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Objetivo Geral

•Desenvolvimento de polímeros conjugados para células solares flexíveis (OPV, 

Perovskita) e Diodos Emissores de Luz (OLED).

•Materiais Termoelétricos, Piezoelétricos, Janelas inteligentes (Dispositivos de 

Partículas Suspensas).

•Desenvolvimento de materiais para a indústria de petróleo (Poliamidas, PVDF, 

PEEK). Determinação de permeabilidade a gases.

•Processamento de UHMWPE: fibras, blendas e nanocompósitos.

•Síntese/preparação de Nanocompósitos (Polim. in situ e mistura no estado fundido, agentes de 

reforço: fibras celulósicas, partículas cerâmicas, sílica, alumina, CNT, grafeno, MMT, mica, haloisita).

•Compósitos compatibilizados: PP, PA, Biopolímeros (PLA, PCL, PHB, PBAT).

•Processo de Explosão de vapor em fibras vegetais - Nanocellulose.

•Pirólise Catalítica de Plástico. Reciclagem química.

•Sistemas nanoparticulados para Liberação de drogas.

Desenvolvimento de novos materiais poliméricos: Polímeros de alto 

desempenho, nanocompósitos, dispositivos poliméricos

Principais linhas de Pesquisa
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Desenvolvimento de Célula Solar Polimérica



Síntese de polímeros para uso como filmes para produção de energia solar

Tipo BHJ (Bulk heteroconjunction)
ITO/PEDOT:PPS//POLÍMERO:PCBM/LiF//Al

Catodo // Camada ativa // anodo

ITO = Óxido de índio dopado com estanho – catodo. 

PEDOT:PSS = mistura polimérica de dois ionômeros: 

poli(3,4-etilenodioxitiofeno) e poli(estireno sulfonado)

Camada ativa (usualmente uma blenda de polímero: fulereno)

Al = alumínio – anodo.

LiF = fluoreto de lítio

PEDOT:PSS



DESENVOLVIMENTO DA CAMADA ATIVA POLIMÉRICA PARA CÉLULAS 

SOLARES DO TIPO BHJ



Figura 15: Funcionamento do KERS
Fonte:http://www.autoracing.com.br/f1-como-funciona-o-
kers/

Dispositivos Termoelétricos e Piezoelétricos 

Conversão de calor em 

energia elétrica
Energia mecânica em energia elétrica



Nanocelulose como Material de Reforço



Celulose
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•Microfibrilada

•Nanofibrilada

•Microcristalina

•Nanocristalina



EXPLOSÃO DE VAPOR (STEAM EXPLOSION)

Menor impacto ao ambiente

Maior potencial de 
eficiência energética

Processos químicos 
menos perigosos

Possibilita o uso em larga 
escala

Resulta em menor preço do 
produto final

Video 8



Nanotecnologia



Nanopartículas  de carbono

Estruturas elementares de carbono

Nanotubos de Carbono

Nanofibras de Carbono

Nanolâminas de Grafite

O grafeno é uma folha planar
de átomos de carbono com
ligação sp2 compactados e com
espessura de apenas um
átomo, reunidos em uma
estrutura cristalina hexagonal.
O nome vem do grafite; que
consiste de múltiplas folhas
arranjadas uma sobre a outra
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Grafeno: o material do futuro



Materiais para a Indústria de Óleo e Gás



Polietileno de ultra-alto peso molecular 

UHMWPE



UHMWPE - FIBRAS



UHMWPE para Prótese Óssea



Resíduos Plásticos

(a)

(b)
(c)

Insumos Petroquímicos



CATALISADORES

• Estrutura Microporosa

• Alta Área Específica

• Seletividade de Forma

• Alta Estabilidade

Térmica

• Elevada Acidez

Exemplo de estrutura de zeólita.

(https://www.researchgate.net/)/

Ruptura carbono-carbono
(http://carlosedison.blogspot.com.br/)

ZEÓLITAS

ÓXIDOS

ALUMINOSSILICATOS



Equipamentos
•TGA com robótica

•DSC com robótica

•DMTA

•Reômetro

•EDX

•Reatores Büchi

•Forno de calcinação

•Estufas

•Bombas de vácuo 

•Autoclave

•Moinho

•Prensa com resf control



Equipamentos Adquiridos em Projetos

•Fluorescência de Raios X (EDX)

•Minilab – miniextrusora para 5 g material (Haake)
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