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Modelo de submissão do resumo 

 

Orientações: 

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

enpol@ima.ufrj.br 

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

submissão 

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

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

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

haverá a premiação do melhor trabalho. 

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

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

doado para uma instituição de caridade. 

� O trabalho deve ser apresentado em formato de pôster.  
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Atualmente as indústrias veem buscando diferentes tipos de embalagens que 

protejam os alimentos da forma mais natural possível, sem prejudicar o meio ambiente. Uma 

das alternativas propostas para esse objetivo, é a substituição dos materiais obtidos do 

petróleo por fontes renováveis, como o amido, e o glicerol com cargas de fibras e/ou argilas, 

com intuito de melhorar as propriedades dos filmes. O objetivo deste trabalho é realizar o 

estudo reológico nos biofilmes a base de amido de mandioca e avaliar a influência da 

concentração de glicerol (plastificante) até 50% e da nanocarga (Zeólita Purificada) até 10%. 

Foram preparadas soluções aquosas contendo 4% de farinha de mandioca, adicionadas de 

plastificante e de argilomineral. As soluções filmogênicas foram preparadas e 

posteriormente analisadas no reômetro HAAKE MARS, a geometria utilizada foi de placas 

paralelas com diâmetro de 35 mm, todas as amostras apresentaram comportamento 

pseudoplástico, com valores de índice de comportamento de fluido (n) na faixa de 0,30 à 

0,45, os dados experimentais foram ajustados pelo modelo de Ostwald Waele, com 

coeficiente de correlação de 0,97 à 0,99, os resultados indicam um aumento no índice de 

consistência com o aumento do teor de argila, as melhores propriedades foram obtidas para 

as amostras contendo 5% de argila e 35% de glicerol processadas à 85
0
C, indicando a 

viabilidade de sua utilização como biofilme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


