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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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Na indústria de E&P, os vazamentos de petróleo são eventos preocupantes do ponto 

de vista ambiental. O presente trabalho buscou obter sorvedores de petróleo ambientalmente 

amigáveis, visando a remediação destes ambientes. Compósitos magnéticos de poliuretano 

(PU) contendo maghemita foram desenvolvidos, empregando o glicerol e o óleo de mamona 

como polióis alternativos. Assim, uma suspensão contendo uma mistura dos polióis foi 

preparada em um homogeneizador, empregando um estabilizante iônico. Em seguida, foram 

adicionados 8% (m/m) de maghemita, e a síntese ocorreu com a adição do TDI e do 

catalisador, a 60 °C. Os espectros de FTIR para os compósitos apresentaram as bandas 

características do PU. Já a análise de XRD apresentou o pico característico da maghemita na 

região de 35,6°, obtendo-se um tamanho do cristalito de 15 nm. A análise de SEM indicou a 

presença de agregados da carga. Testes de força magnética do compósito indicaram uma 

força de 334,95±0,37 mN/g para um campo magnético de 910 Gauss. A microscopia óptica 

apontou que as partículas de compósito apresentaram dimensões micrométricas e inferiores 

a 100 µm. Para os testes de remoção de petróleo da água salina, a adição de 0,02, 0,04 e 0,08 

g do compósito com 8% da ferrita apresentou uma eficiência de remoção de 20,180, 11,542 

e 6,075 g/g, e um teor de óleos e graxas (TOG) de 27,39, 0,69 e 0,07 ppm, respectivamente. 

Os valores de TOG indicam a adequação à legislação ambiental, para um limite de 29 ppm. 

 

 

 

 

 

 


