplicação em hidrogenação catalítica de 1hexeno.
O complexo foi sintetizado de acordo com a literatura [1,2] foi ancorado em sílica aerosil 200 e
sílicagel 60, previamente tratadas a 400°C durante 6h [3]. Esses materiais foram testados na
hidrogenação catalítica de 1-hexeno, utilizando-se como solvente diclorometano, temperatura de 40°C
e pressão de 40 bar de H2, tempo de reação de 24h e uma relação de olefina: ródio de 500:1. Os produtos
foram analisados através de cromatografia gasosa. Com a análise de FTIR do complexo sublimado na
pastilha de sílica aerosil 200 foi possível verificar redução da intensidade das bandas de silanol da sílica,
indício de que o ancoramento deste complexo foi possível. Além do mais, as análises de RMN 13C de
estado sólido do material ancorado em sílica comprovam a reação química do complexo com grupos
silanóis, ocorrendo mudanças na coordenação entre ródio e o ligante. Nos testes catalíticos foi observado
que o complexo ródio-ciclopentadienila não apresentou atividade catalítica, enquanto seu análogo
heterogeneizado foi altamente ativo e seletivo na hidrogenação de 1-hexeno, podendo ser reciclado em
até 8 vezes, com conversões em torno de 98 % de seletividade de 99% para n-hexano e 1% para hexenos
(produtos da isomerização).
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Novos materiais sintetizados do perileno bisimida são de grande interesse na área tecnológica.
Sua estrutura empacotada através das interações -staking juntamente com sua capacidade de aceitar
elétrons são características necessárias para utilizar esse material em células solares, por exemplo. Neste
presente trabalho, iremos apresentar a síntese de um novo derivado do perileno bisimida, N-substituído
por uma cadeia alquílica utilizada como espaçador e que unirá outro núcleo importante, o 3,5difenilisoxazol.

Esquema 1. Rota sintética para síntese do composto 1.
Além desse novo derivado, outras modificações também serão realizadas nas baías da molécula.
Estudos já mostram que substituintes nessas posições podem modificar suas propriedades fotofísicas.

Esquema 2. Rota sintética proposta para obtenção do composto 11.
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Hidrotalcitas ou hidróxidos duplos lamelares (HDL) pertencem à classe das argilas aniônicas e
são materiais lamelares compostos por camadas do tipo brucita. Nestas camadas cátions Mg+2 podem
ser substituídos por cátions M+3, o que gera um excesso de cargas positivas que podem ser compensadas
por ânions interlamelares. Esses materiais tem fórmula geral
[M+21-xM+3x(OH)2[A-n]x/n.zH2O, onde M+2 representa um cátion metálico divalente, M+3 representa um
cátion metálico trivalente e A-n o ânion intercalado entre as lamelas.1 Este estudo tem por objetivo
sintetizar hidrotalcitas contendo em sua estrutura o íon Zn+2 (utilizando como ânions compensadores
carbonato, acetato e benzoato) e os óxidos derivados após a calcinação. Além disso, observar as
potencialidades frente a reações de degradação do corante azul de metileno (AM). Os HDLs foram
preparados utilizando o método de co-precipitação em meio alcalino e calcinados a 500ºC para a
obtenção dos óxidos. Os materiais foram caracterizados por Espectroscopia no infravermelho (IV),
Difração de Raios X (DRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Também foi observada a
atividade catalítica dos materiais na degradação do AM. A análise de IV confirmou a intercalação com
os diferentes ânions intercaladores além de apresentar bandas que são atribuídas a vibrações da estrutura
M-O. Em relação a análise de DRX confirmou-se a formação dos HDLs quando comparada com padrões
encontrados no ICSD.2 Observou-se também que após calcinação a 500 ºC há o aparecimento de picos
referentes a estruturas cristalinas dos óxidos ZnO e MgO. As imagens de MEV das amostras mostram a
morfologia em camadas que é característica de materiais do tipo HDL, apresentando empilhamento
homogêneo e as lamelas orientadas em folhas ordenadas. Em relação a fotodegradação do azul de
metileno, os materiais cujo ânion compensador foi o carbonato apresentaram melhor atividade catalítica
(41 min o HDL e 38 min o calcinado), isso pode ser explicado pela maior cristalinidade que esse material
apresentou.
Agradecimentos:
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Cinzas de carvão são resíduos produzidos em grandes quantidades e, se não reusadas ou dispostas
adequadamente, podem causar sérios impactos negativos ao meio ambiente. O impacto, contudo, pode
ser minimizado explorando a variabilidade das cinzas volantes e utilizando-a como matéria-prima para
vários produtos com valor agregado [1]. Uma das formas de reutilização é como fonte alternativa de
Silício e Alumínio para síntese de materiais adsorventes, como as zeólitas. Dentre os processos mais
promissores para a produção de zeólitas a partir de cinzas, destaca-se o processo hidrotérmico integrado
em duas etapas otimizado em nosso laboratório [2]. A primeira etapa consiste na extração de Si e Al em
solução alcalina (2-3 mol L-1 NaOH) sob agitação a quente (85-100 oC) e determina a eficiência global
do processo. Visando estender a aplicação do processo, cinzas leves de carvão da usina termelétrica de
Jorge Lacerda–SC foram caracterizadas e o processo de extração hidrotérmico otimizado pretendendo
aplicações em escala piloto. A composição química (FRX, ICP-MS, FAAS) e mineralógica (DRX), os
teores de umidade (ASTM D3173-11) e incombustos (EPA 6200), definidos com teste de perda por
ignição, bem como a morfologia e distribuição de tamanho de partículas (MEV/FEG, EDS) foram
determinados. Os dados obtidos indicaram que a maior parte das partículas apresenta tamanho em escala
micrométrica e uma morfologia esférica, típicas desse tipo de material. A análise química
semiquantitativa (EDS) indicou a presença dos elementos Si, Al, Fe, Mg, C e O, confirmando os
resultados de DRX que indicaram quartzo e mulita como as principais fases cristalinas, e também a
presença de material incombusto (1,32%) devido às partículas de carvão não queimadas.
Resultados preliminares mostraram que até 36,35% e 0,73% do Si e Al contidos nas cinzas, são
extraídos em determinada temperatura (100oC) e tempo de reação (2 h). Esses dados indicam que os
extratos obtidos com as cinzas testadas podem ser utilizados na síntese de diferentes tipos de zeólitas.
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Aerogeradores de pequeno porte (que produzem até 20KW) estão se tornando mais populares a medida
que mais áreas recebem acesso a energia, mais particulares e empresas optam por fontes auxiliares de
energia limpa e maior é o consumo de energia decorrente do desenvolvimento tecnológico e inclusão
digital em áreas remotas. A universidade Feevale possui um projeto de gerador em andamento e,
integrando a pesquisa, foi realizada uma análise destes equipamentos avaliando possíveis materiais para
a construção dos mesmos. Através de revisão bibliográfica e análise de dados através do software
Cambridge Engineering Selection foram comparados dados de tensão de escoamento e custo (R$/Kg do
material processado) de diversos materiais utilizados na construção das pás de aerogeradores de pequeno
porte. Considerando os dados apresentados pelo software CES, pode-se perceber que os metais e
compósitos, especialmente a fibra de carbono, tem módulo de elasticidade muito similar e a medida que
esta capacidade mecânica aumenta pouco, o custo, em contrapartida, cresce exponencialmente quando
observamos ligas de maior resistência [1]. Para um projeto onde o custo seja uma consideração
importante, o plywood e o bambu mostram-se como opções vantajosas uma vez que possuem valores de
tensão de escoamento superiores as do alumínio puro, e densidades menores que compósitos de fibra de
carbono em matriz polimérica, por exemplo [2]. O bambu é mais rígido, porém consideravelmente mais
caro, além de ter a desvantagem de apresentar mais dificuldade a moldagem na forma das pás. O
plywood mostra-se um candidato promissor em aplicações de pequeno porte. A maior dificuldade no
uso de madeira como componente externo de aerogeradores é a dificuldade de moldar formas
aerodinâmicas ideais e sua natureza orgânica biodegradável que requer tratamentos químicos ou adição
de resinas para resistir aos ambientes externos [3].
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A síntese de materiais orgânicos com propriedades líquido-cristalinas é um campo com grande
perspectiva de crescimento e aplicação na indústria eletrônica, essenciais para o avanço tecnológico. [1]
O objetivo desta comunicação é a síntese de intermediários avançados contendo o anel isoxazolina e
isoxazol, a fim de estudar as propriedades mesomórficas desses compostos, considerando
principalmente a influência das cadeias alquílicas de moléculas policatenares no comportamento de
cristais líquidos de novas bases de Schiff.
O planejamento sintético inicia com a preparação da 4-nitrobenzaldeídoxima (2), espécie
geradora do óxido de nitrila na próxima etapa sintética, e do 4-nitroestireno (3), ambos a partir do 4nitrobenzaldeído (1), através da reação de adição nucleofílica de hidroxilamina e da reação de olefinação
de Wittig, respectivamente. Após a reação de cicloadiação [3+2] 1,3-dipolar entre estas duas espécies,
a isoxazolina formada (4) é oxidada com dióxido de manganês (MnO2), para a formação do respectivo
isoxazol (5). Os agrupamentos nitro da isoxazolina (4) e do isoxazol (5) são reduzidos para as aminas
precursoras das bases de Schiff utilizando-se cloreto de estanho di-hidratado (SnCl2.2H2O). A obtenção
do aldeído aromático inicia com a preparação do éster trialquilado através da reação de alquilação. Após
a preparação do aldeído (8) as bases de Schiff finais são obtidas através da reação entre as aminas (6) e
(7) e o aldeído trialquilado sob catálise ácida (Esquema 1).

Esquema 1. Obtenção das bases de Schiff 9 e 10.

Através das imagens de microscopia óptica de luz polarizada foi possível detectar mesofase
colunar à temperatura ambiente para o composto 9. A base de Schiff 10 derivada do isoxazol segue em
fase de preparação.
A base de Schiff 9 derivada da isoxazolina mostrou-se uma molécula com
potencial aplicação em dispositivos eletrônicos, uma vez que exibe comportamento líquido-cristalino à
temperatura ambiente. Uma nova série de moléculas policatenares derivada do isoxazol e da isoxazolina
está sendo preparada para a síntese de cristais líquidos do tipo banana, subcampo de grande importância
na ciência de cristais líquidos, uma vez que esse tipo de estrutura apresenta uma ótima resposta eletroóptica.
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A necessidade de desenvolvimento e de inovação em materiais de fontes renováveis e
ecologicamente corretas é o principal fator que motiva pesquisas científicas nessa área. Baseando-se
nesses fatos, estudos de compósitos reforçados com fibras naturais, tem sido impulsionado cada vez
mais. Tais trabalhos têm a seu favor, a grande variedade e disponibilidade de fibras naturais e o fato de
seus recursos serem renováveis. No entanto, a baixa adesão entre a fibra e a matriz, devido as
características químicas de cada material, como a polaridade das moléculas, impedem que o compósito
apresente características físicas ideais. Buscando minimizar a incompatibilidade desses materiais, este
estudo propõe a utilização do agente de acoplamento polipropileno grafitizado com anidrido malêico, a
fim de melhorar a adesão desses dois materiais, o polipropileno (PP), com característica apolar, com o
pó de madeira de itaúba (Mezilaurus itauba), que é polar. Por esse motivo, o trabalho tem como objetivo
avaliar a alteração na aderência da fibra de Itaúba na matriz de polipropileno (PP) com e sem a presença
do agente de acoplamento. Para este estudo foram utilizadas as fibras com granulometria de 250 mesh,
as quais foram secas a temperatura de 60°C por 48 horas, bem como as matrizes PP puro e PP
grafitizado. Foram obtidos os compósitos: PP/Itaúba (70/30) com 70% de matriz PP e 30% de Itaúba e
PPg/Itaúba (70/30), com 67% de PP, 3% de PP grafitizado e 30% de pó de itaúba, em proporções
mássicas, processados em câmara de mistura Haake, na temperatura de 180°C e velocidade de
cisalhamento de 60rpm. Após mistura, injetaram-se os corpos de prova utilizados para o ensaio de
impacto. A análise micro estrutural foi realizada por MEV dos materiais compósitos. O uso do agente
de acoplamento PP com anidrido malêico mostrou uma melhora na adesão entre fibra e matriz, bem
como a melhora na resistência ao impacto e consequentemente aumento da densidade do compósito em
relação ao compósito sem agente de acoplamento.
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Neste trabalho, foi avaliado o efeito de diferentes fatores na distribuição de tamanhos de nanopartículas
de sulfeto de cobre e antimônio (Cu3SbS4 e CuSbS2). As nanopartículas foram sintetizadas pelo método
de injeção à quente, onde o precursor de enxofre é injetado na solução contendo os precursores de cobre
e antimônio (CuCl e SbCl3) em oleilamina ou oleilamina/difenil-éter. As nanopartículas foram
caracterizadas por microscopia eletrônica de transmissão, difratometria de raios-X e espectroscopia de
absorção no ultravioleta visível e infravermelho próximo.

Na síntese realizada a 200 °C, com

concentração dos precursores de CuCl e SbCl3 igual 1,35 mol L-1, após 1 minuto de reação foi observada
a formação de partículas com diferentes formatos, enquanto que após 5 minutos, houve um maior
controle do formato resultando em partículas semiesféricas, com diâmetro igual a 11,2 nm (dispersão
de tamanhos – σ – igual a 30%). Nas mesmas condições, em 230 °C, após 1 minuto de reação foram
obtidas partículas semiesféricas com diâmetro igual a 2,78 nm e após 5 minutos, também com formato
semiesférico, mas com diâmetro igual a 27,7 nm. Finalmente, foi avaliado o efeito da substituição da
oleilamina por difenil-éter como solvente, onde a oleilamina passou a ter apenas o papel de ligante. Em
síntese realizada a 230 °C, com concentração dos precursores de CuCl e SbCl3 igual a 1,35 mol L-1, S
igual a 1 mol L-1 e oleilamina igual a 5,7 mol L-1 em difenil éter (10 mL), foram observadas partículas
de forma semiesférica, com diâmetro igual a 25,3 nm (σ=14%) em 1 minuto de reação e em 5 minutos
de reação, partículas semiesféricas com diâmetro igual a 25,1 nm (σ=14%). A menor distribuição do
tamanho das partículas foi observada na síntese com difenil éter, resultado atribuído à menor
solubilidade dos monômeros formados no solvente utilizado.
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Muitos grupos estão trabalhando no estudo de nanopartículas de óxidos mistos (MNPs) com
foco em diversas aplicações nas áreas de ciências ambientais, dispositivos integrados para detecção de
câncer, remoção de óleos, entre outros. Chama a atenção entre os óxidos mistos, a estrutura do espinélio,
M2+[M3+2]O4, a qual é baseada num arranjo cfc de íons óxido, onde os íons M2+ ocupam um oitavo dos
interstícios tetraédricos e os íons M3+ ocupam os sítios octaédricos. Há também os espinélios invertidos,
nos quais a distribuição dos cátions é M3+[M2+M3+]O4. Neste trabalho, se apresenta o estudo preliminar
da caracterização mediante difração de raios-X e espectroscopia de infravermelho de nanopartículas de
óxido de ferro contendo níquel, as quais foram sintetizadas usando a abordagem de-baixo-para-cima.
Os planos de difração (111), (220), (311), (222), (400) e (440), pertencentes a fase cúbica do NiFe2O4,
foram indexados ao produto de síntese. Utilizando a relação de Scherrer foi calculado o tamanho da
partícula em 15 nm. O parâmetro de rede foi estimado em 8,32 Å, o qual fica próximo ao valor teórico
do NiFe2O4, que é de 8,262 Å. Os espectros de infravermelho das amostras mostram a presença das
bandas principais em 618 cm-1 e 417 cm-1, as quais correspondem aos modos vibracionais de estiramento
do metal no sítio tetraédrico e octaédrico, respectivamente.
Agradecimentos: Os autores agradecem ao CNPq, FAPERGS, IQ/UFRGS e CNANO/UFRGS pelo
apoio institucional e financeiro.
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Nanopartículas magnéticas têm despertado grande interesse em diversas áreas, tais como biomedicina,
mineralogia, medicina e química. Tal multidisciplinaridade leva a uma compreensão mais profunda a
respeito das mesmas, gerando, assim, outras potenciais aplicações 1. Dentre os materiais magnéticos
estudados estão os óxidos de ferro, como a magnetita. Nanopartículas de magnetita constituem uma
classe de materiais nanoestruturados que podem ser compostos de átomos ou íons com diferentes
momentos magnéticos, proporcionando, assim, além de uma maior área superficial, a possibilidade de
manipulação/imobilização através da aplicação de um campo magnético. Tais características se mostram
importantes na aplicação deste material em sensores eletroquímicos, como, por exemplo, na modificação
da superfície de eletrodos, uma vez que proporcionam um aumento da corrente, devido a maior área
efetiva, além de possibilitar a formação de interfaces de estruturas móveis. Neste trabalho serão
apresentados os resultados da síntese e caracterização de nanopartículas de magnetita e sua aplicação na
modificação da superfície de eletrodos impressos de carbono, os quais foram empregados na
determinação de adenosina. O método de síntese escolhido para as nanopartículas de magnetita foi o de
co-precipitação de íons Fe2+ e Fe3+ em meio básico aquoso e sob temperatura ambiente2, 3. As técnicas
de microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia de infravermelho e difração de raios-X foram
utilizadas na caracterização estrutural e morfológica das nanopartículas. A modificação da superfície do
eletrodo se deu imobilizando-se o material sintetizado através da aplicação de um campo magnético
gerado por um imã, acoplado à parte posterior do eletrodo de trabalho. Voltametria cíclica foi a técnica
eletroquímica escolhida para caracterizar o material imobilizado na superfície do eletrodo, através da
qual foi verificado um aumento significativo da corrente para o par redox [Fe(CN) 6]-2/[Fe(CN)6]-3 em
solução de KCl 0,1 mol L-1. Dado o baixo custo, a facilidade de preparação e aplicação, além da
possibilidade de recuperação do eletrodo pela remoção do imã, a magnetita tem se mostrado um material
promissor para facilitar a interação eletrodo-analito, melhorando a resposta do sensor.
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O ácido ascórbico (AA), também conhecido como vitamina C, é uma vitamina hidrossolúvel que
exerce o papel de co-factor e agente redutor, em várias reações enzimáticas. O seu baixo potencial redox
(280 mV), permite-lhe reagir com radicais livres oxidados, razão pela qual é utilizado como um
antioxidante1. Neste trabalho são apresentados os resultados da preparação e aplicação de um sensor a
base de CuO para detecção de vitamina C. O eletrodo de CuO foi preparado utilizando lâminas de cobre
metálico (0,5 cm x 2,0 cm) seguindo um método descrito na literatura2. O material foi caracterizado por
microscopia eletrônica de varredura (MEV), cujas imagens revelaram a formação estruturas de
nanoflores, Fig. 1A. A capacidade de resposta do eletrodo foi avaliada por voltametria cíclica a
diferentes concentrações de AA, numa solução tampão de fosfato 0,1 molL-1, pH = 7,3. Foi observado
um pico irreversível bem definido correspondente à oxidação do AA, cuja intensidade aumenta
proporcionalmente com a concentração, Fig. 1B.
A)

B)

Fig. 1. A) Imagem MEV das nanoestruturas
B) Voltamogramas a diferentes
concentrações de AA

de CuO.
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A procura por novos métodos de estruturação para obtenção de novos materiais vem sendo
amplamente explorada, tanto em pesquisa básica quanto aplicada. Em virtude das aplicações dominantes
da engenharia, química, e medicina, a estruturação por microfeixe de íons destaca-se entre os métodos
tradicionais. Em particular, a estruturação por feixe de prótons é um processo litográfico, que consiste
na incidência de íons altamente energéticos e focalizados sobre a superfície de um material alvo, seguida
por ataque químico. Esse processo permite fabricação de estruturas 2-D e 3-D, altamente localizada e
organizada.
A linha de microfeixe de íons é um sistema que permite a modificação e caracterização de
materiais através da incidência de íons, da ordem de MeV. O microfeixe de íons é dotado de um sistema
de demagnificação e focalização. A demagnificação é constituída por duas fendas, denominadas fendaobjeto e fenda-imagem. Após o processo de demagnificação, os íons seguem em direção a um arranjo
de lentes magnéticas. Essas lentes são formadas por um conjunto de três quadrupolos magnéticos e são
responsáveis pelo sistema de focalização.
Este trabalho consiste em irradiar a superfície de um alvo constituído de Politetrafluoretileno
(PTFE) com íons de H+ de 2,2 MeV de energia. Durante o processo de irradiação é necessário criar uma
figura padrão bidimensional que será reproduzida pelo feixe iônico. Essa figura deve possuir dimensões
de 256 x 256 pixels e deve ser armazenada em formato bitmap monocromático com uma coloração
branca e restante preta. Após o processo de irradiação, as amostras são submergidas em solução de
hidróxido de sódio preparada com NaOH Merck 90 % (P.A.) a uma concentração constante de 6 M, à
60ºC. Por meio dessa metodologia adotada, é possível verificar a fluência necessária para fabricação de
microestruturas 3D em amostras de PTFE.
As medidas para execução tanto a irradiação e ataque químico quanto a caracterização das
amostras são realizadas no Laboratório de Implantação de Íons localizada no Instituto de Física e no
Centro de Microscopia e Microanálise da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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[1] Souza,C. T.; Stori, E. M.; Boufleur, L. A.; Papaléo, R. M.; Dias, J. F. Appl. Phys. A., 122:690
(2016)
[2] Stori, E. M.; Souza,C. T.; Dias, J. F.J. APPL. POLYM. SCI., DOI: 10.1002/APP.43253 (2016)
[3] Ramos, S.M.M.; Dias J.F.; Canut. B. Journal of Colloid and Interface Science., Vol. 440, 133–139
(2015)

70

1ºº En c o n tr o M u l tidisc ipl ina r e m
Ciên c ia do s M a te r ia is do RS

PQ31

Produção de hidrogênio pela quebra fotocatalítica da água
utilizando filmes finos automontados de PAH/PAA
/TiO2/clorofilina cúprica
1

M. C. Vebber1, A. C. R. Faria1, N. Dal’Acqua1, M. Giovanela1, J. S. Crespo1
CCET- Centro de Ciências Exatas e da Tecnologia, UCS, Caxias do Sul, RS, Brasil
mario.c.vebber@gmail.com

A utilização de energia solar na produção de gás hidrogênio (H2), através do processo fotocatalítico
conhecido por water-spliting, acontece quando um material semicondutor, como o dióxido de titânio
(TiO2), absorve energia luminosa, gerando um par elétron(e-)/buraco(h+) com um potencial elétrico
associado que é responsável pela reação de redução e oxidação da água, respectivamente. A absorção
de luz pelo TiO2 pode ser estendida à região visível, combinando-o com um corante apropriado, como
a clorofilina cúprica (Cu-chln). Dentro desse contexto, esse trabalho teve por objetivo fabricar e
caracterizar filmes finos automontados (FFA) fotoativos, obtidos por meio de uma combinação de
hidrocloreto de polialilamina (PAH), ácido poliacrílico (PAA), nanopartículas de TiO2 e Cu-chln,
utilizando a técnica de deposição camada por camada (LbL). FFA com 21, 81 e 161 camadas foram
depositados em substratos de vidro e caracterizados pelas técnicas de espectroscopia de absorção
molecular na região do ultravioleta e visível (UV-vis), microscopia eletrônica de varredura (MEV),
perfilometria e espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES). A
atividade fotocatalítica dos FFA, por sua vez, foi avaliada pela produção de H2, quantificada por
cromatografia gasosa (CG), a partir da irradiação dos filmes imersos em água, utilizando uma lâmpada
de xenônio (300 W). Os resultados mostraram que o espectro UV-vis dos FFA apresentou uma banda
de absorção na região do UV em 271 nm, correspondente ao TiO2, e duas bandas de alta intensidade da
região do visível, em 403 nm e 628 nm, correspondentes à Cu-chln. A caracterização estrutural por MEV
e perfilometria revelou que a espessura dos FFA tende a estabilizar com o aumento do número de
camadas e que as nanopartículas de TiO2 são responsáveis pela estrutura granular dos filmes, fazendo
com que os mesmo sejam heterogêneos. As taxas máximas de produção de H 2 foram de 0,16, 0,45 e
1,26 µmol cm-2 h-1 para os FFA com 21, 81 e 161 camadas, respectivamente, apresentando relação linear
com a concentração de TiO2 e Cu-chln. Além disso, a Cu-chln mostrou ser um fotossensibilizador eficaz
em melhorar a atividade fotocatalítica do TiO2, triplicando a taxa de produção de H2, quando comparada
com um filme fabricado somente com polieletrólitos e TiO2. A utilização dos materiais na forma de
filme aumenta a eficiência dos materiais fotoativos, apresentando atividade fotocatalítica quatro vezes
maior do que quando aplicados em solução aquosa. Por fim, a técnica de LBL mostrou-se um método
simples e viável para produzir FFA fotossensíveis com propriedades fotocatalíticas superiores aos seus
precursores.
Agradecimentos: UCS; FAPERGS, CNPq.
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A quantidade de aparelhos eletrônicos produzidos vem aumentando e grande parte dos mesmos
são descartados de forma inadequada. Além disso, por conterem metais pesados e substâncias tóxicas
em sua composição, agravam o impacto ambiental. Assim, este trabalho pretende viabilizar a reciclagem
de polímeros presentes no e-waste através da caracterização mecânica de blendas produzidas com os
principais polímeros presentes em impressoras. Para isso, realizou-se a desmontagem, a classificação
por tipo de material dos componentes e o processamento dos principais polímeros. Foram utilizadas 20
impressoras onde processaram-se blendas de PSHI-90%/PS-10% e PSHI-90%/ABS-10%, além de
PSHI, ABS e PS puros, por extrusão e injeção de corpos de prova com geometria de corpos de tração,
além disso, foram realizadas análises de MEV e FTIR. Os resultados mostram que, em média, 54,0% da
composição mássica das impressoras analisadas são polímeros e o tempo de desmontagem médio é de
55 minutos. A blenda de PSHI/ABS apresentou 39,0 MPa de resistência ao escoamento e 46,2% de
alongamento e a de PSHI/PS apresentou valores menores, 37,5 MPa e 39,1%, sendo que esses valores
não condizem com os do software CES. Isto pode ser justificado pelos valores dos materiais PSHI e PS
puros e pelo espectro da análise FTIR de ambos que mostrou gráficos muito similares indicando a
semelhança na composição química, dessa forma o PS encontrado não é o padrão que estava sendo
analisado, podendo ser considerado de médio ou alto impacto. Outro fator que pode ser considerado é a
presença de alcanos halogenados identificados nas bandas dos espectros, que possivelmente é devido a
adição de retardantes de chama na composição desses polímeros, mesmo não havendo nenhuma
identificação nas peças. Apesar de admitirem diferentes comportamentos, todas as formulações possuem
boa qualidade e potencial para utilização como novos produtos como cabides, lixeiras e puxadores para
móveis.
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Neste trabalho foi realizada a síntese e caracterização de nanopartículas de dissulfeto de
molibdênio (MoS2) decoradas com nanopartículas de ouro (Au). As nanoestruturas de MoS 2 foram
obtidas através de síntese hidrotermal a 200 °C em autoclave de aço inox coberto por
politetrafluoretileno. Fora utilizados como precursores molibdato de sódio e cisteamina. O precursor de
sulfeto possibilitou a formação nanoestruturas de MoS2 com formato de flores (Figura 1) que foram
decoradas com nanopartículas de ouro, aproximadamente esféricas, sintetizadas insitu utilizando ácido
hexacloroaurico como precursor (Figura 1). Pode ser observado que as nanopartículas de Au estão
preferencialmente localizadas nas bordas das pétalas, que é um resultado muito interessante, pois de
acordo com a literatura na formação de nanoestruturas de MoS2 o enxofre ocupa as periferias das
estruturas. O processo de síntese das nanopartículas de Au foi baseado na metodologia descrita por
Turkevich, entretanto neste trabalho não foi adicionado citrato de sódio ou outro agente redutor. A
formação insitu das nanopartículas, ocupando as bordas das pétalas de MoS 2 sugere fortemente que o
enxofre seja o agente redutor do ouro.

Figura 2 - Imagens de MET obtidas de MoS2 (esquerda) e MoS2@Au (centro e direita)
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Introduzir novos materiais e transformá-los em produtos diferenciados através de processos adequados
é um dos desafios da área de desenvolvimento de produtos contemporânea [1]. O objetivo geral deste
estudo é projetar um novo utensílios domésticos, uma colher para preparo de alimentos com propostas
de substituição dos materiais termoplásticos ou termofixos empregados no mercado, com a premissa de
explorar a flexibilidade da forma e a característica elastoméricas dos TPEs. Para inovação e
competividade há diferentes tipos de processos industriais, como a injeção multimateriais e critérios
para a seleção adequada do processo são primordiais [2]. Foi empregada a metodologia de seleção de
materiais de Ashby [4] complementando consagrados métodos projetuais de design, incluindo a análise
de caracterização no estudo de similares para identificação dos materiais aplicados empregando análises
como Calorimetria Exploratórias Diferencial (DSC). Foi realizada uma comparação de materiais
computadorizada com o software Cambridge Engineering Selector® a fim de comparar propriedades
relevantes para a função estrutural e pelas restrições de resistir a temperaturas elevadas decorrente do
uso durante o processo de cozimento de alimentos. Além disso, foram realizadas análises do software
CAE SolidWorks Plastics a fim simular o preenchimento simultâneo da cavidade do molde com
diferentes polímeros. Conforme resultados encontrados com o software CES Selector, dos materiais
analisados, considerando uma seleção focada no desempenho os candidatos mais promissores
encontrados foram o PA6 para a parte da pega e o TPC para a parte côncava. Já em uma seleção que
priorize o preço, o PEHD para a parte da pega e o TPO para a parte côncava mostram-se as alternativas
mais interessantes. Contudo, a classe de TPEs encontrou dificuldade em substituir o silicone com a
mesma performance no critério de temperatura máxima de trabalho que é importante para o caso do
projeto. Já o resultado da simulação do processo de injeção mostrou-se promissor, uma vez que ocorreu
um bom preenchimento da cavidade e a composição de cada material da co-injeção se comportou da
forma adequada. Foi possível constatar que para projetar produtos com materiais diferentes é importante
analisar os produtos existentes e aprofundar o conhecimento dos processos de união de componentes,
comparando com as variações dos sistemas injetores e a compatibilidade de resinas poliméricas [1,2,3].
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Esse trabalho, em fase inicial, pretende estudar o comportamento magnético e elétrico do
SrTiO3 dopado com Fe em estruturas de dimensões nanométricas.
Existem evidências que as interfaces das nanoestruturas de Fe com o SrTiO3 monocristalino
possam produzir mudanças de fase ferroelétricas e ferromagnéticas neste material. Estudar os
mecanismos físicos associados a estas mudanças de fase e estabelecer as interdependências entre os
efeitos ferroelétricos e ferromagnéticos, poderia estabelecer um novo tipo de material, para eventuais
uso na microeletrônica.
No trabalho as propriedades são estudadas usando o pacote de cálculo para estruturas
eletrônicas denominado VASP (Viena Ab-initio Simulation Package)1. Esse conjunto de algoritmos de
cálculos e interfaces para visualização cristalina em espaço tridimensional usa teorias quânticas como
a Teoria do Funcional da Densidade (DFT)3 e Dinâmica Molecular Quântica (MD)1 para tornar
solúvel o cálculo de um problema de muitos corpos. Com o VASP é possível obter as posições
atômicas e distorções nas redes cristalinas, densidades de estados, estruturas de bandas eletrônicas etc,
e com isso, analisar ou eventualmente prever resultados experimentais de propriedades da estrutura
eletrônica, absorção de radiação, transições de fase, estruturas elétricas e magnéticas.
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O desenvolvimento da ciência dos materiais trouxe importantes contribuições no avanço da
tecnologia e uma busca constante por novos materiais com desempenho e propriedades otimizadas para
aplicações inovadoras. Dentre as estratégias de síntese de materiais, destaca-se o método sol-gel, que
envolve a formação de uma rede polimérica inorgânica por reações de gelificação a baixas temperaturas.
As reações resultam na transição de um líquido para um sólido, sendo que os reagentes precursores, que
são geralmente alcóxidos de silício ou de metais como alumínio, titânio, zircônio, se encontram
inicialmente dissolvidos nesse líquido. No decorrer do processo, as reações de gelificação levam à
formação de um estado sol, que se caracteriza por apresentar oligômeros que formarão cadeias de
dimensões coloidais e partículas primárias dispersas. A evolução desse processo forma o estado gel que
apresenta conectividade entre as unidades de dimensões coloidais, formando uma rede tridimensional,
entrelaçada macroscopicamente observável. Para o caso de precursores de silício, as reações são bastante
lentas permitindo a interferência do químico de materiais durante o processo, de forma a arquitetar
propriedades. Devido a isso, geralmente são adicionados catalisadores para acelerar o processo. Neste
trabalho, foram estudadas as condições de síntese para obtenção de materiais a base de sílica com
propriedades texturais planejadas que foram analisadas por isotermas de adsorção e dessorção de
nitrogênio. Foram utilizados os métodos BET e BJH, para a determinação das áreas específicas e
distribuição de tamanho de poros, respectivamente. Foi observado que as condições experimentais
influenciam na pressão de inflexão das isotermas, resultando em materiais com variada distribuição de
tamanho de poros. Essa distribuição mostrou máximos entre 8 e 35 nm. Quanto maior o tamanho de
poros, menor foi a área específica. Os valores variaram entre 566 a 279 m2g-1. Por outro lado, o volume
de poros se manteve constante em 1,00 cm3g-1.
Agradecimentos: CNPq, FAPERGS e CAPES.
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ZnO e ZnSe óxidos são promissores material tecnológico, com as estruturas eletrônicas e ópticas
complexas. A compreensão dessas estruturas é importante para melhorar o desempenho do material nas
várias aplicações.[1] Efetuamos cálculos de primeiros princípios sobre a formação, propriedades
eletrônicas, e para descrever a superfície de ZnO (1100) e para simular a interface quando a interface
de blenda de zinco ZnSe é adsorvido. Usando a teoria funcional da densidade (DFT) com site-on termos
Hubbard U sobre a metais de transição de estados d.
Esta última aproximação “+ U” é encontrado não só para corrigir a localização de energia dos
elétrons dos orbitais do Zn-3d e parâmetros associados ao banda de valência, mas também para melhorar
a resposta óptica. Apesar da desvantagem de DFT em relação à subestimação dos valores de band gaps,
as localizações dos picos de absorção principais na dependência da energia calculada dos espectros
ópticos são encontrados com boa concordância com os dados experimentais.[2]
Deve notar-se que a imprecisão no cálculo do band gap por DFT dentro da Aproximação local
de densidade (LDA) e aproximação de gradiente generalizado (GGA) é mais severo em semicondutores
com efeito de forte correlação de Coulomb como os compostos do grupo II-IV. Isto é devido ao carácter
de campo - médio das equações de Kohn-Sham e uma fraca descrição da forte correlação de Coulomb
e a troca de interação entre os elétrons nas bandas d. Neste trabalho as propriedades de estrutura
eletrônica e ópticas do ZnO e ZnSe foram estudadas através de curvas de densidade de estados baseado
no cálculos de primeiros princípios derivados de DFT dentro da LDA, GGA, e LDA + U.
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A células a combustível óxido sólido (SOFC) é formada por três elementos básicos: dois
eletrodos, anodo e cátodo e um eletrólito condutor de íons. Sendo um dos eletrodos chamado de cátodo,
onde é a interface entre o ar e o eletrólito, onde ocorre a redução eletroquímica do oxigênio a fim de
gerar íons de oxigênio onde se ocupa as vacantes de oxigênio, através do eletrólito de aluminato de
cálcio[1]. O objetivo deste trabalho consiste na síntese do aluminato de cálcio modificado com
manganita, na proporção 1:1 pelo método de síntese de combustão tendo em vista produzir um cátodo
para SOFC que utilizam aluminato de cálcio como eletrólito[1]. A caracterização dos pós cerâmicos
sem e com tratamento térmico de 1200°C/4horas, foram realizadas pelos métodos de DRX, MEV, MET
e EIS. Com a análise do DRX, pode-se verificar as fases Ca0.5Sr1.5MnO4 e CaMnO2.56, com o MEV e
MET, permitiram analisar a morfologia dos aglomerados e tamanho de partículas e com as medias de
EIS observa-se que o material apresentou características de um semicondutor, pois em temperatura
ambiente apresentou um semi círculo e conforme o aumento da temperatura a resistência elétrica
diminuiu e se obteve valor de condutividade elétrica superior a 10 -6S/cm, assim sendo caracterizado por
um semicondutor extrínseco, com uma energia de ativação de 0,12. Portanto, com um valor de energia
de ativação dentro da faixa dos materiais utilizados para cátodos de uma SOFC.
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Com o avanço tecnológico, incluindo-se a prospecção de petróleo e gás em águas profundas,
materiais elastoméricos de alto desempenho frente a temperaturas, pressão, fluídos e gases, são
demandados. Todo material elastomérico recebe cargas para aumentar a sua resistência mecânica,
dureza e durabilidade. Com o surgimento das nanocargas, com destaque aos nanotubos de carbono, alto
desempenho em algumas propriedades são alcançadas já com baixos teores destas cargas, ou a adição
de um baixo teor das mesmas, potencializa as demais, além de tornar o material condutor do ponto de
vista elétrico 1,2. O objetivo do presente trabalho é estudar a influência de nanotubos de carbono,
MWCNT, em composições elastoméricas de borracha fluorada, FKM.
Foram preparadas amostras contendo 1, 2, 4, 6, 8 e 10 phr MWCNT, as quais foram comparadas
com uma composição sem carga e com uma amostra tradicional de 30 phr de Negro de Fumo (NF N990 MT), usualmente aplicada em amostras comerciais. Além disso, foram preparadas duas amostras
híbridas, contendo contendo 30 phr de NF e 2 phr e 4 phr de MWCNT. Análises de MEV-FEG (Figura
1) indicam uma boa dispersão dos nanotubos e a formação de uma rede dos mesmos na matriz de FKM.
O efeito sobre as sobre as propriedades mecânicas e inchamento em MEK está representado nas Figuras
2 e 3. Constata-se um aumento significativo dos valores de tensão em função da deformação, com
destaque ao composto híbrido 2 phr. Igualmente, o grau de inchamento diminui com o aumento do teor
de MWCNT. Os resultados permitem afirmar que os nanotubos apresentam grande potencial como uma
carga para borrachas fluoradas.
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RI (J/m)

Em busca de alternativas sustentáveis, amido termoplástico (TPS) e polipropileno (PP) são
misturados a fim de aumentar a biodegradação do polímero sintético [1]. Devido a diferenças de
polaridade, essa mistura dá origem a blendas consideradas incompatíveis, sendo necessário o uso de
agente compatibilizante, que atuará na interface entre o TPS hidrofílico e o PP hidrofóbico, fazendo com
que estes se liguem de uma forma mais eficiente, melhorando assim as suas propriedades. Martins e
Santana (2016) [2] observaram que o ácido mirístico (C14) quando usado na concentração de 3% em
blendas de PP/TPS foi responsável pela melhora da compatibilidade e, consequentemente, de sua
resistência ao impacto (RI). A fim de avaliar a resposta a diferentes teores de C14, neste trabalho,
blendas de PP/TPS com C14 (1, 3, 5, 7 e 10%, em relação à massa total), foram processadas em câmara
de mistura (Haake Rheomix) a 165ºC, a 60 rpm por 5min. Corpos de prova para o ensaio de RI foram
confeccionadas por injeção (Mini-Injet, Haake) a 180ºC. Alterações relacionadas à cor e brilho (G)
foram medidas utilizando-se o sistema CIELAB através de um espectrofotômetro (BYK-Gardner). A
Figura 1 mostra o aumento da RI proporcionalmente ao acréscimo de C14, até o teor de 10%, quando
se observa um decaimento. Isso ocorre, pois, apesar do C14 auxiliar na interação entre PP/TPS
aumentando a compatibilidade, possivelmente nesta concentração (10%) este esteja em excesso, e este
meio ácido pode ter degradado o TPS, enfraquecendo as interações entre as fases. Os resultados da
análise colorimétrica e óptica mostraram que as formulações com 5% ou mais C14 deram origem a
blendas mais claras (valor de L: 49,3 para 1% e 53,2 para 5%), mas com menos brilho (G: 22,74 para
1% e 3,76 para 5%). Provavelmente a compatibilidade favoreça o encapsulamento do TPS pelo PP,
impedindo que este fique suscetível a alterações colorimétricas, como as ocasionadas pela caramelização
dos açúcares do TPS, que é responsável pela coloração avermelhada das blendas. Como as amostras
com 5% e de 7% são estatisticamente iguais, visando parâmetros econômicos, conclui-se que a
concentração ideal de C14 para blendas de PP/TPS (70/30 m/m) é a de 5%.
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Figura 1 – Resistência ao impacto (RI) em relação ao teor de ácido mirístico (C14)
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O Ge é um substituto promissor para o Si como material de canal tipo p em transistores metalóxido-semicondutor devido à sua alta mobilidade de lacunas. Contudo, a instabilidade térmica de
estruturas GeO 2/Ge, devido à reação interfacial GeO2+Ge→2GeO (>400 ºC), é uma barreira ao
desenvolvimento de Ge MOSFETs [1]. Vacâncias de O geradas na interface GeO 2/Ge se difundem em
direção à superfície, onde promovem a dessorção de GeO. Dentre as estratégias utilizadas para aumentar
a estabilidade, está a incorporação de nitrogênio no GeO2 [2]. Entretanto, o mecanismo pelo qual o N
aumenta a estabilidade não é completamente compreendido. Além disso, a nitretação a plasma,
comumente utilizada, torna necessárias etapas de processamento adicionais, como tratamento térmico
para corrigir defeitos causados pelo plasma. Neste trabalho, investigou-se a incorporação de N e o seu
papel no aumento da estabilidade em filmes de GeO xNy crescidos termicamente, em uma única etapa,
utilizando gás NO. Espectrometria de retroespalhamento Rutherford e análises por reações nucleares
foram utilizadas para quantificar as concentrações de N e O, determinar seus perfis em profundidade e
monitorar a dessorção de GeO. Reflectometria de raios X foi utilizada para determinação da espessura
e da densidade. Observou-se que uma baixa concentração de nitrogênio (N/O~10%) resulta em uma
barreira eficiente à oxidação e na significativa redução da dessorção de GeO até pelo menos 600 ºC. A
incorporação e a remoção de N ocorrem simultaneamente no crescimento do filme, resultando na sua
distribuição por toda a extensão do mesmo, sem acúmulo em uma região. O nitrogênio incorporado,
apesar de ser espécie móvel durante tratamentos térmicos, é responsável por bloquear caminhos de
difusão de vacâncias. A difusividade reduzida intensifica a aniquilação das mesmas através da reação
2GeO→GeO2+Ge [3], deixando menos sítios disponíveis para a incorporação de oxigênio e levando ao
aumento da estabilidade térmica.
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O uso da vitamina A em cosméticos tem sido amplamente estudado e é de extremo interesse para
a indústria. Pelo seu caráter antioxidante ela tem se apresentado como uma grande aliada na busca da
redução do envelhecimento precoce da pele. No entanto, a vitamina A é bastante instável na presença
de luz e sua aplicação se torna limitada. Visando utilizar a vitamina A, na sua forma mais estável, em
aplicações cosméticas, o desenvolvimento de filmes à base de quitosana aparenta ser uma alternativa
viável, visto que, além de ser uma matéria-prima na indústria alimentícia, por exemplo, e também devido
à sua biocompatibilidade, atoxidade e biodegradabilidade, estudos anteriores comprovam a sua eficácia
em relação à liberação controlada de fármacos. Espera-se ainda que os filmes terminem por proteger a
vitamina A de uma possível degradação. Portanto, o objetivo desse trabalho consiste em sintetizar filmes
à base de quitosana para aprisionamento da vitamina A livre e esterificada. Para a preparação do filme,
a quitosana será tratada em soluções aquosas ácidas, originando um hidrogel que por sua vez pode ser
processado na forma de filme. Posteriormente, esse filme será caracterizado quanto à porosidade,
hidrofilicidade e inchamento e utilizado para o aprisionamento da vitamina A. 1
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A permissividade dielétrica é uma propriedade elétrica relacionada à polarizabilidade de espécies
carregadas em um meio e, assim, pode fornecer ricas informações a respeito de processos de mudanças
estruturais em um material. Neste trabalho, a permissividade dielétrica real do tungstato de zircônio
amorfo foi monitorada durante seu processo de relaxação estrutural. A espectroscopia de impedância é
uma técnica amplamente utilizada para a medição da permissividade dielétrica como função da
frequência. Nesta técnica, tipicamente utiliza-se o material sob estudo como dielétrico de um capacitor
de placas paralelas e mede-se a impedância e a fase do sistema para diferentes frequências de oscilação
de um campo elétrico. A partir de um circuito elétrico equivalente utilizado para modelar o
comportamento do sistema e da sua geometria conhecida, derivam-se equações matemáticas para
calcular a permissividade dielétrica do material. Utilizou-se uma amostra de ZrW2O8 amorfizada a 7,7
GPa cortada de modo a formar um cilindro sólido de cerca de 6 mm de diâmetro e 2 mm de espessura.
Eletrodos de filme fino de prata foram colocados sobre as faces planas da amostra de modo a formar um
capacitor de placas paralelas. Utilizando equações associados a um circuito equivalente RC-paralelo e
da geometria do sistema, calculou-se a permissividade dielétrica do tungstato de zircônio. Este processo
foi repetido entre tratamentos térmicos a temperaturas sucessivamente mais altas de forma a obter graus
cada vez maiores de avanço do processo de relaxação estrutural. Observou-se um decréscimo da
permissividade dielétrica real durante a relaxação estrutural de 23 a 20 e uma brusca queda para
aproximadamente 12 após a recristalização da amostra. Com a variação da constante dielétrica durante
a relaxação, calculou-se o progresso da reação e, a partir do modelo cinético de Primak [1], calculou-se
o espectro de energia de ativação do fenômeno. O espectro obtido possui dois valores de máximo, um
em 1,4 eV e outro em 2,7 eV, valores semelhantes aos obtidos por Miotto através de medidas de MDSC
[2]. O espectro de energia de ativação permitiu simular o processo de relaxação estrutural do tungstato
de zircônio amorfo a diferentes temperaturas constantes. As simulações mostraram que o processo da
relaxação estrutural ocorre mesmo a temperatura ambiente muito lentamente, o que impede a sua
observação em intervalos de tempo típicos de experimentos. Além disso, o progresso da reação possui
um dependência com o logaritmo do tempo, como já previsto por Gibbs para materiais amorfos [3].
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Neste trabalho foram obtidas nanoestruturas de carbono através da termólise de três diferentes
Líquidos Iônicos (LIs) infiltrados em molde de sílica SBA-15. 12,3 As amostras foram caracterizados
através das técnicas de Análise Elementar de CHN, Espectroscopia Raman, Ressonância Magnética
Nuclear de 13C no estado sólido (RMN 13C), Espectroscopia de Fotoelétrons excitados por Raios-X
(XPS), Microscopias Eletrônicas de Varredura (MEV) e Transmissão (MET) e análise de área
superficial por fisiossorção de Nitrogênio. Todos os LIs se mostraram eficientes na replicação do molde,
resultando em nanoestruturas de carbono com áreas de superfície específica de 158,47 a 326,72 m 2.g-1,
além de os tornarem mesoporosos. As amostras apresentam teor de nitrogênio de 11,91 a 15,02% em
massa. Os átomos de nitrogênio se encontram em um arranjo de carbonos grafíticos defeituosos,
majoritariamente, nas formas grafítica, piridínica e pirrolidínica. Essas propriedades tornaram os CNs
hábeis ao sequestro de CO2, em quantidades em torno de 0,145 mmol.g-1.

Figure 1: Imagens de MET das nanoestruturas de carbono dopadas com nitrogênio.
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Nano e mesoestruturas inorgâno-orgânicas (IO) ou organo-inorgânicas (OI) baseadas em óxido
de vanádio (V2O5) ainda são uma área de intensa pesquisa pelos usos desses materiais como
componentes em baterias de íons de Lítio, dispositivos eletrocrômicos, entre outros. Usando o
conceito de blocos de construção molecular, mesoestruturas baseadas em vanádio podem ser
obtidas, onde é sabido que a valência e as conformações deste metal podem sofrer diversas
modificações através de reações de oxirredução durante a síntese. Assim, as características e
aplicabilidades dos diferentes materiais sintetizados podem ser moduladas. Neste trabalho foram
sintetizadas estruturas OI contendo óxido de vanádio (V2O5) e aminas em diferentes relações
estequiométricas. Os materiais obtidos foram caracterizados através de técnicas como espectroscopia
de absorção da região do UV-VIS no estado solido (DRUV), espectroscopia de absorção na região
do infravermelho (FTIR) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados obtidos
mostram a formação de estruturas de coloração amarela, as quais podem ser explicadas usando
conceitos de "baixo para cima" e química supramolecular.1 Um gap óptico ou banda proibida de
2,6 eV pode ser obtido a partir da análise do espectro de refletância difusa. Também se observou a
presença do gap indireto nas amostras sintetizadas, deslocado para menores valores de energia. Além
disso, calculou-se o índice de refração no sólido (2,4), e observou-se baixa intensidade de
luminescência em torno de 2,2 eV. Os modos vibracionais relacionados com a presença do grupo
vanadilo, 1000 cm-1 e V-O, 525 cm-1 foram detectados no espectro de infravermelho. A análise
cuidadosa dos mesmos permite-nos distinguir diferentes conformações na estrutura. Finalmente,
nesta apresentação será discutida resultados de luminescência em função do tempo das estruturas
sintetizadas, assim como a descrição de análise de microscopia eletrônica.
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Silsesquioxanos iônicos são materiais híbridos a base de sílica, obtidos a partir da gelificação de
precursores moleculares organosilanos iônicos. Devido à presença de grupos iônicos, estes materiais
apresentam apreciável solubilidade em água, podendo ser utilizados como agentes estabilizadores de
nanopartículas metálicas em meio aquoso. Adicionalmente, devido à presença de grupos silanóis
polimerizáveis, estes materiais têm a habilidade de formar filmes fortemente aderidos em matrizes
inorgânicas. Semelhantemente ao silsesquioxano iônico, o 3-aminopropiltrimetoxisilano (APTMS)
auxilia na estabilização de nanopartículas metálicas e, por conter grupos silanóis, possibilita melhor
aderência ao substrato. O presente trabalho tem por objetivo a obtenção de filmes finos de AuNPs, na
presença de um silsesquioxano iônico sintetizado em laboratório e APTMS, que atuam como agentes
estabilizadores de AuNPs e como reticuladores. O silsesquioxano iônico, contendo o grupo catiônico
1,4-diazoniabiciclo [2.2.2]octano foi sintetizado a partir da reação de 3-cloropropiltrimetoxisilano e 1,4diazabiciclo [2.2.2]octano. Posteriormente foi caracterizado por análise elementar de cloreto e difração
de raios X. Dispersões aquosas de AuNPs foram obtidas a partir da redução de solução de HAuCl4 com
NaBH4, em presença do silsesquioxano iônico e APTMS. As dispersões foram caracterizadas por
espectroscopia UV-Vis e Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM). Os filmes de AuNPs foram
obtidos usando-se a técnica dip-coating e foram caracterizados por TEM, elipsometria e UV-Vis. As
imagens obtidas por TEM, das AuNPS em meio aquoso mostraram formato esférico, com diâmetro
médio de 2,8 nm para as dispersões contendo APTMS e de 4,6 nm na ausência de APTMS. Os espectros
de UV-Vis das dispersões aquosas de AuNPs (na presença e na ausência de APTMS) apresentaram uma
banda com máximo em 515 nm. Já os espectros dos filmes apresentaram uma banda de plasmom em
aproximadamente 521 nm na presença de APTMS e 547 nm na ausência de APTMS, indicando que
foram formados filmes contendo AuNPs em ambos os casos, porém com tamanho reduzido na presença
de APTMS. Os filmes apresentaram espessuras na ordem de 100 nm, porém obtiveram-se espessuras
ligeiramente maiores para os filmes contendo APTMS. Dessa forma, pode-se concluir que é possível
obter filmes finos de AuNPs aderidas na superfície de vidro plano usando-se silsesquioxano iônico e
APTMS como agentes estabilizadores e reticuladores.
Agradecimentos: CNPq, FAPERGS, CAPES e CMM-UFRGS.
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K. S. Caetano1, S. H. Flores², F. Cladera-Olivera², T.M.H. Costa¹.
1

2

Instituto de Química, UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil
Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos, UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil
karinecaetano@gmail.com

O impacto ambiental causado por materiais plásticos utilizados como embalagem e a grande
quantidade de resíduos gerados pela indústria de alimentos, é uma crescente preocupação. Como
alternativa para reduzir os problemas de disposição de resíduos e o uso excessivo de materiais não
biodegradáveis, têm-se realizado diversas pesquisas sobre o desenvolvimento de filmes a partir de
biopolímeros e de resíduos alimentares ou a combinação destes. Os filmes produzidos podem ser
utilizados para substituir parcialmente o uso de plástico não biodegradável e representam uma
alternativa para agregar valor à materiais até então subutilizados com redução do consumo de materiais
provenientes de fontes não renováveis. Neste contexto, foram desenvolvidos filmes biodegradáveis a
partir do amido de mandioca com adição de óleo essencial de orégano e extrato do resíduo de abóbora.
A técnica de casting foi utilizada para produzir os filmes, obtendo-se 3 formulações: FA (3% extrato;
1% óleo; 0,85% glicerol), FB (4,8% extrato; 1,6% óleo; 1,76% glicerol) e FC (0% extrato; 0% óleo;
1,7% glicerol). Obteve-se o extrato da casca de abóbora por trituração de 5 g de casca seca (60°C/4h)
com 20 mL de etanol absoluto por 10 min. As propriedades mecânicas foram analisadas seguindo o
método ASTM D 882-02 e as propriedades térmicas usando um analisador TGA-50. Os valores de
resistência à tração variaram de 0,60 a 1,74 MPa e elongação de 136,8 a 188,6 %. O óleo e o glicerol
provocaram aumento na elongação e uma redução na resistência à tração dos filmes. Sabe-se que o óleo
exerce uma função de plastificante, assim como o glicerol, o que causa aumento na elongação dos filmes.
Em relação às propriedades térmicas (Figura 1), nota-se um comportamento diferente para FA. Isso
ocorre provavelmente porque o glicerol tem a capacidade de acelerar a degradação do amido e a FA
possui a menor concentração de glicerol. Também é nessa faixa de temperatura que se decompõe o
glicerol. De modo geral, os filmes produzidos se mostraram como uma alternativa para substituir o uso
de plásticos não biodegradáveis e desse modo reduzir os impactos ambientais.

Figura 1: Análise termogravimétrica
Os autores agradecem à FAPERGS e ao CNPq
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A microestrutura de uma liga metálica está relacionada a organização dos átomos em relação aos
outros, sua origem está ligada ao processo de solidificação. O lingotamento contínuo consiste
resumidamente em um processo de extração de calor no qual o metal fundido é convertido em um sólido
[1]. O objetivo do trabalho consiste na caracterização metalografica de dois tipos de aços especiais, e,
partindo destes resultados, realizar a comparação entre a microestrutura encontrada experimentalmente
e a respectiva determinada pela simulação numérica realizada com parâmetros utilizados no processo
de Lingotamento Contínuo (LC). O processo matemático de solidificação está baseado na analogia entre
o circuito elétrico e o circuito térmico [2], considerando a temperatura como a força motriz para o fluxo
de calor, todo o processo de solidificação de metais parte da Equação Geral de Condução de Calor em
regime transitório. As qualidades de aço selecionadas para a realização deste trabalho (SAE114 e SAE
8620) foram escolhidas em função do uso destes materiais no processo de tratamento térmico. As
simulações consideram o início do processo de Lingotamento Contínuo até a saída do lingote na etapa
de oxicorte na aciaria. Observa-se que os pontos próximos a superfície apresentam maior taxa de
resfriamento devido à proximidade do molde e, os pontos monitorados no centro geométrico do lingote
possuem menor valor da taxa de resfriamento. Considerando as curvas de resfriamento simuladas, foram
então calculadas as taxas de resfriamento ao qual cada qualidade de aço fora submetida. Os valores de
taxa de resfriamento simuladas foram comparadas com os valores descritos no diagrama de resfriamento
continuo (CCT). O trabalho permitiu verificar semelhanças entre a microestrutura formada e a prevista
pelos diagramas de resfriamento contínuo (CCT) para aços produzidos pelo processo de LC.
Recomenda-se a realização deste estudo com uso de outras qualidades de aço e também com o uso de
outros softwares de simulação numérica.
Agradecimentos: IFRS, LAMEF e LAFUN pelo auxilio na realização deste trabalho.
[1] JANIK, M.; Dyja, H., vol. 160, 177-182 (2004)
[2] SPIM, J.A.; Garcia, A. Materials Science and Engineering A, vol. 277, 198-205 (2000)
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Simulações computacionais por Dinâmica Molecular de
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O poli (vinil álcool) (PVA) é um polímero que tem sido bastante estudado para a síntese de hidrogéis.
Hidrogéis são redes tridimensionais formadas por reticulações entre cadeias poliméricas hidrofílicas, e
que possuem boa capacidade de reter água sem alterações em sua estabilidade dimensional. 1 Existe uma
classe de hidrogéis que respondem a estímulos do ambiente, são os chamados hidrogéis responsivos.
Estes materiais têm sido bastante estudados para aplicações médicas e farmacêuticas.2
Inicialmente foram obtidas as cargas atômicas através de cálculos quânticos e estas cargas foram
ajustadas com RESP. Foram então realizadas simulações por Dinâmica Molecular (DM), na qual foi
utilizado o campo de força AMBER. As análises realizadas foram de Função de Distribuição Radial
(RDF), Desvio Quadrático Médio (RMSD) e Raio de Giro (Rg). O sistema analisado continha o
polímero PVA com 42 unidades monoméricas e foi simulado em pH neutro e ácido, a fim de se estudar
o seu comportamento responsivo.
As medidas de Rg permitiram avaliar a estabilidade dos compostos, para com isso seguir com as
simulações e realizar modificações de pH. As ligações de hidrogênio foram fiscalizadas através das
análises de RDF, nas quais foram avaliadas as possíveis ligações formadas pelas interações polímeroágua e polímero-polímero. As análises de RDF mostraram a formação de ligações de hidrogênio entre
as cadeias poliméricas, indício da formação de um hidrogel de PVA.
Agradecimentos:
Os autores agradecem o apoio dado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq).
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Síntese e Caracterização de Metal-Organic Framework
(MOF) NH2-MIL-53(Al) para Captura de CO2
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A crescente preocupação com o aquecimento global e com a redução das emissões de gases de
efeito estufa na atmosfera tem impulsionado o desenvolvimento de opções tecnológicas para redução
dos impactos negativos das atividades humanas e, a captura e armazenamento de CO 2 é uma delas.
Materiais sólidos adsorventes estão sendo utilizados com o objetivo de capturar/adsorver gases
poluentes. Os Metal-Organic Frameworks (MOFs) são uma classe de materiais porosos de grande
potencial para adsorção de gases de efeito estufa. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é sintetizar
e caracterizar a estrutura metal-orgânica NH2-MIL-53(Al) e, comparar com dados da literatura. Para
síntese do MOF foi adaptado processo hidrotérmico 1 em reator de PFA fechado em condições
moderadas (155°C por 6,5 h) com posteriores lavagens e resuspensões. Para a caracterização foram
utilizadas as técnicas de Microscopia Eletrônica de Varredura e Microanálise (SEM-FEG-EDS),
Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Análise Termogravimétrica
(TGA) e Difração de Raio X (XRD). Sob as condições utilizadas neste trabalho obteve-se 1,6498 g de
MOF NH2-MIL-53(Al), demonstrando que a síntese apresentou um rendimento de 90,63%, superior ao
encontrado por alguns pesquisadores2. Resultados obtidos por SEM-FEG-EDS, mostram que o MOF
sintetizado exibe particulados alongados e coerência com a composição esperada para a estrutura do
MOF3 (%/m) de 40,6 para C, 33,3 para O, 14,0 para Al, 9,8 para N e 2,3 para H. Através do espectro
FTIR é possível observar duas bandas em 3.498 e 3.385 cm -1 devidas ao estiramento N-H do grupo NH2
do MOF e em 3.650 cm-1 ao grupo OH. Foi obtido pico em 1.671 cm-1 que pode estar atribuído à presença
de moléculas de DMF contidas nos poros do material sólido, não sendo observada banda larga na região
de 3.000 e 2.500 cm-1, que estaria atribuída à presença de ligante orgânico contido nos poros do sólido 2.
Análise de TGA apresentou evento térmico em 89,0 °C referente à perda de água, uma segunda perda
em 213,3 °C, que pode ser atribuída à liberação do solvente presente no interior dos poros do material
e, por último, um evento em temperatura mais elevada (549,0 °C), relacionado a decomposição do
ligante orgânico da estrutura do MOF. Análise de XRD do material apresentou padrões de difração
muito próximos do relatado em literatura. Os resultados indicam a possibilidade de obtenção do MOF
NH2-MIL-53(Al), com alto rendimento, em laboratório. Testes estão sendo realizados para avaliação da
capacidade do MOF sintetizado para captura de CO 2.
Agradecimentos: À PUCRS, CAPES, CNPq, Laboratório de Caracterização de Materiais, Laboratório
de Materiais e Nanociências e Laboratório Central de Microscopia e Microanálise.
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O estudo de inibidores de corrosão orgânicos é um campo de pesquisa que tem atraído muita
atenção devido principalmente não serem tóxicos. A maioria dos inibidores ácidos conhecidos são
compostos orgânicos que contêm nitrogênio, enxofre, oxigênio e ligações múltiplas nas moléculas que
possibilitam que estas sejam adsorvidas na superfície do metal. Dentre os inibidores orgânicos, os
taninos naturais tem se mostrado eficazes como inibidores em meio ácido e além de serem
ecologicamente aceitáveis, não são caros, sendo bastante atrativos para aplicações industriais. Neste
trabalho se avaliou o potencial do uso do tanino da acácia negra como inibidor de corrosão da liga Al8Zn-2Mg, em meio ácido (0,1 M de HCl) por meio da técnica eletroquímica de polarização
potenciodinâmica. Foram utilizadas diferentes concentrações de inibidor (0; 0,5; 3,0; 6,0 e 12 g/L) afim
de testar sua eficiência. Como demonstram as curvas de polarização potenciodinâmica apresentadas na
Figura 1, o tanino da acácia negra atua como inibidor catódico e a eficiência do mesmo aumenta
conforme a aumenta a concentração de tanino no meio corrosivo.

Fig.1 – Curvas de polarização
Referências:
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[3] Marcolino, J. B. Avaliação do potencial de utilização do tanino da acácia negra como inibidor do
processo de corrosão de aço ao carbono em presença de CO 2 a alta pressão. Tese de Doutorado.
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Materiais nanoporosos são materiais caracterizados por apresentarem poros com diâmetros menores que
100nm, serem leves e apresentarem boa estabilidade mecânica. Essas propriedades permitem que eles
tenham um grande potencial para aplicação em diversas áreas, como por exemplo, na separação e
adsorção de gases, armazenamento de energia e catálise. Os fulerenos porosos são nanoestruturas de
carbono que apresentam formato de gaiola e porosidade variada, recentemente introduzidas na literatura
[1]. Nesse trabalho são utilizadas simulações de dinâmica molecular clássica para o cálculo de
propriedades de transporte de gases em fulerenos porosos e estruturas derivadas, com o objetivo de
analisar o desempenho destes no processo de separação e armazenamento de gases. Estas simulações
permitem determinar as taxas de transferência de diversos gases (CH 4, CO, O2, N2, H2), através das
nanoestruturas porosas, e a partir destas, as seletividades correspondentes para diferentes pares de
substâncias de interesse prático (CO/H2, CH4/H2, O2/N2...). As propriedades estimadas mostram que
esses materiais podem atuar como membranas de alta seletividade, com grande potencial de aplicação
na purificação de correntes gasosas em processos industriais. Essa análise computacional permite
entender melhor a relação entre a estrutura e as propriedades de transporte do material, fornecendo
informações necessárias para o desenvolvimento de novos materiais porosos eficientes para aplicação
em processos industriais.
Agradecimentos: Bolsa de Iniciação Científica BIC/UFRGS, Centro Nacional de Supercomputação –
CESUP.
[1] Paupitz, R.; Junkermeier, C. E.; Van Duin, A.C.T.; Branicio, P.S.; Fullerenes generated from
porous structures. Phys. Chem. Chem. Phys. 2014, 16, 25515.
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A liga de alumínio AA2024-T3 apresenta elevada resistência mecânica, mas devido à presença de
elementos de liga (tais como Cu, Mg e Mn) sua resistência à corrosão é baixa[1]. A fim de melhorar
suas propriedades anticorrosivas tratamentos superficiais à base de silanos têm sido investigados.
Diversos fatores influenciam o desempenho destes revestimentos, tais como o pré-tratamento da
superfície metálica, a quantidade e natureza do precursor de sílica empregado e a razão água:álcool
utilizada nessa solução [2,3]. O presente trabalho objetiva avaliar o desempenho anticorrosivo de filmes
obtidos a partir de soluções contendo 50% etanol 46% água 4% 3-glicidoxipropiltrimetoxisilano
(GPTMS) sobre a liga de alumínio 2024-T3 submetida a diferentes pré-tratamentos superficiais. Três
pré-tratamentos testados foram: imersão em ácido acético 0,05 mol.L-1 por 5 minutos ; imersão por 5
minutos á 70 ºC em solução de desengraxante alcalino e imersão da liga em desengraxante alcalino
seguido de imersão em solução aquosa 20% (m/m) de HNO3 P.A., por 15 minutos. A avaliação do
comportamento corrosivo foi realizada através análises de Espectroscopia de impedância eletroquímica.
O melhor desempenho foi verificado com o uso do HNO3. Em análises de microscopia ótica esse prétratamento após 72h de imersão foi o único a não apresentar sinais visíveis de corrosão.

Agradecimentos: As agências financiadoras CnPq e CAPES.
Referencias: máximo três conforme o seguinte formato:
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[3] Wang, D.; Bierwagen, G. P.; Prog. Org. Coat., vol. 64, 327 (2009).
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Grafeno é uma monocamada de carbono com hibridização sp 2 e estrutura hexagonal. Devido a toda sua
área estar exposta, torna-se importante entender como o grafeno interage com os elementos presentes
na atmosfera, como hidrogênio, oxigênio e água, de modo a controlar os seus processos de fabricação
[1,2]. Além disso, alguns estudos mostram que o grafeno pode permitir o armazenamento de hidrogênio,
o que contribuiria para o uso de energias limpas [3]. Este estudo tem por objetivo entender a interação
de hidrogênio com monocamadas de grafeno. Nós usamos amostras de grafeno depositadas em filmes
de SiO2 (285 nm)/Si e tratadas termicamente em atmosfera controlada de deutério (D2, abundância
natural de 0,15%) em temperaturas entre 200 e 800 °C. Nós também investigamos a dessorção de
hidrogênio do grafeno usando amostras previamente tratadas em deutério a 600 °C e depois tratadas em
atmosfera controlada de nitrogênio em temperaturas entre 200 e 800 °C. Após os tratamentos, análise
por reação nuclear (NRA) foi realizada para quantificar o deutério, onde nós observamos uma grande
incorporação de deutério no grafeno acima de 400 °C, tendo um aumento moderado até 800 °C. Nós
também observamos que a dessorção do deutério do grafeno ocorre apenas em 800 °C, embora a
dessorção de deutério do óxido de silício ocorra a partir de 600°C. Espectroscopia Raman também foi
realizada após cada tratamento térmico. Os resultados mostram que os defeitos na estrutura do grafeno
têm um leve aumento para as etapas de maior temperatura na incorporação de deutério e têm um grande
aumento para as etapas de dessorção. Análises realizadas com Espectroscopia de Fotoelétrons Induzidos
por Raios X (XPS) mostraram que a incorporação de deutério para maiores temperaturas causa o
"etching" do grafeno. Por fim, caracterizações usando Espectroscopia de Absorção de Raios X
(NEXAFS) mostraram que o deutério liga-se ao grafeno sem orientação preferencial.
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Técnicas analíticas baseadas em feixe de íons vêm sendo amplamente utilizadas para identificação e
monitoramento da variação da composição elementar de diferentes alimentos em função do tipo de
embalagem e do tempo de armazenamento. Neste contexto, esse trabalho pretende investigar a
composição elementar de creme de leite, bem como investigar a transferência de elementos da
embalagem utilizada para o alimento. Foi realizada a técnica PIXE (Particle Induced X-Ray Emission),
com um acelerador de partículas do tipo Tandetron de 3 MV, localizado no Instituto de Física da
UFRGS. Foi utilizado 2 MeV de prótons para analisar três marcas de creme de leite (A, B e C) com
diferentes teores de gordura e diferentes datas de validade, armazenadas em embalagens do tipo Tetra
Pak® e latas de aço. Uma das vantagens de se utilizar esta técnica é o fato de não ser destrutiva, podendose reutilizar a mesma amostra em outra técnica complementar. Para a realização das medidas o porta
amostra é colocado em uma câmara de vácuo e, portanto, as amostras devem ser sólidas. Então é
necessário fazer um processo a fim de obter as cinzas da amostra. Primeiramente o creme de leite é
homogeneizado e colocado em um cadinho sobre uma chapa de aquecimento, para redução da umidade.
Posteriormente, ainda no cadinho, o creme de leite foi incinerado, utilizando um bico de Bunsen, e
pastilhado. Para verificar a transferência elementar entre a embalagem e o produto, as embalagens
também foram analisadas. Para a análise qualitativa dos resultados, foram realizadas calibrações de
energia dos espectros de raios X característicos. A partir dessa calibração, 12 elementos desde o Na até
o Rb foram observados. Além disso, diversos elementos foram identificados nas embalagens de aço e
Tetra Pak.
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O isolamento de nanocristais de celulose (NCC) a partir de diferentes fontes celulósicas e sua
utilização como reforço em materiais poliméricos tem sido amplamente estudado, pois permite a
preparação de nanocompósitos que atendem à demanda por materiais sustentáveis, permitindo, ao
mesmo tempo, a obtenção de novas e boas propriedades1.
A incorporação dos NCC em matrizes poliméricas hidrofóbicas é dificultada pela natureza
altamente hidrofílica dos NCC.2 Em polímeros que apresentam caráter hidrofóbico, pode ocorrer a
agregação dos NCC, levando a uma redução na área interfacial. Uma forma de superar esse problema é
através da modificação da superfície dos NCC por acetilação. O princípio do método consiste na
substituição dos grupos OH da celulose por grupos acetila, de modo que eles se tornem mais
hidrofóbicos e absorvam menos umidade3.
Neste trabalho os NCC foram obtidos por hidrólise ácida da casca de acácia negra esgotada, que
é um resíduo do processo de obtenção industrial de tanino. A acetilação seguiu o método de Cho e
colaboradores3, tendo sido feita inicialmente a troca de solvente para ácido acético. Em seguida, o
material foi reagido com anidrido acético e ácido perclórico em um meio contendo ácido acético e
tolueno, por 1 hora, à temperatura ambiente. O produto foi lavado com metanol, água e acetona e
armazenado em acetona.
A eficiência da acetilação foi comprovada pela técnica de ATR-FTIR. Houve uma diminuição
significativa na banda referente ao estiramento dos grupos OH e aumento em três bandas principais
relacionadas ao triacetato de celulose: no estiramento C=O (1740 cm -1), no estiramento C-O (1230 cm1
) e no modo de deformação angular C-CH3 (1366 cm-1). Análises termogravimétricas (TGA) mostraram
que a acetilação melhorou a estabilidade térmica dos NCC, aumentando as temperaturas de início de
degradação. Enquanto que os NCC sem acetilação iniciaram a degradação próximo a 100 oC, os NCC
acetilados iniciaram em torno de 320 oC. Esses resultados mostraram um aumento na temperatura
permitida para o processamento desses materiais, que viabiliza seu uso em inúmeras matrizes
poliméricas.
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Tribologia é definido como a ciência que estuda a interação entre superfícies em movimento
relativo e os fenômenos que ocorrem desta interação [1]. Já o fenômeno do desgaste, pode ser definido
como a remoção de material de uma superfície sólida, originada por uma reação entre superfícies,
podendo ocasionar a falha mecânica de um componente[2]. Em termos microestruturais, sabe-se que os
carbonetos de elementos de liga desempenham papel importante na resposta ao desgaste de aços
ferramenta, utilizados em matrizes de conformação mecânica. O controle do tamanho e morfologia dos
carbonetos influenciam diretamente na resistência ao desgaste e fadiga de aços ferramenta ligados [3].
Sendo assim, o objetivo principal do trabalho é determinar o desgaste de cinco tipos de aço ferramentas,
produzidos por metalurgia do pó e um por lingotamento convencional, tratados termicamente pelo
processo de têmpera a vácuo e revenidos. Para tanto, utilizou-se método de ensaio “Pino e disco” para
dois acabamentos superficiais distintos (retificado e polido) e carga de 10N. Os resultados mostraram
que o desgaste é influenciado pela formação de óxidos superficiais e que os acabamentos superficiais
ensaiados foram pouco significativos frente a resposta ao desgaste. Sugere-se que para trabalhos futuros,
possam ser mensurados o efeito de diferentes cargas de ensaio em aços ferramenta, bem como ensaiar
revestimentos de engenharia sobre a superfície desses materiais.
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Na busca por uma alternativa aos polímeros de origem fóssil é crescente o número de pesquisas
relacionadas à celulose e seus derivados. O desenvolvimento de novas tecnologias tem permitido o
isolamento de nanoestruturas celulósicas a partir da celulose pura, utilizando métodos termomecânicos
amigáveis ao meio-ambiente. Esses nanomateriais apresentam potencial aplicação na confecção de
displays flexíveis e transparentes (nanopapéis). Neste trabalho, buscou-se a modificação química das
cadeias de nanocelulose através da reação com uma molécula de cristal líquido, visando à obtenção de
nanopapéis transparentes com propriedades ópticas diferenciadas. Preliminarmente, realizou-se o estudo
da estabilidade térmica do material de partida, através do seu aquecimento em atmosfera inerte e
oxidante, com diferentes taxas de aquecimento, por TGA. Os resultados mostraram que o material
apresenta o mesmo perfil de degradação em atmosfera inerte e oxidante abaixo de 400°C (Fig. 1 e 2),
quando ocorrem reações de desidratação e despolimerização. Porém, em atmosfera oxidante, uma etapa
adicional de perda de massa foi evidenciada em temperaturas mais elevadas. A aplicação dos métodos
de Flynn-Wall-Ozawa e Criado permitiu a determinação de parâmetros cinéticos e avaliação dos
mecanismos de degradação [1, 2].

Figura 3: TG e DTG da celulose em atmosfera inerte

Figura 4: TG e DTG da celulose em atmosfera oxidante

A reação das nanofibrilas de celulose com um cristal líquido contendo anel isoxazol [3].
permitiu a obtenção de nanopapéis com comportamento líquido-cristalino diferenciado. Os espectros de
infravermelho confirmam a ocorrência da reação. Os resultados iniciais demonstraram que as
propriedades líquido-cristalinas foram mantidas com alteração nas faixas das mesofases.
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Dentre as técnicas de produção de peças de alto desempenho usados na indústria, destaca-se a
CIM (ceramic injection molding). A CIM é uma técnica de processamento que permite a fabricação de
peças complexas. A fabricação inicia-se pela composição do ligante juntamente com o pó cerâmico,
seguido pela moldagem por injeção, remoção do ligante e sinterização. Uma alternativa à remoção
térmica do ligante é a extração com CO2 supercrítico, que permite num curto período a remoção de
aditivos orgânicos sem a criação de defeitos. A CIM é uma técnica bastante difundida, e com o aumento
da demanda observa-se a necessidade de aperfeiçoar algumas etapas do processo, uma delas a extração
do ligante, que atualmente é a etapa mais demorada e com o maior custo energético. O presente trabalho,
objetiva desenvolver uma metodologia e posteriormente um sistema, capazes de promover a extração
de ligantes de materiais cerâmicos injetados a um custo reduzido e em menor tempo de extração.
Experimentos realizados, em um sistema adaptado, sugerem que os ligantes orgânicos são dissolvidos e
extraídos por capilaridade, o que pode reduzir o número de defeitos e o percentual de perda de peças.
Foi observado que dentre as condições testadas a extração em pCO2 a 220 bar, 70 °C e fluxo de 1 g/min
durante 4h obteve-se o melhor percentual de extração atingindo 14,45 % dos 17,78 % iniciais, o que
sugere que uma pequena mudança nas condições de extração pode reduzir ainda mais o tempo e o custo
do processo.
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Tendo como enfoque observar como os grânulos de amido de milho e a sua superestrutura se
apresentam após exposição à hidrólise ácida, quantificando o decréscimo do tamanho do grânulo e o
comportamento cristalino do mesmo, utilizou-se a metodologia que segue.
Três tipos de amido de milho (ceroso, regular e com alto teor de amilose) foram escolhidos para
análise e caracterização dos grânulos, os quais possuem proporções desiguais de porção amorfa e
cristalina, representadas, respectivamente, pela amilose e amilopectina. Cada espécie foi preparada
numa concentração 5% (massa/volume), e mantida em soluções contendo diferentes concentrações de
ácido clorídrico (HCl) — 0,1 mol/L; 1 mol/L; e 2 mol/L — por tempos distintos (24h, 96h, 168h),
totalizando 27 amostras. As amostras foram então centrifugadas, lavadas, neutralizadas, secas e
maceradas para que apenas o amido fosse recuperado. Também foram analisados os três amidos
originais in natura.
Através de espalhamento de luz (DLS), difração de raio-X e microscopia ótica e eletrônica de
varredura foram observadas e quantificadas: a variação da dimensão dos grânulos e da sua cristalinidade,
bem como a degradação dos mesmos.
Pôde-se observar um decréscimo no tamanho dos grânulos quando expostos a tratamento ácido,
assim como um aumento da fração cristalina. Esses efeitos devem-se à quebra das ligações de hidrogênio
originalmente presentes na superestrutura do amido composta de amilose e amilopectina. Até 4 dias de
tratamento a superestrutura foi mantida, sendo que após este tempo observou-se a degradação dos
mesmos. O amido que melhor correspondeu ao objetivo do projeto foi o grânulo de amido de milho
regular, quando exposto a 4 dias sob a concentração de HCl 1 mol/L.
Para dar continuidade aos estudos, a metodologia de tratamento dos grânulos está sendo modificada
com a passagem de uma corrente elétrica na solução. O objetivo é reduzir o tempo de tratamento das
amostras, com manutenção da superestrutura e aumento da cristalinidade.
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