
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Instituto de Macromoléculas Professora 

Eloísa Mano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de submissão do resumo 

 

Orientações: 

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

enpol@ima.ufrj.br 

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

submissão 

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

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

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

haverá a premiação do melhor trabalho. 

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

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

doado para uma instituição de caridade. 

 O trabalho deve ser apresentado em formato de pôster.  
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A busca por diminuir o impacto ambiental causado pelo homem, passa pela substituição de 

recursos não renováveis por renováveis. Entre estes, merecem destaque devido a grande 

disponibilidade, os óleos vegetais e os resíduos agroindustriais, como o bagaço da cana e a 

borra de café [1]. Como solução para desastres ambientais causados pelo derrame de 

petróleo sobre a água, o objetivo do presente trabalho foi a síntese de resinas poliuretanas 

magnetizáveis [2] a partir de glicerina, ácido acético, óleo de mamona, tendo a borra de café 

como carga em sua matriz. Foram preparadas sete resinas, uma sem a borra, três com 

quantidades crescentes de 2,5%, 5% e 10% de borra e outras três com as mesmas 

quantidades crescentes, porém com a borra modificada. O preparo do material sorvedor é 

feito em duas etapas. A primeira foi o preparo da pré-resina, onde foram utilizados a 

glicerina, anidrido maleico, óleo de mamona e o ácido acético. Os reagentes foram 

homogeneizados sob agitação mecânica e aquecidos durante 20 min com auxílio de banho 

maria a 100ºC. A segunda etapa consistiu na adição da borra, do TDI e da maghemita (nano-

partículas magnetizáveis que facilitarão o processo de remoção) que foram misturadas a pré-

resina com auxílio de um bastão de vidro. Após a mistura, o sistema foi aquecido a 80ºC, o 

que permitiu a formação da resina P.U. Testes de FTIR, DRX, força magnética, TGA, 

susceptibilidade magnética, densidade e capacidade de remoção de petróleo foram feitos. Os 

resultados de remoção apontam que cada grama dos compósitos contendo 2.5%, 5% e 10% 

da carga modificada sorvem 19.7, 20.7 e 21.6 g de petróleo, respectivamente. Esses 

resultados são muito animadores, indicando que os materiais preparados podem ser usados 

em processos de recuperação ambiental envolvendo remoção e recuperação de petróleo. 
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