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APRESENTAÇÃO

A Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio – Rede AgroNano – já
se estabeleceu como uma geradora de conhecimentos e de novas aplicações na
realidade brasileira para esta área de fronteira. Durante sua primeira fase (2006 –
2010), a Rede AgroNano construiu bases para o conhecimento científico e
incorporação das nanotecnologias às atividades da Embrapa, e conseguiu agregar
um número significativo de parceiros de elevada competência, que garantiram seu
sucesso, revelado pela sua continuidade.
Hoje, a Rede AgroNano incorporou, além daqueles desafios originais que a
estabeleceram,

novos

horizontes

como

a

avaliação

de

impactos

das

nanotecnologias aplicadas ao agronegócio, e a incorporação sistemática de
estratégias de transferência de tecnologia para esta área. Essas atividades,
somadas ao intenso trabalho técnico que vêm desde a primeira fase em áreas como
sensores, filmes finos comestíveis e membranas, biopolímeros, nanopartículas de
origem natural, embalagens funcionais para alimentos, novos materiais aplicados ao
agronegócio, sistemas de liberação controlada, entre outros, resultaram num grupo
de mais de 150 pesquisadores brasileiros, fazendo ciência e tecnologia de qualidade
e verdadeiramente contextualizada às necessidades brasileiras. Esse é o
testemunho dos 166 trabalhos enviados para este Workshop, que atestam a intensa
produção, evolução e qualidade deste trabalho coletivo.
Desejamos a todos um excelente Workshop 2012!
Rede AgroNano

PREFÁCIO
A nanotecnologia se desenvolveu rapidamente durante a última década, com
diversos nanomateriais e técnicas de nanomanipulação sendo desenvolvidos e
aplicados em várias áreas científicas e tecnológicas. Dentre essas áreas, as que têm
se destacado pelo uso de novas metodologias – como era de se esperar – são
aquelas que merecem especial atenção devido ao alto impacto no bem estar
humano, e incluem os setores de saúde, energia, alimentação e meio-ambiente. Ao
considerarmos que o setor do Agronegócio está diretamente relacionado com várias
dessas áreas, não é de se estranhar que novas metodologias como a
Nanotecnologia desempenhem papel fundamental/estratégico para esse setor. De
fato, a Nanotecnologia já permeia de maneira significativa o agronegócio,
envolvendo materiais, metodologias e dispositivos que estão sendo aplicados em
áreas que vão desde o nanoencapsulamento de pesticidas e fertilizantes e controle
e tratamento de águas, até o diagnóstico de zoonoses e pragas.
Buscando desenvolver novos materiais e metodologias nanotecnológicas,
com vistas à otimizar sua inserção na cadeia produtiva do agronegócio, a rede de
Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio (Rede Agronano), representa uma
experiência bem sucedida de trabalho conjunto, organizado e financiado pela
Embrapa. Apesar de fomentar pesquisa básica e aplicada ao desenvolvimento de
nanoprodutos e sua aplicação no agronegócio, a Rede Agronano tem concentrado
esforços crescentes no estudo e entendimento dos impactos desses produtos na
agricultura e meio-ambiente, de maneira a minimizar eventuais riscos, e assim
garantir a segurança dessa nova tecnologia.
Neste cenário de pesquisa e desenvolvimento, inerentemente multidisciplinar
e inovador, o VI Workshop da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio
visa principalmente agregar seus pesquisadores e difundir os conhecimentos
gerados pela rede, para o mapeamento de novas áreas estratégicas que possam se
beneficiar do uso da nanotecnologia de maneira eficiente e segura no Agronegócio.
Prof. Valtencir Zucolotto
Laboratório de Nanomedicina e Nanotoxicologia
IFSC / USP
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CAPITULO 3 – Projeto Componente 4: Bionanocompósitos
REMOÇÃO DA LIGNINA PELO PROCESSO ACETOSOLV
DA FIBRA DA CASCA DO COCO VERDE
WHISKERS DE CELULOSE OBTIDOS A PARTIR DE
ALGODÃO, BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR, CURAUÁ E
SISAL
NANOFIBRAS DE CELULOSE OBTIDAS A PARTIR DO
BAGAÇO DE MANDIOCA
HIDRÓLISE ÁCIDA DE FIBRAS VEGETAIS: ESTUDO DOS
WHISKERS OBTIDOS POR DIFERENTES ÁCIDOS
CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO
PSEUDOCAULE DA BANANEIRA TIPO PRATA ANÃ
VISANDO IDENTIFICAR POSSIVÉIS PRODUTOS DE
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BRANQUEAMENTO DE FOLHAS DE GRAVATÁ
(BROMÉLIA BALANSAE): OBTENÇÃO E
CARACTERIZAÇÃO DE CELULOSE
UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS NA
PRODUÇÃO DE CELULOSE BACTERIANA
BIOSÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DA CELULOSE
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OBTENÇÃO DE NANOCELULOSE DE LÍNTER
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EFEITO DO SOLVENTE NAS CARACTERÍSTICAS DE
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POLIPIRROL/CARDANOL
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EFEITO DA ADIÇÃO DE ÁCIDO OLÉICO NAS
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CARACTERIZAÇÃO MICROSCÓPICA DE
NANOCOMPÓSITOS ELETROFIADOS
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NOVOS BIONANOCOMPÓSITOS BASEADOS EM AMIDO
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FILMES COMESTÍVEIS NANOESTRUTURADOS
BASEADOS EM PECTINA E NANOPARTÍCULAS DE
MG(OH)2: NOVOS MATERIAIS PARA EMBALAGENS
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CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FIBRAS DE
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NOVAS ESTRATÉGIAS DE PREPARAÇÃO DE
NANOCOMPÓSITOS ESFOLIADOS: CARACTERIZAÇÃO
ESTRUTURAL E MECANISMO DE INTERCALAÇÃO
ANÁLISES POR DSC E PROPRIEDADES DE
PROCESSAMENTO DE NANOCOMPÓSITOS BASEADOS
EM ARGILA LAPONITA
AVALIAÇÃO TÉRMICA POR TERMOGRAVIMETRIA DE
NANOCOMPÓSITOS VIÁVEIS PARA APLICAÇÃO EM
EMBALAGENS
APLICAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE TIO2
SINTETIZADAS PELO MÉTODO HIDROTÉRMICO EM
NANOCOMPÓSITOS ELETROFIADOS
OBTENÇÃO E ESTUDO DAS PROPRIEDADES
MECÂNICAS DE NANOCOMPÓSITOS POLIMÉRICOS
BIODEGRADÁVEIS DE POLI(ÁCIDO LÁTICO) COM
NANOFIBRAS DE CELULOSE
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CAPITULO 4 – Projeto Componente 5: Novos Materiais
CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E MINERALÓGICA DE
COMPOSTOS FERTILIZANTES ORGANO-FOSFATADOS
PRODUZIDOS PELO PROCESSO HUMIFERT
NANOCOMPÓSITOS EXTRUDADOS DE
MONTMORILONITA/UREIA: UM NOVO MATERIAL DE
LIBERAÇÃO LENTA
INVESTIGAÇÃO DETALHADA DO PROCESSO DE
ABSORÇÃO DE ÁGUA DE HIDROGÉIS
POLISSACARÍDICOS
PROCESSOS DE ADSORÇÃO E LIBERAÇÃO
CONTROLADA E SUSTENTADA DE FERTILIZANTES A
PARTIR DE HIDROGÉIS
SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO HIDROFÍLICA E
ESPECTROSCÓPICA DE HIDROGÉIS
NANOESTRUTURADOS
CARACTERIZAÇÃO REOLÓGICA DE GÉIS DE
N,N,N,TRIMETILQUITOSANA CONTENDO
NANOPARTÍCULAS DE POLI( -CAPROLACTONA)
LIBERAÇÃO DE PROGESTERONA POR NANOFIBRAS
DE POLI(ÁCIDO LÁTICO)
ELETROFIAÇÃO DE MANTAS POLIMÉRICAS
BIORREABSORVÍVEIS DE PCL/LÁTEX DE BORRACHA
NATURAL (HEVEA BRASILIENSIS)
LIBERAÇÃO DE RODAMINA-B POR NANOFIBRAS DE
POLI(!- CAPROLACTONA) OBTIDAS PELA TÉCNICA DE
FIAÇÃO POR SOPRO EM SOLUÇÃO
CARACTERIZAÇÃO DE SUSPENSÕES COLOIDAIS DE
PCL ATRAVÉS DO POTENCIAL ZETA E DO
ESPALHAMENTO DE LUZ
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BIODISTRIBUIÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE
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SEU EFEITO ANTIMICROBIANO
TESTE IN VIVO DE UMA FORMULAÇÃO
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USO DE NANOPARTÍCULAS DE PRÓPOLIS PARA
ENCAPSULAR AZITROMICINA
AVALIAÇÃO DA BIODISTRIBUIÇÃO DE
NANOPARTÍCULAS MUCOADESIVAS EM BRÂNQUIAS
DE TAMBAQUIS AMAZÔNICOS
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NOVO MÉTODO RÁPIDO E FÁCIL DE OBTENÇÃO DE
NANOPARTÍCULAS DE N:TIO2 PARA FOTOCATÁLISE.
EFICIÊNCIA FOTOCATALÍTICA DE NANOPARTÍCULAS
N:TIO2 SOB IRRADIAÇÃO UVC E VISÍVEL
ELETRODO SÓLIDO COM NANOPARTÍCULAS DE TIO2
PARA UTILIZAÇÃO EM FOTOELETROCATÁLISE
DEGRADAÇÃO DE AMETRINA UTILIZANDO
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Resumo
A avaliação da qualidade de alimentos e líquidos é de grande importância para agregar
valor aos produtos agropecuários brasileiros. Neste contexto, a língua eletrônica é de
grande potencialidade para esta finalidade, qual é formada por um conjunto de unidades
sensitivas, onde cada uma delas é composta por um eletrodo interdigitado de ouro, onde
são depositados filmes nanoestruturados poliméricos. Usualmente, os eletrodos
interdigitados da língua eletrônica são produzidos por métodos litográficos, mas a busca
por métodos de fabricação alternativos são importantes. Neste trabalho propomos a
fabricação de eletrodos interdigitados utilizando um feixe laser de femtossegundos para
remoção do ouro.
Palavras-chave: eletrodos interdigitado, modificação a laser, sensores
reconhecem o padrão global dos componentes,
como uma assinatura digital da amostra. Os dados
geralmente são interpretados e avaliados com o
auxílio de técnicas estatísticas, como Análise das
Componentes Principais (PCA).
Usualmente, nos sensores são empregados eletrodos
interdigitados, que possuem este nome devido ao
formato das trilhas ou ranhuras presentes no mesmo.
O material utilizado nos interdigitados é
normalmente ouro, devido sua alta condutividade
elétrica e inércia química. Normalmente, o processo
de fabricação destes eletrodos é baseado em
fotolitografia, os quais usualmente são feitos em
escala laboratorial por universidades no Brasil, ou
são importados, fator que eleva seu custo de
aquisição. Neste trabalho propomos a fabricação de
eletrodos interdigitados utilizando um processo de
remoção a laser. Este sistema produz pulsos de laser
com duração temporal de alguns femtossegundos
(10-15s). Ultimamente, laseres tem se mostrado como

Introdução
O Brasil é conhecido mundialmente pela sua alta
produção de alimentos, fibras e energia. Visando
agregar valor aos produtos agropecuários, diversas
tecnologias vêm sendo desenvolvidas para melhorar
e monitorar a qualidade dos seus produtos. Em
relação ao controle da qualidade de produtos, como
alimentos e líquidos em geral, a classificação dos
mesmos é de suma importância. Uma tecnologia de
destaque é a língua eletrônica, a qual é formada por
unidades sensitivas, compostas por eletrodos
interdigitados de ouro, sob os quais são depositados
polímeros condutores nanoestruturados. Através de
medidas impedância elétrica numa larga faixa de
freqüências, pode se realizar, por exemplo, a
caracterização e classificação de líquidos de
composições similares [1, 2].
Da mesma forma que o sistema gustativo humano,
as unidades sensitivas da língua eletrônica não
reconhecem uma substância em específico, mas sim
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uma ferramenta bastante promissora, tanto para a
microfabricação como para microestruturação de
materiais [3-5].

Materiais e métodos
Para a modificação dos eletrodos de ouro,
inicialmente
utilizou-se
substratos
vítreos
recobertos com uma camada de cobre, para uma
maior fixação do ouro, e por cima desta foi
depositada uma camada de ouro pela técnica de
sputtering. Para a remoção de parte do ouro destes
substratos, utilizamos um laser pulsado de Ti:Safira
que produz pulsos de 150 fs centrados um 775 nm,
com uma taxa de repetição de 1 kHz.
Dois aparatos experimentais foram testados. Um
mantinha o feixe laser (focalizado por uma objetiva
de microscópio) fixo enquanto a amostra era
movida no plano x-y por estágios de translação,
compostos por motores de passo. No segundo
aparato, a amostra era mantida fixa e o feixe laser
era movimentado no plano x-y por espelhos
galvanométricos, sendo o feixe laser interrompido
através de uma shutter. Os esquemas das montagens
experimentais utilizadas estão mostrados na Fig. 1
(a) e (b), respectivamente.

Fig. 2: Imagens de microscopia de transmissão das
linhas produzidas nos eletrodos utilizando laser,
obtidas com velocidade de varredura de 1 mm/s com
potências, de 2,87 mW (a), 1,43 mW (b) e 0,23 mW
(c).
Visando a fabricação em menor tempo dos eletrodos
interdigitados, utilizou-se a metodologia de
fabricação baseado no aparato experimental da Fig.
1 (b). Este aparato movimenta o feixe através da
deflexão de espelhos galvanométricos e com isso
pode-se chegar a velocidades de varredura da ordem
de dezenas de mm/s. Diferentemente dos motores de
passo que se movem praticamente de forma
contínua os espelhos galvanométricos dão passos
mais largos, tornando o movimento seccionado. Isto
está ligado com a escala de tensão enviada para os
espelhos pelo conversor digital-analógico (CDA). A
Fig. 3 mostra as linhas produzidas utilizando passos
variados do motor de passo.

Figura 1: Aparatos experimentais utilizados para
modificação dos eletrodos interdigitados: (a) o
estágio de translação composto por motores de
passo movimenta a amostra no plano x-y, enquanto
o feixe laser permanece fixo; (b) espelhos
galvanométricos movimentam o feixe no plano x-y,
enquanto a amostra permanece fixa.

Fig. 3. Imagens de microscopia de transmissão das
linhas produzidas nos eletrodos utilizando laser, e
espelhos galvanométricos, com passos de 30 ! (a),
de 10 ! (b) e de 7,5!.

Resultados e discussão
Na Fig. 2 são mostradas imagens de microscopia
óptica de transmissão das linhas produzidas pela
remoção de ouro a laser (aparato da Fig. 1 (a)), com
diferentes potências (detalhado na figura), e
velocidade de varredura de 1 mm/s. A região escura
é onde está depositado o ouro, e a região clara
mostra onde ocorreu a remoção por ablação da
película de ouro.

Na Fig. 3 (a) o passo é praticamente do tamanho do
spot do laser, e há aproximadamente um pulso por
área e os pulsos são bem distinguíveis. Com o passo
de aproximadamente um quarto do spot, mostrado
na Fig. 3 (b), ainda é possível ver uma ondulação
nas bordas da linha estruturada. Já na Fig. 3(c), com
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o menor passo entre os três exemplos, essa
ondulação quase não pode ser percebida.

eletrodos fabricados por este método serão
empregados na língua eletrônica e terão suas
respostas comparadas com aquelas dos eletrodos
fabricados da maneira convencional.

Utilizando esta metodologia de fabricação, foi
possível a produção de um eletrodo interdigitado,
cuja foto pode ser vista na Fig. 4 (a). A Fig. 4 (b)
mostra em detalhes as linhas produzidas nestes
eletrodos.
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Fig. 4. (a) Imagem de um eletrodo interdigitado
produzido a laser. (b) imagens de microscopia de
transmissão das linhas do eletrodo.

Conclusões
Dos diferentes aparatos experimentais empregados
para modificação dos eletrodos interdigitados,
podemos concluir que aquele que utiliza motores de
passo para movimentação da amostra é capaz de
remover o ouro com ótima resolução, produzindo
linhas bastante finas, mas com uma velocidade de
varredura baixa. A alta resolução se deve ao uso da
objetiva de microscópio (10!), mas a fabricação é
lenta devido à baixa velocidade de translação dos
motores. O segundo aparato possui a vantagem de
movimentar o feixe a dezenas de mm/s, devido à
utilização de espelhos galvanométricos, porém, por
fazer uso de uma lente de distância focal de 12
centímetros, a remoção do ouro é com menor
precisão, produzindo linhas mais espessas. O
programa produzido para movimentação do feixe
laser apresenta grande versatilidade na questão de
formato e geometria do desenho a ser
microestruturado na superfície do eletrodo. Como
trabalho futuro, pretendemos otimizar o sistema de
fabricação a laser dos eletrodos, através de
modificações na montagem experimental. Os
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Resumo
Novos métodos quantitativos e qualitativos para análise da qualidade de águas e também
pesquisas para o aperfeiçoamento dos métodos já existentes vem despertando o interesse
da comunidade cientifica. Estes novos métodos analíticos buscam analisar, por exemplo,
traços de contaminantes e seus efeitos nos ambientes aquáticos. Neste contexto, este
trabalho visou o desenvolvimento de sensores interdigitados de grafite impressos em
substrato de politereftalato de etileno modificados com nanofibras de poliamidas,
obtidas pelo método de eletrofiação, com sobreposição de bicamadas de polímeros
condutores poli(o-etoxianilina)\ polipirrol.
Palavras-chave: eletrofiação, automontagem, polímeros condutores, sensores
(politereftalato de etileno) [4] modificados com
nanofibras de poliamidas (Nylon 6), obtidas pelo
método de eletrofiação, com sobreposição de
bicamadas de polímeros condutores (POEA poli(o-etoxianilina) \ PPY - polipirrol).
A eletrofiação foi redescoberta em 1995 por
Doshi e Reneker como uma técnica potencial no
desenvolvimento de materiais nanoestruturados[5].
Desde então, Reneker e seu grupo de pesquisa
buscam desenvolver um modelo matemático para
compreender e analisar cada uma das quatro regiões
da eletrofiação. Nessa abordagem, o jato é
considerado
equivalente
a
um
sistema
tridimensional
massa-mola
que
apresenta
irregularidade nas fibras em forma de pequenas
esferas, conhecidas como beads (termo em inglês),
contendo uma carga elétrica e uma determinada
massa, conectados por elementos viscoelásticos.

Introdução
O avanço tecnológico e o crescimento
populacional causaram um aumento na utilização
dos recursos naturais de maneira desordenada e sem
consciência, trazendo assim a necessidade de se
buscar meios mais sustentáveis de se gerenciar esses
recursos[1]. Dentre esses recursos podemos destacar
o hídrico, o qual vem sofrendo significativa
contaminação por diversos tipos de resíduos como
os pesticidas empregados na agricultura[2]. Como
conseqüência, nota-se um aumento de pesquisas
voltadas para a busca de novos métodos de análise
quantitativos e qualitativos e também pesquisas para
o aperfeiçoamento dos métodos já existentes[3].
Estes novos métodos analíticos buscam analisar
traços de contaminantes e seus efeitos nos
ambientes aquáticos. Neste contexto, este trabalho
visou o desenvolvimento de sensores interdigitados
de grafite impressos em substratos de PET
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Devido à grande versatilidade da técnica de
eletrofiação, é possível se obter os mais diversos
tipos de fibras com excelentes propriedades através
de simples ajustes nas variáveis de processo [6]
O monitoramento das águas por sensores é
uma alternativa interessante quando incorporado ao
sistema de tratamento de águas, em que eventuais
deteriorações da qualidade da água na fonte de
abastecimento podem ser prontamente detectadas,
possibilitando correções no procedimento de
tratamento e evitando que uma água de má
qualidade seja fornecida à população. Para isso, a
automatização desse monitoramento é desejável,
pois facilita a aquisição dos dados e permitem
detectar de forma rápida qual parâmetro se encontra
fora de das especificações [7].
Assim, os sensores desenvolvidos neste
trabalho foram empregados no monitoramento da
qualidade de águas, desde as minerais até amostras
reais de águas oriundas da lavagem de milho
contaminados com pesticida. A utilização de
nanofibras recobertas com polímeros para
modificação de eletrodos visa tornar estes mais
sensíveis, estáveis e seletivos. A escolha dos
polímeros POEA e PPY para a formação das
bicamadas visa conferir propriedades elétricas
superficiais aos eletrodos que sejam adequadas à
aplicação em questão.

também aumenta. Ressalva-se que o aumento do
diâmetro das nanofibras não é desejável a partir de
certo ponto, uma vez que este levaria a formação de
um filme continuo na superfície do eletrodo e
consequentemente diminuiria o contacto do analito
com o eletrodo interdigitado.

Fig 1. Imagens obtidas por MEV de nanofibras de
poliamida 6 obtidas por eletrofiação revestidas por
(a) nenhuma, (b)1 e (c) 9 bicamadas de polímeros
condutores.
Medidas de diâmetro das fibras efetuadas
com o auxilio do software Image J indicam que o
diâmetro médio das fibras de poliamida 6 aumentou
de 40 nm para 46 e 90 nm quando revestidas com 1
e 9 bicamadas, respectivamente.
Espectros na região do infravermelho das
amostras foram coletados para confirmar a presença
de grupamentos químicos característicos do PPY e
da POEA nas nanofibras de poliamida 6 modificada.
A Fig. 2 mostra os espectros de FTIR no modo de
transmissão de nanofibras de poliamida 6 pura e
nanofibras de poliamida 6 modificadas com 5
bicamadas de filmes automontados de PPy / POEA.

M ateriais e métodos
A constatação da deposição de camadas
alternadas de POEA e PPY foi realizada através da
utilização da técnica de espectroscopia de
ultravioleta-visível (UV-Vis) e da técnica de
microscopia eletrônica de varredura (MEV). A
interação entre os polímeros condutores e a
poliamida 6 foi avaliada por espectroscopia na
região do infravermelho (FTIR). Após essa analise,
foram obtidos seis eletrodos sobre os quais foram
depositados, por 2 minutos, nanofibras de
poliamidas, utilizando-se uma vazão de ejeção de
0,1ml/h e uma tensão de 16kV. O crescimento das
bicamadas de polímeros condutores foi feita
utilizando-se o método de automontagem e a
quantidade de bicamadas foi variada (1;3;5;6;7 e 9
bicamadas) para se poder observar o efeito dessas
na morfologia das nanofibras.

Resultados e discussão

Fig 2. Espectros de infravermelho de nanofibras de
poliamida 6 e de nanofibras de poliamida 6
modificadas por 5 bicamadas de PPy/POEA

Na Fig.1 são mostradas imagens seqüenciais de
nanofibras de poliamida 6 (a) e nanofibras de
poliamida 6 revestidas por (b) 1 e (c) 9 bicamadas
de PPy/POEA. Observa-se que, com o aumento do
número de bicamadas, o diâmetro das nanofibras

Observa-se na Fig. 2 que nanofibras de
poliamida apresentam picos característicos em 1552
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e 1648 cm-1, típicos de grupos amida. Para as
nanofibras de poliamida modificadas com 5
bicamadas de PPy/POEA podemos observar, além
dos mesmos picos evidenciados nas nanofibras de
poliamida, dois picos novos localizados em 1594 e
1509 cm-1. Tais picos correspondem ao nitrogênio
do anel quinóide e benzóide, respectivamente,
sendo que ambos os grupos estão relacionados com
a POEA. Pode-se também observar um pico
localizado em 1036 cm-1, que está relacionado com
grupos do PPy. Estes fatos revelam que os filmes
automontados de PPy/POEA foram efetivamente
incorporados sobre as nanofibras de poliamida 6.

6. D. Aussawasathien, J. H. Dong, L. Dai,
Synthetic Metals, v. 154, n. 1-3, p. 37-40, 2005.
ISSN 0379-6779.
7. L. Moreno I, Codinachs, et al.. Analyst, v. 133,
n. 10, p. 1440-1448, 2008. ISSN 0003-2654.

Conclusões
Os resultados obtidos pelo MEV indicam
que o aumento do número de bicamadas sobre as
nanofibras acarreta num incremento no diâmetro
médio das mesmas. Essa alteração na morfologia
das nanofibras se relaciona também a uma interação
entre os polímeros, visualizada através de espectros
de infravermelho. Estas alterações na morfologia
das fibras se contrapõem ao aumento na
condutividade superficial dos eletrodos devido aos
polímeros condutores. O recobrimento das mantas
de nanofibras e a conseqüente redução de sua
porosidade podem causar uma diminuição na
sensibilidade do sensor, visto que essas alterações
dificultam a mobilidade e a difusão dos íons
presentes na solução analisada, ou seja, diminui a
interação destes na interface eletrodo/solução.
Assim, valores otimizados de bicamadas de
polímeros condutores (no caso estudado, de 5
bicamadas) devem ser adotados em aplicações que
envolvam sensores capacitivos e resistivos na
análise de águas pela língua eletrônica.
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Resumo
Fibras nanoestruturadas são fibras que possuem alguma de suas dimensões na ordem
nanométrica, ou seja, de até 100nm. O atual interesse no desenvolvimento de fibras
nanoestruturadas deve-se, principalmente, ao processo de eletrofiação. Neste trabalho,
mantas fibrosas de poli(metacrilato de metila) (PMMA) foram preparadas pela
técnica de eletrofiação a partir de soluções poliméricas tendo clorofórmio como
solvente. Além disso, foi investigado o efeito da adição do polímero
eletroluminescente MEH-PPV (poli[2-metóxi,5-(2-etil-hexiloxi)-p-fenileno vinileno])
à solução de PMMA nas características morfológicas das fibras obtidas.
Palavras-chave: poli(metacrilato de metila), eletrofiação, morfologia, MEH-PPV
cone. As fibras formadas vão sendo coletadas em
coletor carregado, através de atração eletrostática.
Devido à grande versatilidade da técnica de
eletrofiação, é possível se obter fibras com
excelentes propriedades e diferentes morfologias
através de simples ajustes nas variáveis de processo,
além da possibilidade de incorporação de outros
tipos de materiais poliméricos, facilitando a
modificação das nanofibras. O PMMA é um
polímero termoplástico bastante conhecido devido
as suas boas propriedades mecânicas e ópticas,
sendo utilizado na fabricação de lentes, resinas
dentarias e implantes médicos. Comumente ele é
conhecido como vidro acrílico ou simplesmente
acrílico, o qual foi desenvolvido em 1928 em vários
laboratórios, e tornou-se conhecido no mercado em
1933 através da empresa alemã Rohm and Hass

Introdução
A utilização de nanofibras poliméricas em
diversas áreas de pesquisa vem aumentando
gradualmente. Variações nos polímeros e solventes
utilizados buscam aumentar a aplicabilidade destes
materiais, como em sensores, membranas filtrantes,
etc. A técnica de eletrofiação foi redescoberta em
1995 e desde então nota-se um aumento nas
pesquisas
para
obtenção
de
materiais
nanoestruturados. A técnica de eletrofiação para a
obtenção de nanofibras consiste na aplicação de um
alto potencial elétrico no líquido, gerando um
campo cuja força elétrica suplanta o efeito de tensão
superficial da solução. Desta maneira, a gota líquida
se alonga, e o solvente presente na solução evapora
ao sair da ponta da agulha, gerando assim um
polímero eletricamente carregado formando um
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(GmbH & Co. KG). Já o polímero poli[2-metóxi,5(2-etil-hexiloxi)-p-fenileno vinileno] (MEH-PPV), o
qual apresenta eletroluminescência, vem sendo
bastante estudado e empregado na fabricação de
dispositivos orgânicos emissores de luz (OLED ³2UJDQLF/LJKW(PLWKLQJ'LRGH´ devido a sua fácil
solubilização, possibilitando a fabricação defilmes
finos para aplicações em dispositivos eletro-ópticos.
Neste trabalho estudamos a morfologia das fibras
obtidas
pela
eletrofiação
de
poli(metil
metacrilato)(PMMA) como também as fibras destes
com a incorporação de MEH-PVV. Posteriormente,
as propriedades ópticas destas blendas serão
caracterizadas, e este sistema será empregado como
unidades sensitivas da língua eletrônica, e também
como sensores ópticos.

diâmetro das mesmas não varia muito com a
distância de trabalho (PMMA 25% e 10cm ± 92 nm
e PMMA 25% e 15cm ± 111 nm)

(a)

(b)

M ateriais e métodos
Para a obtenção das fibras utilizou-se o
PMMA de peso molecular 350.000 g.mol-1. As
concentrações das soluções estudadas foram de
10%, 15%, 20% e 25% (m/v) em relação ao
clorofórmio. A vazão com que o polímero foi
ejetado foi variada de 1,0 e 0,4 ml/h. Variou-se
também a distância da agulha ao coletor, de 10 e 15
cm. A tensão utilizada foi de 20kV e tendo diâmetro
interno da agulha 8mm. Para análise das melhores
condições para fiação deste polímero, foram
analisadas micrografias obtidas pela técnica de
microscopia eletrônica de varredura (MEV). Após
a obtenção dos melhores parâmetros de eletrofiação
para a formação das fibras de PMMA, foi
incorporado o polímero luminescente MEH-PPV à
solução de PMMA (concentração de 0,1% m/m)
para analisar a sua influencia na morfologia das
mantas.

Fig 1. Variação da distância da agulha coletor, com
PMMA 25%. Nas condições de vazão 0,4ml/h,
diâmetro da agulha 8mm e tensão de 20kV. (a)
PMMA 25% - 15cm , (b) PMMA 25% - 10cm
Com isso as condições ótimas de fabricação
de fibras de PMMA foram determinadas como
sendo de 25 % (m/v), 0,4 mL.h-1, 20 kV e 10 cm de
distância de trabalho. A Fig. 2 ilustra a mudança na
morfologia das fibras de PMMA com a adição do
MEH-PPV. Inicialmente observa-se que as fibras de
PMMA apresentam nanoporos com diâmetro de
71±28 nm. No entanto, a adição de 0,1% (m/m) de
MEH-PPV levou a um achatamento e redução na
quantidade destes nanoporos nas fibras de PMMA.
Além disto, com a incorporação de MEH-PPV o
diâmetro médio destas fibras também aumentou
(PMMA25%
puro
±
92
nm,
PMMA25%+0,1%MEH-PPV- 123nm).

Resultados e discussão
As menores concentrações de PMMA
estudadas indicaram que baixas concentrações
levam à formação de filme polimérico. Em
concentrações intermediárias de PMMA temos a
formação de estruturas do tipo fibra-conta. E em
maiores concentrações temos a formação de fibras
com morfologia homogênea. De forma resumida os
resultados mostrados a seguir apresentam o efeito
de alguns destes parâmetros na morfologia de fibras
de PMMA obtidas por eletrofiação.

(a)

Ao analisarmos a Fig.1 podemos verificar
as alterações nas fibras de PMMA conforme a
alteração da distância entre a agulha e o coletor. Na
Fig.1(a) temos uma maior distância de trabalho,
sendo que a manta de fibras não se encontra tão
densa como na Fig.1(b). Porém nota-se que o
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Science (2006), vol. 252, Issue: 15, Pages:
5583-5586

(b)

Fig 2.Variação da estrutura com a incorporação do
MEH-PPV nas condições de vazão 0,4 ml/h,
distância de 10cm, diâmetro da agulha 8mm e
tensão de 20kV.. (a) Fibra de PMMA, (b) Fibra de
PMMA com MEH-PPV.

Conclusões
Através das análises realizadas por MEV
podemos concluir que as melhores condições para
obtenção de fibras de PMMA de peso molecular de
350.000 g/mol, através do emprego da eletrofiação,
são tensão de 20kV, diâmetro interno da agulha de
8mm, vazão de 0,4 ml/h, distância da agulha ao
coletor de 10cm, concentração de 25% (m/v).
Nestas condições as fibras se encontraram
homogêneas além de apresentarem menores
diâmetros. Também foi verificada mudança na
morfologia da fibra ocasionada pela incorporação
do MEH-PPV. Posteriormente, as propriedades
ópticas destas blendas serão caracterizadas, e este
sistema também será empregado na confecção de
filmes finos para compor unidades sensitivas da
língua eletrônica.
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Resumo
Neste estudo avaliou-se a capacidade de um sistema de língua eletrônica associada à
lógica fuzzy na detecção e discriminação de 2-metilisoborneol (MIB) e geosmina (GEO)
em amostras de água destilada e de torneira. Amostras contendo apenas um composto e
outras mais complexas, contendo os dois compostos, simultaneamente e em diferentes
proporções, foram analisadas. O sistema apresentou taxas de acerto da composição das
amostras próximas a 100% o que demonstra a eficiência da LE em detectar essas
moléculas.
Palavras-chave: 2-metilisoborneol, geosmina, amostras de água, língua eletrônica, lógica fuzzy,
filmes poliméricos
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das águas dos mananciais possibilitando o
tratamento
preventivo,
evitando
possíveis
reclamações dos consumidores. Dentre as diferentes
técnicas de análise, propõe-se neste estudo, o uso de
um arranjo de sensores químicos não-específicos,
também conhecidos como língua eletrônica [3],
associados à lógica fuzzy [4] para avaliar amostras
de água contaminadas com MIB e GEO. Esse estudo
tem também por objetivo o desenvolvimento de
módulos portáteis e autônomos capazes de realizar
as medições em tempo real e in loco para monitor
MIB e GEO nos mananciais de água de São Paulo.
Isso porque com o uso da lógica fuzzy não

Introdução
2-metilisoborneol (MIB) e geosmina (GEO) são
subprodutos da decomposição de algas azuis
(cianobactérias) e, dependendo da concentração
podem ser tóxicos. Além disso, mesmo em
pequenas concentrações, podem causar gosto e odor
desagradáveis à água que consumimos [1]. A
presença desses compostos na água dos
reservatórios da região metropolitana de São Paulo
tem sido motivo de reclamações dos consumidores
junto à SABESP (cia de tratamento de água do
estado de São Paulo) [2]. Deste modo, faz-se
necessário o monitoramento em tempo real e in loco

necessita

de

expressões
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complexas, sendo necessário apenas o
conhecimento de um especialista para
desenvolver o controlador fuzzy. Além disso, a
lógica fuzzy possibilita a classificação das
amostras em função de sua concentração ou de
outro parâmetro de interesse e, a saída numérica
pode ser facilmente alterada para uma saída
sonora ou luminosa (sistemas de alarme)
facilitando ainda mais a interação entre usuário
e o módulo de aquisição.

sendo que cada uma corresponde a um sensor e 1 ou
duas saídas, dependendo do número de compostos
presentes na solução medida. Mais detalhes sobre as
rotinas podem ser encontrados na literatura [8].
T abela 1. Composição das amostras em água baseada
na razão entre o número de mols de G E O por M I B.
A mostras foram preparadas misturando diferentes
proporções de soluções padrão de G E O e M I B à 100
ng. L -1.

Amostras
A (controle)
B
C
D
E
F

M ateriais e métodos
Soluções contendo MIB ou GEO foram preparadas
em água destilada e de torneira em diferentes
concentrações (50, 100 e 200 ng.L-1).
Adicionalmente foram preparadas soluções
contendo os dois compostos simultaneamente,
porém em diferentes proporções, como indicado na
Tabela 1, uma vez que esses compostos podem ser
encontrados simultâneamente na natureza [5]. Para
tanto foram misturadas diferentes proporções de
soluções padrão de 100 ng.L-1 dos dois compostos.
As amostras foram analisadas em temperatura
ambiente (25ºC) e de forma aleatória por uma
língua eletrônica composta por cinco sensores
poliméricos. Os sensores são formados por
microeletrodos interdigitados de ouro recobertos por
um filme polimérico [3], usando como policátions e
poliânions os seguintes materiais: polialinina
(PANI), hidrocloreto de polialilamina (PAH),
lignina sulfonatada (LS), polipirrol (PPI) e
poli(estireno sulfonato de sódio) (PSS).. Estes
foram depositados pela técnica de automontagem
via atração eletrostática [6,7] e contêm 10
bicamadas, sendo: S1- sem filme; S2 ± PANICSA/PSS+PANI; S3 ± PAH/PPI; S4 ± PAH/LS; S5
± PANI-HCl/PSS. Nos filmes de PANI foram
usados dois ácidos dopantes diferentes, ácido
clorídrico (HCl) e ácido canforssulfônico (CSA).
Adicionalmente, o sensor S2 possui uma camada
extra de PANI, indicada por +PANI. Mais detalhes
sobre a fabricação dos sensores podem ser
encontrados na literatura [8,9].

n(GEO) : n(MIB) (nmols)
Água pura
Somente MIB
0,15 : 0,45
0,27 : 0,30
0,41 : 0,15
Somente GEO

Resultados e discussão
Para analisar os dados coletados com a língua
eletrônica
foram
desenvolvidos
diversos
controladores fuzzy cujas saídas indicavam a
concentração (em ng.L-1) dos compostos presentes
nas amostras. O desempenho desses controladores é
mostrado nas Tabelas 2 a 4. Pode-se notar que na
grande maioria dos casos, a LE consegue classificar
todas as amostras corretamente (taxas de acerto
próximas de 100%). É importante salientar que a
saída do controlador foi considerada correta apenas
quando ela correspondia ao valor esperado, ou seja,
quando uma amostra de água destilada era
analisada, a saída do controlador só era considerada
correta se ela classificasse aquela amostra como
sendo água destilada, do contrário a saída do
controlador era considerada errada.
T abela 2. Desempenho do controlador fuzzy na análise
das amostras de água com diferentes contaminantes.

Água

Composto

Destilada

2-Metilisoborneol
Geosmina
2-Metilisoborneol
Geosmina

Torneira

A resposta capacitiva dos sensores foi registrada em
um analisador de impedância (SOLARTRON
1260A) conectado a um computador através de um
multiplexador de 10 canais. As respostas foram
obtidas após o acondicionamento na amostra por 1
minuto.A análise por lógica fuzzy foi realizada por
meio de rotinas desenvolvidas usando o programa
MatLab. Para cada análise realizada desenvolveu-se
uma rotina específica, a qual possui 5 entradas,

Taxa de
acerto
100,00%
98,00%
100,00%
100,00%

T abela 3. Desempenho do controlador fuzzy na análise
das amostras de água contendo os compostos M I B e
G E O em diferentes proporções.

Água

Composto

Destilada
Torneira

[GEO]/[MIB] (mistura)
[GEO]/[MIB] (mistura)
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Taxa de
acerto
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T abela 4. Desempenho do controlador fuzzy na análise
simultânea das amostras preparadas com diferentes
contaminantes em diferentes tipos de água (destilada
e de torneira).

Água

Composto

Destilada
Torneira

Todos
Todos

em água destilada, em que uma amostra foi
classificada erroneamente (taxa de acerto: 98%).
Quando
as
amostras
foram
analisadas
simultaneamente, agrupadas pelo tipo de água, as
taxas de acerto apresentadas pelos controladores
foram de: 98,33% (água destilada) e 100% (água de
torneira). A classificação de amostras mais
complexas, de diferentes proporções de MIB e
GEO, foi realizada com êxito, com taxas de acerto
de 100%, à exceção das amostras de diferentes
proporções de MIB e GEO preparadas em água
destilada (97,18%). Adicionalmente, nenhuma
amostra de água pura foi classificada como
contendo algum contaminante, ou seja, não houve
falsos positivos.
O excelente desempenho da LE associada à
tecnologia fuzzy na classificação das amostras
contaminadas com MIB e GEO e a possibilidade de
se converter a concentração dos compostos em
variáveis linguísticas, como própria e imprópria,
tornam plausível a implementação da LE no
monitoramento de MIB e GEO nos reservatórios de
água, fornecendo em tempo real e in loco
informações sobre a qualidade da água provinda

Taxa de
acerto
98,33%
100,00%

Na Tabela 2 estão os resultados obtidos com as
análises dos compostos preparados em diferentes
tipos de água. Como se pode observar, a taxa de
acerto foi de 100% para a maioria das amostras
analisadas, com exceção na análise das amostras de
geosmina em água destilada (98%), em que uma
amostra de 200 ng.L-1 foi classificada como sendo
de 100 ng.L-1. Neste caso foram analisadas um total
de vinte amostras.
Na Tabela 3 são mostrados os resultados obtidos na
análise das amostras de água contendo os dois
compostos (MIB e GEO) em diferentes proporções.
Novamente, os controladores desenvolvidos
apresentaram taxas de acerto próximas de 100%. A
única situação em que a taxa de acerto máxima não
foi obtida foi na análise das amostras preparadas em
água destilada (97,18%), em que apenas uma
amostra do grupo C (0,15 : 0,45 - n(GEO) : n(MIB)
(nmols)) foi classificada erroneamente (0,20 : 0,40 n(GEO) : n(MIB) (nmols)). Neste caso foram
analisadas um total de trinta e cinco amostras.
Quando todas as amostras foram analisadas juntas,
separando-as apenas em função do tipo de água
usada, os programas desenvolvidos possuem duas
saídas, uma para cada composto. Embora a análise
simultânea seja de maior dificuldade, as taxas de
acerto foram próximas de 100% (Tabela 4). A
menor taxa de acerto (98,33%) foi obtida com as
amostras preparadas em água destilada, onde apenas
uma amostra, de um total de 60, não foi classificada
corretamente: amostra de geosmina de 200 ng.L-1
foi classificada como sendo de 100 ng.L-1.
Adicionalmente, nenhuma amostra de água pura foi
classificada como contaminada, ou seja, não houve
falsos positivos, o que é importantíssimo ao se
considerar a aplicação proposta da língua eletrônica
no monitoramento em tempo real e in loco da água
para abastecimento urbano.

da estação de tratamento.
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Conclusões
Os controladores fuzzy desenvolvidos apresentaram
taxas de acerto próximas de 100% para a maioria
das amostras analisadas. O pior desempenho foi na
classificação das amostras de geosmina preparadas
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Resumo
Foi investigado o uso da língua eletrônica como ferramenta analítica para avaliação do sabor de linhagens e
cultivares de soja. Amostras de grãos moídos de 25 linhagens com diferentes características de sabor foram
analisadas. As leituras de capacitância dos oito sensores poliméricos observadas nas linhagens foram
submetidas à Análise de Componentes Principais (ACP). Na distribuição espacial do gráfico de ACP,
linhagens próximas entre si foram semelhantes, mostrando eficácia dos sensores em separar o sabor das
linhagens de soja.
Palavras-chave: análise sabor, soja especial, melhoramento genético, metodologia, ACP
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objetivo principal a melhora do sabor da soja, já que
esse é fator limitante para sua aceitabilidade como
alimento. Até o momento, as linhagens são
avaliadas somente nas fases finais do programa,
quando há maior disponibilidade de grãos para
análises sensoriais que são trabalhosas e
dispendiosas. O uso da língua eletrônica como
ferramenta analítica em melhoramento genético,
visando ao desenvolvimento de cultivares de soja
com melhor sabor, pode permitir avaliação de
linhagens em gerações mais precoces, reduzindo a
perda de materiais promissores que não foram

Introdução
A eficiência da língua eletrônica na
diferenciação do sabor de cultivares de soja com
diferentes características (doce, amargo, gosto
umami, sabor de ranço e adstringente) foi
comprovada com a análise sensorial (provadores
humanos treinados). Análises químicas, sensoriais e
da língua eletrônica mostraram que as cultivares de
soja apresentam características de sabor diferentes
[1,2]. O programa de melhoramento genético para
alimentação humana na Embrapa tem como
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distinguidos durante o processo de seleção que
considera somente caracteres agronômicos. Com
esse objetivo, foram avaliados diferentes tempos de
preparo de amostras para definição de metodologia
rápida e eficaz que identifique o sabor de linhagens
pela língua eletrônica. Diferentes linhagens também
foram analisadas com objetivo de verificar a
validade da aplicação do equipamento.

minutos). Os resultados foram submetidos à Análise
de Componentes Principais (ACP).
Linhagens de soja provenientes do programa
de melhoramento genético de soja da Embrapa,
multiplicadas em Passo Fundo, RS, na Embrapa
Trigo, na safra 2010/2011, foram selecionadas para
avaliação do sabor. Essas linhagens apresentam
características distintas, como teor de proteína,
reduzido teor de fatores antinutricionais e sabores
diferenciados. As linhagens foram avaliadas
conforme a metodologia descrita, com duas
repetições.

Material e métodos
Considerando que o tempo de preparo das
amostras é importante quando são analisadas grande
número de linhagens, foram avaliados diferentes
tempos de agitação (01, 10 e 20 minutos) de
amostras de grãos moídos das cultivares BRS 232
(sabor ruim), BRS 257 (sabor neutro) e BRS 267
(sabor superior), usadas para definição de
metodologia rápida de preparo de amostras.
Grãos de soja secos (0,25 g), moídos em
moinho de café (marca Cadence), foram
adicionados a 100 mL de água destilada sob
agitação em três diferentes tempos: 01, 10 e 20
minutos. Após o término de cada tempo de agitação
(agitador magnético com aquecimento LS-Logen),
as suspensões foram filtradas em filtro de papel para
café; sendo 50 mL do conteúdo filtrado submetidos
à análise na língua eletrônica após terem atingido a
temperatura de 24 ºC. Todas as amostras tiveram a
temperatura padronizada para a análise em 24 ºC,
utilizando-se equipamento de banho termostático
(marca Quimis).

Resultados e discussão
Os tempos de preparo com agitação de 01, 10
e 20 minutos permitiram visualizar diferenças entre
as cultivares pela análise dos componentes
principais. A cultivar convencional BRS 232, com
sabor ruim, ficou em posição distinta das outras
cultivares BRS 257 e BRS 267, com sabores
melhorados, em todos os tempos e repetições
testados. O tempo de agitação de 20 minutos
apresentou-se como o melhor, tendo o primeiro
componente principal (CP1) explicado em 96% da
variação total existente entre os dados (dados não
apresentados). Ainda no tempo de agitação de 20
minutos o segundo componente principal (CP2)
explicou 2%, sendo que CP1 e CP2 explicaram 98%
da variação existente (dados não apresentados).
Como a finalidade é obter uma análise rápida, uma
vez que há número elevado de linhagens para ser
avaliadas quanto ao perfil de sabor, optou-se em
padronizar o tempo de preparo das amostras a serem
testadas em 01 minuto, já que 95% da variância
estavam contidas nos dois primeiros componentes
principais.

As amostras foram analisadas em língua
eletrônica composta de oito sensores poliméricos.
Os sensores, elaborados pela técnica de
automontagem por um sistema de deposição de
filmes, foram desenvolvidos pelo grupo de
eletrônica molecular da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (Poli/USP) [3]. Os
sensores eletrônicos foram mergulhados em béquer
contendo a amostra e as medições foram iniciadas
após um minuto, tempo necessário para o
condicionamento dos sensores. As medidas de
impedância elétrica foram obtidas a partir de um
medidor do tipo LCR (HP LCR Meter modelo
4263A) interfaciado com um computador através da
placa GPIB. As medidas foram realizadas na
frequência previamente fixada em 1 kHz e tensão
alternada de 50 mV.

Os sensores eletrônicos também foram
eficazes em identificar o sabor de diferentes
linhagens de soja. Na distribuição espacial do
gráfico de ACP, linhagens próximas entre si são
semelhantes em sabor, enquanto linhagens distantes
uma das outras mostram características diferentes
(Fig. 1). Pelos caracteres envolvidos nos
cruzamentos dessas linhagens, é possível identificar
as semelhanças para sabor (Tabela 1). Genótipos em
cuja genealogia há envolvimento de parentais tipo
vegetal ou alimento que, em geral apresentam sabor
“adocicado” ou “mummy”, como já observado [4],
encontram-se projetados no mesmo lado do gráfico.
Ausência de lipoxigenases confere característica de
sabor superior distinto do sabor observado em soja
tipo alimento. Esta observação, portanto, está

O
experimento
foi
conduzido
em
delineamento
experimental
inteiramente
casualizado, com três repetições, em arranjo fatorial
composto por três tempos de preparo (01, 10 e 20
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demonstrada na projeção dos genótipos na Fig. 1,
quando genótipos tipo alimento estão em grupos
separados do grupo com ausência de lipoxigenases.
Os genótipos BR09-08365 (alta proteína), BRM0850410 e BRM08-50636 (fatores antinutricionais),
cujos cruzamentos não envolvem a característica
para melhor sabor, estão nitidamente separados do
restante dos genótipos que teriam sabor melhor.

Conclusões
Os resultados foram satisfatórios mostrando
que, com uma metodologia simples de preparo de
amostras, é possível o uso da língua eletrônica como
ferramenta analítica para determinação de sabor de
linhagens de soja. Esta ferramenta poderá ser muito
útil em programas de melhoramento genético de
soja, ajudando a evitar a eliminação de materiais
promissores em gerações precoces.

Tabela 1. Genótipos avaliados pela língua eletrônica.
Hilo1 Tegumento1
3
BR09-05344
M
A
4
BR09-08365
MC
A
7
BRM08-50.410
MC
A
8
BRM08-50.636
A
A
10
BRM08-50.643
P
A
11
BRM08-50.680
M
A
12
BRM08-50.939
M
A
13
BRM08-50.964
MC
A
15
BRM08-51.043
MC
A
16
BRM08-51.082
MC
A
17
BRM08-51.344
MC
A
18
BRM08-51.412
MC
A
19
BRM08-51.830
P
A
020 BRM09-50.957am
A
A
021a BRM09-50.957me
M
ME
021b BRM09-50.957mc
M
MC
022
BRM09-50682pt
P
P
023
BRM09-50901pt
P
P
024a BRM09-50995am
P
A
024b BRM09-50995pt
P
P
025
BRM09-50995pt
P
P
026
BRM09-51075pt
P
P
027
BRM08-51.622
A
A
029
Padrão
M
A
030
Padrão
A
A

Estaca

Linhagem

1

A=Amarelo;
M=Marrom;
MC=Marrom claro

P=Preto;

Característica

ME=Marrom

0.6
S1

PC 2 (2.69%)

S7

S4

0
-0.2

S2

-0.4
-0.6

S5
S6

-0.8
-1
-1.2
-10

S3
-8

-6

-4

-2

PC 1 (94.82%)
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Figura 1 – Projeção dos diferentes genótipos de soja utilizando
sensores eletrônicos (média de duas repetições) sobre o plano
fatorial CP1 e CP2 da Análise de Componentes Principais
(ACP).
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Resumo
Neste trabalho foram produzidas nanofibras de blendas poliméricas de
biopolímeros (PLLA) com polímeros condutores poli(orto-metoxianilina),
(POMA) e foram estudadas as influências dos parâmetros de processamento
como distância de trabalho e variação da composição da blenda. Através das
micrografias das nanofibras percebe-se que existe uma viscosidade ótima para o
processamento polimérico e que há influência do ácido canforossulfônico na
formação das nanofibras poliméricas.
Palavras-chave: Eletrofiação, POMA/PLLA, biodegrabilidade

Introdução

poli(caprolactona) (PCL) e biomateriais solúveis em
água podem ser facilmente eletrofiados utilizando-se
água ou solventes orgânicos [5,6]. Neste trabalho
foram analisados a influência dos parâmetros de
processamento como distância de trabalho, variação
da composição da blenda na formação de nano- e
micro-fibras poliméricas e influência do ácido
canforossulfônico visando a criação de eletrodos
descartáveis para aplicação como biossensores.

Eletrofiação é uma tecnologia emergente
que exige campo elétrico para a formação de
materiais poliméricos e cerâmicos porosos que
podem ser usados em roupas, filtros de alta
performance, membranas de separação, suportes na
engenharia de tecidos,
reforço de materiais
compósitos, modelos para a preparação de
nanotubos funcionais e também para preparação de
sensores e biossensores.
Um sistema de eletrofiação compreende
uma solução de polímero, à qual é aplicada uma
tensão usando uma fonte de alta tensão DC [1]. A
principal vantagem do processo de eletrofiação é a
possibilidade de preparar nano- e micro-fibras
contínuas com grande área superficial e porosidade
[2]. A maioria dos biomateriais hoje amplamente
utilizados na engenharia de tecidos são fabricados
por meio do uso da técnica de eletrofiação [3,4].
Polímeros tipicamente biodegradáveis,
como
poli(L-ácido
lático)
(PLLA)
ou

Materiais e métodos
Os monômeros o-anisidina (C7H9NO,
pureza: 100%, p.a.) e o-fenitidina (C8H11NO,
pureza: 100%, p.a.) foram adquiridos da Aldrich
Chemical Co., ambos com pureza aproximada de
100%, o iniciador persulfato de amônio
((NH4)2S2O8) p.a.) foi adquirido da LabSynth.
O ácido canforossulfônico (HCSA, p.a.)
utilizado para a preparação das blendas foi adquirido
da Fluka Analytical. Os reagentes clorofórmio
(CHCl3, pureza: 99%), ácido clorídrico (HCl, p.a.) e
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hidróxido de amônio (NH4OH, p.a.) foram
adquiridos da LabSynth. A amostra de PLLA
utilizada foi adquirida por meio de doação (Prof.
Eric Suel Vidotti – CECS/UFABC).
Síntese química da POMA- A POMA foi sintetizada
por meio da oxidação da o-anisidina em meio
aquoso ácido. A POMA foi sintetizada utilizando
como iniciador o persulfato de amônio em solução
aquosa ácida de HCl 1.0 mol/L à 0º C [7]. O
polímero resultante desdopado foi seco sob vácuo
dinâmico por 6h à 60º C.
Preparação das blendas- As soluções das blendas
de POMA.HCSA/PLLA e POMA/PLLA foram
preparadas usando clorofórmio (CHCl3) como
solvente. Para a fabricação da blenda POMA/PLLA
foram adicionados 10 mL de clorofórmio em um
béquer, e, em seguida, 0,300g de PLLA. A mistura
foi mantida sob agitação mecânica durante 20
minutos. Em seguida, foram adicionados POMA
e/ou HCSA o equivalente a 10% (massa/volume).
A mistura foi mantida sob agitação mecânica
durante 12 horas. As seguintes variáveis foram
avaliadas: concentração da solução polimérica,
distância de trabalho entre a extremidade da
ponteira da seringa (eletrodo positivo) e o coletor
(eletrodo
negativo),
influência
do
ácido
canforossulfônico e relação POMA/PLLA (m/m). A
tensão elétrica mantida foi constante e igual a 10
kV; a distância de trabalho variou de 10 a 20 cm. As
amostras eletrofiadas foram analisadas por meio da
técnica de MEV para ser estudado a morfologia das
nanofibras.

Resultados e discussão
Influência da distância de trabalho- A figura 1
ilustra as imagens da blenda POMA/PLLA (50/50)
sem a presença do ácido. Pode se constatar que na
viscosidade do sistema mantida a 10% a distância
apresentou um ponto ótimo em 15 cm de distância,
ilustrado na figura 1b, com distribuição média das
nanofibras em 90nm, conforme figura1d.
Fig. 1-Micrografia de MEV das mantas eletrofiadas
de POMA/PLLA (50/50) variando a distância de
trabalho no sistema.(a)10cm; (b)15cm; (c)20cm.
Influência do ácido canforossulfônico- A figura 2
ilustra as imagens da blenda POMA/PLLA (50/50)
com a presença do ácido. Na literatura [8] é
explicada a necessidade do ácido na eletrofiação,
porém provavelmente devido à viscosidade não ser a
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ideal (10%), a vazão da solução foi demasiadamente
rápida não possibilitando a formação de fibras.

Fig. 3-Micrografia de MEV das mantas eletrofiadas
de POMA/PLLA sem o ácido canforossulfônico.
(a)50/50; (b)75/25; (c)60/40.
Fig. 2-Micrografia de MEV das mantas eletrofiadas
de POMA/PLLA (50/50) na presença do ácido
canforossulfônico. (a)sem ácido; (b)com ácido.

Conclusões

Influência da razão POMA/PLLA- Como o sistema
sem ácido apresentou os resultados melhores e se
achou a distância adequada. Na figura 3 verificou-se
a razão POMA/PLLA no sistema sem o ácido. Pode
se constatar que numa mesma distância de 10cm
comparando a figura 3a com a figura 3b e 3c, que
possuem respectivamente as razões (75/25) e
(60/40) que a adição de PLLA é benéfica para o
sistema POMA/PLLA.
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Resumo
O Brasil é um dos líderes mundiais na produção de frutas. Novas tecnologias com o objetivo de manter a
qualidade dos produtos da fruticultura são requeridas, com destaque para a nanotecnologia. O
desenvolvimento de sistemas que retardem o amadurecimento é um importante meio para preservar a
qualidade das frutas. Este trabalho buscou selecionar plataformas nanométricas para desenvolvimento de
absorvedores de etileno contendo o elemento oxidante permanganato de potássio. Foi realizada uma revisão
bibliográfica para avaliar quais plataformas são atualmente utilizadas e quais poderiam ser empregadas como
matriz nanométrica. Foram selecionadas nanopartículas de sílica e alumina para ensaios preliminares.
Palavras-chave: sílica, alumina, permanganato de potássio.

Uma solução de remoção do etileno se
baseia na reação química do etileno com
permanganato de potássio (KMnO4) através de um
processo oxidativo. São atualmente utilizados
sachês durante o armazenamento de frutas contendo
KMnO4 disperso em plataforma inerte e porosa,
proporcionado maior longevidade pós-colheita [3].
Essas plataformas poderão ser substituídas
por novos materiais, como os materiais
nanoparticulados. O interesse na utilização de
nanopartículas no desenvolvimento de sistemas
retardadores do amadurecimento consiste na
possibilidade de absorver etileno de forma mais
efetiva, a baixo custo, com menor quantidade de
material inerte. Esta inovação pode viabilizar o uso
em frutas com alta produção de etileno, em grandes
quantidades estocadas e locais amplos de
armazenamento sem que o sachê perca sua eficácia.

Introdução
Frutas em geral apresentam atividade
metabólica elevada, notadamente após a colheita,
fazendo com que seja um produto altamente
perecível. Frutos climatéricos podem ser definidos
como aqueles que apresentam um aumento
acentuado na atividade respiratória, com
amadurecimento imediato em determinada etapa do
seu ciclo vital. Estes frutos têm a capacidade de
amadurecer na planta ou fora dela se colhidos
fisiologicamente desenvolvidos, devido à elevada
produção de etileno [1].
O gás etileno (C2H4) é um hormônio
vegetal, responsável pela regulação de muitos
aspectos fisiológicos do crescimento e do
desenvolvimento, além da maturação e senescência
de plantas e/ou de seus órgãos [2].
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A proposta deste trabalho é através de
revisão bibliográfica identificar as plataformas
atualmente utilizadas em sachês retardadores do
amadurecimento que usam o permanaganato de
potássio como agente oxidante do etileno e
selecionar nanopartículas que tem potencial para
serem empregadas como novas plataformas em
ensaios preliminares. Após a seleção das
plataformas nanométricas serão implantados
posteriormente experimentos visando manutenção
da qualidade de frutas e testes toxicológicos.

óxido de alumínio (alumina) em tamanhos
diferentes foi avaliada [9]. A alumina em pó foi
responsável pela absorção mais eficiente comparado
a alumina em tamanhos maiores. Comercialmente já
são utilizados absorvedores que empregam a
alumina como meio de dispersão do permanganato
de potássio. A sílica gel, assim como o carvão
ativado, também já é utilizada em sachês
disponíveis comercialmente.
Nesta revisão não foram encontrados
trabalhos que utilizaram plataformas em escala
nanométrica no desenvolvimento de sachês
absorvedores de etileno.

Materiais e métodos
Foi realizada revisão bibliográfica em
revistas científicas nacionais e internacionais.
Os critérios de buscas incluíram trabalhos
que
utilizaram
sachês
retardadores
do
amadurecimento ao longo da pós-colheita de
diversas frutas e quais foram os resultados obtidos.
Estes
sachês
precisavam
utilizar
obrigatoriamente o permanganato de potássio como
agente oxidante do etileno.

Conclusões
Vermiculita, silicato de alumínio, esponjas
embebidas em permanganato de potássio, óxido de
alumínio, sílica gel e carvão ativado são utilizados
como plataformas de absorvedores de etileno.
Não foram encontrados relatos de utilização
de material nanoparticulado como plataformas.
Foram então selecionados os materiais que
apresentaram resultados eficientes e que já são
comercialmente utilizados em tamanho macro de
partículas para que suas versões em escala nano
fossem testadas.
Os materiais selecionados para o início dos
testes preliminares a serem implantados foram as
nanopartículas de alumina e nanopartículas de sílica.

Resultados e discussão
Foi constatada ampla gama de plataformas
para o uso em absorvedores de etileno utilizando
como elemento oxidante o permanganato de
potássio.
A vermiculita foi empregada como
plataforma para o permanganato de potássio em
sachês absorvedores de etileno na pós-colheita de
pêssegos, e foi constatado que esse tratamento não
foi eficaz na manutenção da qualidade e no
prolongamento do período de armazenamento [4,
5].
O silicato de alumínio serviu de plataforma
em trabalhos que buscavam preservar a qualidade
de caqui e manga associados com embalagens de
polietileno de baixa densidade [6,7]. Em caquis não
houve diferença significativa em relação ao
tratamento controle, enquanto que em mangas foi
possível preservar a qualidade em até 35 dias após a
colheita.
Uma esponja embebida com solução
saturada de permanganato de potássio foi preparada
com intuito de preservar damascos, em tratamentos
que continham também cloreto de cálcio e eram
armazenados em embalagens de polietileno. Os
autores verificaram que o tratamento que associou
3% de CaCl2 e KMnO4 apresentou boa manutenção
da qualidade dos damascos [8].
A eficiência do permanganato de potássio
em oxidar o etileno empregando como plataforma o
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Resumo
Em algodão, metabólitos secundários, como os ácidos fenólicos, têm sido associados
com a resistência a pragas. Para a determinação de ácidos fenólicos totais em cultivares
de algodão, produzidas pela EMBRAPA, foi desenvolvido e validado um método
voltamétrico de pulso diferencial, baseado na oxidação dos ácidos fenólicos no eletrodo
de carbono vítreo. Nas condições experimentais otimizadas, a quantificação dos ácidos
fenólicos totais nas cultivares de algodão foi realizada por adição padrão de ácido
cafeico e as concentrações encontradas foram da ordem de 59,1±0,7 - 103,0±3,1(µgg-1).
Palavras-chave: ácidos fenólicos, voltametria de pulso diferencial, eletrodo de carbono vítreo,
algodão
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substituintes hidroxílicos, incluindo seus grupos
funcionais. Existem cerca de cinco mil fenóis,
dentre eles, destacam-se os flavonóides, os ácidos
fenólicos, os fenóis simples, as cumarinas, os
taninos, as ligninas e os tocoferóis [1].
Na literatura, muitos autores defendem a
idéia de que a seleção das plantas hospedeiras pelos
insetos é regulada pelas substâncias produzidas pelo
metabolismo secundário das plantas, tais como os

Introdução
Os compostos fenólicos são metabólitos
secundários e constituem um grupo de moléculas
naturalmente presentes em plantas. Estes compostos
têm sido alvo de considerado interesse em razão
principalmente de suas atividades antioxidantes e
antimicrobianas. Quimicamente, os compostos
fenólicos possuem anel aromático com um ou mais
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compostos fenólicos [2]. Este fato é de grande
interesse e apresenta alto potencial para a área
agronômica, pois os compostos fenólicos
identificados e quantificados nas plantas poderiam
ser usados no manejo integrado das pragas e no
desenvolvimento de cultivares com menores perdas
na produção.
O algodão é uma cultura de extrema
importância econômica e social para o país e seu
cultivo expandiu-se consideravelmente para o
centro-oeste, gerando aumento da incidência de
pragas. A determinação de ácidos fenólicos no
algodão por métodos eletroquímicos é possível e
apresenta diversas vantagens, tais como: baixo
custo, alta sensibilidade, seletividade, rapidez no
preparo das amostras e possibilidade de adaptação
ao campo [3]. Neste contexto, foi objetivo do
trabalho, o desenvolvimento e a validação de
método voltamétrico para a determinação de ácidos
fenólicos totais em cultivares de algodão,
produzidas pela EMBRAPA, utilizando a
voltametria de pulso diferencial (DPV) e o eletrodo
de carbono vítreo (GC).
M ateriais e métodos
Para a realização das medidas voltamétricas,
utilizou-se o analisador voltamétrico 797 VA
Computrace (Metrohm) e uma célula eletroquímica
composta pelos eletrodos: carbono vítreo (GC) (ĭ =
2 mm) (trabalho); Ag/AgCl (KCl 3 M) (referência)
e platina (auxiliar). As soluções padrão dos ácidos
fenólicos (Sigma-Aldrich) 1,0 x 10-3 M foram
preparadas em uma mistura etanol-água 1:1 (v/v).
Os parâmetros voltamétricos e as condições
experimentais do método foram: eletrólito suporte =
10 mL de tampão fosfato 0,2 M, pH 3; amplitude de
pulso = 50 mV; velocidade de varredura = 50 mV s1
, concentração de padrão de fenólico adicionada
nas determinações voltamétricas = 3 x 10-7- 9 x 10-7
M; volume de amostra adicionado na célula = 50 ±
200 µL. Os parâmetros de validação do método linearidade, faixa linear, limite de detecção (LD),
limite de quantificação (LQ), repetitividade,
precisão intermediária, seletividade e recuperação foram determinados segundo o documento
orientativo do INMETRO [4]. O preparo das
amostras foi realizado por extração etanóica (2 mL
etanol 25 %) de 0,1 g do pó das folhas de algodão
desidratadas, com posterior sonicação por 20 min. O
método desenvolvido e validado foi aplicado na
determinação de ácidos fenólicos totais em cinco
cultivares de algodão, no estádio vegetativo B1,
(BRS 293, BRS ARAÇÁ, BRS AROEIRA; BRS
CEDRO e FM 966), cultivadas na Embrapa Arroz e

Feijão (Goiânia ± GO) em casa de vegetação (T
média = 24 ± 2 oC; umidade relativa média = 39%).
Resultados e discussão
Nos estudos de validação do método
voltamétrico, os parâmetros de validação, calculados
para nove ácidos fenólicos, variaram conforme o
ácido fenólico em estudo (Tab. 1). A repetitividade
(precisão intra-dia) e a precisão intermediária
(precisão inter-dia) do método, apresentaram desvio
padrão relativo (DPR) entre 0,5 ± 1,2 % e entre 2,1
± 41 %, respectivamente.
T abela 1. Figuras analíticas de mérito do método
analítico desenvolvido para a determinação de
ácidos fenólicos.
Á cido F enólico
Ferúlico
(Ep = 0,581V)
Vanílico
(Ep = 0,697V)
Clorogênico
(Ep=0,403V)
Cafeico
(Ep=0,411V)
Gálico
(Ep=0,378V)
Gentísico
(Ep=0,413V)
Siríngico
(Ep=0,643V)
4Hidroxibenzóico
(Ep=0,947V)
Salicílico
(Ep=0,947V)

F aixa
L inear
(M )
2,0 x10-6 2,0 x 10-5
2,0 x10-6 2,0 x 10-5
1,0 x 10-65,0 x 10-6
1,0 x 10-7 1,0 x 10-6
1,0 x10-6 1,0 x 10-5
1,5x10-6 1,0 x 10-5
1,5 x 10-6 1,0 x 10-5
6,0x10-6 1,8 x 10-5
1,0 x 10-5 4,0 x 10-5

r

LD
(M )

LQ
(M )

0,997

2,1 x
10-7
2,1 x
10-7
5,5 x
10-7
6,8 x
10-8
8,4 x
10-7
3,3 x
10-7
4,6 x
10-8
1,4 x
10-6

7,1 x
10-7
7,0 x
10-7
1,0 x
10-6
1,0 x
10-7
1,0 x
10-6
1,5 x
10-6
1,5 x
10-7
6,0 x
10-6

1,4 x
10-6

1,0 x
10-5

0,999
0,996
0,998
0,998
0,997
0,999
0,996
0,994

Ep = Potencial de pico de oxidação; r = coeficiente de
correlação

Na determinação dos ácidos fenólicos nas cinco
cultivares de algodão, foi observado nos
voltamogramas das amostras somente um pico de
corrente de oxidação em um potencial de 0,41 V,
próximo aos potenciais de oxidação dos ácidos
gálico, clorogênico, gentísico e cafeico (Ep = 0,40
V). Nas condições experimentais otimizadas, a
quantificação dos ácidos fenólicos totais nas
cultivares de algodão foi realizada por adição padrão
de ácido cafeico, que apresentou um pico de
oxidação mais sensível em relação aos ácidos
gálico, clorogênico e gentísico, e nenhum
deslocamento de potencial em relação ao da amostra
(ver Figura 1).
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Eletrodo de trabalho: GC, Eletrodo de referência;
Ag/AgCl (3 mol L-1).
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Na análise estatística da seletividade [Teste-F
e Teste- t Į   @ QmR IRL FRQVWDWDGD
interferência da matriz algodão sobre a
determinação
de
ácidos
fenólicos
totais.
Recuperações de quantidades diferentes de ácido
cafeico (2 x 10-7 ± 1 x 10-6 M), adicionadas à
solução de amostra de algodão, ficaram acima de
90%.
As concentrações de ácidos fenólicos totais
determinadas para as cultivares de algodão foram:
B RS 293 = 65,0 ± 2,8 µg g-1; B RS A R A Ç Á = 59,1
± 0,7 µg g-1; B RS A R O E I R A = 103,0 ± 3,1 µg g-1;
B RS C E D R O = 98,8 ± 6,0 µg g-1; F M 966 = 73,0 ±
7,0 µg g-1.

Conclusões
O método voltamétrico desenvolvido e
validado para a determinação de ácidos fenólicos
totais, utilizando o GC e a DPV, apresentou boa
lineariedade e precisão e baixos limites de detecção
e quantificação. Os resultados obtidos na
quantificação de ácidos fenólicos totais mostram
que as cultivares BRS CEDRO e BRS AROEIRA
são fortes candidatas para uso no manejo integrado
de pragas e em programas de melhoramento
genético do algodão.
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Resumo
As isoflavonas, como daidzeína e genisteína, são os principais metabólitos secundários
da soja responsáveis pela sua resistência a insetos-praga. Nos estudos de voltametria
cíclica, foram observados picos de oxidação irreversíveis em potenciais de 0,604V para
a daidzeína e de 0,589 V e 0,951 V para a genisteína. Os métodos voltamétricos
desenvolvidos, baseados na oxidação da daidzeína e genisteína no eletrodo de carbono
vítreo, apresentaram limites de detecção da ordem de 10-7 mol L-1. A aplicação dos
métodos em formulação farmacêutica a base de soja mostrou recuperação > 94%.
Palavras-chave: soja, isoflavonas, eletrodo de carbono vítreo, voltametria, formulação
farmacêutica
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Em todo o mundo, vários programas de
melhoramento genético têm contribuído para o
incremento nos níveis de resistência de novas
cultivares de soja às doenças e, em consequência,
houve redução das perdas causadas por vários

Introdução
A soja é a oleaginosa mais produzida e
consumida no mundo. Uma das consequências das
grandes áreas cultivadas com soja está relacionada
ao aumento da incidência de pragas.
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patógenos e do intenso consumo de defensivos
químicos.
Um dos principais responsáveis pela resistência
da soja a insetos-praga são os metabólitos
secundários, principalmente as isoflavonas [1, 2]. A
identificação e quantificação destes metabólitos, na
soja, geram importante informação para os
melhoristas na escolha das cultivares para o
melhoramento, tanto clássico como o transgênico.
Atualmente os métodos de cromatografia líquida e
de espectrometria de massas têm sido utilizados na
determinação de isoflavonas, porém, esses métodos
são de alto custo, exigem processos laboriosos de
preparação de amostra e muitas vezes não
preservam a forma química de como esses
compostos são encontrados na planta. Os métodos
eletroquímicos superam essas desvantagens, pois
são métodos de baixo custo, de alta sensibilidade e
que podem ser adaptados para o campo. Portanto, os
objetivos desse trabalho foram: estudar o processo
de oxidação/redução de duas isoflavonas mais
abundantes da soja (daidzeína e genisteína) (Fig.1),
no eletrodo de carbono vítreo (GC), utilizando a
voltametria cíclica (CV); desenvolver dois métodos
para a determinação de isoflavonas totais, baseado
na oxidação da daidzeína e genisteína, empregando
a voltametria de pulso diferencial (DPV); aplicar os
métodos desenvolvidos na determinação de
isoflavonas totais em formulação farmacêutica a
base de extrato de soja, que servirá de modelo para
estudos posteriores de grãos e folhas de soja quanto
à concentração de isoflavonas totais.
3'
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comprimidos da formulação farmacêutica foram
pesados e previamente pulverizados em graal. A
extração das isoflavonas a partir do pó obtido dos
comprimidos (0,10 g) foi realizada em triplicata,
com 4 mL de etanol 70%, utilizando-se ultrassom,
por 20 minutos. Os extratos resultantes foram
centrifugados e transferidos para balão volumétrico,
onde o volume foi completado com etanol para 10
mL. A determinação de isoflavonas totais, em
formulação farmacêutica a base de extrato de soja,
foi realizada por meio do método da adição padrão
sob condições e parâmetros experimentais
otimizados (tampão fosfato pH 6,0; amplitude de
pulso 50 mV e velocidade de varredura (Q = 50 mV
s-1).

Resultados e discussão
No voltamograma cíclico obtido para a daidzeína
5,0 x 10-5 mol L-1 em tampão fosfato, pH 6,0,
observou-se um pico irreversível em 0,604 V,
FRUUHVSRQGHQWH D R[LGDomR GR JUXSR ¶- hidróxi do
anel B. O mesmo sinal foi o observado para a
daidzeína por Wu e colaboradores [3]. No estudo do
processo de oxidação da daidzeína obteve-se uma
relação linear entre a corrente de pico e a Q no
intervalo 10200 mV s-1, (Ipa = 2,774 + 0,397Q, r =
0,999), indicando um processo controlado por
adsorção. Para a genisteína 5,0 x 10-5 mol L-1 em
tampão fosfato, pH 6,0, dois picos irreversíveis
foram observados no voltamograma cíclico: o
primeiro em 0,589 V, correspondente a oxidação do
JUXSR¶-hidróxi do anel B; o segundo em 0,951 V,
correspondente a oxidação dos grupos 6,8-dihidróxi
do anel A. Os mesmos sinais foram o observados
para a genisteína por Wu e colaboradores [3]. No
estudo do processo de oxidação da genisteína,
obteve-se uma relação linear entre a corrente de pico
e a Q no intervalo 10-200 mV s-1, (Ipa = -4,011 +
0,428Q, r = 0,995), indicando um processo
controlado por adsorção para o primeiro pico.
O estudo da repetibilidade de resposta do
eletrodo de GC para a quantificação de isoflavonas
totais apresentou RSD menor que 1,0% (n = 10).
A Fig. 2 apresenta os voltamogramas de pulso
diferencial obtidos para a daidzeína no intervalo de
concentração de 1,0 x 10-6 a 1,0 x 10-5 mol L-1 e
equação Ipa(nA) = -6,475 + 7,5 x 107 [Daidzeína],
com coeficiente de correlação de 0,998 e LD 1,3 x
10-7 mol L-1 e LQ 4,3 x 10-7 mol L-1.

OH

B
6'

2

4'
5'

R1

R2

Daidzeína

H

H

Genisteína

OH

H

Fig.1. Estruturas químicas das isoflavonas daidzeína
e genisteína.

M ateriais e métodos
As medidas de CV e DPV foram realizadas em
triplicata, utilizando-se o analisador voltamétrico
797 VA Computrace (Metrohm) e uma célula
HOHWURTXtPLFDFRPSRVWDSHORVHOHWURGRV*& ĭ = 2
mm) como eletrodo de trabalho, Ag/AgCl (KCl 3
mol L-1) como eletrodo de referência e platina como
eletrodo auxiliar. As soluções padrão de daidzeína e
genisteína (LC Laboratories) 1,0 x 10-3 mol L-1,
preparadas em etanol (Sigma), foram utilizadas na
determinação
de
isoflavonas
totais.
Dez
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relação ao indicado no rótulo do produto a base de
soja. Os valores de recuperação acima de 90%
obtidos para a daidzeína ou genisteína adicionadas
indicaram a ausência de efeito de matriz.

1,8
750
600
I / nA

I / PA

1,6
1,4

450
300

Tabela 1: Determinação de isoflavonas totais na
formulação farmacêutica
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32,20 ±
7,33
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mg comprimido-1).
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Fig. 2. Voltamogramas de pulso diferencial em 10
mL de tampão fosfato, pH 6,0 com adições
sucessivas de 10 ȝL de daidzeína 1,0 x 10-3 mol L-1.
Ei = 0,200 V; Ef = 1,000 V, amplitude de pulso = 50
mV, Q = 50 mV s-1, Eletrodo de trabalho: GC,
Eletrodo de referência: Ag/AgCl (3 mol L-1).

Os resultados obtidos mostram a viabilidade de
aplicação
dos
métodos
eletroanalíticos
desenvolvidos na determinação de isoflavonas
totais, utilizando o eletrodo de GC e a voltametria
de pulso diferencial, pois apresentaram baixos
limites de detecção e quantificação, boa
repetibilidade e sensibilidade; possibilitando
também a sua aplicação no estudo de cultivares de
soja da Embrapa.

600

I / PA

I / nA

450

1,5

95,15
110,06
94,51
108,28
rótulo (30

Conclusões

Na Fig. 3 são mostrados os voltamogramas de
pulso diferencial obtidos para a genisteína no
intervalo de concentração de 1,0 x 10-6 a 1,0 x 10-5
mol L-1 e equação Ipa(nA) = -8,388 + 5,7 x 107
[Genisteína], com coeficiente de correlação de
0,998 e LD 1,2 x 10-7 mol L-1 e LQ 3,9 x 10-7 mol
L-1.
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Fig. 3. Voltamogramas de pulso diferencial em 10
mL de tampão fosfato, pH 6,0 com adições
sucessivas de 10 ȝL de genisteína 1,0 x 10-3 mol L-1.
Ei = 0,200 V; Ef = 1,000 V, amplitude de pulso = 50
mV, Q = 50 mV s-1, Eletrodo de trabalho: GC,
Eletrodo de referência: Ag/AgCl (3 mol L-1).
Os métodos desenvolvidos, empregando o
eletrodo de GC e a DPV, foram utilizados na
determinação de isoflavonas totais na formulação
farmacêutica. As concentrações médias de
isoflavonas totais de soja na formulação
farmacêutica são mostradas na Tabela 1. Foram
obtidos, erros relativos menores que 10% em
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Resumo
Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema
microcontrolado para a medição de temperatura e de umidade relativa em uma câmara
adaptada para o microscópio de força atômica (AFM). O sistema desenvolvido
possibilitou realizar leituras precisas, de tal forma que os resultados obtidos com esse
sistema indicam um forte potencial para aplicação na agricultura, no controle ambiental
e na biotecnologia, podendo então controlar diversos processos específicos, em
particular a leitura e controle dos parâmetros: T(0C) e UR(%) numa câmara de AFM.
Palavras-chave: Sensor, umidade, temperatura, microcontrolador, PIC, AFM
Publicações relacionadas:
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(AFM), onde a exposição dos
componentes eletrônicos e ópticos a alta
umidade e temperatura devem ser evitadas,
especialmente em maiores percentuais de
umidade onde ocorre a condensação de água
causando sérios problemas ao equipamento.
atômica

Introdução
O desenvolvimento de novas pesquisas em sistemas
eletrônicos tem aumentado vertiginosamente nos
últimos anos, principalmente na área de
microcontroladores, os quais são componentes
utilizados para controlar processos desejados e, por
serem programáveis, permitem alterações em sua
função. Podem ser aplicados em automação e
controle de produtos, como motores automotivos,
controles remotos, máquinas, sistemas de
supervisão, circuitos robóticos e sensores. Outra
aplicação interessante é na microscopia de força

Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi o
desenvolvimento de um sistema microcontrolado, de
baixo custo, para aplicação em uma câmara de
AFM, para a medição de temperatura [T(0C)] e de
umidade relativa [UR(%)].
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M ateriais e métodos
Para a obtenção dos valores de T e UR, um sistema
contendo um microcontrolador
PIC18F258
programável via linguagem de programação C foi
desenvolvido, o qual se comunica de forma síncrona
e de alta velocidade com um sensor (Sensirion,
SHT75) de UR e T. A faixa de leitura lida pelo
sensor é 0 a 100% de UR e de -40ºC a 123,8ºC de
T. Os valores obtidos de T e UR retornam para o
microcontrolador que, por sua vez, comunica-se
também com um display LCD, o qual finalmente
exibe os valores medidos.

Resultados e discussão
O sistema IRL PRQWDGR HP XPD ³SURWRERDUG´ )LJ
1) e o software foi implementado em linguagem de
programação C. O sensor SHT75 fabricado pela
Sensirion, de alta precisão, tem resolução de saída
de 14 bits de dados para T e UR. O esquema de
montagem do sistema está ilustrado na Fig. 2 e, na
Fig. 3, mostra-se o gráfico encontrado utilizando-se
do mesmo sensor de T e UR da Sensirion.

Fig. 3: Umidade relativa (%) e temperatura
(0C) interna e externa da câmara.

Conclusões
Os resultados obtidos com o desenvolvimento desse
sistema indicam um forte potencial dele para várias
aplicações, como por exemplo, na agricultura, no
controle ambiental, na biotecnologia entre outras,
podendo então controlar diversos processos
específicos, em particular a leitura de parâmetros
T(0C) e UR(%) de câmara de MFA.

Fig. 1: Circuito eletrônico montado
na protoboard.
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Fig. 2: Fluxograma do software desenvolvido
para o sistema microcontrolado.
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Resumo
Sensores poliméricos com resistência a solventes orgânicos foram produzidos pela
técnica de automontagem seguida de reticulação. De acordo com os dados de
espectroscopia UV-Vis, filmes de polianilina/poli(álcool vinílico) e polianilina/novolaca
resistiram a mais de 3000 imersões sucessivas em amostras de etanol combustível e
gasolina, com perda de no máximo 20% de sua massa total. Um arranjo de sensores
contendo esses filmes foi capaz de detectar eletricamente a adulteração em ambos os
combustíveis, com resposta linear à presença de água em etanol e de etanol em gasolina.
Palavras-chave: adulteração de combustível, sensores químicos, sensores poliméricos, reticulação

Introdução

Os sensores químicos podem ser considerados como
uma possível solução para atender tal demanda. São
dispositivos de custo relativamente baixo, portáteis e
capazes de fornecer de forma rápida e confiável,
informações sobre a composição química de
amostras líquidas ou gasosas. Além disso, podem
ser integrados aos sistemas de distribuição e
admissão de combustíveis, além de uso fácil,
inclusive por operadores não-especializados [2].

Desde 1999 o número de infrações relacionadas à
prática de adulteração de combustíveis no Brasil
tem se mantido acima de 4000 casos, de acordo com
a agência nacional de petróleo (ANP) [1]. A
adulteração de combustíveis exerce impactos
negativos sobre o meio ambiente, proprietários de
veículos automotores e sobre o estado. Logo, existe
uma demanda premente por tecnologias de inspeção
e controle da qualidade de combustíveis distribuídos
e comercializados no país. De preferência,
tecnologias portáteis, de baixo custo e de operação
simples. Apesar das técnicas analíticas baseadas em
espectroscopia, eletroquímica e cromatografia
serem capazes de prover com grande precisão
informações a respeito da composição química de
combustíveis, estas dificilmente podem ser
implementadas nos pontos de distribuição e, mais
ainda, serem operadas por pessoal nãoespecializado.

O presente trabalho descreve sensores químicos para
a detecção em meio líquido de adulteração em
amostras de etanol combustível e gasolina. Os
sensores contêm uma camada polimérica cuja
resistência ao ataque de solventes é obtida por
reações de reticulação.

Materiais e métodos
Polianilina desdopada (PANI), hidrocloreto de
polialilamina (PAH), poli(álcool vinílico) (PVA),
resina novolaca (NOV) e ftalocianina de níquel(II)
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tetrasulfonada (NiTS-Pc) foram adquiridos no
mercado e usados assim como recebidos. Os filmes
poliméricos foram depositados sobre lâminas de
vidro óptico BK7 (1 mm x 10 mm x 25 mm). Os
microeletrodos de ouro (50 pares de dígitos, 10 µm
de largura e espaçamento, 0,2 µm de altura, 5 mm
de comprimento) foram estampados sobre os
substratos de vidro óptico. Toda a água (ρ = 18
MΩ.cm) usada na preparação das soluções
poliméricas, limpeza dos substratos e deposição dos
filmes foi fornecida por um purificador de água
Milli-Pore (Milli-Q).

hidratado (E92), etanol:água 55:45 (E55),
etanol:água 37:63 (E37), gasolina:etanol 77:23
(G77), gasolina:etanol 47:53 (G47) e gasolina:etanol
31:69 (G31). As impressões digitais elétricas para
cada amostra foram interpretadas via análise das
componentes principais (PCA).

Resultados e discussão
Na Figura 1 são apresentados os espectros de
absorção dos filmes poliméricos antes e após 3000
ciclos de imersão em etanol e gasolina. Como pode
ser observada, a estrutura eletrônica típica da PANI,
bem como da Ni-TS-Pc, permaneceu inalterada.
Além disso, a perda de massa do filme de
PANI/PVA foi virtualmente nenhuma tanto em
etanol quanto em gasolina, enquanto que a perda de
massa dos filmes PANI/NOV e PAH/Ni-TS-Pc foi
respectivamente > 1% e 4,7% em etanol; 10,1% e
1,9% em gasolina.

Os filmes poliméricos foram depositados sobre os
substratos de vidro sem e com microeletrodos, pela
técnica de automontagem [3]. Foram depositados
três tipos de filmes, com 10 bicamadas: PANI/PVA,
PANI/NOV, PAH/Ni-TS-PC. A deposição consistiu
da imersão alternada do substrato nas soluções (1
mg mL-1) de PANI e PVA (ou NOV) por 3 minutos,
seguida de lavagem por 30 s em água ultra-pura
mantida sob agitação e posterior secagem com N2
gasoso. O mesmo procedimento foi adotado para a
deposição dos filmes de PAH/Ni-TS-Pc, exceto que
o pH das soluções foi ajustado em 2,7. A reticulação
dos filmes de PANI/PVA consistiu da imersão em
solução aquosa de glutaraldeído 25%, a quente (90
o
C), por 10 minutos. Os filmes foram
posteriormente removidos e lavados em água ultrapura, depois secos com fluxo de N2. Os filmes de
PANI/NOV foram reticulados sob aquecimento em
estufa, 150 oC, por 5 minutos.
A estabilidade dos filmes em etanol e gasolina foi
avaliada por espectroscopia UV-Vis (Shimadzu
UVPC 1600). Os filmes foram imersos por 5
minutos em cada combustível, depois transferidos
para água ultra-pura sob agitação (quando imersos
em etanol) ou etanol (quando imersos em gasolina),
e depois secos com fluxo de N2. Após cada ciclo,
um espectro de absorção foi obtido. Os filmes foram
submetidos até 3000 ciclos de imersão com o
auxílio de um sistema autômato controlado por
computador.
A resposta elétrica dos filmes sobre microeletrodos
interdigitados foi avaliada com um analisador de
impedância HP 4263 LCR meter [4]. As medidas
foram registradas em modo estático (filmes
constantemente imersos no combustível) e dinâmico
(filmes imersos alternadamente no combustível e no
banho de limpeza). Num segundo estudo, um
arranjo de sensores foi exposto a amostras de etanol
adulteradas com água destilada, bem como amostras
de gasolina adulteradas com etanol. As amostras
analisadas foram: água destilada (PW), etanol

Fig.1. Espectros UV-vis de filmes a) PANI/PVA, b)
PANI/NOV, c) PAH/Ni-TS-Pc antes e após 3000
ciclos de imersão em etanol e gasolina.
A resposta elétrica (capacitância) dos filmes em
modo dinâmico quando imersos em etanol e
gasolina é apresentada na Figura 2. Como pode ser
observada, a resposta elétrica é instantânea,
reversível e totalmente reprodutível a cada ciclo.
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Fig. 2. Resposta elétrica dos filmes poliméricos
durante imersão cíclica em a) etanol-água e b)
gasolina-etanol. Capacitância a 1 kHz, 50 mV
amplitude, 25 oC.

Fig. 4. Análise das componentes principais para
amostras de gasolina adulteradas com etanol. (a)
gráfico de PCA, (b) variação de PC 1 em função da
concentração de gasolina.

Nas Figuras 3 e 4 são apresentados os gráficos
resultantes da análise das componentes principais
para as amostras adulteradas.

Conclusões
O trabalho apresentado mostra que o método de
deposição dos filmes garante estabilidade suficiente
para que sejam empregados como sensores químicos
totalmente imersos nos combustíveis. O arranjo de
sensores é capaz de identificar amostras de etanol e
gasolina adulteradas, bem como responde
linearmente à adição de água e etanol nesses
combustíveis.
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Como pode ser observado, o arranjo de sensores é
capaz de discriminar as amostras com diferentes
teores de adulteração. Além disso, responde
linearmente à presença de água em etanol, bem
como à presença de álcool em gasolina.
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Resumo
Amostras de leite integral para consumo humano foram avaliadas por uma língua
eletrônica (LE) associada a redes neurais. Considerou-se como próprias as amostras de
leite analisadas imediatamente após a abertura da embalagem e como impróprias,
amostras analisadas 3 dias após a abertura da embalagem e conservadas ao ar livre
(25ºC). A resposta capacitiva dos sensores foi analisada com rede neural e obteve-se
uma taxa de acerto próxima de 100%. Os resultados demonstram a viabilidade de se
usar a LE na análise da qualidade de amostras de leite integral.
Palavras-chave: leite integral, língua eletrônica, rede neural, medidas de capacitância, filmes
poliméricos
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uma série de produtores independentes, cada um
com suas próprias instalações e modo de criação do
gado. Como resultado dessa produção independente,
as características do leite variam de produtor para
produtor. Além disso, o leite produzido é passível de
adulteração, principalmente pela adição de soro ou
até mesmo urina, para aumentar seu volume no
momento da venda. Assim, para evitar possíveis
adulterações, bem como remunerar melhor leites de
qualidade superior é necessário desenvolver um
sistema de análise que possa ser empregado no
momento da coleta do leite. Dentre as tecnologias
existentes, propõe-se neste estudo o uso de um
arranjo de sensores (língua eletrôncia - LE) para
monitorar a qualidade do leite.

Introdução
Na natureza o leite é usado para nutrir os filhotes de
mamíferos até que estes se desenvolvam e sejam
capazes de ingerir outras formas de alimentos [1].
Dentre os mamíferos, o ser humano é o único que
continua a ingerir o leite (e seus derivados) ao longo
de toda a vida. Suas características mais benéficas
incluem redução do colesterol total e dos níveis de
triglicérides, diminuição da gordura corporal, maior
resistência a doenças bem como prevenção do
câncer devido à presença de ácido linoléico e
butírico, além de ser fonte de vitaminas, minerais e
proteínas [1].
Devido à produção descentralizada, é necessário
coletar o leite com um caminhão, o qual percorre
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M ateriais e métodos

Resultados e discussão

Amostras de leite integral foram preparadas
diluindo-se o leite em água destilada.. Amostras
diluídas na proporção 1:5000 à 1:1000 (v/v (ml))
foram usadas para estudar a sensibilidade dos
sensores às diferentes concentrações. Amostras de
1:1000 à 1:5 (v/v (ml)) foram usadas para avaliar a
degradação dos sensores quando imersos nas
soluções diluídas de leite por 24 horas. Por fim,
amostras próprias e impróprias para consumo
humano de 1:3000 (v/v (ml)) foram analisadas e os
resultados interpretados com o auxílio da rede
neural. Considerou-se como própria a amostra
analisada imediatamente após a abertura da
embalagen e como imprópria, a amostra conservada
no ambiente (25ºC) por 72 horas, de modo a
deteriorar o leite e facilitar a proliferação de
bactérias. A fim de evitar a não homogeneidade das
amostras de leite própria e imprópria, as respectivas
soluções eram agitadas, em um agitador magnético,
por cerca de cinco minutos antes de serem usadas.
A partir dessas soluções mais homogêneas eram
preparadas as diluições. As amostras foram medidas
a uma temperatura constante de 25ºC.

Na Fig. 1 são apresentados os valores médios de
capacitância obtidos com os sensores de PANI/PSS
VHQVRUHV GH ³VDFULItFLR´  HP amostras de leite sob
diferentes diluições. Os resultados foram
satisfatórios, sendo que a LE consegue distinguir
entre amostras de água destilada e leite diluídas
mesmo quando estas estão bastante diluídas (1:5000
v/v (ml)). Além disso, pode-se observar que as
curvas de capacitância para as diferentes diluições
são bastante similares, o que indica que a diluição
altera significativamente a resposta elétrica dos
sensores.

A língua eletrônica usada na análise é composta por
um arranjo de 9 sensores poliméricos nãoespecíficos e um sensor sem filme polimérico
(usado como referência). 10 bicamadas de filme
polimérico foram depositadas usando a técnica de
automontagem via atração eletrostática [2,3]. Os
polímeros usados na deposição foram: polianilina
(PANI), cloreto de poli(dialildmetil amônio)
(PDAC), hidrocloreto de polialilamina (PAH),
lignina sulfonatada (LS), polipirrol (PPI),
ftalocianina de níquel(II) tetrassulfonada(Ni-Ts-Pc),
poli(estireno sulfonato de sódio) (PSS).

Fig. 1. Curva da resposta capacitiva dos sensores de
PANI/PSS (valores médios) em função da
frequência em amostras de leite sob diferentes
diluições (como indicado na figura).

A resposta capacitiva dos sensores foi registrada
com um um medidor de impedância (SOLARTRON
1260A) conectado a um computador através de um
multiplexador de 10 canais. As respostas foram
registradas após o acondicionamentodos sensores
na amostra por 1 minuto.A análise por rede neural
foi realizada usando o programa MatLab. Diferentes
números de neurônios foram avaliados (1, 2, 3, 6,
10, 14, 16, 18, 22, 26 e 30).

Na Fig. 2 são apresentados os valores médios de
FDSDFLWkQFLDREWLGRVFRPRVVHQVRUHVGH³VDFULItFLR´
após serem imersos em soluções diluídas de leite
por um período de 24 horas. Como se pode observar
o sensor PANI/PSS consegue distinguir entre as
diferentes diluições.Contudo, para diluições
menores, 1:10 e 1:5 (v/v) começa a haver uma
deterioração dos sensores, sendo possível observar
um esbranquiçamento dos sensores poliméricos,
uma vez que a limpeza com o agitador magnético
não se mostra mais eficiente para a remoção
completa do leite. Para diluições menores (alta
concentração de leite na amostra) partículas do leite
começam a aderir sobre o filme polimérico e se
acumulam a medida que mais análises vão sendo
realizadas. Estudos anteriores já indicavam a rápida

Nos estudos da sensibilidade e da degradação dos
VHQVRUHVIRUDPXVDGRVGRLVVHQVRUHVGH³VDFULItFLR´
de PANI/PSS, uma vez que suas propriedades
morfológicas e elétricas são mais conhecidas [3].
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degradção dos sensores, principalmente quando
leite integral sem diluição era analisado [4].

amostras de água e amostras de leite integral com
alta diluição (1:5000 v/v).

Diante desses resultados optou-se por usar uma
diluição de 1:3000 (v/v (ml)) no restante das
análises, de modo a minimizar a degradação dos
sensores e evitar o desperdício de leite. Os
resultados obtidos com um arranjo de 9 sensores
poliméricos mais um sensor sem filme na medição
de amostras próprias e impróprias para consumo
humano foram analisadas com rede neural. Dos
diferentes números de neurônios avaliados,
verificou-se que a rede neural apresentava os
menores erros máximos e quadráticos quando 16
neurônios eram empregados. A base de dados
obtida foi separada em dois grupos: o de
treinamento e o de validação. A taxa de acerto da
rede neural com o grupo de treinamento foi de 98 %
(de 100 amostras, duas não foram classificadas
corretamente) e com o de validação foi 97% (de 38
amostras, uma não foi classificada corretamente),
indicando um excelente desempenho da LE na
discriminação de amostras de leite impróprias e
próprias para consumo humano

Para amostras de leite de pouca diluição (alta
concentração de leite), acima de 1:10 (v/v), ocorreu
degradação dos sensores, devido à adsorção de
partículas do leite sobre os sensores.
O uso da rede neural na análise das amostras de leite
integral medidas com a língua eletrônica mostrou-se
ser muito eficiente, obtendo-se taxas de acerto
próximas de 100%. Esses resultados demonstram a
viabilidade no uso da língua eletrônica no
monitoramento da qualidade de amostras de leite
integral.
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Fig. 2. Curva da resposta capacitiva dos sensores de
PANI/PSS (valores médios) em função da
frequência após serem imersos em soluções diluídas
de leite (como indicado na figura) por 24 horas.

Conclusões
Os sensores da língua eletrônica apresentaram alta
sensibilidade e foram capazes de discriminar entre

E mbrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, 16 a 18 de abril de 2012
55

VI Workshop da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

IDENTIFICAÇÃO DE CULTIVARES DE SOJA
COM UMA LÍNGUA ELETRÔNICA
Camila Gregorut1, Nadja K.L. Wiziack1, Leonardo G. Paterno2,
Mercedes C. Carrão- Panizzi3 e Fernando J. Fonseca1
1

2

Universidade de São Paulo, PSI-EPUSP, 05508-900, São Paulo, SP
Universidade de Brasília, Instituto de Química, 70904-970, Brasília, DF
3
Embrapa Trigo, Rod. BR 285, km 294, 99001-970, Passo Fundo, RS

fernando.fonseca@poli.usp.br
Projeto Componente: PC2

Plano de Ação: PA3

Resumo
O uso potencial de uma língua eletrônica composta de sete sensores poliméricos é
avaliado para a análise de cinco cultivares de soja desenvolvidos pela Embrapa Soja de
Londrina. É observado que a língua eletrônica proposta é capaz de identificar os cincos
cultivares e sua resposta apresenta correlação com o teor de proteína e de óleo de cada
cultivar.
Palavras-chave: soja, sensores químicos, língua eletrônica
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que sejam de baixo custo, fácil manuseio e de
resposta rápida.
O presente trabalho se insere nesse contexto,
pois avalia o potencial de um arranjo de sensores
poliméricos, ou língua eletrônica, na identificação
de diferentes cultivares de soja, como ferramenta de
auxílio ao trabalho de painelistas. Entre as
vantagens oferecidas pela metodologia proposta
destaca-se o baixo custo e a rapidez das análises,
bem como confiabilidade comparável aos resultados
fornecidos pela análise sensorial.

Introdução
A soja é um produto de grande importância, quer
seja pelo seu alto conteúdo protéico bem como pelo
seu valor no mercado. No entanto, os produtos
alimentícios a base de soja ainda enfrentam uma
grande resistência por parte dos consumidores. Esse
revés tem motivado os produtores de soja e as
indústrias a buscarem o desenvolvimento de grãos
com características especiais [1].
A avaliação do sabor dos grãos de soja é
comumente realizada por análise sensorial.
Contudo, a análise sensorial depende do trabalho de
pessoas treinadas (painelistas) e não fornece
resultados imediatamente [2]. Desse modo, há uma
necessidade de desenvolver tecnologias para
auxiliar a identificação e avaliação da soja, ainda

Materiais e métodos
Os sensores químicos empregados na língua
eletrônica foram feitos a partir de microeletrodos
interdigitados recobertos com filmes poliméricos,
conforme descrito na ref. [3]. Os grãos de soja de

Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, 16 a 18 de abril de 2012
56

VI Workshop da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

cinco tipos diferentes de cultivares foram fornecidos
pela Embrapa Soja de Londrina. Para a preparação
dos extratos, cerca de 5 g de cada cultivar foram
mantidos imersos por 16 horas em 200 mL de água
destilada. Após este período, adicionou-se 200 mL
de água destilada e triturou-se em liquidificador
(Philips Walita RI 2008) por cerca de 3 minutos. O
extrato foi filtrado em papel de filtro comum. Após
a filtração foi realizada uma diluição de 1:10 v/v
com água destilada. A impressão digital elétrica de
cada amostra foi obtida a partir de medidas de
capacitância em 1 kHz a 25 oC, coletadas com uma
ponte LCR HP 4263A, conforme descrito em [3].
As medidas foram obtidas com os sensores
completamente imersos nos extratos filtrados,
repetidos em triplicata e em seqüência aleatória. Os
dados de capacitância foram interpretados via
análise das componentes principais, PCA.

Fig. 1. Gráfico de análise das componentes
principais para cinco cultivares de soja, obtido com
a língua eletrônica. Medidas em 1 kHz, 25 oC.

Resultados e discussão

Como pode ser observado, a língua eletrônica
consegue discriminar os cinco cultivares de soja, já
que as réplicas de cada tipo de cultivar permanecem
agrupadas e separados uns dos outros. É possível
também notar que existe uma correlação entre o teor
de óleo, o teor de proteína e a primeira componente
principal, no caso dos cultivares BRS 258, 257 e
267. Entretanto, essa correlação não se estende aos
outros cultivares.

A Tabela 1 lista as características de composição
(teor de proteína e de óleo) dos cultivares de soja
desenvolvidos pela Embrapa Soja, determinadas por
análise química.
Tabela 1. Teor de proteína e de óleo dos cultivares
de soja.
Cultivar

Proteína (%)

Óleo (%)

BRS 133

38,6

18,0

BRS 216

43,0

-

BRS 257

41,3

22,6

BRS 258

41,7

23,7

BRS 267

40,1

20,5

Conclusões
Com base nos resultados apresentados conclui-se
que a língua eletrônica baseada em sensores
poliméricos apresenta um potencial para identificar
cultivares de soja de acordo com o teor de proteína e
de óleo.
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Resumo
Arranjos de sensores de gás de baixo custo com polianilina (PANI) como camada ativa,
foram utilizados em um sistema de nariz eletrônico para o monitoramento da maturação
de uma penca de banana. Os eletrodos de grafite interdigitados foram obtidos com a
técnica de formação de trilhas sobre papel vegetal e, um filme fino de PANI foi
depositado por polimerização in-situ na área impressa desses eletrodos. O arranjo de
sensores foi capaz de produzir um padrão distinto de sinal, descrito como uma assinatura
(impressão digital), que pôde ser usado para caracterizar a maturação de bananas.
Palavras-chave: polímero condutor, nariz eletrônico, sensor de gás de baixo custo.
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várias espécies químicas presentes nos compostos
orgânicos voláteis, incluindo o etileno. Esse
comportamento é conhecido como seletividade
global [2].
A utilização dos sensores baseados em
polímeros condutores em nariz eletrônico tem se
mostrado muito promissor. A polianilina (PANI) é
altamente estável sob condições ambiente e, possui
um vasto leque de propriedades, tais como alta
condutividade elétrica, reversibilidade redox e
facilidade de síntese e dopagem em solução aquosa

Introdução
A avaliação e o controlo da qualidade dos
frutos, tanto durante a produção como no
armazenamento, é de primordial importância para a
comercialização de frutos de melhor qualidade [1].
A estratégia para a utilização de sistemas com nariz
eletrônico em problemas práticos tecnológicos
envolve o uso de sensores sensíveis aos compostos
orgânicos voláteis (COVs) emitidos durante a
maturação dos frutos [2]. Estes sensores não são
específicos já que sua resposta é um perfil global às
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[3]. Um dos principais desdobramentos é a
combinação de PANI com alguns dopantes. Tem
sido demonstrado que alguns dopantes podem afetar
fortemente a morfologia e as propriedades elétricas
dos filmes finos poliméricos usados nos sensores
[4].
No presente estudo, sensores de gás de baixo
custo foram construídos por meio da técnica de
formação de trilhas [5], a qual foi utilizada na
construção de eletrodos interdigitados de grafite
sobre papel vegetal, que foi revestido com um filme
fino de PANI, obtido por meio da técnica de
polimerização in-situ [6]. A influência de distintos
dopantes (HCl, MSA, TSA e CSA) no desempenho
destes sensores, utilizados em um sistema de nariz
eletrônico, foi investigada na detecção dos
compostos orgânicos voláteis (COVs) emitidos
durante o amadurecimento de uma penca de banana.

câmara foram medidas a cada cinco minutos por um
termohigrômetro (MINIPA MT-241).
O sistema - circuito eletrônico, sensores de
gás, câmara de 4,5 L e software de computador - é
descrito como um nariz eletrônico de baixo custo.
Como a corrente através de cada sensor é mantida
constante durante todo o experimento, a voltagem
sobre o sensor é proporcional à sua resistência, pela
lei de Ohm. Uma análise multivariada foi realizada
por meio da Análise de Componentes Principais
(PCA). O primeiro componente principal, PC 1, tem
a maior variância possível, PC 2, a segunda maior e
assim por diante [1].

Resultados e discussão
A Figura 1 mostra a resposta média de três
arranjos de sensores aos COVs emitidos durante o
amadurecimento de uma penca contendo quatro
bananas. A variação da temperatura e da umidade
relativa foi de 25-27º C e 43-81%, respectivamente.
As resistências dos sensores de PANI com os quatro
diferentes dopantes, antes dos sensores serem
colocados na câmara do nariz eletrônico, foram:
HCl (5,0 ± 0,3 k!), TSA (12,3 ± 0,4 k!), CSA
(20,2 ± 0,5 k!) e MSA (22,7 ± 0,1 k!). Na câmara,
a linha de base de cada sensor foi ajustada para o
valor de 400 mV. Assim, os valores de corrente
aplicada em cada sensor foram 80,0 µA para o
dopado com HCl, 32,0 µA para o dopado com TSA,
19,8 µA para o dopado com CSA e 17,6 µA para o
dopado com MAS.
Pode ser observado na Fig. 1 que os quatro
sensores do arranjo diferiram amplamente em seus
níveis de sensibilidade aos COVs emitidos durante o
amadurecimento da penca de banana. Dessa forma,
a resposta desses sensores pode ser associada com o
tipo de dopante utilizado. Cada dopante pode
fornecer uma diferente seletividade ao sensor,
conhecida como reconhecimento molecular [7].
Nota-se que os três arranjos de sensores
apresentaram resultados semelhantes. A variação da
umidade relativa durante todo o experimento (curva
5) torna claro que o sinal do sensor não foi afetado
pela umidade.
Como os COVs emitidos no amadurecimento
da banana são normalmente misturas complexas,
torna-se quase impossível encontrar sensores que
correspondam a cada componente individual da
mistura dos voláteis. Por meio da PCA (Fig. 2a) foi
possível diferenciar e agrupar os dopantes utilizados
nos sensores com relação aos níveis de sensibilidade
aos COVs. O sensor dopado com HCl apresentou
características que o separa dos outros sensores no
diagrama da PCA. A Fig. 2b apresenta a primeira

Materiais e métodos
Filmes finos de PANI-HCl foram depositados
por polimerização in-situ [6] sobre eletrodos
interdigitados de grafite, impressos sobre papel
vegetal. Os eletrodos interdigitados de grafite
construídos com a técnica de formação de trilhas
consistem em 11 pares paralelos com 0,25 mm de
largura, separados por lacunas de 0,5 mm [5]. Os
sensores de PANI-HCl foram desdopados por
imersão em solução 0,1 M de NH4OH por 30 s e,
redopados em uma solução 0,1 M do ácido dopante
investigado, por 90 s. A resistência elétrica dos
eletrodos interdigitados de grafite e dos sensores de
PANI dopados com os vários ácidos foi medida em
ar com multímetro comercial (Fluke).
Foi construído um arranjo com quatro
sensores, sendo cada sensor dopado com um dos
seguintes ácidos: HCl, MSA, TSA, CSA. Este
arranjo de sensores foi testado em um nariz
eletrônico na detecção dos compostos orgânicos
voláteis
(COVs)
emitidos
durante
o
amadurecimento de uma penca de banana. Cachos
verdes de banana (Musa Cavendish) foram
inicialmente utilizados devido a todas as bananas de
um mesmo cacho amadurecem simultaneamente. O
critério de maturação foi a cor da casca da banana.
As bananas foram mantidas em temperatura
ambiente por 30 minutos antes do início da
medição. Posteriormente, o nariz eletrônico
composto do arranjo de quatro sensores foi
introduzido na câmara de 4,5 L contendo as bananas
verdes e, assim, os dados foram obtidos a cada 5
min, durante 84 h. Este experimento foi realizado
em triplicata, utilizando um novo arranjo de
sensores e um novo cacho de bananas em cada
repetição. A temperatura e a umidade dentro da
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componente principal (PC 1), com e sem o sensor
de PANI-HCl, em função do tempo.
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Conclusões
Padrões de grafite foram adequadamente
produzidos sobre o substrato de papel vegetal com a
técnica de formação de trilhas, formando eletrodos
interdigitados. As linhas de grafite foram
adequadamente recobertas com filme fino de PANI
com a técnica de polimerização in-situ, produzindo
sensores de gás de baixo custo. Os sensores foram
adequadamente desdopados e redopados com os
dopantes investigados e, apresentaram alterações em
suas respostas de resistência elétrica aos COVs
emitidos no amadurecimento das bananas, as quais
foram dependentes do dopante usado. Os resultados
obtidos indicam a possibilidade desses arranjos de
sensores, dopados com diferentes ácidos, serem
utilizados em narizes eletrônicos para o
acompanhamento mais eficiente da maturação dos
frutos, trazendo aos consumidores produtos de
melhor qualidade.
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dopados com CSA, TSA e MSA, Fig.1.
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Figura 1. Resposta média dos três arranjos de
sensores aos voláteis emitidos no amadurecimento de
uma penca de bananas. Cada um dos quatro sensores no
arranjo foi dopado com um dos seguintes ácidos: (1)
HCl, (2) CSA, (3)TSA, (4)MSA e, a curva (5) representa
a umidade relativa durante todo o experimento.
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Resumo
O estudo da composição fenólica em vinhos é de grande importância uma vez que a
qualidade e propriedades organolépticas dos vinhos estão diretamente relacionadas com
sua composição fenólica. A utilização de enzimas artificiais para aplicação em
sensoriamento se mostra interessante uma vez que enzimas são relativamente caras e
podem desnaturar. Demonstramos a possibilidade de se utilizar a bisftalocianina de
lutécio (LuPc2) como enzima artificial na detecção de compostos fenólicos, em filmes
LbL. Hidrocloreto de polialilamina (PAH) foi utilizado como policátion nos filmes LbL.
Palavras-chave: Enzima artificial, Sensor amperométrico, Filme LbL, LuPc2, Catecol
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desenvolvimento de sensores eletroquímicos
baseados em filmes finos automontados, em
particular, tem sido enfatizado uma vez que exibem
um grande potencial de miniaturização.

Introdução
A detecção de compostos fenólicos é de grande
interesse em áreas como meio ambiente e indústria
de alimentos [1]. Em particular, o estudo da
composição fenólica em vinhos é importante para a
qualidade dos mesmos a fim de garantir sua
autenticidade e propriedades organolépticas [2].

Comumente se utilizam biossensores baseados na
enzima tirosinase para a detecção de compostos
fenólicos (CFs). A substituição da enzima por
alguma molécula que possua certa seletividade e
sensibilidade a CFs é altamente desejável. As
metaloftalocianinas
se
mostram
moléculas
promissoras como enzimas artificiais já que

Entre os métodos utilizados para a quantificação de
polifenóis, sensores eletroquímicos têm sido a
melhor escolha, por serem simples e baratos. O

E mbrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, 16 a 18 de abril de 2012
61

VI Workshop da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

possuem estrutura molecular semelhante ao grupo
prostético de proteínas heme (como a hemoglobina).

metaloftalocianina em função do número de
bicamadas depositadas (Fig. 1).

Este estudo descreve o desenvolvimento de sensores
eletroquímicos baseados em filmes automontados
LbL de bisftalocianina de lutécio (LuPc2) e
hidrocloreto de polialilamina (PAH).

M ateriais e métodos
LuPc2 foi sintetizada pelo grupo da professora
Maria Luz Rodríguez-Méndez (Universidad de
Valladolid, Espanha) através da reação direta do
1,2-dicianobenzeno (ftalonitrila) com acetato de
lutécio de acordo com publicação anterior [3].
Eletrodos de ITO foram adquiridos da Delta
Technologies. Todos os produtos químicos
utilizados foram de grau analítico e usados sem
qualquer purificação prévia. A água ultrapura,
utilizada para os filmes automontados, os
experimentos eletroquímicos e as soluções, foi
obtida a partir do sistema de água Milli-Q
UHVLVWLYLGDGH GH  0ȍFP  2V ILOPHV
automontados foram fabricados através da
deposição alternada de LuPc2 e hidrocloreto de
polialilamina (PAH). Inicialmente, os eletrodos
foram imersos em solução de PAH (água, 1 g.L-1)
por 3 min, em seguida, lavados em água por alguns
segundos e gentilmente secos em fluxo de N2. A
segunda camada foi formada pela imersão do
eletrodo em uma solução de LuPc2 (clorofórmio, 1
g.L-1) por 3 min, e secagem ao ar. O processo foi
repetido manualmente até se obter o número
desejado de bicamadas (PAH/LuPc2). Medidas de
rugosidade dos filmes foram realizadas com um
perfilômetro Veeco Dektak 150. Medidas de
cronoamperometria foram realizadas sob um
potencial de trabalho aplicado de + 0,3 V (vs. SCE)
por adições sucessivas de 50 µM de catecol (volume
da célula de 10 mL). Todos os experimentos foram
realizados à temperatura ambiente (25,0 °C). A
solução de catecol foi preparada em tampão fosfato
(0,1 M, pH 7,0). O sinal de resposta foi obtido após
2 min. Antes de cada medida, a solução era agitada
suavemente por 1 min (para sua homogeneização) e
o sistema, colocado em circuito aberto pelo mesmo
período de tempo. Soluções padrão novas de catecol
foram preparadas antes de cada experimento.

Fig. 1. Crescimento do filme LbL PAH/LuPc2 por
UV-vis. A inserção mostra dependência linear da
absorbância em 620 nm como função do número de
bicamadas.
A rugosidade média e rugosidade média quadrática
(para filmes com 2, 7 e 13 bicamadas) estão
mostradas na Tabela 1:
Tabela 1 - Rugosidades médias (Ra e Rq) obtidas
com resolução de 0,033 µm/medida.

O valor da rugosidade para os filmes LbL se
apresentam menores que a do substrato de ITO. O
filme com maiores valores de rugosidade foi aquele
contendo 2 bicamadas: a rugosidade para filmes
contendo maior número de bicamadas não se altera
significativamente (como mostrado na Tabela 1).
Consequentemente, uma melhor sensibilidade é
esperada para filmes contendo poucas bicamadas,
devido à maior área efetiva do filme. Foi escolhido
para a fabricação dos sensores filmes contendo 2
bicamadas.
Os filmes automontados se mostraram estáveis,
mesmo após 40 ciclos (VC) sem mudança
significativa no potencial dos picos.
Para se confirmar o melhor potencial de aplicação
para os filmes LbL, estudou-se a resposta de
corrente como função do potencial aplicado ao
eletrodo de trabalho em presença de catecol (400
µM). A resposta de corrente anódica cresceu até
+0.4 V, após o qual, permaneceu constante em
valores de aproximadamente 10 µA (Fig. 2). Cerca
de 80% da corrente de resposta é alcançada no

Resultados e discussão
O crescimento do filme foi monitorado através da
medição da absorção máxima da banda Q da
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estimado em 3,75x10 M-7 para a resposta
cronoamperométrica. A sensibilidade dos filmes
automontados de PAH/LuPc2 para catecol
(coeficiente angular da Ip vs [catecol]) foi de 20
Q$ȝ0-1.

potencial escolhido de +0.3 V, para medidas
amperométricas.

Corrente / PA

10

[PAH/LuPc2]2

5

Conclusões

0

Neste estudo, apresentamos o desenvolvimento de
um sensor de compostos fenólicos baseado em
filmes automontados de bisftalocianina de lutécio
(LuPc2) e policloreto de alilamina (PAH). Por
cronoamperometria, os sensores apresentaram uma
ampla faixa linear (R2 = 0,994) de até 900 µM e
limite de detecção (LD) de 37,5x10-8 M
VHQVLELOLGDGH GH  Q$ȝ0-1) para o catecol. O
sensor de PAH/LuPc2 pode ser utilizado em uma
grande faixa de concentrações de catecol, e parece
ser adequado para a determinação de polifenóis em
amostras reais. O sensor aqui desenvolvido tem boa
reprodutibilidade e pode ser reutilizado pelo menos
por doze vezes, com uma diminuição do sinal de
resposta de cerca de 7% (após a primeira medida).
Também é importante enfatizar que os sensores
baseados em filmes LbL de PAH/LuPc2 não
requerem a adição de peróxido de hidrogênio,
comum a outros sensores biomiméticos.

-5
-10

-0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6

Potencial aplicado / V

Fig. 2. Resposta cronoamperométrica para o sensor
[PAH/LuPc2]2 vs. Potencial aplicado (vs. SCE) em
solução de catecol (400 µM) em PBS.
Foi escolhido o catecol como representante de
compostos fenólicos (CFs). O catecol é o melhor
substrato para a enzima tirosinase, usualmente
utilizada em biossensores para detecção de CFs
Os resultados de cronoamperometria para adições
sucessivas de catecol, em potencial de trabalho de
+0,3 V vs SCE em PBS (0,1 M, pH 7,0), são
apresentados na Fig. 3. Uma curva analítica aparece
na inserção da Fig. 3. Os desvios padrão dos pontos
na curva tratam-se da média de três eletrodos
distintos (resposta em 60 s). A relação entre a
corrente de resposta e a concentração de catecol
apresentou uma faixa dinâmica de até 900 µM (Fig.
3) (R2 = 0,994) [4].
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Fig. 3. Curvas cronoamperométricas típicas para o
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eletrodos distintos).
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O limite de detecção (LD) para o catecol foi
calculado de acordo com o critério 3S/b, onde S é o
desvio padrão (n=10) do branco (solução tampão) e
b é a inclinação da curva analítica. O LD foi
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Resumo
Superfícies planas de vidro comercial, de composição básica soda-lime-silicato, foram
tratadas em ambiente de plasma frio de O2 e SiCl4 com o objetivo de inserir grupos
funcionais reativos apropriados à imobilização covalente de compostos orgânicos. As
superfícies tratadas foram separadamente avaliadas na imobilização da enzima
peroxidase e do polissacarídeo quitosana. Cada estágio do tratamento foi acompanhado
por espectroscopia de fotoelétrons (XPS) identificando a variação dos principais
elementos na superfície vítrea. Os resultados são de interesse para a confecção de
biossensores e reatores de catálise, ou sensores de metais pesados e bactérias tendo o
vidro como suporte sólido, ou uso com base de interdigitados em sistema de Lingua
eletrônica.
Palavras-chave: Plasma frio, funcionalização, superfície vítrea, imobilização de compostos
orgânicos.
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material. A profundidade da camada afetada
depende da intensidade e das condições das reações.
Os métodos mais comumente empregados para a
funcionalização de superfícies vítreas são aqueles
baseados em reações alternadas em meios ácidos
aquecidos e em peróxido de hidrogênio conhecidos
FRPR³WpFQLFDSLUDQKD´[1].
A técnica de plasma frio permite um melhor
controle das reações superficiais. No plasma frio
estabelece-se um ambiente reativo no qual uma
mistura de elétrons, partículas carregadas associadas
a átomos e moléculas no estado neutro além de
radiação
ultravioleta
estão
presentes.
A
funcionalização de superfícies vítreas por plasma
frio para elevar sua compatibilidade com agentes

Introdução
Funcionalização pode ser definida como o
tratamento químico ou mecânico, que introduz
grupos funcionais em uma superfície facilitando
subsequentes interações, imobilizações ou ligações
com compostos ou materiais de interesse. A
funcionalização de superfícies tem sido objeto de
contínuas pesquisas e diversos métodos têm sido
propostos com o objetivo de alterar propriedades as
propriedades superficiais para fins variados. Em
uma funcionalização ideal as reações devem ocorrer
de forma controlada e somente na superfície, sem
alterações na matriz ou estrutura interna do
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orgânicos tem sido ainda pouco explorada, embora
resultados indiquem a eficiência do processo [2,3].
Neste trabalho, lâminas planas de vidro foram
funcionalizadas em plasma de SiCl4 e as alterações
químicas superficiais e sua biocompatibilidade
avaliadas com respeito à imobilização do
polissacarídeo quitosana e da enzima peroxidase.

preferencialmente a formação de pares Si-O pela
perda de um átomo de Cl e remoção de um átomo de
H. A grande afinidade entre o Cl e o H leva a formação de gás HCl que é posteriormente removido da
câmara (Fig. 1).
As ligações O-SiCl3 predominam na superfície
vítrea após o ciclo. As ligações SiCl são
relativamente fracas [5] possibilitando reações sucessivas no estado gasoso com EDTA e em seguida
com cloreto oxálico. Essa sequência de reações
forma um prolongamento molecular (Fig. 1) entre a
superfície vítrea e as moléculas a serem
imobilizadas.

M ateriais e métodos
Laminas de vidro comercial (Med Glass - 24 mm x
60 mm e espessura 1 mm) foram empregadas como
substrato. Usou-se um reator convencional de placas
paralelas (Technics) na frequência de 13,56 MHz a
um vácuo inicial <10 mTorr. O reator foi
preenchido com O2 e plasma gerado a baixa pressão
(100 mTorr) por 5 min para remoção de orgânicos.
Após nova evacuação, SiCl4 foi admitido na câmara
e novo plasma gerado a 100 W. Após a ação do
plasma as amostras foram mantidas na câmara e
subsequentes reações foram conduzidas pela
inserção de compostos gasosos sobre fluxo
controlado. A sequência de funcionalização pode
ser descrita como: tratamento por plasma de SiCl 4
(4 min) seguido de reação com EDTA (ácido
etilenodiamino tetra-acético), C10H16O8N2 e
posterior reação com cloreto oxálico (C2O2Cl2) (1
h). Espectroscopia de fotoelétrons (XPS) foi
empregada para avaliar alterações na composição
em cada etapa da funcionalização. Quitosana (média
massa molar) e a enzima peroxidase (HRP, E.C.
1.11.1.7), foram os compostos orgânicos
separadamente imobilizados.

Figura 1: Sequencia esquemática de prováveis entre
a superfície vítrea e posterior derivatização.
Os radicais com presença de átomos de silício
induzem ligações covalentes com átomos não
metálicos através de hibridização sp3. A
configuração seguinte permite a formação de uma
malha estável através de ligações de NH/NH2, de
alto número de coordenação. Com a presença de
vapor de cloreto oxálico, tem-se a formação de um
grupo carbonila ligado à terminação =C-Cl que é
altamente reativo proporcionando ligações estáveis
com hidroxilas ou com demais grupos orgânicos
polares. Os espectros de análise, seja o da peroxidase imobilizada (Fig. 2c) como o da quitosana (Fig.
2d), são basicamente similares em relação aos
elementos varridos em função e suas composições
ricas em hidrogênio, nitrogênio, carbono e oxigênio.
A presença do sinal N 1s (ao redor de 450 eV) e a
intensificação do pico correspondente ao carbono C
1s em 300 eV, correspondem respectivamente aos
átomos C e N ligados aos grupos amino R-NH2
resultantes da derivatização com o cloreto oxálico
(Figs. 2c e 2d). O pico N 1s é característico da energia de ligação de espécies de nitrogênio protonadas
[6] o que eviden-cia que tanto a enzima como a
quitosana são quimicamente absorvidas na superfície funcionalizada, ou seja, há a ocorrência de
transferência iônica entre componentes.
Pela Tabela I observamos um gradual aumento do
teor de carbono (1s + 2s), com proporcional redução
do sinal do Si (1s + 2p), conforme o processo de
derivatização avança ou reações e imobilização vão

Resultados e discussão
A limpeza dessa superfície pela ação de plasma se
dá fundamentalmente por dois mecanismos
concomitantes: (i) a ação da radiação UV gerada no
ambiente que é efetiva no rompimento de um
grande número de ligações orgânicas como C-H, CC, C=C, C-O e C-N [4] e, (ii) a simultânea
formação de plasma de O2. Esta dissociação gera
um ambiente altamente reativo nos quais espécies
como O2+, O2-, O3, O, O+, O- e elétrons livres que
são bombardeados sobre a superfície. Essas espécies
interagem preferencialmente com as moléculas de
H2O, CO, CO2 e demais hidrocarbonetos de baixa
massa molar volatilizando-os e sendo removidos via
exaustão por geração de vácuo. A superfície assim
tratada apresenta alta densidade de grupos silanóis
disponíveis para subsequente funcionalização. Esta
acontece pela aplicação de plasma de SiCl4 que gera
interações com funcionalidades do tipo SiClx. A
interação com a superfície do vidro gera
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ocorrendo. Esta alteração é esperada e confirma o
sucesso das alterações químicas de funcionalização
e das imobilizações finais.

Conclusões
A técnica de plasma frio, fazendo uso de ambiente
de O2 e SiCl4, pode ser adequadamente aplicada
para a funcionalização de materiais vítreos. Nos
experimentos realizados sobre superfície vítrea as
alterações químicas se mostraram altamente reativas
permitindo uma interação continuada com entrecruzantes. A derivatização fazendo uso de ácido
etilenodiamino tetra-acético e cloreto oxálico em
estado gasoso mostrou-se adequada na formação de
grupos funcionais apropriados à imobilização de
agentes orgânicos. As análises conduzidas por XPS
confirmam as alterações químicas em cada etapa do
tratamento, indicando a formação fenal de uma
superfície orgânica com efetiva imobilização dos
compostos avaliados (enzima peroxidase e
quitosana).
Esses compostos imobilizados são de interesse para
a interação com compostos metálicos e orgânicos
em meio aquoso, assim como bactérias, devendo ser
avaliados em sistema sensor do tipo língua
eletrônica.
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Resumo
Um biossensor eletroquímico, baseado na modificação do eletrodo de ouro com o
peptídeo CVNITKQHTVTTT, foi desenvolvido para a determinação de Cu(II) por
voltametria de pulso diferencial. O processo redox do Cu(II), no biossensor, foi
caracterizado como adsortivo e quasi-reversível. Foram calculados o coeficiente de
transferência de elétrons Į    e o potencial padrão (E0Cu(II)/Cu(I) = 0,346 V) do
sistema. A curva analítica apresentou a equação Ipc(µA) = 0,83 + 1,0x106 [Cu(II)] (r =
0,999) e linearidade entre 5,0 x 10-7 a 6,5 x 10-6 mol L-1 com LD 7,1x10-9 mol L-1.
Palavras-chave: peptídeo derivado da proteína príon, eletrodo de ouro, voltametria, Cu(II)
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Os eletrodos modificados são uma solução
possível para atender a necessidade de medidas
analíticas no campo, tão importantes para a
aplicação em agricultura; pois, além de serem
portáteis, possuem a capacidade de fornecer uma
estimativa da biodisponibilidade dos íons metálicos,
ao contrário das técnicas de AAS e ICP-MS que
determinam a concentração total dos metais [2,3].
Os peptídeos são excelentes elementos biológicos de
reconhecimento para o desenvolvimento de
eletrodos modificados para a determinação de
metais, uma vez que eles possuem uma variedade de

Introdução
Estudos toxicológicos demonstraram que até
mesmo os íons metálicos ditos essenciais para os
processos biológicos podem ser tóxicos quando
estes estão em concentrações elevadas. Por
exemplo: o cobre é um íon metálico essencial, com
uma dose diária recomendada de 2 a 3 mg; no
entanto, em concentrações elevadas este íon poderá
ser pró-oxidante e portanto tóxico [1].
Consequentemente, as metodologias para monitorar
as concentrações dos metais tornam-se importantes
meios de avaliar os níveis de toxicidade.
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H2SO4 1 mol L-1, por 10 ciclos, no intervalo de
potencial de -0,30 V (Ei) e 1,50 V (Ew) e Q = 100
mV s-1. Após a limpeza, a modificação do eletrodo
foi realizada em 10 mL de tampão fosfato contendo
1,0 x 10-6 mol L-1 do peptídeo derivado da proteína,
sem agitação. A acumulação do Cu(II), no eletrodo
modificado, foi realizada em 10 mL de tampão
fosfato, sob agitação. A regeneração do eletrodo
modificado foi realizada em solução de ácido
perclórico 1,0 x 10-1 mol L-1, durante 30 s, e
potencial de 0,5 V, sob agitação.
As medidas voltamétricas foram realizadas em
triplicata, utilizando-se o analisador voltamétrico
Metrohm 797 e uma célula eletroquímica composta
SHORVHOHWURGRV+0'(RX$X ĭPP  WUDEDOKR 
Ag/AgCl (KCl 3 mol L-1) (referência) e platina
(auxiliar).

átomos doadores de elétrons, situados no esqueleto
peptídico e nas cadeias laterais dos resíduos de
aminoácidos, que podem ligar-se seletivamente aos
íons metálicos [4,5]. Estudos recentes mostraram
que o peptídeo VNITKQHTVTTTT faz parte do
sítio de reconhecimento a Cu(II) do príon e está
envolvido em seu mecanismo de infectividade [6].
Por meio de uma modificação química simples, é
possível adicionar um grupamento sulfidrila a esta
cadeia peptídica e construir uma camada
automontada sobre uma superfície metálica como o
ouro (Au). Este material nanoestruturado com
afinidade e seletividade para o Cu(II) poderá ser
então um protótipo de um biossensor e ser utilizado
para determinar esse íon metálico em diversas
matrizes, por exemplo, as alimentares e ambientais.
Neste contexto, o presente trabalho tem como
objetivos: realizar a síntese e a caracterização de
peptídeo
derivado
da
proteína
príon
(VNITKQHTVTTTT); estudar a interação do
peptídeo VNITKQHTVTTTT com íons Cu(II), em
meio semelhante ao fisiológico, utilizando a
voltametria de redissolução anódica (ASV);
desenvolver um biossensor eletroquímico, baseado
na modificação do eletrodo de ouro com o peptídeo,
acrescido quimicamente de um grupo sulfidrila
(CVNITKQHTVTTT), para a determinação de
Cu(II).

Resultados e discussão
A Fig. 1 mostra os voltamogramas de
redissolução anódica de pulso diferencial obtidos
para o Cu(II), em tampão Britton-Robinson (B-R),
pH 7,4, na ausência e na presença do peptídeo
VNITKQHTVTTTT. Observa-se que a adição do
peptídeo à solução provoca o decaimento da
corrente de oxidação do cobre, atestando a interação
entre essas duas espécies químicas. Por meio do
ponto de equivalência da curva de titulação
amperométrica obtida, calculou-se a estequiometria
do complexo (1Cu(II):1peptídeo), resultado este
coincidente com a literatura.

M ateriais e métodos
No
desenvolvimento
do
biossensor
eletroquímico, foram realizadas as seguintes etapas:
síntese
e
caracterização
dos
peptídeos
VNITKQHTVTTTT e CVNITKQHTVTTT; estudo
voltamétrico da interação entre o peptídeo
VNITKQHTVTTTT com íons Cu(II); construção
do biossensor e sua caracterização por voltametria
cíclica (CV); otimização dos parâmetros
voltamétricos e condições experimentais e obtenção
da curva analítica, pelo método da adição de padrão,
para a determinação de Cu(II) utilizando o
biossensor. Os peptídeos VNITKQHTVTTTT e
CVNITKQHTVTTT foram obtidos pelo método de
síntese em fase sólida (estratégia Fmoc/t-butila),
purificados por cromatografia líquida de alta
eficiência em fase reversa e caracterizados por
espectroscopia de massas em modalidade MALDIToF.
A
solução
aquosa
do
peptídeo
VNITKQHTVTTTT foi padronizada utilizando a
espectrofotometria UV-VIS e o método de Murphy
e Kies [7] para os estudos voltamétricos de
interação com os íons Cu(II). Para a construção do
biossensor realizaram-se os seguintes processos: o
eletrodo de Au foi polido em suspensão aquosa de
alumina 1,0 µm e limpo eletroquimicamente em
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Fig. 1. a) Voltamogramas de redissolução anódica
de pulso GLIHUHQFLDOSDUDȝ/GH&X ,, [-4
mol L -1 em 10 mL de tampão B-R, pH = 7,4 com
adições sucessivas de 20 PL de AcVNITKQHTVTTTT-NH2 7,2 x 10-5 mol L-1.
Inserção: Curva de titulação amperométrica. Ed = 1,20 V, td = 60 s, Ei = -0,60 V, Ef = 0,05 V, Q = 50
mV s-1, Eletrodo de trabalho: HMDE; Eletrodo de
referência: Ag/AgCl (KCl 3 mol L-1) (nd = 3
determinações).
A Fig. 2 mostra os voltamogramas cíclicos
obtidos para o eletrodo de ouro modificado com o
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peptídeo CVNITKQHTVTTT antes e após a adição
de Cu(II). Observa um sinal em 0,24 V e outro em
0,12 V, atribuídos a oxidação e redução,
respectivamente, do Cu(II) adsorvido no eletrodo
modificado. No estudo do processo redox do Cu(II),
no eletrodo modificado, obteve-se uma relação
linear entre as correntes de pico e a Qno intervalo
25400 mV s-1, (Ipa = 0,31 + 0,04Qr = 0,999; Ipc =
0,16 + 0,09Qr = 0,999), indicando um processo
redox controlado por adsorção. A diferença entre os
SRWHQFLDLV GH SLFR ǻ(p = Epa - Epc), de 0,106 V,
(0,059/n) e a razão entre as correntes de pico (Ipa/Ipc)
de 0,55, juntamente com o deslocamento dos
potenciais de pico com o aumento da Q indicam um
processo redox quasi-reversível. Considerando que
um elétron está envolvido no processo redox, o
FRHILFLHQWH GH WUDQVIHUrQFLD GH HOpWURQV Į  ,44)
foi calculado pela inclinação (b/2 onde b é a
inclinação de Tafel (-57ĮQ) GDUHODomROLQHDU
entre o Epc e o logQ (Epc = 0,063 + 0,067 logQ).
Calculou-se o potencial condicional formal (E0¶ 
pela equação E¶= Epa ± Į (pa-Epc). Pela interseção
da relação linear entre E¶ e pH (E¶= 0,349 0,023pH), obteve-se um potencial padrão
(E0Cu(II)/Cu(I)) de 0,346 V.
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Fig. 3. Voltamogramas de pulso diferencial em 10
mL de tampão fosfato, pH 7,0, com adições
sucessivas de solução padrão de Cu(II) 1,0 x 10-3
mol L-1. Ei = 0,60 V; Ef = -0,10 V, amplitude de
pulso = 50 mV, Q = 50 mV s-1, Eletrodo de trabalho:
Eletrodo de ouro modificado com o peptídeo
derivado da proteína príon, Eletrodo de referência:
Ag/AgCl (3 mol L-1).
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em 0,20 V, correspondente a redução do Cu(II)
adsorvido no biossensor, que é proporcional à
concentração de íons Cu(II) na célula eletroquímica,
podendo ser utilizado na detecção e quantificação de
íons Cu(II) em matrizes alimentares. A curva
analítica apresentou a equação Ipc (µA) = 0,83 + 1,0
x 106 [Cu(II)] (r = 0,999) e linearidade entre 5,0 x
10-7 a 6,5 x 10-6 mol L-1 com LD = 7,1 x 10-9 mol L1
.

O eletrodo de ouro modificado com o peptídeo
CVNITKQHTVTTT apresentou boa sensibilidade e
repetibilidade e baixos limites de detecção e
quantificação; possibilitando a sua aplicação em
matrizes alimentares e ambientais, quanto à
detecção e quantificação de íons Cu(II) por DPV.
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Fig.2. Voltamogramas cíclicos obtidos para o
eletrodo de Au modificado com o peptídeo após a
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Ei = -0,60 V, Ew = 0,60 V, Q = 100 mV s-1, Eletrodo
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Resumo
A imunointeração de proteínas em solução (anticorpo) com suas proteínas complementares (antígeno)
imobilizadas em uma superfície nanoestruturada leva a variações no índice de refração, na espessura ou na
constante dielétrica da camada imobilizada. Tais propriedades podem ser exploradas no desenvolvimento de
imunossensores eletroquímicos. A espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) é uma técnica útil para
caracterizar a formação de filmes sobre transdutores metálicos e como método de detecção de biomoléculas.
Desta forma, são apresentados resultados parciais da interação entre proteína recombinante de M. bovis e
anticorpos contra TB por EIE, analisando o comportamento eletroquímico do par redox [Fe(CN)6]-3/-4.
Palavras-chave: Imunossensor nanoestruturado, detecção de biomoléculas, proteína recombinante,
tuberculose bovina.
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Introdução

(com um peso molecular maior que 1,5kDa),
denominado antígeno, e tem uma afinidade
específica por este antígeno. A imunointeração de
proteínas em solução com suas proteínas
complementares imobilizadas em uma superfície
leva a variações, por exemplo, no índice de refração,
na espessura e na constante dielétrica da camada
imobilizada. Estas propriedades são exploradas em
biossensores
ópticos,
eletroquímicos
e
piezoelétricos [1].
O biossensor por impedância eletroquímica
permite o monitoramento quantitativo e qualitativo
de proteínas, bactérias ou outros patógenos, pela
medida de mudanças nas propriedades capacitivas e
resistivas de um meio ou de eletrodos. Essa técnica
é sensível a fenômenos interfaciais. A interação
analisada pelo biossensor é semelhante à do tipo que

A detecção de proteínas e peptídeos,
específicos, no plasma ou soro (em concentrações
não usuais) pode ser um diagnóstico precoce de
certas doenças que acometem humanos ou animais.
Então, um método que seja capaz de avaliar
proteínas e peptídeos diretamente em uma amostra
e, ainda, sem qualquer pré-tratamento ou separação,
é extremamente vantajoso. Esta detecção direta
pode ser baseada em métodos que fazem uso de
interação específica de proteínas, por exemplo, uma
proteína recombinante de Mycobacterium bovis,
bactéria que causa a tuberculose bovina (TB) com
anticorpos contra a mesma doença.
Os anticorpos são proteínas, presentes no
plasma, produzidas devido a uma resposta
imunológica à presença de uma substância estranha
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é atualmente empregada no ELISA (Enzyme-Linked
Immunosorbent Assays), técnica eficiente, no
entanto cara, demorada e com um razoável nível de
interações inespecíficas que levam a resultados
falso-positivos ou falso-negativos [2-6].
As nanopartículas são aplicadas na
construção de biossensores, por mostrarem
resultados muitos interessantes no incremento da
resposta [7]. As nanopartículas realçam os sinais em
muitas aplicações devido à suas propriedades
eletrônicas, fotônicas e catalíticas únicas. A
interação específica entre moléculas alvo e
conjugado nanopartícula-anticorpo induz alterações
das propriedades elétricas tais como resistência e
capacitância, que podem ser representadas como
mudanças na impedância. Além disso, são fáceis de
preparar, têm boa biocompatibilidade e área
superficial relativamente elevada. Proteínas
adsorvidas diretamente sobre superfícies metálicas
de maior dimensão usualmente são desnaturadas e
perdem sua bioatividade, ao contrário do que ocorre
quando adsorvidas em nanopartículas de ouro [8, 9].

ao eletrodo de trabalho uma onda senoidal com
10mV de amplitude e um potencial de 220mV vs.
Ag/AgCl KCl 3,0 molL-1, em uma faixa de
frequência de 0,1 a 104Hz com 10 pontos por
década [11].
Resultados e discussão
A superfície do eletrodo de ouro, em cada
estágio de modificação, foi caracterizada utilizando
a EIE. O comportamento eletroquímico do par redox
[Fe(CN)6]-3/-4 foi investigado. A Fig. 1(A) mostra os
diagramas de Nyquist da superfície do ouro sem
modificação, modificada com MPTS e depois com
AuNPs, com a imobilização da proteína AgTB e
após a interação AgTB-AcTB. Foi observado que
cada etapa de modificação do eletrodo altera as
propriedades eletroquímicas da superfície.
O eletrodo de ouro limpo (EL) exibiu um
comportamento aproximadamente retilíneo, que é
característica de um processo eletroquímico
controlado por difusão. Quando o eletrodo foi
modificado como MPTS, a cinética de transferência
de elétrons foi perturbada e observa-se o
aparecimento de uma parcela representada por um
semicírculo no espectro, indicando a formação de
uma camada de bloqueio para a difusão da espécie
eletroativa até a superfície do eletrodo. As AuNPs
ancoradas no filme exercem um importante papel na
transferência eletrônica e a resistência fica bem
próxima daquela do eletrodo sem modificação. As
AuNPs agem como minúsculos centros de
condução. A resistência à transferência eletrônica é
novamente observada com a imobilização do
antígeno (AgTB), indicando que a proteína está
adsorvida na superfície das AuNPs bloqueando estes
sítios de condução eletrônica.
A EIE é uma técnica sensível a fenômenos
interfaciais. Sendo assim, a ligação entre o antígeno
e o anticorpo é evidenciada pelo novo aumento da
resistência à transferência eletrônica. A aplicação do
imunossensor resultou na detecção específica de
anticorpos contra tuberculose bovina (AcTB)
presentes em soro reconhecidamente positivo. A
especificidade do imunossensor foi testada
utilizando
soro
reconhecidamente
negativo
(ausência de anticorpos específicos contra
tuberculose bovina). Os gráficos na Fig.1(B)
mostram que nenhuma variação significativa de
resistência à transferência eletrônica foi observada
quando o imunossensor foi testado em soro
negativo.

Materiais e métodos
Um eletrodo limpo foi imerso em um sol
previamente hidrolisado do precursor 3mercaptopropil-trimetoxisilano (MPTS) por 30
minutos e enxaguado com etanol e água deionizada.
Então, o eletrodo Au/MPTS foi imerso em
nanopartículas de ouro (AuNPs), protegido da luz,
por 5h a 4ºC. Em seguida, o eletrodo
Au/MPTS/AuNPs foi enxaguado com água
deionizada e exposto a 150µL de antígeno (proteína
recombinante) AgTB 5,0µgmL-1 em tampão fosfato
salino (PBS) 10mmolL-1 (pH 7,2) por
aproximadamente 15h a 4ºC [10]. O eletrodo
resultante Au/MPTS/AuNPs/AgTB foi enxaguado
com PBS e exposto a 150µL de albumina de soro
bovino (BSA) 5,0µgmL-1 por 30 minutos a
temperatura ambiente e enxaguado com PBS. E por
fim, o eletrodo foi exposto a 150µL de soro bovino
reconhecidamente positivo ou negativo para
tuberculose bovina, diluído em PBS, por 30 minutos
a 37ºC. Em seguida, o imunossensor Au/MPTS/
AuNPs/AgTB/AcTB foi enxaguado com PBS.
As medidas de impedância foram realizadas
em um potenciostato/galvanostato AUTOLAB
PGSTAT 128N, da Metrohm Autolab, controlado
pelo software EcoChemie B.V., FRA (v. 4.9.005)
para aquisição de dados. As análises dos espectros
de impedância e a simulação dos circuitos
equivalentes foram feitas com o auxílio do software
EcoChemie B.V, NOVA (v. 1.6.005). Foi aplicada
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Figura 1: Gráficos de Nyquist (A) obtidos para o eletrodo
de ouro em diferentes etapas do processo de montagem e
(B) obtidos após aplicação do imunossensor para análise
de soros reconhecidamente positivos ou negativos para
tuberculose bovina, em solução 2,5 mmol L-1 de
[Fe(CN)6]-3/-4 em PBS pH 7,2 e KCl 0,1 mol L-1 [11].

Conclusões
A EIE tem se mostrado adequada para
acompanhar as etapas de modificação do eletrodo e,
também, como método de detecção de proteínas.
Até o momento, os resultados mostraram que a
proteína recombinante imobilizada manteve sua
atividade biológica, respondendo especificamente a
anticorpos contra tuberculose bovina nos soros
analisados, indicando que o imunossensor
desenvolvido apresenta potencial para aplicações
futuras em diagnóstico laboratorial dessa e de outras
doenças que acometem bovinos.
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Resumo
Um biossensor amperométrico para detecção de enterotoxina estafilocócica A (SEA) em alimento a partir da
técnica de automontagem foi desenvolvido. Proteína A oriunda de Staphylococcus sp. foi utilizada na
orientação do anticorpo primário contra SEA. Um sistema sanduíche foi montado sobre superfície de ouro e
a resposta foi avaliada por cronoamperometria. O biossensor apresentou uma boa linearidade (r = 0.99) na
faixa de concentração de 30 a 160 µg mL-1 de SEA e limite de detecção e quantificação de 33,9 e 112 ng
mL-1 , respectivamente.
Palavras-chave: Biossensor, monitoramento, contaminante biológico, detecção, intoxicação alimentar
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exoproteínas capazes de provocar intoxicações, a
partir da ingestão da toxina pré-formada nos
alimentos [1]. Entre as enterotoxinas estafilocócicas,
a enterotoxina tipo A (SEA) é uma das mais
importantes envolvidas nos casos de intoxicação
alimentar.
No que se refere a detecção de enterotoxinas
estafilocócicas em alimentos, principalmente em
amostras de leite e derivados, a análise é feita por
meio de kits baseados em princípios de métodos
imunológicos: ensaio imunoenzimático (ELISA),
imunodifusão e aglutinação em látex [2]. Estes kits
são, geralmente, importados e possuem custo
elevado, fato que inviabiliza muitas vezes o uso
rotineiro em laboratórios e indústrias. Sendo assim,
as análises microbiológicas são voltadas,

Introdução
As doenças transmitidas por alimentos constituem
um problema crescente de saúde pública e o
monitoramento de micro-organismos tem sido um
instrumento de grande importância na gestão e
controle dos riscos potenciais a saúde humana.
No Brasil, as intoxicações alimentares, apesar de
freqüentes, principalmente, em alimentos de
produção artesanal, são pouco notificadas em
relação ao número de pessoas acometidas e aos
agentes etiológicos.
O gênero Staphylococcus é responsável por
aproximadamente 45% das toxinfecções no mundo.
Entre as bactérias do gênero, algumas cepas de S.
aureus produzem uma grande variedade de
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principalmente, para detecção do patógeno produtor
das enterotoxinas (Staphylococcus sp), apesar da
possibilidade de se encontrar as enterotoxinas no
alimento após a eliminação do patógeno.
De uma forma geral, os métodos convencionais de
detecção de patógenos, transmitidos por alimentos,
são realizados a partir da identificação
microbiológica e bioquímica dos micro-organismos.
Porém, os maiores inconvenientes dos métodos
convencionais são o trabalho árduo, o tempo
consumido nas análises e o custo que envolve todo
o processo, desde preparação da amostra até a
identificação do micro-organismo. Uma forma de
minimizar estes impactos na segurança dos
alimentos seria através do uso de novos dispositivos
para detecção de contaminantes biológicos.
Os biossensores são dispositivos bioeletrônicos que
representam uma ferramenta alternativa de custo
baixo, reprodutibilidade e sensibilidade alta, tempo
de resposta relativamente rápido e possibilidade de
miniaturização para a detecção de microorganismos em alimentos. Tais características os
qualificam como dispositivos com elevado potencial
comercial.
Este trabalho teve o objetivo de desenvolver um
imunossensor amperométrico a partir da
modificação de superfície de ouro para detecção de
enterotoxina estafilocócica tipo A (SEA) em
amostras de queijo do tipo Coalho.

solução piranha (1:3 - H2 O2:H2SO4 ) por 3 minutos e
limpeza eletroquímica por 25 varreduras sucessivas
em solução de H2SO4 0,5 M na janela de potencial
de 0 a 1.5 V.
A montagem do biossensor foi conduzida
empregando a técnica de automontagem com tiol e
imobilização de proteína A para orientação do
anticorpo primário. Eletrodo de ouro foi imerso em
solução de 10 mM de cisteamina por 3h seguida
pela etapa de imobilização de proteína A oriunda de
Staphylococcus sp. A imobilização da proteína A
sobre a monocamada de tiol foi avaliada por três
diferentes métodos de imobilização utilizando:
glutaraldeído 2,5% (1h), adsorção física (1h) e
ativação dos grupos carboxílicos da proteína A por
meio de incubação em solução de EDC (2 mM) e
NHS (5 mM). Posteriormente, o eletrodo
modificado com tiol e proteína A foi incubado em
solução de anti-SEA (100 mg mL-1) overnight. Em
seqüência, sítios livres do imunossensor foram
bloqueados com BSA 1% por 1h. A incubação do
eletrodo em solução de SEA (1 mg L-1, tampão PBS
pH 7,4) e de anticorpos marcados com peroxidase (1
mg mL-1) foi realizada por 1 hora/etapa. Após cada
passo de imobilização o eletrodo foi lavado com
tampão PBS pH 7,4.
As medidas eletroquimicas foram realizadas em
uma célula de 10 mL contendo 0,1 M de PBS (pH
7,4). Empregou-se um sistema eletroquímico de três
eletrodos utilizando referência de Ag/AgCl e fio
helicoidal de platina como auxiliar. A resposta
amperométrica foi gerada a partir da reação da
peroxidase com 100 µM de peróxido de hidrogênio
na presença de 60 µM de hidroquinona. A resposta
analítica foi determinada por polarização do
eletrodo a -50 mV. Estudos de voltametria cíclica
foram realizados para caracterizar as etapas de
imobilização nas condições de velocidade de 100
mV s-1 com potencial de varredura de -0,4 a 0,7 V
em solução de K3[Fe(CN)6] 4 mM com KCl 1 M. As
medidas foram realizadas em potenciostato/
Autolab/PGSTAT12 com o software GPES (Eco
Chemie).

Materiais e métodos
Para a obtenção da enterotoxina estafilocócica tipo
A, cepa de S. aureus enterotoxigênico foi cultivada
em caldo BHI a 37°C por 48 h. A produção das
enterotoxinas foi avaliada pelo método de
membrana sobre ágar descrito por Hallender [3].
Os anticorpos contra enterotoxina tipo A foram
fornecidos pela Fundação Ezequiel Dias e marcados
com peroxidase (HRP) [4]. A concentração dos
anticorpos marcados com peroxidase foi de 30 µg
mL-1.
Amostras de queijo artesanal tipo Coalho foram
homogeneizadas em 0,85% de solução de NaCl na
razão 1:1 (p/v) e centrifugadas a 9.000 x g por 30
min. a 4°C. As amostras de queijo Coalho foram
avaliadas previamente quanto a presença de
enterotoxinas utilizando kit comercial SET-RPLA
test (Oxoid ®).
Para a construção do imunossensor, primeiramente,
foi realizada a limpeza de eletrodo de ouro (Ø =
0,025 cm2) por polimento mecânico da superfície
com alumina (0,3 µm); banho ultrasônico em
solução de etanol por 5 minutos; imersão em

Resultados e discussão
A Fig. 1a indicou um pico catódico mais resoluto e
menor corrente capacitiva na resposta do
imunossensor que empregou o método de
imobilização com EDC/NHS. Assim, este método
de imobilização foi utilizado para os ensaios
subseqüentes. A estabilidade das ligações das
biomoléculas do biossensor após ativação do grupo
carboxílico da proteína A com EDC/NHS mostrou
um coeficiente de variação de 0,33% após 50 ciclos
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de varredura indicando uma boa estabilidade do
biosistema.
Cada etapa de construção do imunossensor foi
caracterizada por voltametria cíclica em solução de
4 mM K3[Fe(CN)6] e 1 M KCl. De acordo com a
Fig. 1b, uma diminuição na corrente-resposta é
observada no decorrer da montagem do
imunossensor relacionada ao aumento do
impedimento da reação redox [Fe(CN)6]-3/[Fe
(CN)6]-4 próximo a superfície do eletrodo.
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Fig. 2. (2a) Curva de calibração para concentrações de SEA.
Avaliação do biossensor em amostras de queijo contaminadas e
não contaminadas. (2b) Resposta do biossensor em solução PBS
pH 7,4 contendo 60 µM de hidroquinona e 100 µM de H2O 2.
Eapl= -50 mV.
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Conclusões
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O biossensor construído apresentou resultados
bastante satisfatórios na detecção de enterotoxina
estafilocócica, inclusive em amostras reais de queijo
do tipo Coalho. A presente metodologia poderá ser
utilizada em dispositivos portáteis com eletrodos
descartáveis visando futura aplicação comercial da
tecnologia.
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Fig. 1. (1a) Voltametria cíclica do biossensor para três métodos
de imobilização da proteina A: (a) adsorção física, (b) uso de
glutaraldeído, (c) EDC/NHS em tampão PBS pH 7.4 contendo
60 µM hidroquinona and 100 µM H 2O2. (1b) Voltamogramas
cíclicos em solução K3[Fe(CN)6 ] 4 mM com KCl 1 M após
cada etapa de construção do biossensor: (a) automontagem com
cisteamina; (b) proteína A; (c) BSA; (d) anticorpo primário; (e)
SEA; (f) anticorpo secundário marcado com HRP.

Agradecimentos
CNPq, FINEP, EMBRAPA, FUNCAP, CAPES

Referências
1. Veras, J.F.; Carmo, L.S.; Tong, L.C.; Shupp, J.
W.; Cummings, C.; Santos, D.A.; Cerqueira,
M.M.O.P.; Cantini, A.; Nicoli, J.R.; Jett, M.A. Int J
Infect Dis, 2008, 12, 410.
2. Pereira, V.; Lopes, C.; Castro, A.; Silva, J.;
Gibbs, P.; Teixeira, P. Food Microbiol. 2009, 26,
278.
3. Hallander, H.O. Acta Pathol. Microbiol. Scand.
1965. 63, 299.
4. Avrameas, S. Coupling of enzymes to proteins
with glutaraldehyde. Immunochemistry, (1969), 6,
43.

O biossensor apresentou boa linearidade (r = 0,99)
na faixa de concentração de 30 a 160 µg mL-1 de
SEA (Fig. 2a). O limite de detecção encontrado foi
de 33,9 ng mL-1 e limite de quantificação foi de 112
ng mL-1. O desempenho do biossensor em amostras
reais de queijo coalho também foi avaliado. De
acordo com a Fig. 2b o biossensor foi capaz de
distinguir amostras de queijo contaminada com
SEA e não contaminada. Este resultado indicou o
grande potencial de uso do biossensor para detecção
de SEA em alimentos.
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Resumo
O objetivo desse trabalho foi funcionalizar microcantilevers com uma camada sensível de polianilina no
estado de oxidação esmeraldina como um dispositivo sensitivo a umidade. As superfícies funcionalizadas
foram caracterizadas pelas técnicas de microscopia de força atômica (AFM) e microscopia eletrônica de
varredura (MEV). Por meio das imagens de AFM foi possível observar uma morfologia granular e uniforme,
podendo-se avaliar que houve uma boa absorção dos filmes fino de polianilina sobre a superfície do
microcantilever. Observou-se também por MEV a deposição de nanofibras sobre a superfície do
microcantilever. Os resultados mostraram que o sensor de microcantilever foi sensitivo e reversível a
mudança de umidade relativa.
Palavras-chave: sensor de microcantilever, funcionalização, umidade, polianilina
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coating e aplicar na detecção de umidade, por
intermédio do deslocamento da haste bimaterial
(Silício/polianilina). As superfícies funcionalizadas
foram caracterizadas pelas técnicas de microscopia
de força atômica (AFM) e microscopia eletrônica de
varredura (MEV). A resposta do sensor de
microcantilever foi avaliada por intermédio da
deflexão da haste, utilizando o sinal do AFM, em
diferentes umidades relativas.

Introdução
Nas últimas décadas tem havido um
crescente interesse para o controle e o
monitoramento de vapores químicos e de umidade
com baixos limites de detecção. Neste contexto, os
sensores baseados em microcantilevers, usados em
microscopia de força atômica (AFM) [1],
apresentam-se como dispositivos miniaturizados e
extremamente sensitivos [2]. Esses sensores podem
ser aplicados em diversas áreas, no controle de
processos industriais, controle ambiental [3], na
investigação médica e farmacológica, biotecnologia,
agricultura, entre outras.
O objetivo desse trabalho foi funcionalizar
microcantilevers com uma camada sensível de
polímero condutor por meio da técnica de spin-

Materiais e métodos
A polianilina foi obtida por meio da síntese
interfacial, na qual a polimerização ocorre na
interface entre duas fases líquidas e imiscíveis, cada
uma contendo um reagente, conforme descrito por
Medeiros [4]. A solução de polianilina (desdopada)
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obtida da síntese interfacial foi depositada sobre a
superfície do microcantilever, por meio da técnica
de spin-coating. Posteriormente, os sensores de
microcantilevers foram secos em dessecador a
vácuo por 12 horas, em temperatura ambiente e
dopados com HCl (1M).
Os microcantilevers de silício utilizados
foram adquiridos comercialmente (NT-MDT),
apresentando uma frequência de ressonância de 417 (± 13) kHz e constante de mola de 0,063-0,13
N/m.
Os filmes de polianilina depositados sobre a
superfície de silício foram caracterizados em
relação à morfologia e rugosidade por meio da
técnica de AFM e MEV.
A deflexão dos sensores foi medida em
voltagem no fotodetector do AFM (Dimension V), a
qual foi convertida em nanômetros após a obtenção
do valor de sensitividade do sistema.
A umidade relativa foi obtida em uma
câmara vedada acoplada ao AFM, onde o gás de
nitrogênio seco e gás úmido (nitrogênio borbulhado
em água) foram inseridos a uma vazão de 200
mL/min. A temperatura da câmara foi mantida
constante a 20°C para obtenção dos valores de
deflexão a diferentes umidades. A Figura 1
demonstra uma representação esquemática da
deflexão dos sensores de microcantilevers
funcionalizados com filme fino de polianilina.

rugosidade,
enquanto
que
a
funcionalizada foi de 133 (± 1,0)nm.

a

superfície

b

b

Fig. 2: Imagens topográficas em 2D de 100 µm2: a)
superfície de silício e b) filme de polianilina
depositado sobre o microcantilever.
Através da MEV pode-se avaliar que houve
uma boa adsorção do filme de polianilina sobre a
superfície (Fig. 3). Observou-se a presença
nanofibras sobre a superfície do microcantilever,
sendo estas bastante promissoras na fabricação de
sensores, pois, uma vez que estas fibras apresentam
uma área superficial elevada, pode haver um
aumento significativo na área de interação dos
sensores de microcantilever funcionalizado com o
analito de interesse.

Fig.
1:
Representação
esquemática
do
microcantilever funcionalizado com polianilina
respondendo a umidade relativa (deflexão).

Resultados e discussão
Foram realizadas imagens topográficas (Fig.
2), da superfície de silício com e sem deposição dos
filmes de polianilina. Por meio das imagens
topográficas obtidas com a AFM em uma área de 5
!m x 5 !m foi possível observar uma morfologia
granular, na qual a polianilina formou uma camada
uniforme, sendo que a superfície do microcantilever
sem funcionalização apresentou 2,02 (± 0,3) nm de

Fig. 3: Imagem da funcionalização da superfície do
microcantilever obtida com o MEV (resolução de
100 nm).
A resposta dos sensores foi avaliada na faixa
de 20 a 70 % de umidade relativa (UR), durante
sucessivas ciclagens entre os gases seco e úmido.
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Pode-se
observar
que
os
sensores
de
microcantilevers funcionalizados com polianilina
foram sensitivos e reversíveis a mudança de UR nas
ciclagens
realizadas.
A
sensitividade
e
reversibilidade obtidas foram de 2588 % (± 372,8) e
98,96 % (± 0,9), respectivamente.
A sensibilidade obtida pelos sensores em
relação a UR em uma faixa linear (~50 %)
(deflexão/umidade de mudança de umidade) foi
87,42 nm/UR.

[3] R.M. Oliveira; M.C.A. Nono; C. Kuranaga;
M.Wada Materials Science Fórum, 2006, 530, 414420.
[4] Medeiros, E.S. Tese de Doutorado Universidade
Federal de São Carlos, 2006.
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Fig. 4: Deflexão dos sensores de microcantilevers
funcionalizados com polianilina a UR.

Conclusões
Foi possível funcionalizar a superfície dos
microcantilevers com filme fino de polianilina,
obtendo-se uma morfologia granular e uniforme.
Estes sensores funcionalizados com uma camada
sensitiva de polianilina proporcionaram uma alta
sensitividade a UR. Deste modo, esses sensores de
microcantilever podem ser utilizados em aplicações
comerciais, tais como na agricultura, no controle
ambiental, entre outros setores.
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Capítulo 2
Projeto Componente 3: Filmes, Revestimentos e Embalagens
Funcionais para Alimentos
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Aplicação da Ressonância Magnética Nuclear no domínio do tempo e
análise exploratória de peras revestidas com filmes a base de zeínas
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Projeto Componente: PC3
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Resumo
Neste trabalho foram utilizados filmes comestíveis a base de zeínas para o recobrimento de peras com o
objetivo de se aumentar o seu tempo de prateleira. A utilização de DT-RMN mostrou-se uma técnica rápida e
eficiente para acompanhar o processo de maturação das peras e indicou, assim como a análise por perda de
massa, que as peras revestidas apresentaram maior tempo de prateleira.
Palavras-chave: (filmes comestíveis, RMN de campo baixo, sequência de pulsos CPMG)
Publicações relacionadas
J. A. Scramin; D. Britto; L. A. Forato; R. Bernardes-Filho; L. A. Colnago; O. B. G. Assis Inter. J. Food Sci.
and Techn. 2011, 46, 2145.

Introdução

Materiais e métodos

O mercado internacional de frutas tropicais
apresenta perspectivas de crescimento, o que
direciona a fruticultura como um dos segmentos
mais importantes na agricultura brasileira que
corresponde a 25% do valor da produção agrícola
nacional. A perda da produção total de frutas na
pós-colheita pode atingir entre 20% e 30%, pois
nesta etapa as frutas estão maduras e, portanto, mais
frágeis [1]. O recobrimento das frutas com filmes
comestíveis pode ser uma boa alternativa para
melhorar sua conservação quando submetidas a
choques ou situações que possam acelerar a
deterioração [2]. O objetivo deste estudo teve a
finalidade de monitorar, por ressonância magnética
nuclear no domínio do tempo (DT-RMN), peras
revestidas com filmes comestíveis a base de
proteínas de reserva do milho, denominadas zeínas.

As peras foram recobertas com filmes comestíveis a
base de zeínas na concentração de 4 % em massa e
solubilizadas em etanol 70%. O agente plastificante
usado foi o ácido oléico na proporção de 0,25% em
massa.
As peras foram mergulhadas na solução por
aproximadamente 2s e o solvente evaporado
naturalmente para se obter a cura do filme sobre as
frutas.
O equipamento utilizado para as a obtenção dos
sinais de DT-RMN foi um espectrômetro de RMN
Flora (SpinLock, Córdoba, Argentina) com campo
magnético de 0,23 T, que opera na frequência de 9
MHz para núcleos de hidrogênio. As medidas de
tempo de relaxação transversal (T2) foram realizadas
utilizando a sequência de pulsos Carr-PurcellMeiboom-Gill (CPMG).
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O principal fator analisado foi a influência do
grau de maturação no tempo de relaxação para
pêra sem revestimento e revestida. Nas análises
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Resultados e discussão

foram observadas duas medidas de tempos de
relaxação distintas e foi proposto que há dois
compartimentos principais que contém água sendo
eles o vacúolo e o citoplasma. No vacúolo, que
ocupa a maior parte da célula, se encontram os
valores com maior tempo de relaxação transversal
(T2vac) e no citoplasma se encontram os menores
valores (T2cit), podendo ser incluídas as frações de
água da região intracelular e/ou da parede celular.
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Para avaliar a eficácia do revestimento das frutas
com os filmes comestíveis foi efetuada uma análise
exploratória multivariada utilizando a análise de
componentes
principais
(PCA,
principal
componente analysis). Com o auxílio da Fig. 1a
pode ser verificado o gráfico para os scores
(amostras) para amostras de peras in natura
avaliadas com sinais de DT-RMN no decorrer de
quatro dias consecutivos. Com estes dados pode ser
verificado claramente que as frutas no quarto dia
estavam bem diferentes daquelas dos outros dias
com aproximadamente 100 % da variância
explicada nas componentes principais (PC) 1 e 2.
No quarto dia de testes o estágio de
amadurecimento estava bem avançado. Este mesmo
fato não ocorre para aquelas que foram revestidas
com filmes comestíveis comparando-se com o
gráfico da Fig. 1b. As amostras revestidas
apresentam a tendência de ficarem mais agrupadas
do que aquelas sem revestimento. Este fato leva a
inferir que os filmes comestíveis à base de zeínas
foram eficazes em retardar o amadurecimento das
frutas sob estudo. Estes dados foram compatíveis
com o acompanhamento de perda de massa (Fig. 2).
Nesta figura se verifica que as peras revestidas
sofreram menor perda de massa do que aquelas não
revestidas.
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Fig.1. Gráficos para os scores (amostras) para as
amostras de pera sem resvestimento (a) e com
revestimento (b).
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Fig.2. Relação de perda de massa das peras.
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Conclusões
O uso de RMN de campo baixo mostrou-se uma
técnica rápida e eficiente para acompanhar o
processo de maturação das peras e mostrou com
clareza a eficiência dos revestimentos destes frutos
com filmes finos a base de zeínas. As nossas
perspectivas são minimizar o amadurecimento dos
frutos e otimizar a etapa pós-colheita. A próxima
etapa será obter imagens por RMN para
complementar estes estudos.
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Análise da ação de filmes de quitosana e micro/nano partículas de
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Resumo
3! B.7-2,(+(! C! .%! %(-/'7(D! %.7-2! 52+E/5792! )/D2! ,/.! /F/7-2! (+-7&(5-/'7(+2! /! )/D(! 5()(579(9/! 9/! F2'%('!
F7D%/,>! @2%! 2! 7+-.7-2! 9/! %/DE2'('! (,! )'2)'7/9(9/,! 7+7&792'(,! 9/! 5'/,57%/+-2! &(5-/'7(+2G! /,-.92,! 52%! (!
7+52')2'(012! 9(! )'H)2D7,! /! -(%&C%! 9/! )('-I5.D(,! +(+2/,-'.-.'(9(,! 9/,,(! %(-C'7(! )'7%(! (2,! F7D%/,! 9/!
B.7-2,(+(!F2'(%!'/(D7J(92,!)('(!2&,/'K('!2!52%)2'-(%/+-2!9/,,/,!+2K2,!F7D%/,>!3!)'H)2D7,!-(%&C%!)2,,.7!
/F/7-2! 52+-'(! &(5-C'7(,! &(,-(+-/! 52+E/5792G! ,/+92! (%)D(%/+-/! .-7D7J(92! /%! 7+9L,-'7(,! F('%(5M.-75(,! /!
52,%C-75(,>! N! 2&;/-7K2! C! 5E/4('! +.%(! 52%&7+(012! B./! F(K2'/0(! (! 5()(579(9/! 7+7&7-H'7(! 92! 5'/,57%/+-2!
&(5-/'7(+2! .-7D7J(+92! 52+5/+-'(0O/,! (9/B.(9(,! 9/! B.7-2,(+(! /! )'H)2D7,! )('(! ()D75(012! /%! '/K/,-7%/+-2! 9/!
(D7%/+-2,!PF'.-(,G!)2'!/Q/%)D2R!B./!,/;(!/F757/+-/!,/%!(D-/'('!,.(!52'!/!,(&2'G!&/%!52%2!+12!)'/;.975('!(,!
)'2)'7/9(9/,!F7D%24M+57(,!9(!B.7-2,(+(!)/D(!(97012!9(!)'H)2D7,>!
!
Palavras-chave: S7D%/,!52%/,-IK/7,G!B.7-2,(+(G!)'H)2D7,!
!
Publicações relacionadas
82<G!T>!@>!U!V'7--2G!W>!U!3,,7,G!N>!V>!8>!>!3!'/K7/X!2F!-E/!(+-7%75'2&7(D!(5-7K7-<!2F!5E7-2,(+>!?2DI%/'2,!PY12!
@('D2,>!*%)'/,,2RG!K>!#ZG!)>!"[#\"[]G!"^^Z>!!
!
V'7--2G! W>! U! @/D7! 82<G! T/;(+/! U! @(%)(+(! S7DE2G! Y/'472! ?(.D2! U! 3,,7,G! N97D72! V>! 8>! >! _.(-/'+('<! Y(D-,! 2F!
@E7-2,(+`!a7,-2'<G!3+-7%75'2&7(D!S/(-.'/,G!(+9!?'2,)/5-,>!*+-/'+(-72+(D!b2.'+(D!2F!@('&2E<9'(-/!@E/%7,-'<G!
K>!"^##G!)>!#\#"G!"^##>!
252''/! +(! +(-.'/J(G! 52%.%/+-/! 2&-792! K7(!
9/,(5/-7D(012! 9(! B.7-7+(! /%! %/72! (D5(D7+2G! .%!
(&.+9(+-/! ,.&)'29.-2! 9(! 7+9L,-'7(! )/,B./7'(>! $D(!
C! 52%)2,-(! )2'! 52\)2DI%/'2,! 52%! K6'7(,! F'(0O/,!
9/! .+79(9/,! (5/-7D(9(,! 52%! /,-'.-.'(! &6,75(!
)2D7dP#! ĺ! [R\ȕ\"\(%7+2\"\972Q7\W\4D.52,/e! /!
()'/,/+-(%!&2(!5()(579(9/!9/!F2'%(012!9/!F7D%/,!
/,-6K/7,!/!52%!&2(!)D(,-7579(9/!d#e>!
3! (-7K79(9/! (+-7%75'2&7(+(! 9/,,(! F(%ID7(! 9/!
)2DI%/'2,! ;6! C! 52+E/579(! (! &2%! -/%)2! d"GAeG!
,/+92! (! B.7-7+(G! (! B.7-2,(+(! /! ,/.,! 9/'7K(92,!
97K/',2,G! -/,-(92,! 52+-'(! 97F/'/+-/,! 4'.)2,! 9/!
%75'2'4(+7,%2,! ,/%)'/! 52%! '/,.D-(92,! )2,7-7K2,!
d[Gfe>! 3! B.7-2,(+(! )2,,.7! H-7%(! )'2)'7/9(9/!

Introdução
3! )'/25.)(012! 52%! (! ,(L9/! /! (! .-7D7J(012! 9/!
%(-C'7(,! )'7%(,! +(-.'(7,! C! 2! F252! 9/,,/! 7+I572! 9/!
,C5.D2! cc*>! 3)H,! 9C5(9(,! 9/! .-7D7J(012! 9/!
%(-C'7(,! ,7+-C-752,G! 9/F/+,2'/,! (4'I52D(,! /!
%(-/'7(7,! (D-(%/+-/! )2D./+-/,G! ,.'47.! (!
52+,57/+-7J(012! %.+97(D! )('(! )'/,/'K(012! 92!
%/72! (%&7/+-/! /! .-7D7J(012! 9/! )'29.-2,! 9/! F2+-/!
'/+2K6K/D! /! &729/4'(96K/7,>! @2%! 4'(+9/!
)2-/+57(D! 9/! ()D75(012! (! )'H)2D7,! C! %.7-2!
52+E/579(! )2'! ,.(! (012! &(5-/'7579(! )29/!
52+-'7&.7'! 52%! (! 52+,/'K(012! 9/! (D7%/+-2,!
E2'-7F'.-7,! 7+7&7+92! 2! 9/,/+K2DK7%/+-2! 9/!
)(-H4/+2,>! _.7-2,(+(! C! .%! )2D7,,(5('I9/2! B./!

Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, 16 a 18 de abril de 2012
108

VI Workshop da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

!
-+.+/#0A.#&/! ENNH=! b&%! &! &5K10#7&! 21! %1$:&.+.! +/!
-.&-.#12+21/! +)0#%#*.&5#+)+/! 2&/! "#$%1/! 21!
?3#0&/+)+! "&#! +*.1/*1)0+2&! -.8-&$#/! )+!
*&%-&/#;<&! 2&/! "#$%1/! 21! ?3#0&/+)+=! I! -.8-&$#/!!
"&#!+2#*#&)+2+!)+!"&.%+!21!)+)&-+.06*3$+/=!

"#$%&'()#*+,! -&.! #//&! 01%! /#2&! %3#0&! 14-$&.+2+!
*&%&!%1%5.+)+/!1!-1$6*3$+/,!-.#)*#-+$%1)01!-+.+!
&! .171/0#%1)0&! 21! -.&230&/! +'.6*&$+/! 1%!
-.&*1//&/!!-8/9*&$:1#0+!*&%&!1%5+$+'1)/!1!&30.&/!
%1#&/! 21! /1-+.+;<&=! >#$%1/! 21! ?3#0&/+)+! &50#2&/!
-&.! casting! +! -+.0#.! 21! /&$3;@1/! A*#2+/! 0(%! /#2&!
*+.+*01.#B+2&/! ?3+)0&! C/! /3+/! -.&-.#12+21/!
%1*D)#*+/! *&%! 2#"1.1)01/! *&%-&.0+%1)0&/!
21-1)21)01/! 2&! /&$71)01! 1%-.1'+2&! )+! /&$3;<&!
-.1*3./&.+! EF,GH=! I! :#2.&"&5#*#2+21! 2&/! "#$%1/! J!
3%+!2+/!-.&-.#12+21/!%+#/!#%-&.0+)01/,!?31!-&21!
/1.! .1$+*#&)+2+! *&%! +! 0.+)/"1.()*#+! 21! 3%#2+21!
1)0.1!&!-.&230&!1!&!/13!1)0&.)&=!I!-1.2+!21!A'3+!
-+.+! &! %1#&! +%5#1)01! )1%! /1%-.1! J! 21/1KA71$!
*&)/#21.+)2&! ?31! )+! %+#&.#+! 2+/! +-$#*+;@1/! 1/0+!
*+.+*01.6/0#*+! 2#%#)3#! +! ?3+$#2+21! 2&! -.&230&,!
.123B#)2&! )<&! /8! /3+! 7#2+! L0#$,! *&%&! +$01.+)2&!
/3+/!*+.+*01.6/0#*+/!#)#*#+#/!EM,NH=!!
O/032&/! *&%! ?3#0&/+)+! -+.+! *&%5+01.! +!
-.&$#"1.+;<&!21!5+*0J.#+/!)&!-.&*1//&!21!-8/!1/0<&!
/1)2&! 21/1)7&$7#2&/,! -&.J%,! &/! %1*+)#/%&/!
21//+! #)#5#;<&! %#*.&5#+)+! +#)2+! 1/0A! /1)2&!
21"#)#2&,! %+/! &/! %&21$&/! +*1#0&/! /<&! &/!
.1$+*#&)+2&/! C! )+03.1B+! -&$#*+0#P)#*+! 21//1/!
-&$#//+*+.621&/,! ?31! #)01.+'1! *&%! &/! /60#&/!
+)#P)#*&/! )+/! -.&016)+/! 2&/! %#*.&9&.'+)#/%&/=!
Q+$! #)01.+;<&! J! %12#+2+! -&.! "&.;+/! 1$10.&/0A0#*+/!
1)0.1!&/!'.3-&/!RST!-.&0&)+2&/!)+!?3#0&/+)+!1!&/!
.1/623&/! )1'+0#7&/! )+/! -+.121/! *1$3$+.1/=! O//+!
#)01.+;<&! #)01."1.1! *&%! +/! -+.121/! *1$3$+.1/!
*+3/+)2&! +$01.+;@1/! )+! -1.%1+5#$#2+21! 2+!
%1%5.+)+,! -.&%&71)2&! 21/5+$+);&/! &/%80#*&/!
#)01.)&/!ET,UH=!V!#'3+$%1)01! 1/-1.+2&! ?31! ?3+)0&!
%+#&.!&!'.+3!21!21/+*10#$+;<&,!%+#&.!+!21)/#2+21!
/3-1."#*#+$! 21! *+.'+/! ?31! #)23B#.A! +! +0#7#2+21!
+)0#%#*.&5#+)+!EU,WH=!X1'3)2&!Y3)'!10!+$=,!NWWW,!&!
%1*+)#/%&!
-&.!
0.A/!
21//+!
+0#7#2+21!
+)0#%#*.&5#+)+! -&21! /1.! 21/*.#0&! *&%&! 2&#/!
1"1#0&/!+03+)01/!21!"&.%+!/#%3$0D)1+Z!#[!&/!'.3-&/!
+%#)&! -&/#0#7+%1)01! *+..1'+2&/! $#'+%9/1! +&/!
A*#2&/! /#+$6*&/! )&/! "&/"&$#-621&/! 1,! -&.!
*&)/1'3#)01,!#)#51%!&!%&7#%1)0&!2+/!/35/0D)*#+/!
%#*.&5#+)+/! #)01.)+/\! ##[! &$#'P%1.&/! 21! ?3#0&/+)+!
-1)10.+%! )+/! *J$3$+/! 2&/! %#*.&9&.'+)#/%&/! 1!
.1/0.#)'1%! &! *.1/*#%1)0&! *1$3$+.! +0.+7J/! 2&!
5$&?31#&! 2+! 0.+)/*.#;<&! 2&! ]RI! 1%! ^RI,!
/1'3)2&! %&21$&/! +2&0+2&/! -&.! S+2_#'1.! 10! +$=,!
NWMW,! 1! %+#/! .1*1)01%1)01! 21/*.#0&/! 1%! 210+$:1/!
-&.!^+51+!10!+$=,!1%!T``U!ET,N`H=!!
a3+)2&! +-$#*+2+! /&5.1! /3-1."6*#1! 71'10+$,! +!
?3#0&/+)+! 0+%5J%! +0#7+! 1)B#%+/! *&%&! +/!
?3#0+)+/1/,! E9'$3*+)+/1/! 1! $#-&4#'1)+/1/,! ?31!
1/0#%3$+%! +! '1.+;<&! 21! 1/-J*#1/! &4#2+0#7+/=! I!
+0#7+;<&! 21//1/! %1*+)#/%&/! -.&010&.1/! #)#51! &!
*.1/*#%1)0&! 21! -+08'1)&/! 1! &.'+)#/%&/!

Materiais e métodos
c/!01/01/!21! #)#5#;<&!5+*01.#+)+!30#$#B+.+%! "#$%1/!
21! ?3#0&/+)+! -3.+! 1! 0+%5J%! *&%5#)+;@1/! 21//1!
%+01.#+$! *&%! 140.+0&! +$*&8$#*&! 21! -.8-&$#/! 1!
-.8-&$#/! )+)&-+.0#*3$+2&=! c/! "#$%1/! "&.+%!
-.1-+.+2&/!1%-.1'+)2&!+!0J*)#*+!21!d*+/0#)'e!/&5!
/3-1."6*#1! +-&$+.! +! -+.0#.! 21! 'J#/! 21! ?3#0&/+)+! )+!
*&)*1)0.+;<&! T,`'fg=! I! ?3#0&/+)+! "&#! 2#$362+! 1%!
A*#2&! +*J0#*&! Nh! /&5! +'#0+;<&! %+')J0#*+!
*&)/0+)01! -&.! Ti:=! I! /1'3#.! "&.+%! +2#*#&)+2&/! &!
140.+0&! -3.&!&3! +/! )+)&-+.06*3$+/! 21! -.8-&$#/! )+/!
*&)*1)0.+;@1/! 21! Tj! 1! Njh=! I/! %#/03.+/! &50#2+/!
"&.+%! 71.0#2+/! /&5.1! -$+*+/! +*.6$#*+/! 1! 21#4+2+/!
)3%+!01%-1.+03.+!21!Uj9ij&b!/&5!*#.*3$+;<&!21!+.!
)+! %A?3#)+! -+.+! 21/1)7&$7#%1)0&! 21! "#$%1/!
*&%1/0671#/! 1! .1*&5.#%1)0&! *&%! /#/01%+! )<&!
*&)06)3&! k+0:#/! gQO9X! -+.+! 17+-&.+;<&! 2&/!
/&$71)01/=! I-8/! +! /1*+'1%! +/! -1$6*3$+/! "&.+%!
21/0+*+2+/!1!.1*&.0+2+/!1%!-1?31)&/!.10D)'3$&/!1!
+.%+B1)+2+/! 1%! 21//1*+2&.=! I! 5+*0J.#+! 30#$#B+2+!
"&#! +! '.+%9-&/#0#7+! Staphylococcus aureus! 1%!
%1#&! 21! *3$03.+! QXl! mQ.#-0#*! X&n! l.&0:[! )<&!
/1$10#7&=!!
!

Resultados e discussão
c/! 01/01/! 21! #)#5#;<&! "&.+%! "1#0&/! *&%! &/! "#$%1/!
-.17#+%1)01!21/*.#0&/!-+.+!1/032&/!*&%!+!5+*0J.#+!
S. aureus )3%+! *&)*1)0.+;<&! 21! T4N`M!
5+*0J.#+/f%g,!?31!"&.+%!#)&*3$+2+/!1%!-$+*+/!21!
o10.#! 1! -+.0#;@1/! 2&/! "#$%1/! "&.+%! *&$&*+2+/! )+!
/3-1."6*#1! 2&! %1#&! 21! *3$03.+=! I/! -$+*+/! "#*+.+%!
Ti:! +! UT&b! 1%! 1/03"+! 21! *#.*3$+;<&! -+.+!
&5/1.7+.%&/!+!#)#5#;<&!&3!)<&!2&/!"#$%1/!/&5.1!&!
*.1/*#%1)0&!5+*01.#+)&=!I-8/!1//1!-1.6&2&!21!Ti:!
"&#!&5/1.7+2+!+!"&.%+;<&!21!:+$&/!21!#)#5#;<&!21!
*.1/*#%1)0&! 5+*01.#+)&! -.#)*#-+$%1)01! -1$+! +;<&!
2&/! "#$%1/! *&%! Njh! 21! 140.+0&! +$*&8$#*&! 1!
0+%5J%!-1$&/!"#$%1/! *&%!Tjh!21!)+)&-+.06*3$+/!
21!-.8-&$#/!m>#'=N[Z!

!

>#'=!N!p!S+$&/!21!#)#5#;<&!
!
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!
CB! ^H[cF\SUM! hB! HBM! '0! %(B! OK)0#,%-! 8#0K!
%20)9%0'+! A'-',! )-! /(%-0,! %-+! )-K)8)0,! UPH!
,`-0K',),! )-! 53-A)B! F-b! UHH! G3**%$'(()M! OB!
X'3-)%3NM! \B! cB! \##+%`! @'+,BDb! OK)0)-! )-!
-%03$'! %-+! 0'2K-#(#A`B! Q('-3&M! P'i! j#$eM!
CfgaC?=M!?gk?B!
!
ZB!YVHFM!\BXB]!VlM!cB^B!H-0)8%20'$)%(!%20)9)0`!#5!
,K$)&/! 2K)0#,%-! %A%)-,0! S,2K'$)2K)%! 2#()M!
X#3$-%(! #5! "##+! Q$#0'20)#-M! 9B! mCM! /B! CZgE
C=ZM!?gggB!!
!
=B! [SdhFS\^SUSM! "BM! '0! %(B! OK)0#,%-b!
%-0)&)2$#8)%(! %20)9)0`M! )-0'$%20)#-,! i)0K!
5##+! 2#&/#-'-0,! %-+! %//()2%8)()0`! %,! %!
2#%0)-A! #-! 5$3)0! %-+! 9'A'0%8(',M! "##+!
G)2$#8)#(#A`M!9B!C?M!/B!>fZE>?=M!Cff=B!
!
nB! GohhSUM! ^BM! '0! %(B! H-0)&)2$#8)%(! %-+!
QK`,)2#2K'&)2%(! Q$#/'$0)',! #5! OK)0#,%-a
^QGOaT%,'+!
")(&,M!
X#3$-%(!
#5!
HA$)23(03$%(! "##+! OK'&),0$`M! 9B! nCM! ! ! /B!
mnknamng?M!Cff=B!
!
mB! Tp\FPM! HB]! OHhVYSUSPM! GB! UB! dB!
H-0)&)2$#8)0%(! 5)(&,! /$#+32'+! 5$#&!
2K)0#,%-M!F-0'$-%0)#-%(!X#3$-%(!#5!T)#(#A)2%(!
G%2$#&#('23(',M!9B!CmM!!/BmZam>M!?gggB!
!
>B! TUFYYWM! [B]! '0! %(B! ! G'2K%-)2%(! /$#/'$0)',! #5!
PMPMPa0$)&'0K`(2K)0#,%-! 2K(#$)+'! 5)(&,M!
Q#(1&'$#,M!9B!?nM!-B!CM!/B!?Cga?ZCM!CffnB!
!
kB!HVVFVM!WB!TB!\BM!VFhdHM!dB!hB!O%$%20'$)*%6:#!
S,0$303$%(! '! +%! 2%/%2)+%+'! +'! %8,#$6:#! +'!
.A3%! '&! 5)(&',! 5)-#,! +'! L3)0#,%-%!
/$#2',,%+#,! '&! +)9'$,%,! 2#-2'-0$%6q',M!
Q#(1&'$#,M!9B?ZM!-B!=M!/B!CCZaCCkM!CffZB!
!
gB!O^lP\M!jBaOB]!'0!%(B!!S55'20!#5!%8)#0)2!5%20#$,!
#-! 0K'! %-0)8%20'$)%(! %20)9)0`! #5! 2K)0#,%-!
%A%)-,0! i%0'$8#$-'! /%0K#A'-,M! Bioresource
TechnologyM!9B!kkM!/B?>ga?k=M!CffZB!
!
?fB!UHTSHM!SBFB]!'0!%(B!OK)0#,%-!%,!H-0)&)2$#8)%(!
HA'-0b! H//()2%0)#-,! %-+! G#+'! #5! H20)#-M!
T)#&%2$#&#('23(',M!9B!=M!-B!mM!/B!?=n>a?=mnM!
CffZB!
!
??B! dHVjl_WdHM! PBFB]! '0! %(B! ! G#+3(%0)#-! #5!
Q(%-0! U',),0%-2'! 0#! [),'%,',! 8`! c%0'$a
V#(38('! OK)0#,%-M! H//()'+! T)#2K'&),0$`!
%-+! G)2$#8)#(#A`M! 9B! Z>M! -B! ?M! /B?fZa?fgM!
Cff?B!

"#$%&! $'%()*%+%,! %-.(),',! +%,! -%-#/%$0123(%,! +'!
/$4/#(),! /#$! &)2$#,2#/)%! +'! 5#$6%! %07&)2%! '! 5#)!
#8,'$9%+%! %! 5#$&%6:#! +',,%,! /%$0123(%,! 2#&!
+);&'0$#!&<+)#!+'!==>r?=?-&!@")AB!CDB!
!!

!

!
")ABCE!F&%A'-,!+'!G"H!+'!-%-#/%$0123(%,!+'!
/$4/#(),!
!

Conclusões
H/',%$! +%! '5)2)I-2)%! J.! 2#-K'2)+%! +%! L3)0#,%-%! '!
+%! /$4/#(),! 2#&#! %A'-0',! 8%20'$)2)+%,! #3!
8%20'$)#,0.0)2#,M!%!3-):#!+',,',!+#),!&%0'$)%),!/%$%!
2#-5'26:#! +'! 5)(&',! <! 3&! ',03+#! )-#9%+#$! '! -%,!
%-.(),',! /$'()&)-%$',! ,'! &#,0$#3! '5)2)'-0'M!
)-)8)-+#! #! 2$',2)&'-0#! +%,! 8%20<$)%,! -%,!
/$#N)&)+%+',!+#,!5)(&',!#8,'$9%+#!/'(%!5#$&%6:#!
+#,! K%(#,! +'! )-)8)6:#! %#! $'+#$! +%,! /'(123(%,! '!
&#,0$%-+#! L3'! ',,%! 2#&8)-%6:#! <! 5%9#$.9'(! /%$%!
#! +','-9#(9)&'-0#,! +'! 5)(&',! 2#&',019'),! /%$%!
/$','$9%6:#!+'!5$30#,!/4,!2#(K')0%B!
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!
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!
?B! HVVFVM! WB! TB! \B]! ^WYO^_FVVM! XB! ^B! V3$5%2'!
^`+$#/K#8)2!G#+)5)2%0)#-!#5!OK)0#,%-!YK)-a
5)(&,! 8`! ^G[V! Q(%,&%! ['/#,)0)#-b! S55'20,!
#-!c%0'$!d%/#$M!OWC!%-+!WC!Q'$&'%8)()0)',M!
Q%2e%A)-A! Y'2K#(#A`! %-+! V2)'-2'M! 9B! CfM! /B!
CgZaCg>M!Cff>B!
!
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Marcos David Ferreira1, Odílio Benedito Garrido Assis1
1. Embrapa Instrumentação ± São Carlos, SP
2. PPG Biotecnologia - Universidade Federal de São Carlos, SP
carolinemail88@gmail.com; odilio@cnpdia.embrapa.br
Projeto Componente: PC3

Plano de Ação: 2

Resumo
Filmes a base de zeínas (proteínas de reserva do milho) foram avaliadas como
revestimento em peras in natura conservadas na temperatura ambiente. Foram avaliados
nutrientes como ácido ascórbico, sacarose e alterações na acidez indicando um
significativo efeito de conservação com o uso das coberturas quando comparadas com o
lote sem revestimento.
Palavras-chave: Zeínas, peras, perdas de nutrientes, conservação pós-colheita
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Científica da E mbrapa de São Carlos, Série Documentos n.104, CNPDIA/CPPSE, p. 35, nov 2011.
pêra se dá pela alta transpiração. As peras possuem
cerca de 85 a 95% de água em seus tecidos sendo
susceptíveis a grandes perdas de massa por
desidratação. A essa perda estão associados diversos
nutrientes fundamentais à qualidade nutricional das
peras. Para tentar minimizar este problema, o
emprego de filmes comestíveis vem sendo sugerido
como
uma
alternativa
de
conservação,
principalmente na redução das taxas de respiração e
transpiração.
As zeínas, proteínas de reserva do milho, têm sido
avaliadas como coberturas protetoras, considerando
que essas proteínas são constituídas principalmente
por resíduos de aminoácidos apolares insolúveis em
água e, portanto formam filmes resistentes à
umidade. Este trabalho teve como objetivo avaliar a
conservação de nutrientes como açúcares e
vitaminas em peras in natura revestidas por formu-

Introdução
A pêra ( Pyrus communis) é atualmente a terceira
fruta de clima temperada mais consumida no Brasil,
após a maçã e o pêssego. É um fruto com
características climatéricas o qual experimenta,
durante a maturação, após um mínimo de atividade
uma fase de rápido aumento da atividade
respiratória definida como ³SLFRclimatérico´. Nesta
fase, a fruta passa por profundas e rápidas
modificações bioquímicas como a hidrólise do
amido, o aumento dos açúcares, a solubilização da
protopectina e a modificação dos pigmentos da pele,
dentre outras [1]. A pêra é fortemente dependente
da temperatura (um aumento de 10ºC faz a taxa
respiratória triplicar) [2] e a medida que a fruta
amadurece, ocorre um aumento na produção de gás
etileno. Outro processo fundamental nas perdas de
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lações à base de zeínas, verificando o estado de
conservação desses frutos ao longo do armazenamento em condições ambientais não-controladas.

da guarda. A partir do dia 13, os frutos revestidos
apresentaram valores mais elevados de Brix, no qual
teriam uma quantidade de sacarose mais elevada,
demonstrando que após a maturação os açucares são
preservados.
O teor de vitamina C tende a diminuir com a
maturação e com o armazenamento, devido à
atuação direta da enzima oxidase ou pela ação de
demais enzimas oxidantes como a peroxidase. A
quantidade de ácido ascórbico encontrado nas peras
(Tabela 1) indica que nos frutos revestidos
apresentaram teores maiores de ácido ascórbico ao
longo de todos os dias de armazenamento, indicando
a eficiência desse revestimento na redução das
perdas de vitamina C.

M ateriais e métodos
Peras da cultivar Willians, foram fornecidas pela
Embrapa CNPUV, foram separadas em dois lotes de
30 frutos cada, sendo um lote tomado como
referencia (sem cobertura) e o outro submetido ao
tratamento de imersão por 30 segundos em solução
de zeínas na concentração de 4,0% com 0,25% de
ácido oléico (AO) (porcentagens em massa) como
plastificante, em meio alcoólico (etanol a 70%),
segundo procedimento adotado pela Embrapa
Instrumentação [3]. Ambos lotes foram acondicionados em uma bandeja e mantidas ao ar livre na
temperatura ambiente.
Foram realizadas análises de sólidos solúveis totais
com leitura em triplicata em refratômetro digital,
acidez da polpa, acidez total titulável (ATT) através
de titulação com NaOH a 0,01 N. O resultado foi
expresso em gramas de ácido málico por 100 g de
amostra e determinação de ácido ascórbico,
conforme procedimento indicado pela AOAC [4] e
expressos em mg de ácido ascórbico por 100g de
amostra.

Resultados e discussão
Figura 1. Evolução da acidez ao longo da guarda.

Os valores de pH tendem a aumentar durante o
armazenamento, comportamento esperado durante a
maturação e que justifica a redução da acidez dos
frutos. Por suas características químicas, o ácido
málico e os outros ácidos comumente encontrados
em peras apresentam tendência em ceder íons para o
meio aquoso, visto serem ácidos fracos. Quando
esses íons são colocados no meio celular, a presença
de uma região composta por um par ácido - base
conjugado age como um tampão, opondo-se a
mudanças no pH [5], fato que pode justificar
algumas alterações dos níveis de pH dos frutos ao
longo do armazenamento.
Houve diferenças significativas nas medidas dos
frutos cobertos e sem coberturas, principalmente a
partir do sétimo dia (Figura 1), indicando
indiretamente uma maior conservação das
condições originais. O revestimento por sua vez
apresenta uma redução nos valores de acidez
titulável o que está em concordância com as
observações de Chitarra & Carvalho [6] no que diz
respeito ao retardo do amadurecimento.
Com respeito aos nutrientes, temos na Tabela 1 as
variações de sacarose e de ácido ascórbico ao longo

Tabela 1. Medida de Brix e vitamina C em peras
revestidas e não-revestidas (Ref.)
Sacarose %
Dia
1
7
9
11
13
15
17

Ref.
12,12
14,1
13,75
13,85
13,73
13,75
13,75

Revest.
12,00
12,08
12,00
12,15
14,05
14,00
13.75

Ácido Ascórbico
(mg/100g)
Ref.
Revest.
175
170
190
178
165
159
190
150
190
158
168
150
170
150

Conclusões
Filmes de zeinas são altamente hidrofóbicos e
demostraram serem eficientes no revestimento de
peras in natura, com o objetivos de melhorar a
conservação de nutrientes como ácido ascórbico,
acidez titulável e manutenção de pH. Os resultados
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quando medidos em frutos conservados na
temperatura
ambiente
indicam
melhorias
signficativas quando comparados com o lote de
referência (sem revestimento).
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Resumo
Formulações à base de zeínas têm sido indicadas como materiais apropriados à
formação de coberturas comestíveis protetoras para diversos frutos intactos e, em
especial, na conservação pós-colheita de maçãs. Neste trabalho avaliou-se a combinação
composta de 4,0% de proteínas e 0,25% de ácido oléico como plastificante
(porcentagens em massa), como possível material para a formação de cobertura em
maçãs (cv. Gala) fatiadas. Essa formulação, ou similares, tem sido apontada como
eficiente na conservação de frutos in natura e o objetivo aqui foi analisar o
comportamento desse revestimento sobre superfícies cortadas quanto à perda de massa,
firmeza e principalmente alterações de cores ao longo do tempo de armazenamento na
temperatura ambiente.
Palavras-chave: Zeínas, filmes comestíveis, colorimetria, minimamente processados.
trabalho avaliamos coberturas de zeínas, que tem
comprovada propriedade na preservação de frutos
íntegros, como proteção das faces fatiadas de maçãs,
acompanhando as alterações de massa, firmeza e cor
ao longo da estocagem na temperatura ambiente.

Introdução
As zeínas são proteínas de reserva compostas por
vários polipeptídeos que representam mais de 50%
da massa total das proteínas presentes no
endosperma do milho ( Zea mays). Essas proteínas
têm sido indicadas para usos em aplicações diversas
que não alimentícias [1].
Por serem ricas em resíduos de aminoácidos
apolares, as zeínas são altamente hidrofóbicas mas
solúveis em meios alcoólicos [2]. Filmes e
revestimentos produzidos a partir da diluição de
zeínas apresentam também caráter hidrofóbico.
Formulações a base de zeínas têm sido avaliadas
como coberturas comestíveis empregadas com
sucesso na extensão da vida útil de frutas e
hortaliças [3]. As zeínas na forma de coberturas
apresentam uma boa barreira reduzindo o transporte
de umidade, oxigênio, dióxido de carbono e demais
compostos voláteis aumentando o tempo de
conservação dos produtos revestidos [4]. Neste

M ateriais e métodos
As zeínas foram extraídas do glúten de milho
fornecido pela Corn Products Brasil (S.Paulo, SP).
O glúten de milho contém de 60% a 70% de zeínas.
O procedimento de extração dessas proteínas foi
realizado conforme detalhadamente descrito em
Forato et al. [2]. A formulação escolhida para o
revestimento das maçãs foi 4,0% (em massa) de
proteínas diluídas em solução aquosa de etanol a
70% e ácido oleico na proporção de 0,25% (em
massa) como plastificante. Maçãs Gala ( Malus
domestica) foram adquiridas no comercio local,
sanitizadas e em seguida fatiadas manualmente ao
meio.
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As amostras não foram descascadas e as áreas de
análises foram consideradas a região longitudinal
(superfícies cortadas). 20 amostras fatiadas foram
imersas na solução filmogênica e secas em
condições naturais. O tempo de imersão foi inferior
a 1 minuto. Mesmo número de amostras fatiadas
sem coberturas foi considerado como referência. As
amostras foram conservadas ao ar, sem controle de
luz ou refrigeração (temperatura ambiente entre 24 e
28 oC e umidade relativa média de 76±5%).
Avaliou-se a perda da massa da matéria fresca
desde o dia da cobertura até o vigésimo dia de
guarda. Os valores de firmeza de polpa foram
aferidos com um penetrômetro manual de ponteira 8
mm, em duas leituras por amostra nas regiões
opostas à superfície cortada (face com casca).
Para a avaliação da alteração de cor da superfície
fatiada
empregou-se
Colorímetro
Minolta,
utilizando o sistema CIE- L*a*b*. A variação total
de cor foi estimada como [5]:

As superfícies cortadas desencadeiam uma série de
reações fisiológicas, tornam-se inevitavelmente
suscetíveis à ação do ar, acelerando a oxidação e
atividades enzimáticas além de induzir a biossíntese
do etileno. Esses fatores estão relacionados às
alterações de textura, cores e brilho.

ǻ( > L*- Lo*)2 + (a* - ao*)2 + (b* - bo*)2]1/2
Figura 1. Variação de perda de massa em maçãs
fatiadas revestidas e não-revestidas com zeínas ao
longo do tempo de armazenamento.

O cálculo do índice de escurecimento foi efetuado o
pela relação:
IE = [100 (X - 0,31)]/0,172
em que X = (a*+ 1,75L*)/(5,645L*+ a*-3,021b*)

Mediu-se um aumento nos valores do parâmetro a*,
que indica a tendência de avermelhamento da
superfície, correspondente a um escurecimento
progressivo para ambos lotes.
Embora visualmente não seja possível aferir as
variações entre as superfícies revestidas e nãorevestidas, as medidas instrumentais indicam, ao
contrário do esperado, um avermelhamento mais
intenso para as amostras revestidas. Uma possível
explicação para esse resultado recai no fato do
solvente das zeínas ser relativamente agressivo
(etanol a 70%). O etanol possui como grupo
funcional a hidroxila -OH, que dá à molécula certas
características polares. Em solução aquosa o etanol
se dissocia fracamente, doando um próton para a
água formando H3O+ e um íon alcóxido ou um íon
fenóxido. Em contato com a fruta, essa propriedade
favorece a dissolução de polifenóis, levando a uma
maior concentração desses na superfície, o que pode
resultar em uma polimerização oxidativa localizada
de flavanóides e ácidos fenólicos caracterizando o
escurecimento superficial [6].
Além deste efeito, as zeínas possuem cor
predominantemente amarela tirante a ocre, o que
está diretamente relacionada com a presença de
carotenóides em sua composição. De forma geral as
medidas da luminosidade L*, que retrata o
escurecimento geral das superfícies cortadas, não

Resultados e discussão
A formação das coberturas ocorre pela evaporação
do solvente e pela agregação das moléculas
formando uma superfície contínua sem alterações
visuais perceptíveis a olho nu. Na Fig. 1 encontra-se
representada a evolução da perda da massa fresca
em % com relação à massa inicial. A perda em
ambos os lotes é acentuada e ocorre por
desidratação da superfície cortada. O efeito de
barreira do revestimento de zeínas na redução da
transpiração é observado ao longo de todo o período
de análise, contudo, sua eficiência torna-se mais
evidente
após
a
primeira
semana
de
armazenamento. A partir do oitavo dia, as amostras
não revestidas seguem com perda contínua
enquanto nas revestidas essa perda é retardada. No
sétimo dia, a diferença entre as médias das amostras
revestidas e não revestidas é de 14,7%, atingindo
valores próximos a 50% no vigésimo dia. Com
relação à firmeza (Fig. 2) há um comportamento de
redução da resistência à penetração ao longo da
estocagem, para ambos os lotes, com superioridade
numérica para as medidas nas amostras revestidas.
A redução da firmeza é continua e segue o mesmo
perfil de medidas de perda de resistência da polpa.
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foram minimizadas com o uso de coberturas de
zeínas. De acordo com Monsalve-González et al.
[7], um decréscimo em L* com correspondente
aumento nos valores de a* são indicativos
determinantes na caracterização do avanço do
escurecimento enzimático.

Dados conclusivos podem ser depreendidos a partir
da variação total de cor e do índice de
escurecimento, conforme aplicação das equações e
dispostos de forma gráfica nas Figs. 3a,b. Tanto a
variação total de cores como o índice de
escurecimento são acelerados nas superfícies após a
imersão das amostras na solução filmogênica.

Conclusões
Coberturas à base de zeínas com plastificantes,
embora sejam indicadas como eficientes na proteção
de maçãs in natura , não apresentaram evidências de
aplicabilidade
em
amostras
minimamente
processadas. A formulação avaliada apresentou
razoável ação na conservação da massa, porém com
pouca influencia na preservação da firmeza.
Constatou-se alterações significativas da coloração
em função da interação da polpa do fruto com a
formulação da cobertura, o que é um fator negativo
para o uso como coberturas sobre frutos com
pericarpos de cor clara.

Figura 2. Variação da firmeza (N) em função do
tempo de armazenamento.
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Figura 3. Evolução da variação total de cor (a) e do
índice de escurecimento (b) segundo valores obtidos
pelas equações (1) e (2).
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Resumo
A incorporação de óleos naturais em formulações poliméricas tem apresentado a função de melhorar
algumas propriedades de engenharia, tais como, a flexibilidade de alguns polímeros bastante cristalinos. Este
trabalho tem como objetivo examinar a influência do óleo natural linalool nas propriedades térmicas e físicas
das nanofibras de PLA obtidas pela técnica de eletrofiação. As nanofibras de PLA/linalool foram
devidamente caracterizadas por MEV, DSC e DRX. Neste trabalho, foram obtidas com sucesso nanofibras
de PLA contendo óleo natural linalool. A adição do óleo linalool melhorou as propriedades térmicas, físicas
e de flexibilidade das nanofibras de PLA.
Palavras-chave: nanofibras poliméricas; poli(ácido lático); eletrofiação; linalol; óleo natural.
alta razão de produtividade, sendo até 100 vezes
mais rápida que a eletrofiação [4].
O poliácido láctico é um poliéster alifático
biodegradável derivado do ácido láctico que pode
ser obtido da fermentação de fontes renováveis. Este
polímero apresenta muitas propriedades atrativas,
tais como, alta resistência mecânica e alto módulo,
biodegradabilidade e processabilidade, entretanto,
algumas aplicações de engenharia são limitadas
devido a sua fragilidade e alto custo. Esforços
consideráveis têm sido conduzidos para modificar as
propriedades do PLA. Blendas com outros
polímeros, tais como, policaprolactona ou
poliéteruretano têm sido usadas para melhorar a
flexibilidade do PLA, além do desenvolvimento de
blendas de PLA com plastificantes de baixo peso
molecular também, tais como, ésteres citratos,
polietilenoglicol, polipropilenoglicol e ácido láctico
oligomérico [5]. Nos últimos anos, Choi publicou
um trabalho [6 citado por 5] onde este utilizou um
óleo natural, ESO (Epoxidized Soybean Oil),

Introdução
As nanofibras são produzidas (não em escala
comercial) geralmente por eletrofiação [1-3]. O
processo de eletrofiação é um fenômeno eletro
hidrodinâmico capaz de produzir fibras de
diâmetros da ordem de micrometros até nanômetros
[3]. Atualmente, alguns autores vêm reportando o
desenvolvimento de novas técnicas capazes de obter
nanofibras poliméricas. Estas novas metodologias
buscam, dentre outros, aumentar a produtividade da
eletrofiação. Neste sentido, Medeiros publicou um
trabalho reportando o desenvolvimento de uma
técnica conhecida como solution blow spinning [4].
A técnica de solution blow spinning ou fiação por
sopro em solução usa uma matriz de fiação
composta por canais concêntricos com geometria
otimizada que permite a produção de nanofibras de
polímeros de modo análogo à eletrofiação usando
apenas gás pressurizado no lugar da alta voltagem.
Dentre suas vantagens estão a não necessidade do
uso de campo elétrico, baixo custo operacional e a
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picos de difração a meia altura foi calculada através
da deconvolução Lorentziana dos difratogramas
com o auxílio do software Origin 7.5 (Microcal,
USA).

atuando como um plastificante do copolímero
PHBV. Os autores conseguiram uma redução na
temperatura de transição vítrea do polímero, bem
como, um aumento na resistência ao impacto e
elongação na ruptura.
Óleos essenciais de lavanda são usados em uma
larga faixa de aplicação como agentes terapêuticos
(aromaterapia e massagem), cosméticos, além de
agentes antimicrobianos com ação ativa biológica
[7]. O Linalool é uma fragrância utilizada em
muitos compostos. Pode ser encontrado em
fragrâncias usadas em cosméticos decorativos,
fragrâncias finas, shampoos, sabonetes e outros
assim como em detergentes e produtos de limpeza
doméstica [8]. Atualmente o Linalool tem
apresentado também propriedades de engenharia
com a função de melhorar a flexibilidade de alguns
polímeros bastante cristalinos. Logo, este trabalho
tem como objetivo examinar a influência do óleo
natural Linalool nas propriedades térmicas e físicas
das nanofibras de PLA que serão obtidas pela
técnica de eletrofiação. Futuramente pretende-se
que os resultados obtidos sejam analisados com o
intuito de se fazer uma comparação entre as técnicas
de eletrofiação e fiação por sopro.

Resultados e discussão
MEV: A Figura 1 mostra a imagem das nanofibras
de PLA puro obtida por eletrofiação.

Fig. 1. Imagem de MEV nanofibras de PLA puro em
HFIP obtidas por eletrofiação.
Observa-se na Figura 1 que as nanofibras de PLA
apresentam morfologia uniforme com diâmetro de
aproximadamente 100nm evidenciando então o
sucesso na formação das nanofibras de PLA pelo
processo de eletrofiação.

Materiais e métodos
Materiais: Os materiais usados são o poliácido
lático (NatureWorks), Óleo Natural Linalool
(Sigma) e como solvente isofluoropropanol (HFIP)
(Sigma).
Métodos: Inicialmente, foram preparadas soluções
contendo 8% (m/v) de PLA em HFIP. Para as
nanofibras contendo linalool adicionou-se este óleo
nas proporções de 10, 15 e 20% (m/m) as soluções
de PLA. As condições empregadas durante a
eletrofiação das amostras foram 25kv de tensão, 12
cm de distância e 0,4 mL de vazão.
A morfologia das fibras foi observada utilizando
um microscópio eletrônico de varredura (MEV),
modelo DSM 960 Zeis, após recobrimento com
ouro da superfície das amostras com o auxílio de
um metalizador (Balzer, SCD 050). A Calorimetria
Exploratória Diferencial (DSC, TA Instruments,
modelo Q 100) foi realizada sob atmosfera de
nitrogênio, a uma vazão de 20 mL/min. Todas as
amostras foram aquecidas de 00 a 1800C a uma taxa
de varredura de 100C/min, utilizando panelas de
alumínio. Para as medidas de raios X, mantas de
não-tecido de todas as amostras foram coletadas em
folhas de alumínio e posicionadas em portaamostras de vidro. Padrões de difração de raios X
foram obtidos usando um difratômetro Shimadzu
XRD-6000. Foram realizadas varreduras entre 50 e
350 (2!) a uma velocidade de 2°/min. A largura dos

DSC: A Figura 2 e a Tabela 1 ilustram o
comportamento térmico das nanofibras de PLA Puro
e com Linalool.
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Fig. 2. Propriedades térmicas das nanofibras de PLA
Puro e PLA com Linalool.
Na figura 2 pode ser observado que o
comportamento térmico das nanofibras de PLA
mudou na medida em que foi adicionado o óleo
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linalool à estrutura do PLA. Além disso, observa-se
na tabela 1 que os valores de Tg, Tm e Tc foram
diminuídos com o aumento do teor do óleo linalool,
indicando então que este apresentou a função de
melhorar as propriedades de flexibilidade das
nanofibras de PLA. Ao mesmo tempo, o grau de
cristalinidade das nanofibras aumentou com a
adição do óleo linalool, conforme evidenciado pelos
resultados de DSC. Este provavelmente pode estar
atuando como agente nucleante.

Conclusões
Neste trabalho, foram obtidas com sucesso
nanofibras de PLA contendo óleo natural linalool. A
adição do óleo linalool melhorou as propriedades
térmicas e de flexibilidade das nanofibras de PLA,
ao mesmo tempo em que aumentou o grau de
cristalinidade destas funcionando como agente
nucleante durante a eletrofiação. O Linalool,
provavelmente, atuou apenas nas superfícies dos
cristais.

Tabela 1 – Propriedades térmicas das nanofibras

de PLA e PLA com Linalool.
Agradecimentos

Tg

Tm2

!Hm2

Tc

!Hc

Xc

(0C)

(0C)

(J/g)

(0C)

(J/g)

PLA Puro

53.6 147.3

19.7

91.9

15.5

PLA+10%
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26.2

85.2

15.4
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Na tabela 2, percebe-se que o linalool reduziu o
diâmetro dos cristalitos que inicialmente já eram
menores, provavelmente por estes apresentarem
uma área superficial maior. Acredita-se que o
linalool por se encontrar adsorvido na superfície dos
cristalitos este serve de barreira ao crescimento dos
cristais. As distâncias interplanares não foram
afetadas pela presença do linalool, uma vez que não
variou os seus valores. Isto pode ser um indicativo
que o linalool está apenas atuando na superfície dos
cristais.
Tabela 2 – Distâncias interplanares (d) e diâmetros
dos cristalitos (D) referentes à parte cristalina das
nanofibras de PLA obtidas no DRX.
d1

d2

D1

D2

(Å)

(Å)

(Å)

(Å)

PLA Puro

5.4

4

0.4

0.6

PLA+10%

5.4

4

0.2

0.6

PLA+15%

5.5

4

0.2

0.5

PLA+20%

5.4

4

0.3

0.6

Amostras
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Resumo
Nanopartículas de prata foram preparadas e incorporadas em filmes de carboximetilcelulose (CMC) para
avaliação de sua atividade antimicrobiana para uso em embalagens de alimentos. A caracterização das
nanopartículas de prata em suspensão foi feita por espectroscopia UV-Vis para verificação de sua formação.
A avaliação da atividade antimicrobiana foi feita através do teste Concentração Mínima Inibitória (MIC)
para avaliar a mínima concentração necessária de nanopartículas de prata para inibição de bactérias Grampositivas (Enterococcus faecalis) e Gram-negativas (Escherichia coli). Os resultados foram desenvolvidos
pela escala Mcfarland (presença/ausência de turbidez) com MIC igual a 0.2 µg mL-1.
Palavras-chave: Nanopartículas de prata, Carboximetilcelulose, Embalagens.

Publicações relacionadas
(Avaliação da atividade antimicrobiana de nanopartículas de prata para aplicações em filmes comestíveis de
carboximetilcelulose - Gustavo F. Coelho, Maria C. Siqueira, Márcia R. M. Aouada; Joana D. Bresolin;
Silviane Z. Hubinger; José M. Marconcini; Luiz H. C. Mattoso - III Jornada Científica da Embrapa - São
Carlos – 10 e 11/11/2011).

Entre as várias funções desempenhadas por esses
filmes estão o decréscimo no transporte de gases e
umidade entre o alimento e o ambiente, além da
melhoria
na
aparência
do
produto
e,
consequentemente, sua melhor aceitação por parte
dos consumidores [3].
Nos últimos anos, pesquisas têm apontado o uso de
polissacarídeos no desenvolvimento de filmes, entre
eles os derivados de celulose (biomassa abundante e
fonte renovável) e quitosana, muito utilizada na
indústria alimentícia [4,5,6]. Um dos sistemas
promissores para a melhoria das características

Introdução
Recentemente, há um grande interesse no
desenvolvimento de embalagens para cobertura de
frutas e vegetais a partir de materiais de fontes
naturais, devido a um aumento contínuo na
demanda de alimentos minimamente processados
associada a uma crescente conscientização
ambiental.
Nesse
contexto,
destaca-se
o
desenvolvimento de filmes a partir de materiais
naturais em substituição aos sintéticos [1,2].
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desses filmes é a incorporação de nanoestruturas aos
mesmos [7].
O crescimento microbiano na superfície dos
alimentos é a causa mais comum de sua
deteriorização. Uma tentativa para reduzir o
crescimento de microrganismos é a utilização de
conservantes químicos nos alimentos, no entanto
esta concentração deve ser mínima, sendo
necessário otimizar seu uso. Alternativamente, pode
controlar-se o crescimento microbiano na superfície
do alimento através da incorporação de agentes
antimicrobianos nos filmes [8]. Entre os vários
metais, a prata é conhecida amplamente pelo seu
efeito bactericida e um largo espectro de atividades
antimicrobianas [9]. A pequena dimensão das
nanopartículas reflete uma vantagem sobre as
partículas maiores, com uma área superficial
elevada, facilitando a interação entre as
nanopartículas e microrganismos.
No presente estudo, nanopartículas de prata foram
preparadas e incorporadas a filmes de
carboximetilcelulose, polissacarídeo muito utilizado
na indústria alimentícia devido a suas propriedades
sensoriais neutras, para avaliação da mínima
concentração necessária de nanopartículas de prata
para inibição do crescimento bacteriano de cepas
Gram-positivas (Enterococcus faecalis) e Gramnegativas (Escherichia coli), sendo feito em meio
nutricional Luria Broth.

através da simples diluição e agitação do sal em
água milli-q.
Caracterização das nanopartículas de prata: A
confirmação de sua formação foi feita através de
espectroscopia no UV Visível (equipamento
Shimadzu UV-Vis).
Avaliação da atividade antimicrobiana: Teste MIC
(Concentração Mínima Inibitória). Os resultados
foram desenvolvidos através da escala McFarland
que resulta na presença ou ausência de turbidez
demonstrando a inibição da bactéria em relação à
substância inoculada.

Resultados e discussão
O espectro de UV-Vis da solução de nanopartículas
de prata é apresentado na Figura 1, mostrando um
pico próximo a 400 nm, que é característico da
formação dessas nanopartículas.

Materiais e métodos
Sal sódico de carboximetilcelulose (DenverIndústria Ltda); Álcool polivinilíco (PVA),
borohidreto de sódio e nitrato de prata (Aldrish).
Para o ensaio antimicrobiano, meio nutricional
Luria-broth (Hi-Media Laboratorios Ltda), Cepas de
referência padrão (E. faecalis CCCD E002 and E.
coli ATCC 25922) (BAC-FAR Cefar Diagnostica
Ltda).

Fig. 1. Espectro de absorção do UV-Vis de
nanopartículas de prata 10 µg mL-1.
MIC: Concentração Mínima Inibitória
Meio de cultura Luria Broth pH 7,0: 10 ml em cada
tubo de ensaio autoclavados a 121ºC durante 20
minutos; Solução de turbidez de sulfato de bário
(McFarland 0,54) utilizada para padronização da
densidade do inóculo; Avaliação da MIC: técnica de
diluição seriada, e esta feita em triplicata; Amostras
mantidas em estufa durante 20h a 35 ºC (tempo
ótimo de crescimento) para o desenvolvimento de
ambas as bactérias.
O resultado de MIC para soluções de nanopartículas
de prata, soluções filmogênicas CMC1% e CMC
1%/Nanopartículas de prata encontra-se na Tabela 1.

Síntese das nanopartículas de prata: Foram
sintetizadas pela redução do sal nitrato de prata com
borohidreto de sódio, utilizando o PVA como
estabilizante polimérico, com todos os reagentes sob
forte agitação, em temperatura ambiente [10]. A
concentração final das nanopartículas foi
10 µg mL-1.
Síntese
das
soluções
filmogênicas:
Carboximetilcelulose foi adicionado à solução de
nanopartículas de prata em uma concentração final
de 1%. A solução filmogênica de CMC foi feita
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Tabela 1: Valores de MIC para soluções CMC 1%,
CMC 1%/Nanopartículas de prata e Nanopartículas
de prata contra Gram-positivas e Gram-negativas
Solução

Escherichia
Coli

Enterococcus
Faecalis

CMC 1%

500 µg mL-1

*

CMC 1% com
nanopartículas de
prata

0.1 µg mL-1

*

0.2 µg mL-1

0,2 µg mL-1

3.

R.T. Nassu; J.R. Lima; M.S.M. Souza-Filho Revista
Brasileira de Fruticultura 2001, 23(3), 551-554.
4. O.E. Perez; C.C. Sanchez; A.M.R. Pilosof; J.M.R.
Patino Food Hydrocolloid 2008, 22(3), 387-402.
5. N. Dogan; T.M. McHugh J. Food Sci. 2007, 72(1),
16-22.
6. O.B.G. Assis; J.D.C. Pessoa J. Food Tecn. 2004,
7(1) 17-22.
7. M.R. Moura; F.A. Aouada; R.J. Avena-Bustillos;
T.H. McHugh; J.M.Krochta; L.H.C. Mattoso J. Food
Eng. 2009, 92, 448.
8. M.J. Chen; Y.M. Weng; W. Chen J. Food Safety
1999, 19(2), 89-96.
9. N. Lkhagvajav; I. Yasa; E. Celik; M. Koizhaiganova;
O. Sari J. Nanomaterials and biostructures 2011,
6(1), 149-154.
10. E.A.B. Neto; C. Ribeiro; V. Zucolloto Comunicado
Técnico 99, Embrapa 2008.

10 µg mL-1
Nanopartículas de
prata
10 µg mL-1
* Ensaio não realizado.

Conclusões
Os resultados obtidos indicaram que uma solução
filmogênica composta apenas de CMC necessita de
uma concentração mínima de 500 µg mL-1 para
inibição da Escherichia coli. Esse valor está bem
acima quando comparado a soluções contendo
nanopartículas de prata. Nanopartículas de prata
apresentaram um MIC de 0.2 µg mL-1 para
Escherichia coli e Enterococcus Faecalis.enquanto
solução CMC 1%/ Nanopartículas de prata
resultaram em MIC igual a 0.1 µg mL-1 contra
Gram-negativa. Conclui-se, dessa forma, a melhoria
da atividade antimicrobiana devido a presença de
nanopartículas de prata em uma solução
filmogênica de carboximetilcelulose.
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Resumo
O interesse em aplicar polímeros biodegradáveis em embalagens, tem incentivado vários
estudos no desenvolvimento de materiais provenientes de fontes naturais. O presente
trabalho envolve a síntese de nanopartículas de quitosana e introdução dessas em
matrizes de carboximetilcelulose. O procedimento consiste em dois passos: síntese de
nanopartículas e formação dos nanocompósitos. Os nanocompósitos sintetizados foram
caracterizados por: testes de solubilidade, análise mecânica de resistência e análise da
temperatura de degradação térmica.
Palavras-chave: Nanopartículas de quitosana, nanocompósitos, carboximetilcelulose.
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observaram um aumento nos valores das
propriedades mecânicas e diminuição na
permeabilidade ao vapor de água com a adição das
nanopartículas nos filmes. Lima et al. 2010 [5]
relataram a análise de genotoxicidade dessas
nanopartículas de quitosana, utilizando ensaios
citogenéticos empregando culturas de linfócitos
humanos. Os dados sugeriram que as partículas
menores podem ser utilizadas de forma segura.
Neste trabalho o objetivo é incorporar
nanopartículas de quitosana em matrizes de
carboximetilcelulose (CMC) e analisar a
estabilidade térmica, solubilidade e resistência
mecânica dos nanocompósitos formados. Estes
nanocompósitos podem ser uma alternativa para a
substituição de embalagens derivadas do petróleo na
indústria.

Introdução
As nanopartículas poliméricas podem ser
sintetizadas a partir de polímeros sintéticos como
poliacrilatos e policaprolactona ou polímeros
naturais como gelatina e quitosana [1,2]. Vários
métodos de preparação são encontrados na
literatura. Esses métodos podem ser classificados
em duas principais categorias: (i) as que requerem
uma reação de polimerização ou (ii) as que se
utilizam diretamente uma macromolécula, ou um
polímero pré-formado [3].
Aplicações de nanopartículas poliméricas
em embalagens já vêm sendo reportadas. Moura et
al., 2008 [4] avaliaram o potencial de aplicação de
nanopartículas de quitosana em filmes de
hidroxipropil metilcelulose para melhoria nas
propriedades mecânicas e de barreira. Os autores
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diminuir essa solubilidade do filme com adição de
nanopartículas na matriz de CMC, formando nosso
nanocompósito.
Na Tab. 1 nós observamos o efeito da
adição de nanopartículas de quitosana na matriz do
filme nos valores de solubilidade.

Materiais e métodos
As nanopartículas de quitosana foram
preparadas por polimerização do ácido metacrílico
em solução de quitosana, a partir de duas etapas de
acordo com um trabalho já realizado no grupo [6].
A quitosana foi solubilizada em solução de ácido
metacrílico,
sob
agitação
magnética.
As
concentrações de quitosana utilizadas na síntese
foram de 0,2; 0,5 e 0,8 (% m/v). Para o preparo dos
nanocompósitos, em forma de filmes, foi
empregada a técnica de “casting”, que consiste no
preparo de solução coloidal composta de água,
CMC com e sem nanopartículas, depositado em um
suporte, seguido de secagem.
Para determinação da solubilidade do filme
em água utilizou-se um procedimento modificado
por Gontard et al., 1992 [7]. A temperatura de
degradação foi analisada em um TGA Q-500.
Aproximadamente 4-5 mg da amostra foram
analisados em panela de platina. Os experimentos
foram programados com rampa de aquecimento de
20 até 500 ºC, com razão de aquecimento de 10
ºC/min para cada amostra. A vazão de nitrogênio foi
mantida em 60 cm3/min. Todas as análises foram
feitas em triplicatas. As resistências mecânicas dos
nanocompósitos foram determinadas pelos testes de
tração (ASTM D882-97).

Tab. 1: Solubilidade em água dos diferentes filmes
contendo nanopartículas.

Todos os nanocompósitos sintetizados com
CMC e nanopartículas de quitosana apresentaram
características primordiais para a obtenção dos
filmes, ou seja: manuseabilidade, homogeneidade e
continuidade (Fig. 1).

CMC

Solubilidade (%)

somente CMC
110 nm
82 nm
59 nm

100 ± 1,1
92,3 ± 1,3
97,3 ± 1,5
97,0 ± 1,0

Como podemos observar, a adição de
nanopartículas provoca um decréscimo na
solubilidade do filme. Esse resultado é interessante
para aplicação como embalagens. Uma diminuição,
mesmo que pequena, na solubilidade pode vir a
causar um aumento no tempo de prateleira de
produtos alocados nessas embalagens.
Os filmes que contêm somente CMC
apresentam temperatura de degradação térmica em
240 ± 7 ºC. Nos nanocompósitos com as
nanopartículas em sua composição, a temperatura de
degradação térmica aumenta para 266 ± 3 (110 nm),
260 ± 4 (82 nm) e 258 ± 5 ºC (59 nm). Esse fato é
muito importante para o processamento de filmes na
indústria, pois a temperatura de degradação
influencia na temperatura de processamento dos
filmes. Podendo assim, diminuir o tempo de preparo
do material, diminuindo os custos do processo. As
características térmicas do polímero, principalmente
no caso de materiais utilizados em embalagens, são
de extrema importância.
Um dos desafios da pesquisa é alcançar um
tempo de vida útil controlada, ou seja, a embalagem
deve manter-se estável e manter suas propriedades
durante o armazenamento do produto. Sendo assim,
medimos os valores das resistências dos
nanocompósitos dois dias e oito meses após o
preparo. Na Tab. 2 são apresentados os dados de
tensão máxima dos filmes obtidos nesses testes. O
aumento na resistência dos filmes, que contêm
nanopartículas inclusas, é devido a maior
compactação que essas partículas causam no filme,
resultando no reforçamento da sua matriz.
As nanopartículas com tamanhos maiores
provocam um aumento maior nos valores de tensão
dos nanocompósitos quando comparadas com as
partículas de tamanho menores. Esse fato ocorre

Resultados e discussão

Fig. 1: Nanocompósito contendo
nanopartículas de quitosana.

Tamanho de partícula
(nm)

e

A solubilidade dos materiais contendo
somente CMC é muito alta, ou seja, o filme
praticamente se desintegra ao ser imerso em solução
aquosa. Devido a esse fato, há o interesse em

Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, 16 a 18 de abril de 2012
124

VI Workshop da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

porque, as nanopartículas maiores ocupam os
espaços vazios nos poros do filme de CMC,
aumentando o colapso dos poros nos filmes,
resultando em um aumento nas propriedades de
ruptura dos filmes, tornando esses mais resistentes.

4.

Tab. 2: Tensão máxima dos nanocompósitos com
dois dias e com oito meses de estocagem após o
preparo.

6.

Tamanho de Tensão (MPa)
Partícula
2 dias depois
(nm)
da preparação
Sem
5 ± 0,70
nanopartículas
59
19 ± 1,14
82
28 ± 1,42
110
32 ± 1,20

5.

7.

M. R. de Moura; R. J. Avena-Bustillos; T. H.
McHuGH; J. M. Krochta; L.H.C. Mattoso J. Food
Sci. 2008, 73, 31.
R. de Lima; L. Feitosa; A. do E. S. Pereira; M. R. de
Moura; F. A. Aouada; L. H. C. Mattoso; L. F Fraceto
J. Food Sci. 2010, 75, 89.
M. R. de Moura; F. A. Aouada; L.H.C. Mattoso J.
Colloid Interface Sci. 2008, 321, 477.
N. Gontard; S. Guilbert; J. L. Cuq J. Food Sci. 1992,
57, 190.

Tensão (MPa)
8 meses depois
da preparação
5 ± 0,82
18 ± 1,08
25 ± 1,81
31 ± 1,10

Além disso, de acordo com a tabela, é
possível observar que os nanocompósitos
apresentaram estabilidade e conservação das
propriedades de tensão ao longo de oito meses.

Conclusões
O estudo sugere que os nanocompósitos de
CMC com nanopartículas de quitosana inclusas,
oferecem grande potencial para serem aplicados em
alimentos no futuro. Foram observadas reduções na
solubilidade e aumento na resistência destes.
A resistência mecânica foi mantida por um
período de até oito meses, prazo em que foi
realizada nova medida da propriedade no material.
Um fato interessante foi o pequeno aumento na
estabilidade térmica nos filmes com a presença de
nanopartículas, que foi observado pelo aumento na
temperatura de degradação.
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Resumo
A produção de filmes comestíveis a partir de biopolímeros com nanoestruturas tem se
mostrado uma alternativa para produção de novas embalagens. Este trabalho teve o
intuito de produzir filmes comestíveis de polpa de mamão com hidroxipropil
metilcelulose (HPMC) e adicionar nanopartículas (NPs) de quitosana (QS) para
melhorar as propriedades mecânicas desses filmes. A adição de NPs melhorou as
propriedades mecânicas dos filmes de polpa de mamão e HPMC.
Palavras-chave: Polpa de Mamão, filmes comestíveis, propriedades mecânicas.
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forma uma matriz contínua [2]. A quitosana (QS),
um polissacarídeo derivado da quitina, é outro
biopolímero que vem sendo reportado na literatura
devido entre outras características as suas
propriedades antimicrobianas [3].
A nanotecnologia aplicada na produção dos
filmes tem se mostrado como uma alternativa
visando melhorar as propriedades destes filmes
como barreira ao vapor de água (WVP) e
propriedades mecânicas [4].
O objetivo deste trabalho foi produzir filmes
comestíveis de polpa de mamão adicionando
nanopartículas de quitosana com intuito de melhorar
suas propriedades mecânicas.

Introdução
Produzir novas embalagens a partir de
materiais biodegradáveis e renováveis com
características semelhantes às produzidas a partir de
derivados do petróleo tem atraído interesse das
indústrias de alimentos.
Neste campo de novas embalagens, filmes
de revestimento, produzidos a partir de
biopolímeros já são reportados na literatura como
uma boa alternativa para embalagens de alimentos
[1].
O biopolímero hidroxipropil metilcelulose
(HPMC), é um polímero incolor e não tóxico que
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aumenta aelasticidade do filme. Outra questão
interessante é que com a adição das nanopartículas
nos filmes de HPMC e polpa, a resistência do filme
melhora, o que comprova a eficiência das
nanopartículas como agente de reforço dos filmes
comestíveis, como reportado por Moura et al.,
(2008)[4].

Materiais e métodos
As NPs de QS foram sintetizadas pelo
método de gelatinização ionotrópica com QS e
tripolifosfato de sódio (TPP), segundo Calvo et al.
1997[5]. O filme controle de HPMC e os contendo
polpa de mamão foram preparados utilizando o
método “casting”. As análises mecânicas dos filmes
foram realizadas com base no método ASTM D882975, cortando-os em forma retangular com
dimensões controladas. Em seguida, realizou-se o
ensaio de tração para obter: a tensão máxima (T) e
elongação (%) de cada um dos filmes.

Tab. 1: Valores
elongação.

Os filmes contendo somente polpa não
apresentaram propriedades satisfatórias. No entanto,
essas propriedades foram encontradas quando o
HPMC foi adicionado, sem que houvesse mudança
na coloração característica da polpa de mamão e o
aroma da polpa.
As propriedades mecânicas foram avaliadas
com base em três tipos de filmes: HPMC e polpa de
mamão; HPMC e nanopartículas de quitosana;
HPMC, polpa de mamão e nanopartículas de
quitosana.
De acordo com a Fig. 1 e a Tab. 1 os filmes
de HPMC e NPs apresentaram maior resistência
mecânica, em decorrência das NPs proporcionarem
mais interações entre moléculas adjacentes de
HPMC, fortalecendo o filme.

mecânicas

HPMC

Elongação
(%)
4,9 ± 0,1

HPMC e NPs

5,2 ± 0,2

HPMC e polpa

9,1 ± 2,0

HPMC, NPs e polpa

8,2 ± 0,2

Outra questão interessante é que com a
adição das nanopartículas nos filmes de HPMC e
polpa, a resistência do filme melhora, o que
comprova a eficiência das nanopartículas como
agente de reforço dos filmes comestíveis, como
reportado por Moura et al., (2008) [4].

Conclusões
As nanopartículas de quitosana foram
sintetizadas com sucesso, assim como a adição
destas nos filmes de HPMC e polpa de mamão. Tal
adição de NPs aumentou as propriedades mecânicas
dos filmes como era esperado tornando-os mais
resistentes para aplicação em embalagens de
alimentos. Assim, o uso de nanotecnologia pode
melhorar a funcionalidade desses filmes na
aplicação em alimentos que necessitam de
embalagens com maior resistência, cor e aroma
atrativos.

A - HPMC
B - HPMC e NPs de QS
C - HPMC e polpa
D - HPMC, NPs de QS e polpa

50
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Fig .1: Valores de tensão máxima dos filmes.
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Resumo
Utilizar polímeros biodegradáveis e renováveis e agregar a eles nanotecnologia tem se
mostrado um meio de produzir novas embalagens. Este trabalho teve como objetivo
produzir filmes de polpa de goiaba e hidroxipropil metilcelulose (HPMC) adicionando
nanopartículas (NPs) de quitosana (QS) aos filmes para melhoria nas propriedades de
barreira (WVP) e mecânicas.
Palavras-chave: Filmes comestíveis, nanopartículas de quitosana, polpa de goiaba.
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literatura [3]. Outro polímero, quitosana (QS) de
origem animal obtido a partir da quitina, tem seu
uso reportado na literatura devido as suas
características biodegradáveis e seu caráter
antifúngico [4]. Estudos recentes ainda mostraram
que a adição de nanopartículas de quitosana em
filmes de HPMC melhoraram as propriedades
mecânicas e de barreira [5].
Este trabalho teve como objetivo preparar
filmes contendo HPMC, polpa de goiaba e adicionar
NPs de QS com o intuito de diminuir a
permeabilidade ao vapor de água (WVP), melhorar

Introdução
Aplicar nanotecnologia na fabricação de
embalagens de alimentos tem se mostrado uma
alternativa no que visa utilizar polímeros
biodegradáveis e renováveis para fabricar
embalagens para alimentos, as quais apresentem as
mesmas propriedades das embalagens derivadas do
petróleo [1,2]. Neste contexto a produção de filmes
de revestimentos e comestíveis a partir do
hidroxipropil metilcelulose, HPMC, um polímero
derivado da celulose, vem sendo reportado na
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as propriedades mecânicas e modificar
características hidrofílicas dos filmes.

as

Materiais e métodos
Neste trabalho, as nanopartículas de
quitosana foram sintetizadas a partir de
polimerização em molde de ácido metacrílico
(MAA) em solução de quitosana, utilizando o
agente oxidante, persulfato de potássio (K2S208)
como iniciador. Utilizou-se a concentração de 0,2%
m/v de QS o que gera nanopartículas com tamanho
médio próximo de 110nm [5]. O filme de HPMC foi
preparado utilizando o método “casting” com
controle de espessura e concentração. A ele foram
adicionadas as NPs de quitosana e a polpa de goiaba
em quantidades conhecidas.
Para esses filmes foram feitos testes de
WVP. Os valores foram determinados a partir do
método modificado ASTM E96-925, segundo
McHugh et al. 1993 [6]. Para realização das análises
mecânicas os filmes foram cortados em forma
retangular com dimensões de acordo com o método
ASTM D882-97. Em seguida, realizados os ensaios
de tração para obtenção das seguintes propriedades
mecânicas: tensão (T) e módulo de elasticidade (E).

Fig.1: Filme de HPMC e NPS de Quitosana.

Fig.2: Filme de HPMC, NPs de Quitosana e polpa de
goiaba.

Esse aumento é provocado pelo efeito
plastificante dos açúcares da polpa, que resultam em
acréscimo no tamanho dos poros diminuindo as
propriedades de barreira. A diminuição da
permeabilidade com a adição de NPs se deve pelo
preenchimento dos poros pelas NPs.
Como podemos observar na Fig. 3, os filmes
que apresentaram maiores valores de tensão máxima
foram os de HPMC e NPs de quitosana.

Resultados e discussão
Os filmes contendo apenas polpa de goiaba
não
apresentaram
características
como
continuidade, homogeneidade e manuseabilidade.
Essas características só foram encontradas com a
adição de HPMC á solução de polpa de goiaba. Os
filmes ainda apresentaram uma coloração laranja e
um aroma característico de goiaba (Fig.1 e Fig. 2).
As propriedades de barreira ao vapor de
água (WVP) e mecânicas foram avaliadas com base
em três tipos de filmes: HPMC, HPMC e polpa de
goiaba; HPMC e nanopartículas de quitosana;
HPMC, polpa de goiaba e nanopartículas de
quitosana. Os filmes controle de HPMC
apresentaram valores de WVP de 0,80 ± 0,06 g
mm/kPa h m2. Com a adição de polpa de goiaba o
valor da permeabilidade aumentou para 2,09 ± 0,10
g mm/kPa h m2.
Com a adição de NPs de QS o valor da
permeabilidade diminuiu para 1,58 ± 0,12 g
mm/kPa h m2. A adição de polpa de goiaba
aumentou a permeabilidade devido ao aumento da
mobilidade das cadeias do HPMC.
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Fig. 3: Valores de tensão máxima (T) dos filmes com
diferentes composições.

A adição de NPs aos filmes de HPMC e
polpa de goiaba resultou em um aumento nas
propriedades mecânicas devido a estas NPs
proporcionarem maior interação entre as cadeias dos
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polímeros tornando a matriz do filme mais
compacta e resistente. Este aumento das
propriedades mecânicas também foi observado na
elongação máxima dos filmes, ou seja, o quanto o
filme pode ser tracionado antes que se rompa. Neste
caso, o valor da elongação apresentou um acréscimo
de 2,2 ± 0,2 % dos filmes de HPMC com polpa de
goiaba para 8,1 ± 0,3% após a adição de NPs de
quitosana.

Conclusões
A adição de HPMC em polpa de goiaba
resultou em filmes com propriedades como:
continuidade; homogeneidade e manuseabilidade
satisfatórias. Filmes com polpa de goiaba e HPMC
possuíram propriedades de barreira menores do que
os filmes controle e filmes contendo NPs de QS.
Esse fato mostra que as NPs melhoram as
propriedades de barreiras dos filmes comestíveis,
tornando viável a aplicação de nanotecnologia no
desenvolvimento de novas embalagens.
Estes resultados mostram que a adição de
NPs aos filmes de HPMC e polpa de goiaba, além
de conservar o aroma de goiaba, melhoram as
propriedades mecânicas tornando esses filmes uma
boa alternativa para a aplicação em embalagens,
como revestimentos de alimentos.
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Resumo

Filmes biodegradáveis comestíveis desenvolvidos a partir do amido de mandioca,
glicerol e polpa de acerola liofilizada, pela técnica casting foram caracterizados quanto a
PVA, atividade de água, ângulo de contato e solubilidade em água. Observou-se que o
aumento do teor de polpa elevou a PVA até 60%, reduziu o ângulo de contato e a
solubilidade, já a elevação do teor de glicerol reduziu a solubilidade e elevou a atividade
de água enquanto que a interação entre polpa e glicerol reduziu a solubilidade e a
atividade de água.
Palavras-chave: biodegradável, comestível, embalagem, casting, amido.
E96-95 permeabilidade é a taxa de transmissão de
vapor de água por unidade de área através do filme,
de espessura conhecida, induzida por um gradiente
de pressão entre duas superfícies específicas, de
umidade relativa e temperatura especificada
(ASTM, 1990).
A solubilidade terá uma ligação direta com
os componentes estruturais do filme e interferirá na
propriedade de barreira ao vapor de água nos filmes
comestíveis. A obtenção de filmes com boas
propriedades de barreira ao vapor de água, isto é,
com baixa permeabilidade dentro de uma grande
faixa de umidade relativa, implica na utilização de
material insolúvel ou de pouca solubilidade em
água, mas isto não desqualifica o filme, que
dependerá do produto à ser aplicado.
O termo molhabilidade é definido como a
manifestação macroscópica da interação molecular
entre sólidos e líquidos em contato direto na
interface entre eles. As forças coesivas do líquido
tendem a formar uma gota esférica, já as forças
adesivas entre o sólido e o líquido tendem a espalhar
o líquido sobre o sólido, assim o ângulo de contato é

Introdução
Em decorrência do impacto ambiental gerado pelo
uso contínuo de material inerte oriundo
exclusivamente de derivados de petróleo, houve o
aumento de pesquisas visando o desenvolvimento
de filmes a base de biopolímeros, pois estes se
reincorporam mais rapidamente ao meio ambiente.
Os filmes biodegradáveis comestíveis elaborados a
base de biopolímeros podem ser consumidos
juntamente com os alimentos, pois desempenham
funções de suporte de nutrientes, conservação,
melhoria das características nutricionais e sensoriais
dos alimentos, elevando com isso a qualidade e
validade comercial do alimento. Neste contexto, os
polissacarídeos apresentam-se como alternativa,
pois são capazes de formar matrizes poliméricas
contínuas. Este estudo teve como objetivo
desenvolver filmes de amido de mandioca e polpa
de acerola pela técnica casting e caracterizar-los
quanto as suas propriedades de permeabilidade ao
vapor de água (PVA), atividade de água, ângulo de
contato e solubilidade em água. Segundo a ASTM
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determinado pela competição entre estas duas
forças. Segundo Bialopiotrowicz (2003) [1] é um
teste importante em filmes de amido, pois estes são
elaborados com o propósito de recobrimento de
frutas, que são armazenadas em câmaras-frias com
UR elevada, podendo sob tal condição absorver
água, perdendo sua aplicabilidade.
A atividade de água define-se como a
relação entre a pressão de vapor de um alimento
dado em relação com a pressão do vapor de água
pura à mesma temperatura e varia de 0 a 1. É um
dos parâmetros mais importantes para a indústria de
alimentos, pois desta pode-se explicar a estabilidade
do produto pela determinação da disponibilidade de
água existente em um determinado produto (água
livre), visto que essa dissociação permite a previsão
das condições da participação dessa água em
reações químicas e enzimáticas ou do crescimento
microbiano.

variando de 0,121 a 0,158 mm, colocadas em
cápsulas plástica do equipamento.
A determinação do ângulo de contato da
gota com o filme foi realizada a temperatura
ambiente, de acordo com a metodologia descrita por
SILVA et al , (2007)[3], no sistema medidor de
ângulo de contato CAM 101(KSV, Finlândia). O
ângulo foi determinado pela média dos ângulos
direito e esquerdo da gota no tempo trinta e seis 36s.
Estes ângulos foram calculados automaticamente
por meio de software. Foram realizadas medidas de
ângulo do lado direito e esquerdo de três gotas.
Amostras de 40 x 15 mm foram fixadas em uma
lâmina de vidro por meio de fita adesiva dupla face,
colocadas na base do aparelho. Uma gota de água de
0,1 mL foi colocada sobre a superfície da amostra
com auxílio de uma seringa e a imagem da gota foi
captada por uma câmera digital durante 40 s com
intervalos de 1 segundo. Os valores do ângulo de
contato representam a média dos ângulos das três
repetições. A Solubilidade dos filmes em água foi
determinada segundo Gontard (1992). Filmes com
umidade determinada foram dimensionados com
forma circular e diâmetro de 20 mm, então foram
pesados e emergidos em béquer com 50 mL de água
destilada e agitados lentamente em agitador Dubnoff
por 24 horas a 25°C. Estes filmes foram removidos
e secos em estufa a 105°C por 24 h. Após a secagem
a fração de material não solúvel foi determinada por
pesagem.

M ateriais e métodos
Os filmes foram elaborados segundo a
técnica casting [2]. A solução filmogênica foi
elaborada nas concentrações de amido de mandioca
(4%); glicerol (15,86; 20; 30; 40 e 44,14 % (p/p)) e
polpa de acerola liofilizada (34; 42; 60; 78 e 85,45
% (p/p)) em condições controladas de cisalhamento
e temperatura em um viscoamilógrafo Brabender
(Duisburg, Alemanha). As soluções filmogênicas
foram aquecidas sob constante agitação até 90ºC
por 10 minutos e resfriadas a 50ºC. 41,7g de
solução foram vertidas em placas plexiglass e
depositados em câmara BOD (Hydrosan, Belo
Horizonte, MG) com umidade relativa de 53%
(±2ºC) e temperatura de 30°C (±1ºC) por 48 h. O
filme foi removido manualmente das placas e
condicionado em câmaras herméticas, sob vácuo,
com umidade relativa do ar controlada por meio de
uma solução saturada de Mg(NO3)2 a 52,9%, onde o
foram mantidos por 6 dias até equilíbrio.
A PVA foi determinada gravimetricamente
a 25°C pelo método ASTM E96-80, com
modificações. Os filmes foram aplicados em células
de permeação com 50 mL de água destilada em seu
interior. Estas células foram então acondicionadas
em dessecadores contendo sílica gel azul e o
conjunto foi armazenado em câmara tipo BOD a
25°C e monitorado através de pesagem durante sete
dias em intervalos de 24 horas.
A determinação da atividade de água foi
realizada por leitura direta utilizando-se um
medidor de atividade de água AquaLab Lite
(Decagon Devices Inc, Pullman, EUA), operando-se
à 25°C. As amostras foram dimensionadas de forma
circular, de 35 mm de diâmetro e espessura

Resultados e discussão
Com relação à PVA, a variável polpa foi
significativa, nota-se que o aumento da
concentração de polpa até o valor de 60% provoca
o aumento da PVA e que a elevação além desse
valor provoca um decréscimo da PVA até certo
limite (Fig.1). Esse aumento pode ser explicado,
pois o aumento da concentração de polpa provoca
um aumento na espessura dos filmes, o que
influencia a PVA dos mesmos. Sobral et al ,(1999)
[4], em filmes com gelatina, constatou que o
aumento da espessura dos filmes provoca um
aumento da PVA, da força na ruptura e na cor dos
mesmos. A influência do aumento do PVA em
relação ao aumento da espessura também foi
verificado por Fakhouri [5] em filmes de amido e
gelatina e ácido graxo e por Bertan [6] em filmes de
gelatina e ácido láurico.
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entre as duas variáveis, teve efeito significativo
negativo demonstrando que o aumento das duas
simultaneamente, diminui a solubilidade (Fig.3).
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Fig.1 Gráfico da curva para PVA em função da
concentração de polpa e glicerol

Similar resultado foi observado por
Sothornvit et al. (2007) [7] com filmes elaborados
com purê de manga (0,52). Entretanto, McHugh et
al. (1996) [9] obtiveram menor valor de atividade de
água, 0,43, em filmes de purê de pêssego, da
mesma maneira que Kaya e Maskan (2003)[8] com
filmes de amido de trigo e suco de uva (0,47).
Possivelmente a maior atividade de água nos filmes
de acerola e manga, em comparação aos filmes de
pêssego e uva, pode ser atribuído ao elevado grau
de maturação da acerola e da manga, já que estes
últimos apresentaram maior teor de umidade
característico de frutos maduros (MCHUGH et al.,
1996).
Observa-se que o ângulo de contato da água
com a superfície dos filmes aumentou à medida que
houve a elevação da concentração de polpa,
apresentando os valores variando entre 22,24 a
29,76°(Fig.2), valores inferiores aos filmes de
acetato de celulose (54,3°) e aos filmes de
polietileno (105,1°) (VAN OSS, 1994). Essa
diferença possivelmente está relacionada à natureza
hidrofílica dos filmes de amido e aditivos, visto que
foi observada em todas as amostras uma rápida
absorção de água (AVÉROUS et al., 2000) [10].

Fig 3. Representação gráfica da superfície de resposta do
efeito do teor de glicerol na solubilidade de filmes de amido
adicionados de acerola.

Conclusões
Soluções mais concentrados em polpa promoveram
filmes com maior PVA, ângulo de contato e
atividade de água e menor solubilidade. A adição de
glicerol por outro lado resultou no aumento da
atividade de água dos filmes.
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Fig.2 Gráfico linear para ângulo de contato em função do
teor
polpa à solubilidade, os filmes aresentaram Em
Emderelaão

Em relação à solubilidade, os filmes apresentaram
uma variação de 16,82 a 52,96%. A variável polpa
apresentou
efeito
significativo
negativo,
significando que quanto maior o teor de polpa
menor a solubilidade, na variável glicerol o efeito
significativo foi quadrático negativo, indicando que
o teor de glicerol até certo valor ocasiona a elevação
da solubilidade e que após esse valor o aumento
provocará o decréscimo da mesma. A interação
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EFEITO DA ENERGIA MECÂNICA ESPECÍFICA NAS PROPRIEDADES TERMICAS E
FÍSICAS DE BIOPLÁSTICOS DE AMIDO DE MILHO E MANDIOCA
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Resumo
Danos ambientais associados à deposição de materiais plásticos têm promovido a
pesquisa de alternativas de materiais eco-amigáveis que apresentem características
similares aos materiais oriundos de petróleo. No presente trabalho, objetivou-se a
avaliação da energia mecânica específica (SME) nas características térmicas e físicas de
bioplásticos extrudados e termo-prensados obtidos a partir de misturas de amido de
milho e de mandioca. Os resultados indicaram que o aumento do amido de milho e do
teor de glicerol contribuiu para preservar certa integridade da estrutura granular do
amido nos bioplásticos termoprensados.
Palavras-chave: Amido, extrusão, termoprensagem, bioplásticos, calorimetria exploratória diferencial de
varredura (DSC), difração de raios-X.
materiais baratos, de alta aplicabilidade e renováveis
[1] e, é importante um estudo meticuloso para se
obter resultados mais proveitosos tecnologicamente.
Sendo assim, foi estudado o efeito da energia
mecânica específica (EME) sobre misturas de amido
de milho (AMI) e amido de mandioca (AMA) no
processamento de bioplásticos, considerando suas
características térmicas e físicas, antes e depois do
processo de extrusão [2] conduzido numa extrusora
de dupla rosca.

Introdução
Atualmente a preocupação mundial quanto à
deposição
de
materiais
plásticos
como
contaminantes têm gerado um alto investimento em
alternativas para substituição do plástico comum. O
mundo consome 100 milhões de toneladas de
materiais deste tipo e esse número aumenta de 3 a
4% a cada ano [1]. No Brasil, cerca de 240 mil
toneladas deste lixo são produzidas por dia,
constituindo um sério problema sanitário [2].
Desta forma, várias pesquisas com materiais
amiláceos têm sido desenvolvidas na tentativa de
utilizá-los para substituir os polímeros sintéticos
mais comumente usados e, consequentemente,
descartados (polietileno de baixa densidade,
policloreto de vinila e o vinilacetato de etileno). As
fontes de amido dependendo da sua origem são

M ateriais e métodos
Foram utilizados amidos de milho (AMI) e
mandioca (AMA) adquiridos no comércio local do
Rio de Janeiro. O processo de extrusão foi realizado
numa extrusora Clextral Evolun HT25 (Firminy,
França) de parafuso duplo e matriz laminar de 1mm.
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A extrusão de cada amostra foi iniciada após o
aquecimento programado de 10 zonas de
temperatura e monitoramento incial da umidade em
13% para todas as amostras. Para cada amostra,
torque, pressão estática e vazão foram monitorados
e a média dos valores foi usada no cálculo da EME,
conforme a seguinte equação [3]:

de alumínio herméticas em excesso de água
destilada e mantidas em repouso até o dia seguinte.
A amostra foi aquecida a 10 °C/min na faixa de 5 a
110°C [4]. A entalpia foi determinada por meio da
integral da área sob a curva e expressa em J/g.
Temperaturas inicial e do pico foram determinadas
manualmente.

EME= ʌ * Vp * Tp
Para a determinação da cristalinidade foi utilizado
um difrator de raios X D2-Phaser (Bruker,
Karlsruhe, Alemanha), operando com radiação Cu
(comprimento de onda de 1,506 Å) a um tempo de
varredura de 1 s, um passo de 0,02, sendo
alimentado com voltagem de 30 kV e corrente
elétrica de 10 mA. Cada material foi colocado em
um porta amostra de acrílico (aproximadamente 1 g)
e a região de varredura do ângulo de difração foi de
2-32q (2-theta).

60 s * V
Onde:
Vp= velocidade do parafuso (rpm)
Tp= torque (N.m)
V= vazão ou produtividade (kg.h-1)
O desenho experimental proposto foi um
planejamento central composto rotacional (23), em
que os níveis de operação foram definidos em testes
preliminares. As variáveis e limites utilizados se
encontram dispostos na Tabela 1.
Tabela 1- Níveis codificados
independentes do experimento.
Variáveis!

das

Resultados e discussão
De acordo com a literatura [5, 6] o grânulo de amido
normalmente consiste de camadas concêntricas que
contêm micelas cristalinas agrupadas. Os grânulos,
por serem parcialmente cristalinos, fornecem
resultados particulares de difração de raios X. Esta
análise permite a identificação da natureza botânica
de amidos. Sendo assim, na Fig.1 observamos
difratogramas característicos de amido de mandioca
e milho, que apresentam um perfil difratográfico
similar do cristal GR WLSR ³$´ HPERUD D PDQGLRFD
seja uma raiz. Os picos característicos são
localizados em ângulo 2 T iguais a 15; 17,9 e 22°.

variáveis

Níveis!
-D=1,682!

-1!

0!

+1!

+D=1,682!

G licerol (X 1)!

69,9

73,8

80

86,1

90,8

V p (X 2)!

128,2

135

145

155

161,8

A M I: A M A

13,2: 86,8

20:80

30:70

40:60

46,8:53,2

(X 3)!
X1: Glicerol adicionado na água do sistema (%), X2: Velocidade do
parafuso (rpm), X3: AMI:AMA

O material extrudado em formato de fita, foi cortado
em pedaços regulares com 5g cada um e depositado
entre duas lâminas de Teflon® e termo-prensados
em prensa hidráulica manual de 30 ton (GJR
Comércio e Usinagem Mecânica Ltda, São Carlos,
Brasil) a 10 ton de força de compressão por 30 s a
90ºC. Posteriormente, o material termoprensado foi
resfriado por 2,5 min em freezer, o que permitiu
uma remoção mais fácilmente das lâminas de
Teflon®.

F ig. 1. Difratogramas de amido de mandioca e
amido de milho.

Para avaliar as propriedades térmicas dos
bioplásticos extrudados e termo-prensados foi
utilizado um DSC Q200 (TA Instruments, New
Castle, EUA). As amostras foram condicionadas em
dessecador contendo solução salina saturada de
nitrato de magnésio (53% de umidade relativa de
equilíbrio). As amostras foram pesadas em cápsulas

Na Fig. 2, observam-se dois picos endotérmicos
bem definidos para a amostra extrudada e
termoprensada localizados em 55 e 72°C, que
correspondem a temperatura envelhecimento
( aging) e a temperatura de gelatinização (Tgel) da
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mistura de amido, respectivamente. Os resultados
indicam que possivelmente bioplásticos extrudados
e
termoprensados
de
amido
apresentam
remanescente da estrutura cristalina de amilopectina
que permaneceu preservado mesmo após a
termoprensagem (Figura 2a) apresentou a entalpia
de sua fusão apresentando também o efeito do
armazenamento, provavelmente devido ao rearranjo
molecular das frações das moléculas de amido
rompidas durante o processo de extrusão sofrem
intumescimento do grânulo em momentos diferentes
quando aquecidos com excesso de água, sendo
possível observar dois eventos endotérmicos.

Verificou-se que além da EME, também o teor de
glicerol na água e o teor de milho influenciaram
significativamente esta variável.

Fitted Surface; Variable: DSC
Entalpia B (J/g)
3 factors, 1 Blocks, 20 Runs; MS Pure Error=,1984567
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F ig 4. Gráfico de contorno do segundo pico de
entalpia dos bioplásticos extrudados e termoprensados em função da razão AMI:AMA vs teor de
plastificante.

(a)
(b)

Conclusões
De acordo com os experimentos realizados e
resultados expostos, conclui-se que há possibilidade
de correlacionar a energia mecânica específica com
os termogramas e os difratogramas para a produção
de filmes biodegradáveis, utilizando uma mistura de
amido de milho e amido de mandioca, água e
glicerol, através do processo de extrusão e
termoprensagem.

F ig. 2. Termogramas obtidos por DSC dos
bioplásticos da mistura AMI:AMA (40:60): (a)
extrudado e termoprensado e (b) extrudado
Na Fig. 3, observa-se que a EME aumenta com o
aumento da Vp e, por consequência, ocorre maior
rompimento dos grânulos.

Agradecimentos
CNPq, FAPERJ, FINEP e especialmente ao
Programa CAPES-Rede Nanobiotech Brasil n°07
(Edital CAPES 04/CII-2008).

Referências
1. B. Cuq; C. Aymarad; J. Quc; S. Guilbert J.
Food Sci. 1995, 60, 1369.
2. O. Vilpoux, Plásticos a Base de Amido,
Fundação Cargill, São Paulo, 2003.
3. J. L. R. Ascheri; C. W. P. Carvalho; J. R.
Mitchell. Ali mentaria , 339, 53.
4. M.
Ionashiro.
Fundamentos
de
termogravi metria e análises térmica diferencial/
calori metria exploratória diferencial Ed. Giz
São Paulo, 2005. Vol. 1,1-80.
5. R. Hoover; J. Car. Poly.2001, 45, 253.
6. J. Jane J.Cer. Chem. 1998, 75, 22.

F ig. 3. Relação entre a energia mecânica específica
e a velocidade do parafuso (Vp) da extrusão de
amidos.
Através da metodologia de superfície de resposta
obteve-se o gráfico das linhas de contorno (Fig. 4),
obtendo-se a regressão matemática:
Entalpia B= 2,15+0,57x1+0,57x3,

E mbrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, 16 a 18 de abril de 2012
143

!"#$%&'()%*#+,#-.+.#+.#/,0%1.20%3%45,#6*352,+,#,%#64&%0.4725%

!"#"$%&'"(%)*+"*,-"!).,$*-)'*(,()-)'/0$&%)$*1*
2,$"*+"*,.3&(,%)4/5!6*+"*,-"!).,
789:;*<=*"=*';>?@A?BC*DE9;FFG@*.=*!;H8;>GBC*'G>FI98;A8*J=*!GF?KC*+;8LG*'=*(?FM;N8@OGBC*
D8@>;8OO8*'=*-=*,P8>8AGBCQ*
!

"#$%&'($)*)&+,&)&'*-+).+/&*'01+2345'*6*+78'.$#)9(:'$*+;'.6$<*-=+>7?:.'+<.''&(6.#)&#:&@+
&::&A<#6*:=&45'*6*=5'
/>GR8OG*-GNSG@8@O8T*B/CD

/9?@G*A8*,UVGT*2

!8FWNG
7 + <.45$#*EF. + *-8$#*:.G6?'H + )& + *<&'.-* + I.$ + '&I.'E*)* + <.4 + #*#.<&-?-.(& + JK/L + .?+
4.#:4.'$-.#$:*+JMM;L+6*'*+I.'4*'+I$-4&(+&+'&%&(:$4&#:.(+#*#.<.46N($:.(=+O(+*8&#:&(+
)& + '&I.'E.+ '&)?P$'*4+ *+ 6&'4&*5$-$)*)& + ).( + I$-4&(= + Q?*#). + *6-$<*).( + * + *<&'.-*(R + .(+
'&%&(:$4&#:.(+'&)?P$'*4+*+6&')*+)&+4*((*+&+*+$#<$)H#<$*+)&+6.)'$)F.R+&+'&:*')*'*4+.+
*4*)?'&<$4&#:.= + 7 + '&:&#EF. + )& + 0<$). + *(<N'5$<. + I.$ + I*%.'&<$)* + 6&-.( + '&%&(:$4&#:.(R+
&(6&<$*-4&#:&+.(+#*#.<.46N($:.(=+O+'&%&(:$4&#:.+<.4+MM;+I.$+.+4*$(+&I&:$%.+&4+
'&)?P$'+*+6&')*+)&+4*((*+&+&4+4*#:&'+*+<.'+.'$8$#*-+&+*<&$:*EF.+%$(?*-+)*(+*<&'.-*(=
/?9?:>?F4MX?:8T*#*#.*'8$-*R+#*#.<.46N($:.R+6N(G<.-S&$:*R+I'?:*(+:'.6$<*$(=+

&@O>GAWUVG
T&%&(:$4&#:.(+)&+6.-$((*<*'U)&.(+'&)?P&4+*(+:*V*(+
)& + '&(6$'*EF. + )& + I'?:*(R + *?4&#:*#). + (?* + %$)* + )&+
6'*:&-&$'*=+B.'+.?:'.+-*).R+6.-$((*<*'U)&.(+#F.+:H4+
5.*+5*''&$'*+W+?4$)*)&R+)&%$).+W+S$)'.I$-$<$)*)&=+O+
*-8$#*:. + :&4 + 5.* + <*6*<$)*)& + )& + I.'4*' + I$-4&(R+
&(6&<$*-4&#:&+X?*#).+'&:$<?-*).+<.4+(*$(+)&+/* 2YR+
X?&+$#:&'*8&4+<.4+8'?6.(+<*'5.VU-$<.(+Z![=+7-8?#(+
&(:?).(+:H4+&#%.-%$).+.+)&(&#%.-%$4&#:.+)&+I$-4&(+
Z2RD[+&+'&%&(:$4&#:.(+Z\[+W+5*(&+)&+6?'H(+)&+I'?:*(R+
*6-$<*EF. + 6.((U%&- + )&%$). + W + 6'&(&#E* + )&+
6.-$((*<*'U)&.(+Z][=+
7(+6'.6'$&)*)&(+IU($<*(+)&+I$-4&(+)&+6.-$((*<*'U)&.(+
6.)&4 + (&' + 4&-S.'*)*( + 6.' + *8&#:&( + )& + '&I.'E.+
#*#.&(:'?:?'*).(R + <.4. + #*#.<&-?-.(& + Z^R_[ + .?+
4.#:4.'$-.#$:*+Z`Ra[=+
O( + .5b&:$%.( + )&(:& + :'*5*-S. + I.'*4@ + J*L + *%*-$*' + *+
5*''&$'*+*+%*6.'+)&+08?*+)&+I$-4&(+)&+*-8$#*:.G6?'H+
)&+*<&'.-*+'&I.'E*).(+.?+#F.1+J5L+*%*-$*'+.+6.:&#<$*-+
).( + '&%&(:$4&#:.( + &4 + *?4&#:*' + * + &(:*5$-$)*)& + )&+
*<&'.-*(=++
+

'?O8>;?;F*8*NYOGAGF
c.$(+*8&#:&(+)&+'&I.'E.+I.'*4+?(*).(+6*'*+.(+I$-4&(+
& + '&%&(:$4&#:.( + #*#.<.46N($:.(@ + 4.#:4.'$-.#$:*+

JB'.&#.- + /K + \]R + ,-.d + /S&4$<*-L + & + #*#.<&-?-.(&+
&V:'*U)* + )& + <*(<* + )& + <.<. + %&')& + Z!e[= + "4*+
I.'4?-*EF.+<.#:'.-&+J#F.+'&I.'E*)*L+I.$+$#<-?U)*=+
B*'* + * + I.'4?-*EF. + <.#:'.-& + J*-8$#*:.G6?'H + )&+
*<&'.-*R+)&#.4$#*)*+77LR+!R^+8+)&+*-8$#*:.+)&+(N)$.+
Jf'$#(:&)g + ,c!_]R + c*#$(<.L + & + \ + 8 + )& + V*'.6& + )&+
8-$<.(&+)&+4$-S.+Jh*'.R+"#$-&%&'LR+*)$<$.#*).+<.4.+
6-*(:$I$<*#:&R+I.'*4+*)$<$.#*).(+*+!ee+8+)&+6?'H+)&+
*<&'.-*+J7-$B.-6*L+&+]e+4i +)&+08?*+)&(:$-*)*=+7(+
I.'4?-*Ej&(+'&I.'E*)*(+<.4+#*#.<&-?-.(&+J/77L+&+
4.#:4.'$-.#$:*+JM77L+I.'*4+.5:$)*(+6&-.+4&(4.+
6'.<&)$4&#:.R+$#<-?$#).+*+*)$EF.+)&+!ek+J4l4+&4+
5*(&+(&<*L+)&+#*#.<&-?-.(&+JK/L+.?+4.#:4.'$-.#$:*+
JMM;LR + '&(6&<:$%*4&#:&= + /*)* + )$(6&'(F. + I.$+
S.4.8&#&$P*)*+&4+*8$:*).'+4*8#m:$<.+J^e+4$#R+2ee+
'64R+]en/L+&+&4+)$('?6:.'+<&-?-*'+c3o]ee+"#$X?&+
J!`+4$#R+ae+pLR+&+)&8*(*)*+*+%0<?.=+
O(+I$-4&( +I.'*4+I.'4*).( +6.'+)&6.($EF.+J<*(:$#8L+
)*(+)$(6&'(j&(+&4+6-*<*(+)&+%$)'.+#$%&-*)*(R+&+*b?(:&+
)*(+&(6&((?'*(+<.4+5*''*+#$%&-*).'*=+76N(+!+SR+*(+
6-*<*(+I.'*4+$4&'(*(+6.'+!]+(+&4+(.-?EF.+)&+/*/- 2+
*+2k+J4l%L=+O(+I$-4&(+I.'*4+)&$V*).(+*+(&<*'+&4+
5*#<*)* + J2\n/n/R + "T + _^kL + 6.' + !^ + S= + 76N( + *+
(&<*8&4R + *4.(:'*( + I.'*4 + <.':*)*(R + )&(:*<*)*( + &+
<.#)$<$.#*)*( + 6.' + 2\ + S + * + 2]n/ + * + ]ek + "T= + 7+

89:&,*,#64&%50+;(1&5,#<&%*52,3=#>%&1,3.?,=#@A#,#@B#+.#,:&53#+.#CD@C
144

!"#$%&'()%*#+,#-.+.#+.#/,0%1.20%3%45,#6*352,+,#,%#64&%0.4725%

!"#"$%&'()*+ , !( , -"$%"(.&/&!(!" , ( , 0(-+$ , !" , 123(,
45678,9+&,9"&#(,:+%,.(;",'+,%<#+!+,=>?@AA,BCCDE,
5($(,+,$"0";#&%"'#+F,(:"$+/(;,9$";:(;,9+$(%,/(0(!(;F,
;('&#&G(!(;F,-$";(;,-"/+;,-"!H':3/+;,",&%"$;(;,'(;,
$";-":#&0(;,!&;-"$;I";,477F,J77,+3,K778,-+$,L,
%&'F , " , "% , ;+/3)*+ , !" , J(J/ L, 4LM8 , -+$ , CN , ;E , 7;,
(:"$+/(; ,9+$(%,!"&O(!(; , (,;":($ , 4LNPJF , QR, S?M8,
-+$,C?,TF,",9+$(%,-";(!(;F,(:+'!&:&+'(!(;,"%,-+#";,
!" , 5=U , :+% , #(%-(F , " , ";#+:(!(; , "% , $"9$&2"$(!+$,
4?PJ8F , V3'#(%"'#" , :+%, 3%, :+'#$+/", 4(:"$+/(; , '*+,
$"0";#&!(;F ,WR8E , 7; ,(:"$+/(; ,9+$(%, ;3.%"#&!(; ,X;,
;"23&'#";,!"#"$%&'()I";,4'+,#"%-+,A,",(-Y;,S,!&(;8Z,
(:"&#()*+ , 0&;3(/ , 4(-"'(; , '+ , #"%-+ , A8F , :+% , N[,
(0(/&(!+$";F , 3;('!+ , ";:(/( , T"!\'&:(] , -"$!( , !",
%(;;(] , &':&!^':&( , !" , -+!$&!*+ , 0&;3(/%"'#",
-"$:"-#_0"/] , ;Y/&!+; , ;+/H0"&; , #+#(&; , " , (:&!"G , #+#(/,
#&#3/10"/ , BCLD] , #"+$ , !" , 1:&!+ , (;:Y$.&:+ , 47`7J,
>?SECLF,BCLD8],:+$,4a(.8F,(0(/&(!(,'(;,(:"$+/(;,",'+,
-3$^F,:+%,.(;","%,0(/+$";,!",ab,4/3%&'+;&!(!"8F,
:$+%(,4Jb8,",c'23/+,T3",4db8E,

$"0";#&!(;,:+%,K77,(-$";"'#($(%,:+$,;&%&/($,X,!(;,
'*+ , $"0";#&!(; , 4U(.EC8F , + , e3" , ;" , $"9/"#&3 , "% , (/#(,
(:"&#()*+,4f&2EL8E,=;;",$";3/#(!+,9+&,;3$-$""'!"'#"F,
V1 , e3" , +; , !"%(&; , $"0";#&%"'#+; , (-$";"'#($(% , (,
";-"$(!( , !"2$(!()*+ , !" , :+$E , 7 , "O-/&:()*+ , 9+&,
"':+'#$(!(,"%,";#3!+;,e3",!";:$"0"%,";#(.&/&G()*+,
!" , ('#+:&('&'(; , -+$ , KKUE, 7 , ;&%-/"; , %&;#3$( , !",
3%(,;+/3)*+,(e3+;(,!",:1#&+';,9/(0&/&3%,:+%,KKU,
<,;39&:&"'#",-($(,";#(.&/&G($,+,:1#&+',BCSDF,+,e3",9+&,
(#$&.3_!+,(+;,:(%-+; ,"/"#$+;#1#&:+;,"'#$",(;,-/(:(;,
!(,'('+($2&/(F,",X,&'&.&)*+,!",$"()I";,!",T&!$(#()*+,
" , &;+%"$&G()*+ , -"/+ , "9"&#+ , ";#<$&:+E , 7'#+:&('&'(;,
&'#"$:(/(!(; , #^% , ";#(.&/&!(!" , X , /3G , (3%"'#(!(F , ",
%('#^%,(,:+$,+$&2&'(/,(,-d,!",(#<,CC,BCiDE,
2'30*10,j'9/3^':&(,!+;,$"0";#&%"'#+;,;+.$",(,:+$,!(;,
(:"$+/(;E
4'%)5
ab

!"#$%&'()#*"*(+#,$##-)
`; , 9&/%"; , '('+:+%-Y;&#+; , (-$";"'#($(% , %"/T+$,
.($$"&$(,e3",+,'*+,$"9+$)(!+,4f&2EC8F,:+$$+.+$('!+,
+3#$+;,";#3!+;,e3",$"2&;#$($(%,e3",(,567,!",9&/%";,
9+& , $"!3G&!( , -"/( , (!&)*+ , !" , WJ , BLFC[D , " , KKU,
BCgFCNDE

db
Jb

25'&'6":&)#

2"67)*
8(+'#9

;!*

A

L?ESi,:

[iE>N,( [NENg,.

LSEN?,:

S

[CEN[,:

gAE>A,( [?ESi,.

LiEgS,!

A

[LEi>,.

g?ES>,( g?Eg[,(

L>E>[,:

S

[NELL,.

giE>>,( giE[C,(

[LE[?,:

A

[?E[>,(

L>EAA,. L>ELA,.

[NEiC,(

S

[[Eig,(

LSELA,. L?E>S,.

[[E?C,(

<<

=<<

><<

WRZ,(:"$+/(;,'*+,$"0";#&!(;] ,77F ,J77F ,K77Z,(:"$+/(;,:+%,
$"0";#&%"'#+ , !" , (/2&'(#+@-3$^ , !" , (:"$+/( , '*+ , $"9+$)(!+F,
$"9+$)(!+ , :+% , WJ , " , $"9+$)(!+ , :+% , KKUF , $";-":#&0(%"'#"E,
6(/+$"; , '( , %";%( , /&'T( , ;"23&!+; , -"/( , %";%( , /"#$( , '*+ , ;*+,
;&2'&9&:(#&0(%"'#",!&9"$"'#";,4-kAFAN8E,

.+/010, 5"$%"(.&/&!(!" , ( , 0(-+$ , !" , 123( , !+; , 9&/%";,
$"9"$"'#"; , (+; , !&9"$"'#"; , #$(#(%"'#+;Z , 77Z , 9&/%" , !",
(/2&'(#+@-3$^ ,!" , (:"$+/( , '*+ ,$"9+$)(!+] ,J77 ," , K77Z,
9&/%";,$"9+$)(!+,:+%,WJ,",K77E

` , -3$^ , 3;(!+ , -($( , +; , $"0";#&%"'#+; , 4('#"; , !",
;3.%"#&!+ , X; , 9+$%3/()I"; , " , -$+:";;(%"'#+8,
(-$";"'#+3,:+$,0"$%"/T(,.$&/T('#",4ab,h,LSECg],db,
h, [AEAg] , Jb , h, [?Ei[8F , ;&%&/($ , X, !(; , (:"$+/(; , '*+,
$"0";#&!(;,4U(.E,C8F,e3",9+$(%,."%,(:"&#(;,4f&2EL8E,
7:"$+/(;,$"0";#&!(;,:+%,77,",J77,(-$";"'#($(%,
:+$,%($$+%,-1/&!(,4%(&+$,ab,",db,",%"'+$,Jb,"%,
$"/()*+,X;,'*+,$"0";#&!(;8F,+,e3",-+!",;"$,(#$&.3_!+,
X , !"2$(!()*+ , !" , ('#+:&('&'(; , '+; , -3$^; , (-Y;,
-$+:";;(%"'#+F,:+%,-"$!(,!",;(#3$()*+,",:+'0"$;*+,
!", :1#&+'; , 9/(0&/&3%, (,9+$%(; ,&':+/+$"; , BC?DE ,j;;+,
"O-/&:( , ( , %"'+$ , (:"&#()*+ , !";;(; , (:"$+/(; , "%,
$"/()*+ , X; , !"%(&; , 4f&2EL8E , 5+$ , +3#$+ , /(!+F , 9$3#(;,

.+/0?0, 7:"&#()*+ , !(; , (:"$+/(;F , "% , ";:(/( , T"!\'&:( , 4CZ,
!";2+;#"&,"O#$"%(%"'#",@,>Z,2+;#"&,"O#$"%(%"'#"8E,77F,
J77,",K77Z,(:"$+/(;,$"0";#&!(;,:+%,(/2&'(#+@-3$^,!",
(:"$+/( , ;"% , $"9+$)+F , :+% , WJ , " , :+% , KKUF,
$";-":#&0(%"'#"],WRZ,'*+,$"0";#&!(;E,

7 , U(.EL , (-$";"'#( , -($c%"#$+; , !" , ";#(.&/&!(!" , !",
(:"$+/(;,(-Y;,S,!&(;,!",";#+:(2"%E,f$3#(;,$"0";#&!(;,
#&0"$(% , %"'+$ , -"$!( , !" , %(;;(F , ";-":&(/%"'#" , (;,
:+%,'('+:+%-Y;&#+;F,+,e3",;",(#$&.3&,X,$"!3)*+,!(,
567E , 7 , &':&!^':&( , !" , -+!$&!*+ , 9+& , %"'+$ , "'#$",
(:"$+/(; , $"0";#&!(;F , %(; , ;"% , !&9"$"')(; , "'#$",

89:&,*,#64&%50+;(1&5,#<&%*52,3=#>%&1,3.?,=#@A#,#@B#+.#,:&53#+.#CD@C
145

!"#$%&'()%*#+,#-.+.#+.#/,0%1.20%3%45,#6*352,+,#,%#64&%0.4725%

!"#"$%&'"(%)$*+,$+-!.%/$+!"#"$%&0/$+%&#"!/'+'"()!"$+
/1%"!/23"$+0"+/4&0"5+"+$61&0)$+$)17#"&$8+)+9."+&(0&4/+
9."+)$+!"#"$%&'"(%)$+!"%/!0/!/'+)+/'/0.!"4&'"(%)*+
, + :"!0/ + 0" + ;4&0) + /$46!<&4) + -)& + !"0.5&0/ + :"1)$+
!"#"$%&'"(%)$8 + "$:"4&/1'"(%" + :"1)$ + !"-)!2/0)$8 + )+
9."+:)0"+!"$.1%/!+0)+/.'"(%)+0/+</!!"&!/+/)+= >+:"1/+
?@ + " + :"1) + AAB + CDEF8 + !"0.5&(0) + / + )G&0/2H) + 0)+
;4&0)+/$46!<&4)*
!"#$ % &$+ I(-1.J(4&/ + 0)$ + !"#"$%&'"(%)$ + $)<!" + /+
"$%/<&1&0/0"+0/$+/4"!)1/$*
23%

''

4'' 5''

KA+LMN

DD*DO+/ P*DE+< Q*DP+4 R*OS+0

K=T+LMN

RO*O+/

>U*U+< >O*O+< DS*P+<

W*PU+/

P*OO+< P*DP+< P*DO+<

U*QD+<

U*SD+/ U*SU+/ U*SD+/

VVB++LMN
[D

,BB+LCX F8"'+')1*Z N
K,,+LMN

A*,* + ^)l/$[g!/m] + ^*k* + ,#"(/[i.$%&11)$] + @* + =1$"(]+
A* + d!&"0'/(] + K*^* + X"(&n/] + =* + A/!%f([i"11)$)] + o*+
K/(]+B*X*+A4X._a*+k*+d))0+e(_*+>UUP8+WD8+SOR[SRD*

R*

^* + V)%a)!(#&%] + K* + ^)0$/'!/(* + K)$%a/!#* + i&)1*+
B"4a()1*+>UUW8+RP8+RUP[RDQ*

Q*

V*+p/h/] +,*+A/$n/(*+k*+d))0+e(_* +>UUO8+QP8+>EQ[
>EE*+

S*

A*,*V* + ,5&5& + V/'&!] + d* + ,11)&(] + ,* + T.-!"$("*+
?5%@,2&%@%3=+>UUQ8+S8+SD>[S>S*

P*

,* + V/G"(/] + ,*k* + ^/_/.$n/$* +A,&B%)C+&= # D%3=>UUE8+
PW8+OQP[OSU*

W*

`*K* + @h!/$] + Z*i* + A/(-!"0&] + A*B* + B)([Ba/%] + ,*+
`;$9."5+L>UUWN*+A,&B%)C+&=#D%3=+>UUW8+PO8+QQ[SO*

E*

K*+p/':""!/:/::.(]+T*+,a%[)(_]+T*+K"(%!/n))(]+p*+
V!&n.1n&%*+A,&B%)C+&=#D%3=+>UUP8+SP8+DQQ[DSO*

!."/"0-(/1,

'()*+,-%

Y

O*

DU* A*d* + ^)$/] + e*V* + A"0"&!)$] + k*,* + A/1')(_"] + + p*V*+
g!"_)!$n&]+T*d*+j))0]+Z*X*@*+A/%%)$)+"%+/1*+L>UDUN*+
@/!<)ah0!*+K)1*+>UDU8+WD8+WO[E>*

>>*SE+/ W*WO+< S*PO+4 S*RQ+4

KA\ + :"!0/ + 0" + '/$$/] + K=T\ + :)0!&0H)] + VVB\ + $61&0)$ + $)17#"&$+
%)%/&$] + ,BB\ + /4&0"5 + %)%/1 + %&%.1;#"1] + K,,\ + :"!0/ + 0" + ;4&0)+
/$46!<&4)+L</$"+$"4/N]+?^\+/4"!)1/$+(H)+!"#"$%&0/$]+,,8+@,,8+
A,,\+/4"!)1/$+4)'+!"#"$%&'"(%)+0"+/1_&(/%)[:.!J+0"+/4"!)1/+
(H)+!"-)!2/0)+"+!"-)!2/0)+4)'+?@+"+AAB8+!"$:"4%&#/'"(%"*+
`/1)!"$+(/+'"$'/+1&(a/+$"_.&0)$+:"1/+'"$'/+1"%!/+(H)+0&-"!"'+
$&_(&-&4/%&#/'"(%"+L:bU8UQN*+

DD* ,VBA* +<1,0+,&+# #1.(1# #@.1)%+(# #E%&#F,1.&# #G,*%& #
1&,0(@5((5%0 # %E # # @,1.&5,3(H # I # JK:LL= #,VBA8+
Ka&1/0"1:a&/8+>UUU*

41(6*7,8-,

DR* @*A*=* + Am11"!] + k*i* + Z/.!&(0)] + d* + q/'/$a&%/* + I(0*+
@!):$+K!)0*+>UDD8+OO8+SUQ[SDU*

D>* ,=,@* + DQ* +MEN25,3 # O.1)%+( # %E # 60,3C(5(+ LDW* + "0*N+
,=,@+I(%"!(/%&)(/18+g/&%a"!$<.!_8+>UUQ*
DO* ,*k* + V#/_/(] + A*V* + X"0"(9#&$%] + Z* + i"!_1.(0*+
A%@*%(=#<25=#9.2)0%3*+>UUE8+SE8+QUU[QUS*

,+?@+"+/+AAB+'"1a)!/!/'+/+</!!"&!/+/)+#/:)!+0"+
;_./ + 0)$ + -&1'"$ + 0" + /1_&(/%)[:.!J + 0" + /4"!)1/* + =$+
!"#"$%&'"(%)$ + /.'"(%/!/' + / + "$%/<&1&0/0" + 0"+
/4"!)1/$8+$"(0)+9."+)$+(/()4)':6$&%)$+-)!/'+'/&$+
"-"%&#)$+"'+/.'"(%/!+/+!"%"(2H)+0"+;4&0)+/$46!<&4)*+
= + !"#"$%&'"(%) + 4)' + AAB8 + /1c' + 0" + $"! + ) + '/&$+
"-"%&#)+"'+!"0.5&!+/+:"!0/+0"+'/$$/8+-)&+)+7(&4)+/+
'/(%"! + / + 4)! + )!&_&(/1 + 0/$ + /4"!)1/$ + "8+
4)($"9."(%"'"(%"8+$./+/4"&%/2H)+#&$./1*+

'9.":-6+0-(/1,
@?K98 + d&(":8 + e'<!/:/ + " + @/:"$8 + :"1) +/.Gf1&)+
-&(/(4"&!)] + /)+ @?K98 + :"1/ + <)1$/+ 0" + :!)0.%&#&0/0"+
LX*A*@*+,5"!"0)N*

DQ* p*e*+V%!/ra"4n"!]+e*+A/(&/$*+@a"'*+A/%*+>UUU8+D>8+
>ERO[>ERE*
DS* `*`*+T"+^)$$)]+,*o*+A"!4/0/(%"*+I(()#*+d))0+V4&*+
e'"!_*+B"4a()1*+>UUP8+W8+ORP[OQ>*+
DP* q*+p)a()]+^*+X)$a&()]+^*+A/%$.$a&'/]+q*+B)'&%/]+
p* + p)</h/$a&* + L>UUPN* + k* + k/:/( + V)4* + @)1).! + A/%*+
>UUP8+WU8+SsD>*
DW* q* + p)a()] + ^* + p&()$a&%/] + V* + In)'/] + p* + q)0/] + A*+
Va&</%/]+^*+A/%$.$a&'/]+q*+B)'&%/]+q*+A/"0/] +p*+
p)</h/$a&8+p*+,::1*+@1/h+V4&*+>UUE8+R>8+QDEtQ>O*
DE* ,*+i"(0/a).]+X*+p/00/'&]+e*+e$:.4a"]+d*+g)./(#c]+
,*+T.-!"$("*+A/4!)')1*+A/%*+e(_*+>UDD8+>ES8+PSUs
PSE*

3-;-.<(6+",
D*

g*+='$[=1&.]+^*+V)1&#/[d)!%.(h]+=*+A/!%f([i"11)$)*+
8$9#:#;%%+#<25=#9.2)0%3=#>UUW8+RD8+DWS>[DWPU*+

>*

X*A*@* + ,5"!"0)] + Z*X*@* + A/%%)$)] + T* + j))0] + B*g*+
j&11&/'$] + ^*k* + ,#"(/[i.$%&11)$] + B*X* + A4X._a* +>=#
;%%+#<25=#>UUE8+PR8+?OD[?OQ*

I@B&,*,#64&%50+P(1&5,#9&%*52,3H#;%&1,3.Q,H#RK#,#RS#+.#,B&53#+.#TLRT
146

!"#$%&'()%*#+,#-.+.#+.#/,0%1.20%3%45,#6*352,+,#,%#64&%0.4725%

!"!#$%&'&#(%)%)*#!+*#,-&#!-+").)-!/&'0!$-")
(#1,%)2,#2,-%3"3%()*%$4!-$"()%)3%)1",,%-,")3%)
/-&*%()3%)"*-3#)3%)*"!3-#$"
567899:;)&<),8=>8?:@A)$BC87B)2<)*BDB7EF>9GA)*:?9H7>8I>)/<),:9BJA)*B=>7),<)IB)$?KL@A)5>;?8>MM>)*<)$<)
"L>?>I:J
!

"#$%&'($)*)&+,&)&'*-+).+/&*'01+23,/41+5467'*8*+9:'.$#);(<'$*+='.8$>*-?+@9A<.'+>.''&(8.#)&#<&B+
&<<&C>#8*<?&67'*8*?7'
2?:N>M:)$:CO:;>;M>P)D/E5

27B;:)I>)"QF:P)2

,>9KC:
,$-6&(+)&+*6$).+F.'*6+*)$>$.#*).(+)&+).$(+*:&#<&(+)&+'&F.'G.+#*#.&(<'A<A'*).(+
H#*#.>&-A-.(&+&+6.#<6.'$-.#$<*+I+JJ=KL+$(.-*)*6&#<&+.A+&6+>.67$#*GM.?+967.(+.(+
*:&#<&(+)&+'&F.'G.+&N&'>&'*6+&F&$<.+8.($<$%.+(.7'&+*+'&($(<O#>$*+P+<'*GM.+&+.+6Q)A-.+
&-0(<$>.L+&+'&)AR$'*6+*+8&'6&*7$-$)*)&+*+%*8.'+)&+0:A*+).(+F$-6&(L+6*(+'&)AR$'*6+*+
&-.#:*GM.+#*+'A8<A'*?+9+>.67$#*GM.+&#<'&+*(+>*':*(+)&+'&F.'G.+#M.+*8'&(&#<.A+&F&$<.(+
6*$.'&(+SA&+.(+.7<$).(+)*+*)$GM.+).(+*:&#<&(+$(.-*).(L+(A:&'$#).+A6+&F&$<.+*#<*:T#$>.+
&#<'&+&-&(L+SA&+)&%&'0+(&'+$#%&(<$:*).?
2B7BR?B9STEBR>P)8.-$((*>*'U)&.(L+#*#.*':$-*L+#*#.>.68Q($<.(L+&67*-*:&6?+

-;M?:IKQF:
96$).+)&+6*#)$.>*+V+.7<$).+)&+'*UR&(+)&+6*#)$.>*L+
8-*#<*+<'.8$>*-+)&+8'.%0%&-+.'$:&6+*6*RT#$>*+W!X?+Y+
*6$).+)&+6*#)$.>*+>.#<V6+!ZI2[\+)&+*6$-.(&L+SA&+
<&6 + *-<* + 6*((* + 6.-*' + >.68*'*)* + * + *6$-.(&( + )&+
.A<'*(+F.#<&(+W2X?+
/.#($)&'*#). + * + :'*#)& + 8'&.>A8*GM. + #. + 6A#).+
$#<&$'. + *((.>$*)* + P + >.#<U#A* + & + $#<&#(* + :&'*GM. + )&+
-$N. + #M. + 7$.)&:'*)0%&-L + &67*-*:&#( + P + 7*(& + )&+
7$.8.-U6&'.(L + >.6. + *6$).L + <O6 + >.6. + 6*$.'+
%*#<*:&6+ .+ *8&-.+*((.>$*).+ P+ 7$.)&:'*)*7$-$)*)&?+
D.' +.A<'.+-*).L +(A*(+ 8'.8'$&)*)&( +6&>]#$>*( +& +)&+
7*''&$'*+(M.+:&'*-6&#<&+$#F&'$.'&(+P(+).(+8.-U6&'.(+
)&'$%*).(+)&+8&<'Q-&.?++
^0'$.( + &(<A).( + $#)$>*6 + SA& + *( + 8'.8'$&)*)&(+
6&>]#$>*( + & + )& + 7*''&$'* + )& + F$-6&( + 8.-$6V'$>.(+

8.)&6 + (&' + 6&-_.'*)*( + 8&-* + *)$GM. + )&+
#*#.&(<'A<A'*(L + <*$( + >.6. + * + #*#.>&-A-.(& + W5L`X+ &+
#*#.*':$-*(L+>.6.+*+6.#<6.'$-.#$<*+WaLbX?
Y + .7c&<$%. + )&(<& + <'*7*-_. + F.$ + . + )& + *%*-$*' + *(+
$#F-AO#>$*( + )& + #*#.>&-A-.(& + & + )& + 6.#<6.'$-.#$<*+
H$(.-*)*6&#<& + .A + &6 + >.#cA#<.K + (.7'& + *(+
8'.8'$&)*)&(+6&>]#$>*(+&+*+8&'6&*7$-$)*)&+*+%*8.'+
)&+0:A*+)&+F$-6&(+)&+*6$).+)&+6*#)$.>*?
+

*BM>?8B89)>)CUM:I:9
Y( + F$-6&( + F.'*6 + 8'.)AR$).( + * + 8*'<$' + )& + *6$). + )&+
6*#)$.>* + H8.-%$-_. + ).>&L + 6*'>* + d.e$KL+
6.<6.'$-.#$<* + fI![ + Hg$:6*K + >.6&'>$*$(? + 9+
#*#.>&-A-.(&+F.$+&N<'*U)*+)&+-$#<&'+8.'+6&$.+)&+A6*+
_$)'Q-$(&+)&+h[+6$#A<.(+WZX?+g&<&+<'*<*6&#<.(+F.'*6+
>.#)AR$).(+H=*7?+!K?

89:&,*,#64&%50+;(1&5,#<&%*52,3=#>%&1,3.?,=#@A#,#@B#+.#,:&53#+.#CD@C
147

!"#$%&'()%*#+,#-.+.#+.#/,0%1.20%3%45,#6*352,+,#,%#64&%0.4725%

!"#$%&$%'()*+),-"./+0%1+2%#"0+%0+*"%3+%"243(5%3(0%
"6+),+0%3+%-+7(-.(%+2%*"3"%,-","2+),($
?1'&'8"0&) @@?*56 ; A4*56 ;
&
:9::
:9::
V
B9::
:9::
I
&:9::
:9::
W
:9::
B9::
B
:9::
&:9::
X
B9::
B9::
N
&:9::
&:9::

%
8"-" % *"3" % ,-","2+),(9 % &: % 6 % 3+ % "243( % 7(-"2%
6+;",4)4<"3(0%+2%=:%2> %3+%?6@"%3+0,4;"3"%"% %=:A
=BC'%D(-%&:%24)$%E;4*+-(;%1F2D+G5%7(4%"34*4()"3(%
*(2( % D;"0,474*"),+9 % " % @2" % *()*+),-".H( % 3+ % I:J%
1*(2%#"0+%)"%2"00"%0+*"%3+%"243(5$%K%340D+-0H(%7(4%
0@#2+,43" % " % 3+6"0"6+2 % " % L?*@( % 1#(2#" % MAN::9%
OP*Q45%"%I:%2#"- %D(-%I:%24)$9%+%3+D(04,"3"%0(#-+%
D;"*"0%3+%L43-(%)4L+;"3"0%*(#+-,"0%*(2%74;2+0% %3+%
RS;"-T$%KDU0%0+*"6+2%"%VWC'%D(-%&X%Q9%"2(0,-"0%
3(0 % 74;2+0 % 7(-"2 % *(-,"3"09 % 3+0,"*"3"0 % +%
*()34*4()"3"0 % D(- % VW % Q % " % VWC' % +2 % 3+00+*"3(-+0%
*(),+)3( % 0(;@.H( % 0",@-"3" % 3+ % )4,-",( % 3+ % *?;*4(%
,+,-"Q43-","3(9%D"-"%2"),+-%"%YZ%+2%W[J%"),+0%3"0%
")?;40+09 % \@+ % 7(-"2 % -+";4<"3"0 % D+;( % 2+)(0 % +2%
\@4),@D;4*","$%
K % D+-2+"#4;43"3+ % " % L"D(- % 3+ % ?6@" % 18MK5 % 7(4%
3+,+-24)"3" % 0+6@)3( % 2],(3( % K^!R % _=XA:: % `[a9%
@0")3( % *];@;"0 % 3+ % D+-2+".H( % *(2 % W= % 22 % 3+%
34b2+,-(%+%%&I9V%22%3+%";,@-"%*(),+)3(%W%6%3+%0c;4*"%
6+;%1:J%YZ5%D-+L4"2+),+%0+*"%"%&:B %C'%D(-%VW%Q9%
2"),+)3(%@2%+0D".(%;4L-+%)"%*];@;"%3+%X%22$ %d0%
74;2+0%7(-"2%0+;"3(0%)(%,(D(%3"0%*];@;"09%\@+%7(-"2%
*(;(*"3"0%+2%3+00+*"3(-%*(2%?6@"%3+0,4;"3"%1&::J%
YZ5%+%2"),43"0%"%VWC'$%K0%*];@;"0%7(-"2%D+0"3"0%"%
*"3"%&V%Q%"(%;()6(%3+%W%34"09%+%(%6")Q(%3+%D+0(%7(4%
D;(,"3( % +2 % 7@).H( % 3( % ,+2D($ % K % 8MK % 1+2 % 6$%
22$e8"A&$34"A&$2AV5%$7(4%3+74)43"%*(2(f

!"#!

$!"#"%
9
#!

!"#$%&'()#*"*(+#,$##-)
K0%!"#+;"0%&AI%"D-+0+),"2%"0%-+0D(0,"0%3(0%,+0,+0%
2+*b)4*(0 % +2 % 7@).H( % 3(0 % "6+),+0 % 3+ % -+7(-.( % +%
-+0D+*,4L"0 % *()*+),-"./+0$ % K % -+040,j)*4" % k % ,-".H(%
1!"#$%&5%7(4%7"L(-+*43"%D+;"%4)*(-D(-".H(%3+%,(3(0%
(0%"6+),+0%3+%-+7(-.(9%0+2%347+-+)."0%046)474*",4L"0%
+),-+%"0%*()*+),-"./+0%3+%BJ%+%&:J9%+%*(2%D(@*"%
347+-+)." % 16+-";2+),+ % )H( % 046)474*",4L"5 % +),-+ % (0%
"6+),+0 % 3+ % -+7(-.($ % K % +;()6".H( % 3(0 % 74;2+0 % 7(4%
3-"0,4*"2+),+ % -+3@<43" % D+;" % 4)*(-D(-".H( % 3(0%
"6+),+0%)")(+0,-@,@-"3(0$%_),-+%(0%,4D(0%3+%-+7(-.(9%
" % )")(*+;@;(0+ % ,+L+ % 2+)(- % 42D"*,( % 0(#-+ % "%
+;()6".H( % \@")3( % *(2D"-"3( % "( % RR! % (@ % k%
*(2#4)".H(%RR!A)")(*+;@;(0+9%(%\@+%0@6+-+%@2"%
2+;Q(-%4),+-".H(%3"%)")(*+;@;(0+%*(2%"%2",-4<%3+%
"243(9 % +2 % *(2D"-".H( % *(2 % " % RR!$ % d % 2U3@;(%
+;?0,4*( % 7(4 % 2"40 % \@+ % 3@D;4*"3( % D+;" % "34.H( % 3"0%
*"-6"0%3+%-+7(-.(9%+0D+*4";2+),+%+2%*()*+),-"./+0%
3+ % &:J$ % l@")3( % +2 % *()*+),-"./+0 % 3+ % BJ9 % "%
)")(*+;@;(0+%+G+-*+@%2"4(-%+7+4,(%0(#-+%(%2U3@;(9%
2"0%"%347+-+)."%)H(%0+%2")47+0,(@%"%&:J$%d%2+)(-%
+7+4,( % 3" % *(2#4)".H( % RR!A)")(*+;@;(0+ % 0(#-+ % (%
2U3@;( % \@")3( % *(2D"-"3( % "( % 3" % )")(*+;@;(0+ % 1"%
BJ5 % D"-+*+ % 0@6+-4- % @2% +7+4,( % "),"6m)4*(% +),-+ % (0%
"6+),+09%2"0%+00"%(#0+-L".H(%)H(%0+%-+D+,4@%"%&:J$%%
!"#$&$%Z+040,j)*4"%k%,-".H(%1R8"5%3(0%74;2+0$
./"0&"*("* 4)0,"0&1'3-)*567*8987*:'#"*#",';
1"2)13)
<
=
><
RR!

I9VB%#

N9:W%"9%KO

[9&N%"9%K

h'

I9VB%#

[9I[%"9%K

=9IV%"9%K

RR!Ah'

I9VB%#

X9XI%"9%O

[9I:%"9%K

hH( % Q? % 347+-+)."0 % 046)474*",4L"0 % 1Dn:9:B5 % +),-+ % L";(-+0 % )"%
2+02" % ;4)Q" % 0+6@43(0 % 3" % 2+02" % ;+,-" % 24)o0*@;"9 % (@ % +),-+%
L";(-+0%)"%2+02"%*(;@)"%0+6@43(0%3"%2+02"%;+,-"%2"4o0*@;"$%

!"#$V$%_;()6".H(%)"%-@D,@-"%1J5%3(0%74;2+0$

1&5

./"0&"*("* 4)0,"0&1'3-)*567*8987*:'#"*#",';
1"2)13)
<
=
><

0+)3(%89!6%"%,"G"%3+%D+-2+"#4;43"3+%"(%L"D(-%3+%?6@"%
13+*;4L43"3+ % 3" % -+," % 34L4343" % D+;" % ?-+" % 3( % 74;2+59 %.% "%
+0D+00@-"9%+ %:9 #"%347+-+)."%3+%D-+00H(%D"-*4";%3+%L"D(-%
3+%?6@"%+),-+%"0%7"*+0%3(%74;2+$

K0%D-(D-4+3"3+0%2+*b)4*"0%3+%"2(0,-"0%3+%&::%22%
G%X9I%22%7(-"2%2+343"0%0+6@)3(%(%2],(3(%g[[VA
::%`[a9%+2%@2"%2?\@4)"%@)4L+-0";%3+%+)0"4(0%_24*%
g>AI:::9%*(2%*];@;"%3+%*"-6"%3+%&::%h9%0+D"-".H(%
4)4*4";%+),-+%"0%6"--"0%3+%B%*29%+%L+;(*43"3+%3+%&:%
22i24)$

RR!

IN9VW%"

N9I:%#9%O

&9NV%*9%O

h'

IN9VW%"

&&9=[%#9%K

=9N:%#9%K

RR!Ah'

IN9VW%"

N9WV%#9%KO

V9I:%#9%O

hH( % Q? % 347+-+)."0 % 046)474*",4L"0 % 1Dn:9:B5 % +),-+ % L";(-+0 % )"%
2+02" % ;4)Q" % 0+6@43(0 % 3" % 2+02" % ;+,-" % 24)o0*@;"9 % (@ % +),-+%
L";(-+0%)"%2+02"%*(;@)"%0+6@43(0%3"%2+02"%;+,-"%2"4o0*@;"$%

;<=&,*,#64&%50+>(1&5,#8&%*52,3?#@%&1,3.A,?#BC#,#BD#+.#,=&53#+.#EFBE
148

!"#$%&'()%*#+,#-.+.#+.#/,0%1.20%3%45,#6*352,+,#,%#64&%0.4725%

!"#$%$&'()*+,&-+./012,&3'4"5&),/&61+7-/$

!"(.'#->3#$%*6

!"#$%#&'#& ,*$-#$%(.+/*&012&3432&5.6#&6#-.7
(#)*(+*
8
9
:8
''!

%89:;9&#

<;<:9=&":&>

?@@:A8&":&B

CD

%89:;9&#

?E<:8A&":&B

?E8:;<&":&B

''!FCD

%89:;9&2

<98:=9&#:&>

?=<:<E&":&B

[/&"*0,I-/&"LI")-2-7&",&DC4Q:&Z&\1J-N:&Z&]7#I"N"&
-&Z&D"N-/&N-+,&"*R^+1,&61J"J2-1I,$&B&"*0,I"&_$'$D$&
BX-I-), & "LI")-2- & ", & DC4Q & N-+" & #,+/" & )-&
NI,)*01M1)")-$

CG, & H. & )16-I-JK"/ & /1LJ1612"01M"/ & 3NO8:8<5 & -J0I- & M"+,I-/ & J"&
7-/7" & +1JH" & /-L*1),/ & )" & 7-/7" & +-0I" & 71JP/2*+": & ,* & -J0I-&
M"+,I-/&J"&7-/7"&2,+*J"&/-L*1),/&)"&7-/7"&+-0I"&7"1P/2*+"$&

?#)#(@$->.6
E$

V$'$&`-71"0-a&b$&c,0,M12X$&859:#;.20%3:#635<:#98EE:&
=>:&%AA$

B&!"#$&@&"NI-/-J0"&"&N-I7-"#1+1)")-&),/&61+7-/&"&
M"N,I&)-&.L*":&1J)12"J),&Q*-&"N-J"/&,/&"L-J0-/&)-&
I-6,IK, & 2,J0-J), & ''! & -R-I2-I"7 & -6-10,&
/1LJ1612"01M, & /,#I- & -//" & NI,NI1-)")-: & Q*"J),&
")121,J"),/&"&E8S$

9$

d$\$ & >I-*J1JL-Ia & c$ & 41e"2H,7Tf"Ja & c$ & gI1I10H & 1J&
?1,&2)#@#8).<5(1&A#,0+#1.2)0%3%4A:&h$&>-'1++-Ia&i$&
dH1/0+-I:&])/$a&]+/-M1-I:&>*I+1JL0,J:&988;a&<@EF<=A$

%$

_$&'$&D$&BX-I-),a&j$&_$&D$&'"00,/,a&i$&h$&BM-J"F
>*/01++,/a & k$ & D-,00, & & \1+H,a & '$ & j$ & '*J6,I)a & `$&
d,,)a&!$&_$&'2_*LH$&B:#C%%+#?25:&98E8:&DE:&CE$

@$

B$h$ & gM"L"Ja & '$g$ & _-)-JQM1/0a & j$ & >-IL+*J)$&
8%<*%(:#?25:#;.2)0%3$&988;:&FG:&<88$

<$

`$ & B)"7-a & k$d$ & >-"++$ &6**3: # 83,A # ?25:& 988;: &HI:&
<@<$&

=$

B$&'1IX")-Ha&'$&c,T"#1$ &JK&:#L%3A<:#B:& 988?: &H=:&
%?<?$

?$

'$\$ & i,/"a & ]$g$ & '-)-1I,/a & h$B$ & '"+7,JL-a & & c$g$&
kI-L,I/T1a & `$\$& d,,)a & j$_$D$ &'"00,/,:&k$ &k+-JJ:&
d$h$&[I0/:&g$_$&V7"7$&8,&M%):#L%3:&98E8:&N>:&A%$

A$

Bg!'$ &?1,0+,&+ # 1.(1 # <.1)%+( # O%& # P,1.& # Q,*%& #
1&,0(<5((5%0 # %O # <,1.&5,3(R # J # GFSTT: #Bg!':&
4H1+")-+NH1":&9888$

;$

Bg!'$ &?1,0+,&+#1.(1#<.1)%+#O%&#1.0(53.#*&%*.&15.( #
%O # 1)50 # *3,(152 # ()..1504: # UNNISTT$ & Bg!':&
4H1+")-+NH1":&9888$

!"#$@$&4-I7-"#1+1)")-&"&M"N,I&)-&.L*"&3L$77$&T4" F
E
$)1"FE$7F95&),/&61+7-/$
!"#$%#&'#& ,*$-#$%(.+/*&012&3432&5.6#&6#-.7
(#)*(+*
8
9
:8
''!

"

@:<%&

"

":&B

9:%@&

":&B

@:E<&

#:&>

CD

@:<%&

%:;;&

%:==&":&B

''!FCD

@:<%&"

%:;9&"#:&B

%:8=&#:&B>

CG, & H. & )16-I-JK"/ & /1LJ1612"01M"/ & 3NO8:8<5 & -J0I- & M"+,I-/ & J"&
7-/7" & +1JH" & /-L*1),/ & )" & 7-/7" & +-0I" & 71JP/2*+": & ,* & -J0I-&
M"+,I-/&J"&7-/7"&2,+*J"&/-L*1),/&)"&7-/7"&+-0I"&7"1P/2*+"$&&

B, & 2,J0I.I1, & ), & -/N-I"),: & " & 2,7#1J"KG, & -J0I-&
''! & - & J"J,2-+*+,/- & JG, & "NI-/-J0,* & 7-+H,I&
)-/-7N-JH, & -7 & I-+"KG, & ",/ & "L-J0-/ & )- & I-6,IK,&
1/,+"),/:&1J)12"J),&Q*-&"&2,7#1J"KG,&N,)-&0-I&/1),&
"J0"LUJ12"$&V//,&N,)-&0-I&I-+"KG,&2,7&2,7N-01KW-/&
-J0I- & ,/ & "L-J0-/ & )- & I-6,IK, & N-+" & 1J0-I"KG, & 2,7 & "&
7"0I1X:&,*&2,7&1J2,7N"01#1+1)")-&-J0I-&,/&"L-J0-/&
)- & I-6,IK,$ & B & -RN+12"KG, & N"I" & , & 6"0, & )-M- & /-I&
N-/Q*1/")"&N,I&7-1,&)-&"M"+1"KG,&)"/&17"L-J/&),/&
61+7-/&N,I&712I,/2,N1"&-+-0IUJ12"&)-&M"II-)*I"$
&&

,*$-;<6=#6
B7#,/ & ,/ & "L-J0-/ & )- & I-6,IK, & *01+1X"),/ & 3''! & -&
J"J,2-+*+,/-5&7-+H,I"I"7&"&I-/1/0YJ21"&Z&0I"KG,&-&,&
7()*+, & -+./012, & )- & 61+7-/ & )- & "71),: & - & I-)*X1I"7&
/*"&N-I7-"#1+1)")-&"&M"N,I&)-&.L*"$&C,&-J0"J0,:&"&
2,7#1J"KG,&-J0I-&,/&"L-J0-/&JG,&7,/0I,*&J-JH*7"&
7-+H,I1"&")121,J"+&/,#I-&"/&I-/N,/0"/:&,&Q*-&/*L-I-&
*7&-6-10,&"J0"LUJ12,&-J0I-&,/&"L-J0-/&)-&I-6,IK,$

J<M&,*,#64&%50+V(1&5,#;&%*52,3R#C%&1,3.W,R#>F#,#>N#+.#,M&53#+.#IT>I
149

VI Workshop da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

ASP E C T OS M O R F O L O G I C OS E D AS C A R A C T E R ÍST I C AS
H I D R O F Í L I C AS D E F I L M ES A B ASE D E SA IS Q U A T E R N Á R I OS
D E Q U I T OSA N A
Douglas de Britto e Odilio B.G. Assis
Embrapa Instrumentação ± São Carlos, SP

britto@cnpdia.embrapa.br; odilio@cnpdia.embrapa.br
Projeto Componente: PC3

Plano de Ação: 2

Resumo
Modificações químicas foram conduzidas em quitosanas comerciais com o objetivo de
alterar sua estrutura e consequentemente alterar suas características hidrofílicas. Para
tanto reações de alcalinização e de quaterrnização foram realizadas em quitosana de
baixa e média massa molar. Os resultados indicam uma forte correspondência entre a
molhabilidade e o tamanho da cadeia. Os derivados quaternizados são totalmente
solúveis em pH neutro apresentando elevado grau de intumescimento.
Palavras-chave: quitosana, quaternização, molhabilidade, grau de intumescimento
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Entre diversos materiais possíveis para este fim, a
quitosana tem sido objeto de estudos na Embrapa,
na qual diversas aplicações têm sido avaliadas para
este polissacarídeo. A quitosana comercial é
contudo, solúvel somente em meio ácido em pH
abaixo de seu pKa (6,3), o que representa uma
limitação para aplicações mais amplas. O uso de
solventes ácidos interfere negativamente nas
propriedades mecânicas dos filmes formados [2]
além de agir no sentido de acelerar a oxidação em
superfícies
fatiadas
[3]
e
reduzir
a
biocompatibilidade e aderência.
O emprego de sais hidrossolúveis de quitosana pode
superar essas limitações. Esses derivados são
produzidos através de alterações estruturais do

Introdução
O uso de biopolímeros para a confecção de
embalagens ou emprego como revestimentos com o
objetivo de aumentar a vida alimentos é área
estratégica e tem sido de grande interesse científico.
1HVWH FRQWH[WR RV FKDPDGRV ³ILOPHV FRPHVWtYHLV´
são os mais pesquisados e têm por objetivo prover
uma barreira adicional a perda de umidade e reduzir
as trocas de gases e demais compostos voláteis [1].
Esses filmes também devem preservar a aparência,
manter a textura e melhorar a manuseabilidade,
reduzindo assim perdas pós-colheita e de fatores
nutricionais.
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polímero, pela introdução de cargas positivas
permanentes na cadeia [4], gerando assim um
polieletrólito com características catiônicas
independente do pH do meio. Essa neutralidade
torna o derivado de quitosana adequado à aplicações
em alimentos. No presente trabalho, as propriedades
de molhabilidade e de intumescimento de filmes
processados a partir de derivados quaternizados
(sais) de quitosana são avaliados e discutidos.

M ateriais e métodos
Derivados solúveis de quitosana foram preparados a
partir de material comercial de baixa massa molar
(LMW Chi) de origem Polymar (CE, Brazil) e de
média massa molar (MMW Chi) da Sigma (USA).
O processo de alcalinização da quitosan foi
conduzido por reação com aldeído seguido de
redução com ciano hidroborato de sódio. A
quaternização se deu pela mistura da quitosana
alcalinizada com dimetilsulfato. Detalhes da reação
são descritos em [4].
Foram obtidos os seguintes derivados: Nbutilquitosana,
N-octilquitosana
e
Ndodecilquitosana, aqui identificados como ButChi,
OctChi and DodecChi respectivamente. Filmes
foram preparados na concentração de 0.1% w/v por
casting. As características hidrofílicas foram
estimadas por medida de ângulo de contato e o grau
de intumescimento por ensaio de imersão segundo
descrito por Liu et al. [5].

Figura 1. Ângulo de contato medido para a
quitosana e seus derivados: () MMW; () LMW;
() ButChi; (z 2FW&KLH Ÿ 'RGHF&KL

Resultados e discussão
As medidas de hidrfilicidade estão representadas
nas Figs 1 e 2. Observa-se que todos os ângulos
iniciais são bastante próximos (em torno de 100º
para todos os materiais com excessão da amostra de
ButChi (~82º). Ângulo de recuo (receding) é
obeservado para todas as amostras principalmente
nos primerios segundos. Os resultados sugerem que
a histerese de contato leva à um estado estacionário
após 300 s.
Para MMW o ângulo incial sofre um rápido
decréscimo em poucos segundos, o que é atribuído
ao caráter fortemente hidrofílico da quitosana. As
superfícies tornam-se mais hidrofóbicas nas
amostras que sofreram alcalinização. De forma
contrária, para os sais quaternizados (Fig. 2) ocorre
um significativo aumento da hidrofilicidade. Para o
sal ButDMC ângulo médio em torno de 15o é
medido.

Figura 2. Ângulo de contato em função do tempo
para os sais quaternários: TMC () e ButDMC ({).
MMW () e ButChi (z) estão colocados para
comparação.
O grau de entumescimento foi determinado em
etanol (DSeth) e em água (DSwt), gerando
informações adicionais (Tabela 1). A análise indica
que a quantidade relativa de água absorvida aumenta
de acordo com a sequencia ButChi < OctChi <
DodecChi, revelando que não apenas o tamanho da
cadeia mas também a intensidade da substituição
tem forte influencia na hidrofilicidade.
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Tabela 1 ± Grau de entumescimento
A mostra

DSwt (% )

DSeth (% )

Quitosana

140r5

2r1

ButChi

29r2

70r7

OctChi

98r4

62r9

DodecChi

142r5

3.9r0.5

ChiQt

f

24r10

ButChiQt

f

-

OctChiQt

f

197r13

DodecChiQt

f

12r2
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De forma diferente ao observado para o ângulo
decontato, o grau de intumescimento pode ser
interpretado em termos da reorientação dos
prolongamentos alquílicos em direção à superfície.
Este fenômeno leva a alterar as características
hidrofílicas da superfície em comparação à matriz e
pode vir a ser um aspecto de interesse a ser
explorado na confecção de filmes para uso em
embalagens.

Conclusões
A introdução de cadeias alquilicas na estrutura da
quitosana e sua quaternização gera derivados com
diferentes graus de hidrofilicidade. Análises de
molhabilidade nos filmes indicam uma forte relação
entre os grupos funcionais e a afinidade por água.
Os derivados quaternizados são completamente
solúveis em água (pH neutro) o que facilita seu
processamento por casting.
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Resumo
Alteração nas características de hidrofilicidade e de permeação de vapor de água, foram
conduzidas sobre filmes de quitosana por tratamento de plasma de HMDS. Assume-se
que o efeito ocorra pela polimerização de estruturas não-polares do tipo silicone sobre a
superfície do polissacarídeo.
Palavras-chave: quitosana, filmes finos, plasma frio, HDMS, hidrofilicidade
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permeação de CO2 é superior à de O2 o que pode vir
a ser de interesse na confecção de embalagens como
atmosferas controladas [2]. Quitosana contudo, tem
uma elevada afinidade com água o que traz
consequências indesejáveis como a redução da
estabilidade estrutural do polímero. Ou seja, a
presença constante de umidade na estrutura do
polissacarídeo provoca o intumescimento da matriz
com consequente desagregação das fibras além do
favorecimento ao ataque por microorganismos. Este
trabalho tem por objetivo reduzir a hidrofilicidade
de filmes de quitosana através do tratamento por
plasma de HMDS.

Introdução
A quitosana é um amino polissacarídeo
normalmente obtido pela hidrólise alcalina da
quitina, caracterizado como um co-polímero
IRUPDGRV SRU XQLGDGHV PRQRPpULFDV GH ȕ -4) 2acetamida-2-deoxi-D-glicose (ou D-glucosamina),
em diferentes graus de polimerização. A quitosana é
solúvel somente em pH próximos ao seu pka (~6,3),
formando um polímero catiônico pela protonação
dos grupos amino. Pode ser transformado em filmes
com razoáveis propriedades mecânicas que têm sido
avaliados como potenciais materiais para uso em
revestimentos comestíveis de frutos e hortaliças
[1].
Os filmes de quitosana apresentam baixa permeação
a gases, inferiores aos medidos para PET ou PVC e
a demais filmes de base biológica como glúten e
celulose e, adicionalmente, tem sido mostrado que a

M ateriais e métodos
Os filmes foram preparados por casting sobre
superfície apolar plana de acrílico. A solução
precursora foi quitosana comercial de média massa
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33o para tempos de depósitos de 5 e 10 min
respectivamente. Esses valores refletem o sucesso
na formação de um depósito que altera a
hidrofilicidade local, embora indiquem que
tratamentos superiores a 5 min não mais elevam a
hidrofocidade superficial, ou seja, 5 min indicam ser
suficientes para a formação de uma superfície
homogênea nas condições aqui experimentadas.
Com respeito à absorção de água (intumescimento),
o tempo de tratamento mostrou ter uma influência
ligeiramente maior. Na Fig. 1 estão dispostos os
valores após 4h de ensaio, indicando uma diferença
significativa na absorção de água nas amostras não
tratadas com respeito às tratadas. Embora
estatisticamente os valores individuais dos filmes
submetidos ao plasma sejam próximos, a taxa de
absorção apresenta uma redução gradativa em
função do tempo de deposição. Temos para 2 min
uma redução média próxima a 33% se comparado
aos filmes não-tratados, chegando a 47% para os
submetidos a 10 min de deposição.
O valor de intumescimento para a referência está em
boa concordância com os valores padrão para
absorção de água por quitosana em pH 7. A redução
na absorção dos filmes tratados sugere que o
processo de plasma é eficaz na formação de uma
vedação
hidrofóbica
sobre
a
superfície
polissacarídea, sendo esta otimizada em função do
tempo de tratamento.

molar na concentração de 1,0 g/L, dissolvida em
solução aquosa de ácido acético a 1 %.
A deposição de HMDS se deu por plasma a frio em
um reator convencional de placas paralelas
(PlasmaLab 80Plus da Oxford). O HMDS foi
controladamente admitido. O plasma foi aplicado a
uma potencia de 60W (13,56MHz) a uma pressão
interna de 180mTorr. Três tempos foram avaliados
(2, 5 e 10 min). Os ângulos de contato foram
medidos usando gotas de água deionizada em
sistema de medida Tantec CAM-PLUS meter.
O grau de intumescimento foi medido pela técnica
de imersão segundo procedimento descrito por Liu
et al. [3], e expresso como a porcentagem de ganho
de massa, comparada com a massa inicial e a
permeação por vapor de água (WVP) foi
determinada usando uma adaptação do método do
copo. A taxa de permeação de vapor de água foi
calculada normalizando-se a área exposta.

Resultados e discussão
As amostras com tratamento não apresentam
qualquer alteração textural perceptível. A ação d0
plasma de HMDS se dá pela polimerização em
estruturas do tipo silicone, com fortes ligações SiN-Si, além de ligações do tipo Si-O-Si, Si-H, Si-C,
C-H e C=O [4]. A superfície da quitosana reage
com os grupos hidroxilas resultando na formação de
depósitos com presença de terminais CH3 e/ou CH2
que conferem alta resistência à permeação de água.
É esperado que um maior tempo de ação do plasma
e, consequentemente, um maior volume de
moléculas sejam polimerizadas otimizando as
propriedades desejadas. O efeito do tempo de
tratamento sobre o ângulo de contato está disposto
na Tabela abaixo, para medidas realizadas
imediatamente após a deposição das gotas.
Tempo de tratamento (min)

Ângulo de Contato ( o )

0

64 ± 2a*

2

88 ± 3b

5

96 ± 2c

10

97 ± 4c

*Letras diferentes indicam significância estatística em teste de
Tukey (p<0.05)

Fig. 1. Grau de intumescimento após 24h em
imersão em água deionizada. Letras diferentes
indicam significância estatística para p<0.05

Em nosso material referência este ângulo é de 64o e
com o tratamento de HMDS, temos que, para
descargas com 2 min, há um aumento médio em 24q
no ângulo medido com relação à superfície de
quitosana sem tratamento e um aumento em 32o e

Os mecanismos de intumescimento em polímeros
são dependentes da contribuição relativa da difusão
do penetrante e da estabilidade polimérica, que
podem ser descrito em três etapas principais: i) tem-
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se inicialmente a adsorção física do penetrante sobre
a superfície; ii) com a saturação as moléculas
tendem a migrar para a matriz associando-se aos
grupos polares intermoleculares. Essa associação
leva à solvatação dos grupos iônicos enfraquecendo
as ligações de hidrogênio o que gera uma expansão
intercadeias; iii) O afastamento das cadeias leva a
geração de espaços na matriz que favorecem a
subsequente penetração de água e demais moléculas
movidas por forças polares associados a
mecanismos de capilaridade.

Conclusões
A polimerização por plasma a frio de uma camada
hidrofóbica sobre superfície orgânica hidrofílica
embora seja uma metodologia simples, ocorre como
resultado de um processo complexo que envolve
diversos parâmetros, nem todos controláveis. Em
particular a formação de uma superfície de HMDS
sobre filmes finos de quitosana pode ser confirmada
por medidas de molhabilidade que acusam aumento
nos ângulos de contato para valores tipicamente
hidrofóbicos. A influencia do tempo de exposição
ao plasma na formação da camada fica mais bem
definida nas medidas de intumescimento e de
permeação de vapor de água. Em principio, o
emprego da técnica de plasma a frio para a alteração
da hidrofilicidade de superfícies de polissacarídeos
aparenta ser uma metodologia viável o que pode
contribuir para uma maior aplicabilidade desses
materiais.
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Fig. 2. Permeação de vapor de água em função do
tempo de tratamento em plasma de HMSD
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A incorporação de uma camada hidrofóbica impede
o contato água-polissacarídeo limitando os demais
mecanismos. Como o depósito gerado não é livre de
defeitos que possam levar à migração de umidade, o
tempo de tratamento indica ser importante na
formação de membranas mais protetoras. Este
resultado vai de encontro ao estudo realizado com
deposição de HMDS sobre superfície metálica o
qual caracterizou que a estrutura do filme
polimerizado varia em função do tempo de
descarga, transitando de uma estrutura simples de
sítios nucleados próximos a superfície.

E mbrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, 16 a 18 de abril de 2012
155

VI Workshop da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

N A N O P A R T Í C U L AS D E N,N,N-T R I M E T I L Q U I T OSA N A C O M O
SUP O R T E P A R A L IB E R A Ç Ã O C O N T R O L A D A D E V I T A M I N AS.
I. PR O PR I E D A D ES M O R F O L Ó G I C AS
Douglas de Britto*1; Márcia R. de Moura2; Fauze A. Aouada3; Luiz H.C. Mattoso1; Odilio B.G. Assis1
1

Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio (LNNA), Embrapa Instrumentação.
Laboratório de Nanomedicina e Nanotoxicologia (LNN), Instituto de Física de São Carlos - USP.
3
Instituto de Química, UNESP. * britto@cnpdia.embrapa.br

2

Projeto Componente: PC3

Plano de Ação: 2

Resumo
Há um interesse considerável na incorporação e estabilização de vitaminas em
nanopartículas para melhorar sua aplicação em áreas farmacêutica e alimentícia. Neste
trabalho, nanopartículas de N, N, N-trimetil quitosana (TMC) foram sintetizadas por
gelificação ionica com tripolifosfato (TPP). Combinações de concentrações de TMC e
TPP resultaram em nanopartículas com diferentes tamanhos (potencial Zeta: 196 ± 8
nm). Três diferentes vitaminas (B9, B12 e C) foram incorporadas. Em geral, a
incorporação de vitaminas aumentou o tamanho das partículas (534 ± 20 nm).
Palavras-chave: nanoparticles de trimetilquitosana-TPP; gelificação ionotropica; incorporação de vitamina;
propriedades morfológicas; caracterização espectroscópica
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aprisionamento de drogas, de acordo com a análise
de albumina de soro bovino como uma droga
modelo, como realizado por Xu et al. Em 2003 [2].
Várias outras aplicações surgiram para TMC como
nanopartículas para liberação de vacina via nasal e
oral, transportadora de proteína, liberação
controlada de insulina e aplicações como aditivo
alimentar.
Particularmente na área alimentícia, o uso de
nanopartículas comestíveis como portadora ou para
sistema de liberação tem muitas aplicações
potenciais [3]. Sabores, antioxidantes, enzimas,
antibióticos e vitaminas são capazes de ser
encapsulada ou imobilizada em nanopartículas,

Introdução
N,N,N-trimetil quitosana (TMC) é um polieletrólito
catiônico obtido por metilação extensiva da
quitosana [1]. O derivado resultante é um
polissacarídeo solúvel em água útil para uma
variedade de aplicações e particularmente adequado
para o preparo de nanopartículasA TMC é um
polímero não-tóxico e biocompatível a partir do
qual as partículas com tamanhos na faixa de 100200 nm podem ser facilmente obtida através de um
processo de gelificação iônica, usando tripolifosfato
de sódio (TPP) como um contra-íon. Assim,
eficiência de até 90% pode ser alcançada para o
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mantendo assim a sua atividade. Vitaminas, por
exemplo, são compostos sensíveis e instáveis que
perdem sua funcionalidade quando expostas a
temperaturas inadequadas, luz, oxigênio e umidade.
O encapsulamento de vitaminas pode ajudar a
reduzir parcialmente algumas dessas limitações,
proporcionando assim uma vida útil prolongada e
estabilidade em um meio estranho. A incorporação
de
nutrientes
em alimentos
empregando
nanopartículas é um campo tecnológico emergente
com aplicações potenciais na área alimentícia.
O objetivo do presente estudo é de produzir
nanopartículas de TMC por crosslinking com TPP,
avaliar a eficiência de encapsulamento destas
nanopartículas com vitaminas e determinar sua
genotoxidade.

ambas as concentrações de TMC ou TPP provocou
um aumento considerável na dimensão das
nanopartículas (606 ± 25 nm; potencial zeta 12,7 ±
0,4 mV). Tal formação de nanopartículas é regida
pela relação de neutralização entre a TMC carregada
positivamente e o TPP carregado negativamente.
Por conseguinte, as concentrações utilizadas de
TMC e TPP desempenham um papel importante na
estrutura de nanopartículas.
Da mesma forma, o potencial zeta foi influenciado
também pela relação de TMC e TPP (dados acima).
Como se sabe, os valores positivos encontrados para
potencial zeta para as nanopartículas de quitosana e
TMC são devidos à natureza catiônica destes
materiais. Por conseguinte, uma redução nos valores
do potencial zeta indica alterações na carga
superfícial das nanopartículas. Evidentemente, para
adição
elevada
de
espécies
carregadas
negativamente (TPP) à cadeias carregadas
positivamente (TMC), a carga superficial catiônica
das nanopartículas irá diminuir de um modo
perceptível, em conformidade com os dados
apresentados aqui.
Para as nanopartículas sintetizadas na presença de
vitaminas houve um aumento significativo no seu
tamanho (TMC-TPP-VitB12: 227 ± 51 nm, 25.3 ±
1.5 mV; TMC-TPP-VitB9: 363 ± 35 nm, 24.8 ± 0.5
mV e TMC-TPP-VitC: 534 ± 20 nm, 36.3 ± 0.7 mV,
respectivamente para tamanho de partícula e
potencial zeta). Tal resultado indica que a
incorporação das vitaminas foi bem sucedida.
Uma imagem representativa de AFM da amostra
TMC-TPP esta na Fig. 1. Em geral, o filme de NP
depositado exibe uma distribuição regular sobre a
superfície de vidro polar (Fig. 1a e 1c). No entanto,
estas NP parecem variar em diâmetro de amostra
para amostra, o que pode ser medido pela secção
transversal como na Fig. 1a (linhas retas "1" e "2") e
ilustrado na Fig. 1b. Nanopartículas com intervalos
de diâmetro de 200 nm a 600 nm foram observados.
Uma diferença na distribuição de tamanho destes
valores, quando comparado com as medidas de
dispersão de luz é esperado, uma vez que na última
técnica o volume hidrodinâmico é tomado como
tamanho de partícula. Também durante a
evaporação do solvente a NP se reúnem em
aglomerados de conformações diferentes.
A análise da superfície conduzida por SEM também
revelou uma distribuição regular das NPs sobre a
superfície de vidro (Fig. 2). As imagens de MEV
mostraram a morfologia das NPs como forma
esférica e lisas (Fig. 2a). Análise por SEM foi
importante também para confirmar a distribuição de
tamanho de partículas muito similar à encontrada na
AFM análise (Fig. 2b).

M ateriais e métodos
Síntese das nanopartículas de TMC-TPP: A TMC
foi obtida pela metilação da quitosana com
dimetilsulfato a 70ºC. A seqüência de reação
consiste em agitar uma suspensão de 1,0 g de
quitosana (0,005 mol) em 16 mL de dimetilsulfato e
4 mL de água deionizada em meio básico. Detalhes
do processo de metilação estão disponíveis na
literatura [1,4]. As nanopartículas foram obtidas
pelo procedimento relatado por Moura et al. [5]. O
processo consiste em uma adição contínua de sódio
TPP (a uma taxa de 1 mL / min) em solução aquosa
TMC. O processo ocorre à temperatura ambiente
utilizando um homogeneizador a 6000 rpm.

Incorporação das vitaminas
A preparação das nanopartículas de TMC-TPP com
vitaminas incorporadas B9, B12 e C, foi realizada
de maneira similar. Previamente, soluções aquosas
de vitaminas são preparadas pela dissolução de uma
quantidade de vitamina. A solução aquosa de
vitamina é então adicionada à solução de TMC.
Nanopartículas são obtidas como descrito acima
para a síntese de nanopartículas TMC-TPP.
Caracterização da nanopartículas
As nanopartículas foram caracterizadas por
Microscopia de Força Atômica, Microscopia
Eletrônica de Varredura e Potencial zeta (modelo
Zen 3600, Malvern Zetasizer nano ZS).

Resultados e discussão
O menor tamanho médio de nanopartículas (196 ± 8
nm; potencial zeta 31,6 ± 0,6 mV) foi obtida quando
a combinação de menor TMC e menor a
concentração de TPP foi usado. O aumento em
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Figura 2. Imagem de SEM de NPs depositada sobre
vidro. (a, b) 10.000 X e (c) 20.000 X.

Figura 1. Imagem de AFM de NPs depositada sobre
vidro. a) visão 2D; b) perfil e c) visão 3D.
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uma distribuição de tamanho inferior a 200 nm. A
Fig. 2b mostra claramente que as NPs se aglutinam,
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tamanhos. Imagens em ampliação (Fig. 2c) dão
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Conclusões
Na preparação de NPs de TMC-TPP, a menor
distribuição de tamanho de partícula (196 nm) foi
obtida quando a mais baixa concentração de TMC e
TPP foi usada. A análise morfológica mostrou NPs
com forma esférica e distribuição de tamanho
estreita, de acordo com as técnicas de dispersão de
luz.
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Resumo
Há um interesse considerável na incorporação e estabilização de vitaminas em
nanopartículas para melhorar sua aplicação em áreas farmacêutica e alimentícia. Neste
trabalho, nanopartículas de N, N, N-trimetil quitosana (TMC) foram sintetizadas por
gelificação ionica com tripolifosfato (TPP). As técnicas espectroscópicas (FTIR e CPMAS 13C RMN) permitiram uma análise detalhada da estrutura das nanopartículas bem
como a verificação da incorporação das vitaminas.
Palavras-chave: nanoparticulas de trimetilquitosana-TPP; gelificação ionotropica; incorporação de
vitamina; propriedades morfológicas; caracterização espectroscópica.
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em 2003 [2]. Várias outras aplicações surgiram para
TMC como nanopartículas para liberação de vacina
via nasal e oral, transportadora de proteína,
liberação controlada de insulina e aplicações como
aditivo alimentar.
Particularmente na área alimentícia, o uso de
nanopartículas comestíveis como portadora ou para
sistema de liberação tem muitas aplicações
potenciais [3]. Sabores, antioxidantes, enzimas,
antibióticos e vitaminas são capazes de ser
encapsulada ou imobilizada em nanopartículas,
mantendo assim a sua atividade. Vitaminas, por
exemplo, são compostos sensíveis e instáveis que
perdem sua funcionalidade quando expostas a
temperaturas inadequadas, luz, oxigênio e umidade.
O encapsulamento de vitaminas pode ajudar a
reduzir parcialmente algumas dessas limitações,

Introdução
N,N,N-trimetil quitosana (TMC) é um polieletrólito
catiônico obtido por metilação extensiva da
quitosana [1]. O derivado resultante é um
polissacarídeo solúvel em água útil para uma
variedade de aplicações e particularmente adequado
para o preparo de nanopartículas. A TMC é um
polímero não-tóxico e biocompatível a partir do
qual as partículas com tamanhos na faixa de 100200 nm podem ser facilmente obtidas através de um
processo de gelificação iônica, usando tripolifosfato
de sódio (TPP) como um contra-íon. Assim,
eficiência de até 90% pode ser alcançada para o
aprisionamento de drogas, de acordo com a análise
de albumina de soro bovino como uma droga
modelo, como realizado por Xu, Du, Huang & Gao
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proporcionando assim uma vida útil prolongada e
estabilidade em um meio estranho.
No primeiro trabalho foram estudadas as propriedades morfológicas das NPs e neste segundo será
avaliada a estrutura química das NPs.

Após a formação das NPs, a banda em 3416 - 3438
cm-1 (NH2 e OH) tornou-se mais estreita (Fig. 1),
indicando um aumento das ligações hidrogênio entre
TPP e TMC. Para as NPs, as intensidades das
bandas de amida I (1658 cm-1), NH2 (1598 cm-1) e
C-H de grupos metila (1480 cm-1) diminuíram
consideravelmente. Outras características importantes das NPs: a) 1248 cm-1, "C", presente apenas
no espectro de TMC-TPP devido ao estiramento
vibração de P = O em ésteres de fosfato; b) 1060
cm-1, "D", devido ao estiramento da ligação P-OH
que é visto sobreposto com a banda de
polissacarídeo COC e c) 746 cm-1, "E", devido à
deformação angular de PO observados apenas no
espectro TMC-TPP.
Outra constatação muito importante são as bandas
"A" e "B", respectivamente em 2124 e 1736 cm-1. A
primeira é uma banda pequena e larga atribuída ao
íon amônio [5], visto apenas no espectro de TMC,
mas ausente no em espectro TMC-TPP. Esta
atribuição, embora não relatada antes na literatura,
parece ser fundamental para entender a reticulação
das NPs. De fato, após a interação com o TPP íon
amônio é neutralizado e banda referente a ele deve
desaparecer. De acordo, a banda "A" está ausente
em todos os espectros das NPs, confirmando esta
descrição.

M ateriais e métodos
Síntese das nanopartículas de TMC-TPP
A TMC foi obtida pela metilação da quitosana com
dimetilsulfato a 70ºC. A sequência de reação comsiste em agitar uma suspensão de 1,0 g de quitosana
(0,005 mol) em 16 mL de dimetilsulfato e 4 mL de
água deionizada em meio básico. Detalhes do
processo de metilação e da caracterização de derivativos estão disponíveis na literatura [1]. As
nanopartículas foram obtidas pelo procedimento
relatado por Moura et al. [4]. O processo consiste
em uma adição contínua de sódio TPP (a uma taxa
de 1 mL/min) em solução aquosa TMC. O processo
ocorre à temperatura ambiente utilizando um
homogeneizador (PT Polytron 3000 - Brinkmann) a
6000 rpm.

Incorporação das vitaminas
A preparação das nanopartículas de TMC-TPP com
vitaminas incorporadas B9, B12 e C foi realizada de
maneira similar. Previamente, soluções aquosas de
vitaminas são preparadas pela dissolução de uma
quantidade de vitamina. A solução aquosa de
vitamina é então adicionada à solução de TMC.
Nanopartículas são obtidas como descrito acima
para a síntese de nanopartículas TMC-TPP.
Caracterização da nanopartículas
As nanopartículas foram caracterizadas por FTIR
(espectrômetro Perkin Elmer, modelo Paragon
1000) e Espectroscopia de 13C RMN CP-MAS no
estado sólido (espectrômetro Varian Unity Inova
400)

Resultados e discussão
Figura 1. Espectros de FTIR do derivado TMC puro
() e das nanopartículas TMC-TPP (}}}).

As quatro principais bandas no espectro de FTIR
que caracterizam o derivado TMC (Fig. 1) são (de
Britto e Assis, 2007): a) 3416 cm-1 que corresponde
aos estiramentos combinados dos grupos NH2 e OH;
b) 1658 cm-1 que é atribuída ao alongamento axial
de ligações C = O dos grupos acetamida (amida I);
c) 1562 cm-1, devido à deformação angular das
ligações NH dos grupos amino e d) 1480 cm-1
correspondente à deformação angular assimétrica
das ligações C-H de grupos metila.

O espectro de 13C RMN CP-MAS da quitosana e
TMC foram discutidos em detalhe anteriormente
[1]. Depois da interacção com TPP na formação das
NPs, foram observadas alterações no espectro de
TMC (Fig. 2). TPP não tem átomos de carbono
detectáveis por espectroscopia de 13C RMN, mas a
sua interação ligação ccom a TMC faz com que
alguns sinais de carbono desta última sofra variação
de intensidade. A mudança mais sensível foi

E mbrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, 16 a 18 de abril de 2012
160

VI Workshop da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

encontrado para sinais "1s" e "T", que, na verdade,
são os sinais diretamente relacionadas com o grupo
amino, carregados.

Figura 3. Espectro de 13C-NMR CP-MAS no estado
sólido para TMC-TPP-VitB9 (). O espectro
da TMC-TPP (}}}) foi incluído para facilitar a
comparação.

Figura 2. Espectro de 13C-NMR CP-MAS no estado
sólido para a TMC () e TMC-TPP (}}}).
As letras O, T, D e M referem-se, respectivamente
aos sinais O-metilado, N,N,N-trimemetilado; N,Ndimemetilado e N-mono metilado.

Conclusões
A Espectroscopia de 13C RMN CP-MAS no estado
sólido foi uma ferramenta muito útil na caracterização nas NPs incorporadas com vitaminas. Esta
forneceu detalhes da estrutura química e das interações por ser uma técnica não destrutível.

A espectroscopia de 13C RMN foi muito importante
para verificar a encapsulação das vitaminas. O
espectro de TMC-TPP-VitB9 confirma claramente a
incorporação da vitamina nas NPs (Fig. 3). Esta
molécula tem carbono em basicamente quatro
ambientes químicos diferentes, gerando deslocamentos químicos distintos. a) 25-45 ppm, "apht",
referente a átomos de carbono alifático; b) 125-135
ppm, "ar", atribuída a átomos de carbono aromático;
c) 145-160 ppm, "pyr", atribuída aos carbonos da
estrutura semelhante à pirimidina e d) 160-180 ppm,
"cb", referente a átomos de carbono dos grupos
carbonila. A interação iônica NP-vitamina alterou
também a intensidade dos sinais "1s" e "1u" do
carbono C1.
No espectro da amostra TMC-TPP-VitB12, também
foram encontrados evidências da encapsulação
como: a) 5-20 ppm, "met", devido à grupos metila;
b) 25-45 ppm, "apht", carbono alifáticos de grupos
amida e c) 170-184 ppm, "cb", devido às várias
carbonila de amida.
No espectro da amostra TMC-TPP-VitC, foram
encontradas as seguintes evidências: a) 50 ppm,
"hd", carbono em hidroxila e b) 95-100 ppm, "fur",
devido ao carbono do anel de furano.
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Resumo
Zeínas puras são frágeis, quebradiças não apropriadas à confecção de filmes seja para
emprego como embalagens ou para uso geral. Para elevar a plasticidade, a adição de
plastificante é necessária. Neste trabalho avaliamos pequenas adições de ácido oleico
como plastificante em filmes a base de zeínas processados por casting. As
caracterizações foram realizadas por microscopia de força atômica, enfocando aspectos
como rugosidade, porosidade e principalmente a avaliação da alteração na
hidrofilicidade por meio de medida de força de adesão.
Palavras-chave: Zeínas, filmes finos, plastificante, análise superficial, AFM
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apresentem razoável manuseabilidade. Segundo a
literatura, os plastificantes adicionados às zeínas são
o glicerol, o poli(etileno glicol) e o sorbitol.
Recentemente temos acompanhado uma série de
trabalhos que empregam o ácido oleico (AO) como
plastificante, principalmente para aplicações de
zeínas na área de alimentos [3]. O objetivo deste
trabalho é avaliar o efeito de pequenas adições de
AO sobre as propriedades superficiais de filmes a
base de zeínas, por análises de Microscopia de Força
Atômica (AFM).

Introdução
Zeínas consistem em proteínas do milho, o que faz
deste material uma fonte abundante e de matériaprima. As zeínas, ou prolaminas, do milho têm sido
consideradas como interessantes para diversas
aplicações com o objetivo de substituir os polímeros
sintéticos convencionais [1,2]. Estas proteínas
também são reconhecidas como GRAS (Generally
Recognized as Safe) pelo FDA (Food and Drug
Administration, USA), o que as torna apropriadas
para o emprego em alimentos.
Zeínas puras contudo, são extremamente frágeis e
com pouca elasticidade. Para a formação de filmes
há a necessidade da adição de plastificantes para
que as propriedades mecânicas sejam no mínimo
melhoradas para que os filmes produzidos

M ateriais e métodos
As zeínas foram extraídas do glúten de milho
fornecido pela Corn Products Brasil (São Paulo,
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SP), segundo procedimento detalhadamente descrito
em Forato et al., [4]. Os filmes foram obtidos por
casting sobre superfície apolar plana (acrílico) nas
concentrações de zeínas a 4,0% (w/w) em solução
aquosa de etanol a 70% e com adições de AO de
0,25; 0,50 e 1,0 % (em massa). Empregou-se um
$)0 9HHFR 'LPHQVLRQ 9  HP PRGR ³WDSSLQJ´
Utilizou-se ponta piramidal modelo RTESP com
altura de 15 Pm. Imagens foram registradas em
áreas aleatórias de 10 Pm X 10 Pm. Para a análise
de valores de aderência, empregou-se uma ponta de
nitreto de silício modelo MLCT também da Veeco.

Resultados e discussão

Figura 1. Imagens topográficas por AFM para
filmes de zeínas processados sem (a) e com
plastificante (0.25% (b); 0.5% (c); 1.0% (d)).

Imagens típicas de AFM geradas nos filmes estão
dispostas na Figura 1. Vemos que filmes
processados sem adição de plastificante apresentam
uma topografia bastante irregular, revelando
fraturas e descontinuidades (depressão central da
Figura 1(a)). Para as amostras com plastificante
temos uma matriz contínua com poucas
características. Predominam poros circulares com
dimensões variáveis de acordo com o teor de
plastificante (Tabela 1). Para filmes processados
com 1,0 %AO, apesar da presença de poros de
maiores dimensões, a superfície final é
relativamente menos rugosa. O tamanho médio de
poros medido é de 1,21 ± 0,67 µm sendo os
resultados bem similares aos registrados para filmes
processados com glicerol como plastificante [5].
Demais características superficiais dos filmes
também são fortemente influenciadas pelo teor de
plastificante adicionado. Segundo as medidas de
AFM, há uma clara correlação entre as medidas de
força de adesão e a quantidade de AO adicionado
(Figura 2 e Tabela 1).
Durante a medida de força, ao haver a aproximação
com a superfície a ponta sofre ação de forças
atrativas. No processo de afastamento da ponta, a
força necessária (a pull-off force) para vencer a
atração
é
dependente
da
umidade
e
consequentemente da hidrofilicidade da amostra [6].
Assim observa-se que com o aumento do teor de
plastificante há uma elevação da hidrofilicidade
superficial, o que acarreta em um proporcional
aumento da força de adesão (Fig. 2). O aumento da
hidrofilicidade com o aumento do teor de
plastificante, em filmes de zeínas, tem sido
observado em diversos trabalhos realizados pelo
grupo [7].

Tabela 1. Força de adesão, tamanho de poros e
rugosidade em função do teor de plastificante (AO)
% of AO
Apparent pore Adhesion force
added
size (µm)
(nN)
0.00

-

3.73 ± 0.21

0.25

0.60 ± 0.12

24.22 ± 0.44

0.50

0.84 ± 0.71

25.84 ± 0.88

1.00

1.21 ± 0.67

55.10 ± 0.30

*standard uncertainty of 0.5nm

Para o caso específico da adição de AO em zeínas,
temos uma correspondência linear com relação à
adesão. Este resultado indiretamente indica que uma
maior quantidade de moléculas de água é adsorvida
na superfície, ou seja, a presença de plastificante
reduz a hidrofobicidade inicial medida para as
zeínas.
A rugosidade também contribui para este aspecto.
Geralmente a rugosidade desempenha papel
fundamental na molhabilidade, considerando que
um abaixamento da rugosidade leva a um aumento
da força de adesão [8].
Contudo, como observado para os filmes de zeinas,
com o aumento do teor de plastificante a rugosidade
é levemente reduzida (Tabela 1). A força de adesão
por sua vez te um acréscimo proporcional sugerindo
que a hidrofilicidade é fortemente dependente do
teor de plastificante, com efeito superior à
rugosidade.
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Figure 2. Força de adesão entre a ponta do AFM e a
superfície do filme.

Conclusões
Filmes a base de zeínas podem ser obtidos por
técnicas de casting com pequenas adições de
plastificantes. Analises topográficas realizadas por
microscopia de força atômica indicam forte
influencia do teor adicionado nas propriedades
superficiais como rugosidade, formação de poros e
principalmente na alteração da hidrofilicidade, aqui
avaliada por meio da força de adesão entre a ponta
do AFM e a superfície do filme. Quanto maior o
teor de AO maior será a hidrofilicidade do filme.
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Resumo
Filmes processados a partir de quitosana alcalinizada e de sais quaternizados (solúveis
em meio neutro) foram avaliados por microscopia de força atômica (AFM) e por
microscopia eletrônica de varredura (MEV) com respeito à suas caraterísticas
superficiais em função de diversas composições.
Palavras-chave: quitosana, derivados hidrossolúveis, análise superficial, microscopia

Introdução

independente do pH do meio. No presente trabalho,
avaliamos as propriedades superficiais de filmes
processados a partir de derivados quaternizados de
quitosana por microscopia de força atômica (AFM)
e por microscopia eletrônica de varredura (MEV).

Quitosana e seus sais quaternários solúveis em água
formam filmes de interesse para a confecção de
embalagens e para o revestimento de frutas in
natura ou minimamente processadas. Quitosana
consiste em um polissacarídeo obtido através da
desacetilação da quitina e com estrutura básica
formada por constituída de unidades repetitivas de
glucosamina, muito similar àquela da celulose.
Devido às suas propriedades particulares, quitosana
e seus derivados vêm sendo aplicados em diversas
áreas como a farmacêutica, alimentícia, tratamento
de água e na agroindústria.
A quitosana e seus derivados apresentam alta
capacidade filmogênica e tem ação como fungicida
biodegradável além de manter a integridade
estrutural e minimizar o escurecimento enzimático
quando aplicado em frutos. A quitosana comercial é
contudo, solúvel somente em meio ácido o que
representa uma limitação para aplicações mais
amplas. O emprego de sais hidrossolúveis de
quitosana pode superar essas limitações. Esses
derivados são produzidos através de alterações
estruturais do polímero, pela introdução de cargas
positivas permanentes na cadeia [1], gerando assim
um polieletrólito com características catiônicas

Materiais e métodos
Derivados solúveis de quitosana foram preparados a
partir de material comercial de baixa massa molar
(LMW Chi) de origem Polymar (CE, Brazil) e de
média massa molar (MMW Chi) da Sigma (USA).
O processo de alcalinização da quitosana foi
conduzido conforme descrito em Britto & Assis,
[1]. Foram obtidos os seguintes derivados:
N-butilquitosana,
N-octilquitosana
e
Ndodecilquitosana, aqui identificados como ButChi,
OctChi and DodecChi respectivamente. Filmes
foram preparados na concentração de 0.1% w/v por
casting.
As análises morfológicas foram realizadas
diretamente sobre os filmes usando um AFM
(Dimension V da Veeco) em áreas aleatórias de
5.0µm x 5.0µm. Amostras depositadas com ouro
foram também analisadas por MEV, equipamento
LEO 440 da Leica-Zeiss.
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fazendo que sua distribuição sobre a superfície polar
assuma uma distribuição altamente irregular. O
derivado DodecDMC, que possuí cadeia com 12
carbonos, tem comportamento similar. Esses filmes
apresentam grandes aglomerados dispersos na
superfície (Fig. 1e).
A análise das superfícies por MEV (Figura 2) revela
características mais gerais da superfície. Vemos que
nos derivados ButDMC e OctDMC um acúmulo

Os filmes de quitosana processados por casting, de
um modo geral, são relativamente homogêneos e
apresentam baixa rugosidade. Observa-se nas áreas
escaneadas a uma pequena densidade de poros de
diâmetros próximos a 0.25µm e profundidade não
superior a 15 nm (Fig 1a). A homogeneidade dos
filmes pode ser depreendida pelos valores de RMS e
Ra obtidos nas varreduras (área de 5x5 µm), cujos
valores estão dispostos na Tabela 1. Esses valores
são similares aos encontrados na literatura [2].

de material indicando a baixa dispersão do
polímero (Figs 2a e 2b, respectivamente). Em
menor intensidade, frações insolúveis também
são observadas no filme de DodecDMC (Fig.
2c). Neste, pequenos aglomerados são
observados ao longo de toda a superfície,
formando um padrão regular.
Esses resultados são importantes do ponto de vista
de aplicações como coberturas de frutas. Polímeros
com baixa solubilidade tende a formar filmes
irregulares, fazendo com que o revestimento não se
dê de forma regular, reduzindo a eficiência de
proteção [3].
Tabela 1. Dados de rugosidade das diversas
superfícies a partir de análises por AFM.
Amostra

RMS (nm)

Ra (nm)

Quitosana

1.40

0.75

ButDMC

1.04

0.81

OctDMC

8.59

5.93

DodecDMC

2.83

1.72

TMC

17.6

13.5

Figura 1. Imagens topográficas de AFM obtidas em
filmes de quitosana (a) e (b); ButDMC (c);
OctDMC (d); DodecDMC (e) e (f); TMC (g).

Esperava-se que o derivado ButDMC (Fig 1c)
apresentasse uma rugosidade superior a da
quitosana embora os valores medidos indica que
esta é inferior (Tabela 1). Este resultado pode ser
explicado ao considerar que o cálculo da rugosidade
é realizado em toda a área varrida e a superfície do
ButDMC mostrou-se composta de pequenas
variações de altura, com componente não superiores
a 10 nm. Para o filme de quitosana, apesar da
superfície aparentemente homogênea, pontos
isolados com alturas próximas a 30 nm integram a
área, interferindo nos dados finais de determinação
da rugosidade. O derivado ButDMC é mais
hidrofóbico e menos solúvel que a quitosana

Figura 2. Imagens por MEV de filmes de a) TMC b)
ButDMC; c) OctDMC; e d) DodecDMC
depositados sobre lâmina de vidro
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Resumo:
Foram produzidas amostras de amido termoplástico (TPS) reforçadas com materiais de alta área superficial,
com o intuito de verificar a variação nas propriedades do polímero, principalmente na sua permeabilidade a
vapor de água. Foram utilizadas como carga em teores de 2 a 10% em massa de sílica coloidal e uma zeólita
do tipo ZSM-5. Os resultados demonstraram que a adição de ambos os materiais favoreceu uma melhora das
propriedades mecânicas do TPS, sendo que nos maiores teores a redução da qualidade das interfaces,
principalmente para a ZSM-5, determinou uma redução nessas propriedades. Em todos os casos a introdução
da carga reduziu a permeabilidade se comparada à do TPS, sendo que a sílica obteve as maiores reduções.
Palavras-chave: compósito, amido termoplástico, TPS, ZSM-5, zeólita, sílica coloidal.

Publicações relacionadas: Trabalho submetido para revista Polímeros - ABPol
materiais nos quais duas ou mais fases de origens
distintas coexistem em escala pelo menos
micrométrica, com interfaces bem definidas. Desta
forma, a seleção de cargas adequadas para modificar
o comportamento do polímero é uma etapa
fundamental. Para o TPS, algumas cargas como
fibras naturais[4], nanotubos de carbono, sílica
nanométrica[5], e argilas[6] mostraram bons ganhos
com relação à resistência mecânica do material.
Porém, até o momento, poucos dados foram
estabelecidos para o comportamento das demais
propriedades do TPS modificado com cargas
inorgânicas, especificamente quanto à sua
permeabilidade a gases e, especificamente, ao vapor
d’água. Assim, materiais interessantes para uso
como cargas seriam estruturas adsorventes de alta
área de superficial.

Introdução
Atualmente, vários trabalhos de pesquisa
estão
focados
em
sistemas
poliméricos
biodegradáveis como alternativas ambientalmente
corretas.
Muitos
polímeros
biodegradáveis
provenientes da biomassa vêm sendo estudados,
especialmente os polímeros naturais baseados em
precursores
polissacarídicos[1].
O
amido
termoplástico tem destaque por sua facilidade de
processamento em condições típicas de polímeros
em geral, permitindo a produção de filmes,
injetados e expandidos[2]. No entanto, apesar destes
materiais permitirem o descarte direto, a sua origem
natural muitas vezes dificulta a padronização de
suas propriedades. Uma forma de minimizar esses
problemas é a utilização destes polímeros como
compósitos[3], que são considerados todos os
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Desta forma, este trabalho descreve a
preparação e caracterização de compósitos a partir
de TPS e dois sistemas diferentes de alta área
superficial: uma zeólita do tipo ZSM-5 sintetizada
em laboratório e sílica coloidal comercial.

canais sinusoidais bidimensionais, característicos
desse tipo de material.

Materiais e métodos
A zeólita sintetizada para este trabalho é
conhecida por seu comportamento de alta adsorção
de gases[7]. A estrutura cristalina da zeólita foi
comprovada através de análises de DRX. A área
superficial relativa foi obtida por meio da técnica de
fissisorção de nitrogênio. Sua morfologia foi
determinada por MEV. A sílica coloidal comercial
utilizada foi a Tixosil 333® da Rhodia. Sendo
caracterizada por fisissorção de nitrogênio e por
FEG.
As misturas de TPS foram realizadas
segundo condições padrão já conhecidas na
literatura[2]. Foram feitas misturas adicionando de
0, a 10% em massa de carga. O material foi
processado em um misturador de câmara interna
HAAKE. Após esta etapa foram feitos filmes das
composições em uma termoprensa[2].
Os filmes foram caracterizados por análise
termogravimétrica e análise térmica dinâmicomecânica. A fratura a frio dos filmes com nitrogênio
líquido foi caracterizada por meio de MEV. Foram
feitos ensaios de resistência à tração mecânica e
teste de permeabilidade a vapor de água por meio
do método gravimétrico estático [6,8].

Figura 1: Difratograma de raios X da zeólita ZSM-5.

A

B

Figura 2: Micrografia da zeólita sintetizada (A) e sílica comercial (B).

O processamento das composições de TPS
mostrou-se mais eficiente a cada aumento de carga
incorporada. Os filmes produzidos ficaram com
relativa transparência, como visto na Fig. 3.

Figura 3: Transparência dos filmes para o teste de pervaporação.

As análises termogravimétricas de todas as
composições mantiveram o sempre o mesmo perfil
de perda de massa comparada ao perfil do TPS puro,
indicando que a presença das ambas as cargas não
alterou comportamento de perda de massa, como
mostrado na Fig. 4. Apesar dos dados de TGA
sugerirem que a interação do TPS com as cargas
seja baixa, a análise dinâmico-mecânica sugere
interação em baixas temperaturas, ou em condições
nas quais o polímero apresenta-se rígido.
As curvas de tangente de perda (tan δ)
obtidas estão apresentadas na Fig. 5. Cabe destacar
que as curvas do sistema TPS/sílica foram
deslocadas para temperaturas mais altas com relação
à curva do TPS puro, o que provavelmente está
associado ao fato das partículas de sílica serem
muito pequenas (Fig. 2b) e estarem melhores
dispersas que no sistema TPS/zeólita, influenciando
assim o movimento das cadeias poliméricas.
Os valores médios para módulo elástico,
tensão e deformação de ruptura das curvas dos
ensaios de tração mecânica apresentados na Tab. 1,
mostraram que a presença das cargas favoreceu o

Resultados e discussão
A Fig. 1 mostra o difratograma de raios X
da zeólita obtida. Pode-se comprovar que a fase
presente corresponde à zeólita ZSM-5[9]. Cabe
destacar que o processo foi otimizado para obtenção
da fase em menores tempos[7].
A Fig. 2a mostra a micrografia da zeólita
ZSM-5 sintetizada. Observa-se um aglomerado
formado por partículas de cristais ortorrômbicos
característicos desse tipo de zeólita. A Fig. 2b
mostra um aglomerado de partículas de sílica
coloidal, nota-se que as partículas são bem menores
que as partículas da zeólita.
Os resultados obtidos nas análises de
fisissorção de nitrogênio mostraram altos valores de
área superficial. A zeólita obteve 261,3 m2/g e a
sílica coloidal 122,7 m2/g.
Apesar de a zeólita apresentar partículas
muito maiores que as de sílica, sua área superficial
foi maior devido sua estrutura interna, que possui
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aumento da resistência mecânica (E e σ) dos
compósitos produzidos.

redução da propriedade pelo aumento das falhas de
interface, como visto na Fig. 6. Assim, apesar da
alta área superficial dos materiais utilizados neste
trabalho, sua estrutura aglomerada impede que estas
sejam altamente dispersas na matriz, diminuindo seu
potencial de redução da permeabilidade.
Permeabilidade a vapor d’água (Pw)
10-5.g.m-1.dia-1.Pa-1
Pw/Pw,TPS (%)
r2
TPS - Puro
6,77 ± 0,2
100
0,999
2% ZSM-5
6,92 ± 0,2
102
0,998
4% ZSM-5
6,38 ± 0,3
94
0,999
6% ZSM-5
5,97 ± 0,1
88
0,999
8% ZSM-5
5,61 ± 0,1
82
0,999
10% ZSM-5
5,89 ± 0,2
87
0,998
2% sílica
5,89 ± 0,5
87
0,998
4% sílica
5,44 ± 0,4
80
0,998
6% sílica
6,25 ± 0,4
92
0,998
8% sílica
5,28 ± 0,2
77
0,998
10% silica
5,85 ± 0,1
86
0,999
Tabela 2: Permeabilidade a vapor de água, valores médios.
Composição

Figura 4: Análise termogravimétrica das composições.

Conclusões
Os resultados demonstraram que a
introdução de cargas inorgânicas de alta área
superficial aumentou as propriedades mecânicas do
TPS e reduziu a permeabilidade a vapor de água,
porém em níveis inferiores aos obtidos na literatura
para nanoargilas. Observou-se que a dispersão da
carga teve maior influência na redução da
permeabilidade do que a área superficial total do
material.

Figura 5: Curvas de módulo de estocagem e Tan δ das composições.

A queda na elongação somente foi sensível,
para ambos os casos, nos teores máximos (8 e 10%).
Nota-se que, em teores de 6% de ZSM-5, o
comportamento mecânico apresentou queda,
enquanto para a sílica houve aumento das
propriedades. Esse fato pode ser explicado pela
possível melhor dispersão das partículas de sílica
durante o processamento, reduzindo falhas críticas
como verificado na Fig. 6.
Tensão
ruptura (σ)
MPa
TPS Puro
10,14 ± 2,73
0,84 ± 0,18
TPS + 2% Sílica
12,98 ± 3,17
0,77 ± 0,20
TPS + 4% Sílica
23,70 ± 8,03
1,28 ± 0,17
TPS + 6% Sílica
33,74 ± 12,09
1,55 ± 0,41
TPS + 8% Sílica
31,99 ± 15,48
1,26 ± 0,33
TPS + 10% Sílica
36,09 ± 16,46
1,28 ± 0,42
TPS + 2% ZSM-5
21,08 ± 5,21
1,15 ± 0,22
TPS + 4% ZSM-5
37,72 ± 9,95
1,58 ± 0,25
TPS + 6% ZSM-5
24,03 ± 6,09
1,15 ± 0,17
TPS + 8% ZSM-5
24,76 ± 7,08
1,12 ± 0,17
TPS + 10% ZSM-5
26,65 ± 11,59
1,28 ± 0,33
Tabela 1: Valores médios do ensaio mecânico.
Composição

Módulo elástico
(E) MPa

Agradecimentos

Deformação
de ruptura (ε)
%
0,71 ± 0,19
0,64 ± 0,13
0,70 ± 0,09
0,46 ± 0,05
0,44 ± 0,06
0,36 ± 0,06
0,52 ± 0,09
0,60 ± 0,12
0,60 ± 0,14
0,69 ± 0,12
0,56 ± 0,10

Figura 6: Micrografia das secções transversais dos corpos de prova.

A Tab. 2 mostra os resultados obtidos do
experimento de pervaporação de água. A adição de
ambas as cargas reduziu em até 20% a
permeabilidade a vapor d’água dos compósitos,
porém, em maiores adições o efeito de redução é
diminuído. Novamente, pode-se atribuir essa
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Resumo
Os objetivos deste trabalho foram a síntese e a caracterização de filmes a partir do purê
de bananas maduras, agregados ou não com pectina, com a finalidade de melhorar suas
propriedades físicas (mecânicas e de permeação). Dois tipos de purê de banana foram
processados: purê de banana filtrado (FP) e purê de banana centrifugada (CP). As
bananas maduras ofereceram a possibilidade de formar filmes manipuláveis, flexíveis e
com bom aspecto visual. A adição de pectina melhorou significativamente as
propriedades mecânicas e de permeabilidade dos filmes, independente do tipo de
processamento do purê.
Palavras-chave: purê de banana, filmes comestíveis, biopolímeros, resíduos.
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que podem representar um atrativo adicional
comparado aos demais filmes comestíveis inodoros
e incolores.
Os purês de frutas são fartamente disponíveis ao
longo de todo o ano, sendo obtidos a partir do
próprio fruto ou advindos de rejeitos de seu
processamento. Particularmente, a banana apresenta
um potencial de fabricação destes purês,
considerando o nível de perdas devido sua alta
perecibilidade, chegando a 50% do montante
colhido até o seu consumo.
Assim, os objetivos deste trabalho foram elaborar
uma sequência para a preparação de filmes
comestíveis a partir de purê de banana madura,
processados por casting utilizando a máquina

Introdução
Filmes comestíveis processados a partir de purê (ou
polpa) de frutas tiveram seu inicio de
desenvolvimento
em
1996,
através
do
processamento e caracterização de membranas
produzidas a partir da polpa de maçã, pêssego,
damasco e pêra [1]. Esses filmes apresentaram
baixa permeabilidade ao oxigênio, particularmente
em baixa ou moderada umidade relativa embora
com propriedades mecânicas aceitáveis, sendo
sugeridos como alternativa para a produção de
embalagens e revestimentos comestíveis. Além das
vantagens funcionais, os filmes de purê de frutas
possuem atributos sensoriais provenientes do fruto,
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Mathis (processo em batelada) e determinar as
propriedades mecânicas, de permeação e
propriedades térmicas dos filmes sintetizados.

os resultados são interessantes considerando que as
bananas maduras, que se tornam dejetos e lixo
orgânicos poderiam ser reaproveitados para a
fabricação de filmes. Na literatura, este foi o
primeiro trabalho que apresentou filmes processados
apenas com purê de banana madura e água. A
adição de pectina em filmes de FP melhorou
significativamente suas propriedades mecânicas
(Tabela 1). A tensão máxima na ruptura dos filmes
adicionados de pectina foi 4 vezes maior (σmax =
1,06 MPa), enquanto que εmax dobrou (εmax = 28 %).

Materiais e métodos
O purê de banana foi produzido a partir de banana
nanica em estágio de maturação 7/8. A inativação
parcial das enzimas foi realizada por adição de
ácidos: 0,2 % (w/w) de ácido cítrico e 0,2 % (w/w)
de ácido ascórbico, e tratamento térmico (115ºC por
1 minuto). Dois tipos de purê de banana foram
produzidos: (i) purê de banana madura filtrado (FP),
e (ii) centrifugado (CP). As soluções filmogênicas
(SF) foram obtidas dissolvendo-se certa quantidade
de purê em água destilada durante 16-24 horas:
- FP: 7; 8; 10 e 12 % (g de purê seco/100g de massa
total de solução);
- CP: 3; 4,5 e 6 % (g de purê seco/100 g de massa
total de solução), contendo 5 ou 10 g de glicerol/
100 g de purê seco.
Pectinas comerciais foram avaliadas: 0,25g ou 0,5g
de pectina/100 g de solução. 80 g de SF foram
adicionadas sobre filme de poliéster (14 x 20 cm).
Os filmes foram preparados na máquina Mathis (2
ciclos: 40 minutos a 50ºC) e armazenados em
umidade relativa controlada (54%).
As propriedades mecânicas dos filmes foram
determinadas por ensaios de tração em equipamento
Texturômetro TA.TX Express. As propriedades
mecânicas dos filmes foram avaliadas com relação à
tensão (σmax) e deformação (εmax) máximas na
ruptura, e módulo de Young (E).
As propriedades térmicas foram determinadas
através de medidas de Calorimetria Diferencial de
Varredura (DSC) e Termogravimetria (TG), de
acordo com Moura et al. [2]. A permeabilidade ao
vapor de água (WVP) foi determinada usando o
método do copo, segundo padrão modificado da
norma ASTM E 96-92, descrito em [2].
Os dados experimentais foram submetidos à análise
de variância (ANOVA) e Teste de Tukey (5% de
significância), utilizando o software XLSTAT.

Tabela 1. Propriedades mecânicas (espessura, tensão
máxima na ruptura: σmax e deformação máxima: εmax ) de
filmes biodegradáveis com 7; 8; 10 e 12 % (d.b.) purê de
banana FP adicionados de água, ou de pectina (0,5 g de
pectina/100g de solução filmogênica – 0,5% Pec).
% purê (d.b.)
ou de pectina
7%
7 % + 0,5 % PEC
8%
10 %
12 %

Espessura
(mm)

σmax (MPa)

εmax (%)

0,141 ± 0,018a
0,138 ± 0,013a
0,145 ± 0,006a
0,143 ± 0,008a
0,172 ± 0,016b

0,26 ± 0,06a
1,06 ± 0,21d
0,27 ± 0,04ab
0,35 ± 0,03b
0,42 ± 0,05c

13 ± 4a
27,6 ± 4,4c
14 ± 1ab
17 ± 2b
17 ± 3b

a-b
Letras diferentes na mesma coluna indicam que há diferença
estatisticamente significativa (Tukey, p < 0,05).

Os filmes com 3 % (db) de CP não puderam ser
formados sem a adição de glicerol e pectina. O
aumento da concentração de pectina ocasionou um
aumento em σmax, independente da concentração de
CP. Filmes contendo 6 % de CP e 10 % de glicerol
(g de glicerol/100 g de PIII seco) tiveram
propriedades mecânicas próximas a valores obtidos
em filmes com 4,5% de CP, sem pectina: σmax = 0,7
± 0,2 MPa, εmax =14 ± 2 %, E = 9 ± 2 MPa. Quando
0,25 % (g de pectina/100 g de SF) foram
adicionados, a tensão máxima na ruptura foi 2,9
vezes maior do que o controle, e εmax aumentou
cerca de 70 %. Em filmes contendo menor
quantidade de CP (3%, d.b.), o efeito da adição de
pectina foi menor. Neste caso, o aumento da
concentração de pectina de 0,5 a 0,75 %
proporcionou uma variação em σmax, de 2,7 ± 0,8
MPa para 4,3 ± 0,7 MPa, e em E, de 37 ± 5 para 53
± 3 MPa, enquanto εmax não foi alterada. Os filmes
processados com CP, sem pectina apresentaram
melhores propriedades mecânicas que os filmes
processados com FP. Os filmes contendo 4,5 %
(d.b.) de CP e 5% de glicerol tiveram σmax 4,3 vezes
maior (σmax = 1,1 ± 0,2 MPa) que os filmes
contendo 7 % (d.b.) de FP. εmax não foi diferente
entre estes filmes. As propriedades mecânicas
observadas em filmes processados com CP foram

Resultados e discussão
A resistência à ruptura dos filmes de FP melhorou
com o aumento da concentração de purê na SF
(Tabela 1). Os filmes com 10 g de purê seco/100 g
de SF (10%, d.b.) apresentaram valores σmax 33 %
maiores que os filmes com 7 % (d.b) de purê. Estes
resultados são explicados pela maior concentração
de polímeros presentes na SF. Mesmo que estes
filmes possuem certa fragilidade (σmax < 0,4 MPa)
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similares aos filmes de purê de manga (σmax = 1,2
MPa, εmax = 18,5% e E = 9 MPa) [3].
Tabela 2. Propriedades mecânicas de filmes
biodegradáveis com 3, 4,5 e 6% (d.b.) de purê de banana
centrigugado (CP), contendo 5 ou 10 g de glicerol/100 g
de purê de banana seco (5 % Gl e 10% Gl,
respectivamente), adicionados de pectina: 0 (s/ Pec); 0,25
(0,25% Pec); 0,5 (0,5% Pec) ou 0,75 (0,75% Pec)g de
pectina/ 100g de solução filmogênica.

3% CP
4,5%CP
+ 5%GL
6% CP
+
10%GL

Espessura
(mm)
0,126 ± 0,004a
0,139 ± 0,007ab
0,135 ± 0,008ab
0,151 ± 0,008b
0,202 ± 0,005c
0,176 ± 0,015d
0,180 ± 0,022d

σmax (MPa)
ab

2,7 ± 0,8
4,3 ± 0,7b
1,1 ± 0,2ce
3,2 ± 0,5a
0,7 ± 0,2e
2,0 ± 0,2cd
2,4 ± 0,6ad

εmax (%)
a

13 ± 4
16 ± 4ab
15 ± 2ab
24 ± 3c
14 ± 2a
24 ± 3c
19 ± 4bc

Ε (MPa)
37 ± 5a
53 ± 3b
11 ± 2c
21 ± 3d
9 ± 2c
13 ± 2c
19 ± 4d

100

FP (7,0%, d.b.)

90

FP (7,0%, d.b.) + Pec (0,5%)

80

Perda de massa (%)

%
PEC
0,5%
0,75%
s/PEC
0,5%
s/PEC
0,25%
0,5%

% CP

decomposição dos componentes orgânicos (lignina,
hemicelulose e celulose), que podem estar presentes
no purê de banana. O processamento destes filmes
não poderá exceder 130°C, que é correspondente ao
segundo estágio de decomposição, pois o primeiro é
referente apenas à evaporação da água.
Os filmes processado com 4,5% de CP apresentaram
WVP 30 % menor (WVP = 3.03 ± 0,15 g mm/m2h
kPa) que os filmes de FP (WVP = 3.95 ± 0,28 g
mm/m2h kPa). A adição de pectina não diminuiu
WVP. Estes filmes apresentaram menor permeação
que filmes processados com outros purês [1].

a-e

Letras diferentes na mesma coluna indicam que há
diferença estatisticamente significativa (Tukey, p < 0,05).

CPg5 (4,5%, d.b.)

70

CPg5 (4,5%, d.b.) + Pec (0,5%)

60
50
40

Nos termogramas de DSC (Fig. 1), pode-se observar
o pico endotérmico de fusão (Tm) variou de 130 a
150°C, sendo que os filmes processados com FP
apresentaram Tm maior que aqueles processados
com CP, independente da adição de pectina. Os
filmes de CP apresentaram temperatura de transição
vítrea (Tg= - 44,3 ± 0,7 °C) menor que filmes
processados com FP (Tg= - 33 ± 1°C).

30
20
0

100

200

300
400
Temperatura (!C)

500

600

700

Figura 2. Curvas de TG de filmes biodegradáveis com 7,0
% de FP ou 4,5% de CP e 5% de glicerol (g5);
adicionados de água ou de solução contendo 0,5% de
pectina (Pec).

0

Conclusões
FP (7,0%, d.b.)

-5

Neste trabalho, pode-se concluir que as bananas
maduras podem ser reaproveitas para a produção de
filmes biodegradáveis com bom aspecto visual,
propriedades mecânicas semelhantes a outros filmes
de purê de frutas, com menor permeabilidade ao
vapor d’água. A incorporação de pectina pode ser
realizada para melhorar as propriedades mecânicas.
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Figura 1. Termogramas de DSC de filmes biodegradáveis
com 7,0 % de FP ou 4,5% de CP e 5% de glicerol (g5);
adicionados de água ou de solução contendo 0,5% de
pectina (Pec).
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Resumo
No presente estudo as propriedades mecânicas e o potencial fitoquímico de pectinas
foram combinados na forma de materiais plastificados com glicerol, visando o
desenvolvimento de embalagens bioativas. A análise térmica dinâmico-mecânica
(DMTA) confirmou o caráter termoplástico das amostras, as quais foram mecanicamente
rígidas à 25ºC. O comportamento mecânico foi dependente do grau de metoxilação dos
biopolímeros e foi inferior para concentrações de glicerol acima de 30%. Os resultados
obtidos revelam o potencial das pectinas termoplásticas em aplicações como embalagens.
Palavras-chave: Pectinas, propriedades fitoquímicas, termoplásticos, embalagens bioativas.
farmacêuticos e alimentícios. Porém, estudos
realizados nos últimos anos têm demonstrado que as
PEC exercem funções fitoquímicas benéficas para a
saúde humana, incluindo: redução dos níveis de
colesterol sérico e prevenção de doenças
cardiovasculares [2], inativação in vivo de metais
pesados [3], além de proteção contra hipertensão e
diabetes [4]. Recentemente, foi evidenciado também
que PEC possuem atividade anticâncer, inibindo a
proliferação in vitro de células malignas [5].
Com foco nestas propriedades, as PEC demonstram
enorme potencial como materiais para embalagens
bioativas. Estas embalagens são definidas como
tecnologias inovadoras capazes de enriquecer ou
incorporar novos efeitos funcionais aos alimentos,
afetando positivamente a saúde do consumidor [6].
O presente estudo foi dedicado à preparação e à
caracterização termomecânica de PEC LM e HM
termoplásticas com o objetivo principal de combinar
as propriedades mecânicas e fitoquímicas destes
biopolímeros no desenvolvimento de embalagens
bioativas para alimentos.

Introdução
A natureza é fonte excepcional de macromoléculas
complexas. Assim são as pectinas (PEC), uma
classe de polissacarídeos aniônicos que estruturam a
parede celular e os tecidos intercelulares dos
vegetais. PEC são formadas por monossacarídeos
como o ácido D-galacturônico, D-xilose, L-ramnose,
L-arabinose, entre outros, os quais se encadeiam
para formar diferentes segmentos biopoliméricos.
Todavia, a composição química majoritária (>75%)
das PEC é de poli(Į- ĺ ácido D-galacturônico)
(PGal) [1]. Os grupos carboxílicos ocorrem
parcialmente na forma de ésteres metílicos,
definindo um grau de metoxilação (GM) que varia
entre 5 e 95%. Quando o GM é menor que 50%, as
pectinas são classificadas como LM ( low methoxyl ),
enquanto valores maiores as classificam como HM
(high methoxyl ) [1].
Desde a sua descoberta, as pectinas vêm sendo
exploradas como excipiente, aditivo emulsificante,
texturizador e gelificante para diversos produtos
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Pectina HM

Pectina LM

Intensidade, u.a.

M ateriais e métodos
Materiais. Duas pectinas com graus de metoxilação
de 8,4% (PEC LM) e de 74% (PEC HM) foram
utilizadas neste estudo. Ambas foram provenientes
da casca de frutas cítricas e foram adquiridas da
CPKelco, Brasil. Os demais reagentes utilizados
foram de pureza analítica.
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F ig. 1. Difratogramas para as pectinas no estado in
natura (A) e no estado termoplástico com 30% (B) e
40% (C) de plastificante glicerol.

Preparação das amostras. Massas de pectina foram
misturadas com ácido esteárico (1%) até completa
homogeneização, sendo, em seguida, incorporadas
quantidades apropriadas de glicerol (30 ou 40%) e
água deionizada (20%). Estas formulações foram
processadas em um misturador de câmara interna
Rheomix OS4 (Haake) equipado com rotores tipo
³UROOHU´ VRE WHPSHUDWXUD nominal de 130ºC. O
processamento foi realizado utilizando uma taxa de
cisalhamento média de 116,2 s-1 durante 4 minutos.
Ao final, as amostras foram conformadas por
prensagem térmica e condicionadas sob umidade
relativa de 50±5% antes das caracterizações.

Tal resultado sugere desestruturação microestrutural
das pectinas, com consequente formação de zonas
plastificadas pelo glicerol. Em contraste, a banda
FHQWUDGDHPGHșobservada em todos os perfis
se deve mais provavelmente às zonas de
ordenamento das cadeias pécticas que foram
preservadas após a plastificação no misturador. Este
comportamento é desejável porque sugere também
preservação conjunta das propriedades bioquímicas
das pectinas após o processamento.
O comportamento termomecânico das PEC
termoplásticas foi estudado por DMTA. A Figura 2
mostra a variação do módulo de armazenamento
((ƍ) e do fator de amortecimento (tanį) com o
aumento da temperatura para a PEC LM. Tais
análises revelaram o caráter termoplástico das
amostras. À -100ºC os valores de (ƍ foram em torno
de 8 GPa e sofreram intensos decaimentos próximos
à -50 e 5ºC. A partir de 25ºC as amostras se
comportaram como líquidos viscosos, uma vez que
(ƍ diminuiu gradativamente com o aumento da
temperatura.
As curvas de tanį exibem os picos de relaxação
correspondentes aos decaimentos GH(¶2SULPHLUR,
atribuído à relaxação conjunta envolvendo a
transição vítrea do glicerol e a UHOD[DomR Ȗ
secundária de carboidratos [8], ocorreu centrado em
-53ºC para o termoplástico com 30% de glicerol e
foi deslocado para -58ºC quando a concentração de
plastificante foi de 40%. Para esta composição, o
segundo pico, devido à relaxação ȕwet de
polissacarídeos hidratados [8] foi menos definido.
O termoplástico contendo 40% de plastificante
apresentou valores de (ƍ menores em, praticamente,
todo o intervalo de temperatura. Além disso, os
decaimentos observados foram ligeiramente mais
intensos e os picos de relaxação foram deslocados
para temperatura menores. Tais comportamentos
ilustram o efeito plastificante do glicerol sobre a
matriz de pectina.

C aracterizações. Análises microestruturais foram
realizadas por Difratometria de Raios-X (DRX) em
um equipamento da Shimadzu operando com
radiação CuKĮ Ȝ   QP  H velocidade de
varredura de 2º.min-1. Os perfis termomecânicos
foram obtidos sob condição isocronal por Análise
Térmica Dinâmico-Mecânica (DMTA), utilizando
um analisador Q800 (TA Instruments) equipado
com a geometria dual cantilever, na faixa de
temperatura de -120 à 150ºC, empregando taxa de
aquecimento de 2ºC.min-1. As propriedades
mecânicas de tração foram determinadas a partir de
ensaios normatizados pela ASTM D638, os quais
foram realizados em uma máquina universal de
testes mecânicos EMIC DL3000 acoplada a uma
célula de carga de 50 kgf.

Resultados e discussão
Com o intuito de obter informações sobre alterações
microestruturais nas pectinas, os difratogramas das
amostras antes e após o processamento foram
comparados, Figura 1. Corroborando com a
literatura [7], todos os perfis denotaram a ausência
de picos finos e intensos de difração, o que é típico
do estado pouco cristalino das pectinas. Uma
comparação entre os perfis mostra que a banda
FHQWUDGD HP  GH ș QR GLIUDWRJUDPD GDV
amostras in natura (A) foi eliminada após o
processamento, isto é, nos difratogramas (B) e (C).
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Tab. 1. Propriedades mecânicas (ASTM D638).
A mostras
Propriedades Mecânicas
E (MPa) ıT (MPa)
İR (%)
30% glicerol
PEC LM
212±12
6,7±1,1
4,9±0,9
PEC HM
174±11
5,2±0,5
4,4±1,1
40% glicerol
PEC LM
99±8
2,8±0,6
4,6±2,1
PEC HM
84±7
3,0±0,3
7,4±1,1
PEBDa
102-310
9-15
100-800

10000
Glicerol 30%
Glicerol 40%

'

E , MPa

1000

100

10

0.4
-58ºC

23ºC

-53ºC

a ±referência [10].

0.3
0.2

Tan

1ºC

Pectinas termoplásticas podem então ser utilizadas
como novos materiais funcionais em aplicações
onde maior rigidez seja desejável, como bandejas,
recipiente e outros formatos de embalagens
bioativas.

0.1

-100 -75 -50 -25

0

25

50

75 100

Temperatura, ºC
F ig. 2. (A) Módulo de armazenamento (ƍ e (B)
fator de amortecimento mecânico tanį versus
temperatura para ao sistema PEC LM/glicerol.

Conclusões
Pectinas termoplastificadas com glicerol foram
preparadas com sucesso. Elas foram mecanicamente
rígidas, sendo este comportamento aumentado para
altos GM e colapsado para concentrações de glicerol
acima de 30%. Comparações com polímeros
sínteticos indicaram o potencial das PEC
termoplásticas em aplicações como embalagens.

As propriedades mecânicas UHVLVWrQFLDjWUDomR ıT),
módulo elástico (E) e elongação na ruptura (İR),
obtidas pelos ensaios uniaxiais de tração, são
resumidas na Tabela 1. A pectina LM apresentou
maiores ıT e E do que a pectina HM, o que pode ser
associado à diferença de polaridade entre os
biopolímeros. A redução de grupos carboxílicos (COOH) e aumento de grupos metoxílicos (COOCH3) de menor polaridade, ou seja, um
aumento no GM perturba as interações por ligações
de hidrogênio que mantêm a coesão das pectinas no
estado sólido [9]. Dessa forma, a resistência
mecânica do biopolímero é diminuída. Em termos
de ductilidade os resultados indicam que o GM não
influenciou D İR das amostras. Os dados revelaram
também que todas as propriedades mecânicas
diminuíram quando a concentração de glicerol foi
aumentada de 30 para 40%. Decréscimos HP(HıT
eram esperados devido à plasticização, mas, por este
mesmo efeito, maiores valores de İR também
deveriam ser observados. Esta aparente contradição
revela colapso das interações poliméricas devido ao
excesso de plastificante nas pectinas termoplásticas.
No balanço de propriedades mecânicas, as pectinas
termoplásticas podem ser designadas como
materiais tipicamente rígidos. Neste particular,
pectinas LM são mecanicamente comparáveis ao
polietileno de baixa densidade (PEBD) (ver tabela),
embora apresentem valores de elongação inferiores.
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Resumo
Combinações de carboximethil-celulose (CMC), goma exsudada de cajueiro (GC) e
glicerol (Gli) como plastificante foram avaliadas na formação de filmes finos
processados por casting. A CMC atua tanto como gelificante como agente formador de
filme conferindo resistência e plasticidade a goma. Um aumento na concentração de
CMC eleva a o módulo de elasticidade, com proporcional redução da resistência à tração
e aumento no alongamento percentual. Os resultados indicam que a combinação
CMC/GC/Gli formam filmes versáteis com potencial para aplicação na área de
alimentos e farmacêutica.
Palavras-chave: goma exsudada de cajueiro, carboximetilcelulose, filmes finos, propriedades
mecânicas.
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CMC, gerando filmes com características ideais para
aplicações em alimentos e em embalagens
biodegradáveis. Neste trabalho, filmes processados
tendo por base de goma de cajueiro e CMC, com
pequenas adições de glicerol foram caracterizadas
com respeito às propriedades mecânicas através de
análises dinâmicas.

Introdução
O cajueiro (Anacardium occidentale L.) é uma
planta nativa do Brasil que exsuda, quando ferido
no caule, uma goma restauradora constituída de um
polissacarídeo ramificado de estrutura complexa.
Essa goma tem sido recentemente estudada e
algumas aplicações de cunho tecnológico tem sido
sugerido [1,2].
A goma de cajueiro é solúvel em água e pode ser
transformada em filmes fazendo uso da adição de
pequenas concentrações de plastificantes, como o
glicerol, sorbitol, etc., e suas propriedades
mecânicas podem ser melhoradas pela combinação

M ateriais e métodos
A goma empregada neste trabalho foi fornecida pela
unidade da Embrapa Agroindústria Tropical
(CNPAT, Fortaleza) colhidas de pomar cultivado. A
goma foi inicialmente fragmentada e dissolvida em
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água sob agitação magnética para descarte de
impurezas sobrenadantes. A CMC empregada foi
sintetizada por reação heterogênea em álcool
isopropil, segundo procedimento adotado [3]. Os
filmes foram preparados pela dissolução da goma
purificada e CMC em água deionizada (pH 6.8).
Após completa solubilização glicerol foi
adicionado. As composições descritas na tabela
foram obtidas.

Há incremento na resistência mecânica e elongação,
para as formulações identificadas como G, H e I
(Fig. 1C).

Tabela 1 ± Composição dos filmes avaliados.
F ilme
Goma
CMC
G li (% wt)
(% wt)
(% wt)
A

0

1

0.5

B

0

1

1

C

0

1

2

D

1

1

0.5

E

1

1

1

F

1

1

2

G

1

2

0.5

H

1

2

1

I

1

2

2

Ensaios por DMA (Dynamic Mechanical Analysis)
foram conduzidos em instrumento TA Instrument
DMA 2930 no modo tensão. Três medidas foram
realizadas para cada composição.

Resultados e discussão
Os filmes avaliados apresentam larga variação das
propriedades mecânicas em função principalmente
do teor de plastificante adicionado. Os filmes
confeccionados com goma pura não apresentam
resistência suficientes para a preparação de
amostras e realização de ensaios mecânicos. Temos
na Figura 1 representado as curvas de tensão x
deformação nas combinações com CMC e
plastificante (Gli). Nográfico 1(a) vemos que a
adição de plastificante é fundamental nas alterações
das propriedades nos filmes de CMC (tomados
como referência). O aumento no teor de Gli leva a
um típico comportamento viscoso com pequeno
módulo de elasticidade, mas introduz suficiente
resistência mecânica em termo de força e
plasticidade. Com a adição de 2% de Gli atingimos
uma elongação de 40% (filme C). A combinação de
goma e CMC resulta em uma melhoria geral das
propriedades (Figs. 1B e 1C).

Figura 1. Curvas tensão x deformação para filmes de
CMC/Goma com plastificantes. (a) filmes
referencias processados sem goma; (b) filmes com
1% goma e 1% CMC; (c) filmes com 1% goma e
2% CMC. As letras nas curvas são identificadas pela
composição apresentada na Tabela 1.
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Em todos os ensaios, a adição de 2% de Gli (filmes
C,F e D), apresentou proporcionalmente a melhor
plasticidade com os melhores valores relativos de
elongação.
A Tabela 2 resume os principais parâmetros obtidos
a partir dessas análises mecânicas. Os filmes G e H
são os mais resistentes, apresentando superiores
valores para os módulos de Young e resistência à
tração. Especial atenção é dada ao filme I que
apresentou alto valor de elongação para valores
intermediários de módulo de Young, sugerindo
potenciais aplicações como compósito ou material
de reenforço no desenvolvimento de bioplásticos de
uso geral.

Conclusões
Complexos polieletrólitos formado pela combinação
de carboximetilcelulose (CMC) e goma exsudada de
cajueiro, associada com pequenas adições de
plastificante geram filmes com razoáveis
propriedades mecânicas. A formulação de goma e
CMC na relação de 1:2 apresentou os melhores
resultados com respeito às propriedades mecânicas,
com melhores valores de módulo de elasticidade
(Young) e resistência à tração. O teor de
plastificante adicionado, mesmo em pequenas
concentrações, mostrou-se ser fundamental no
comportamento mecânicos dos filmes processados
por casting.

Tabela 2. Valores de módulo de Young (MPa),
resistência à tração (MPa) e máxima elongação (%)
para os filmes processados segundo composições
dispostas na Tabela 1.
F ilme
<RXQJ¶V
tensile
maximum
modulus
strength strain (% )
(M Pa)
(M Pa)
A

118

2.95

3.51

B

10

0.67

6.63

C

1

0.58

39.46

D

710

5.35

0.78

E

285

7.40

3.10

F

3

1.81

59.00

G

586

16.32

3.52

H

757

20.07

3.62

I

10

7.10

60.00
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Resumo
Zeínas são proteínas de reserva do milho e podem ser extraídas através de processos de
solubilização em meio alcoólico. Essas proteínas são altamente hidrofóbicas e
apresentam elevado grau de polimerização. Ultimamente filmes processados a partir de
zeínas têm-se mostrado como um potencial material para uso em coberturas pós-colheita
e no processamento de filmes biodegradáveis. Neste trabalho, as características
superficiais em função de diversas composições de zeínas/ácido oleico (AO) como
plastificante, foram avaliadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) com
respeito à suas caraterísticas.
Palavras-chave: zeínas, proteínas hidrofóbicas, análise superficial, microscopia, filmes finos.
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polímeros sintéticos para minimizações de contato e
deteriorações em alimentos [1,2]. Além disso, essas
proteínas apresentam alto grau de polimerização,
superiores aos encontrados nas poliamidas e no
poliéster. As zeínas podem ser transformadas em
filmes, embora sejam extremamente frágeis havendo
a necessidade da adição de plastificantes para a
melhoria das propriedades mecânicas. Os
plastificantes comumente adicionados às zeínas são
tipicamente os polióis como o glicerol, o
poli(etilenoglicol) e o sorbitol. O uso de ácidos
graxos plastificantes, como é o caso do ácido oleico,
tem sido relatado na elaboração de películas
aplicadas na área de alimentos [3].

Introdução
Dentre os chamados polímeros naturais, um
material de interesse para a confecção de filmes
para emprego em embalagens para contato com
alimentos são os derivados de zeínas. As zeínas, ou
prolaminas, são proteínas de reserva compostas por
vários polipeptídeos que representam mais de 50%
da massa total das proteínas presentes no
endosperma do milho ( Zea mays). Essas proteínas
têm baixa qualidade nutricional e são indicadas para
usos em aplicações diversas que não alimentícias,
principalmente em farmacêutica como material de
encapsulamento de drogas, na impermeabilização
de papeis e embalagens cartonadas e associadas a
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Neste
trabalho,
diferentes
relações
de
proteínas/ácido oleico como plastificante foram
avaliados e os filmes resultantes caracterizados
quanto às suas propriedades mecânicas e
molhabilidade.

aceitável para alguma aplicação como embalagem.
As concentrações de 1,0; 2,0 e 3,0% em massa de
zeínas resultaram em películas extremamente
frágeis, independentes da adição de plastificante.
Esses filmes fragmentavam-se durante o manuseio
inviabilizando qualquer análise subsequente.

M ateriais e métodos
As zeínas foram extraídas do glúten do milho
gentilmente fornecido pela Brasil Corn Products,
seguindo procedimento adotado pela Embrapa
Instrumentação [4]. Para a preparação das

soluções filmogênicas, as proteínas foram
solubilizadas em etanol 70% (30% água) nas
concentrações de 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 e 5,0 % em
massa. Ácido oleico (Synth), empregado como
plastificante foi separadamente adicionado em
cada formulação nas proporções de 0,25; 0,50;
1,00 e 2,00 % em massa e homogeneizado por
agitação moderada na temperatura ambiente. Os
filmes foram obtidos por casting sobre superfície

Figura 1. Imagens do (a) gel depositado e do filme
formado (b) após a evaporação do solvente sobre
superfície apolar (casting).
Por sua vez, para a maior concentração avaliada, de
5,0% (w/w) (42,6 g/L), não ocorre uma total
solubilização das proteínas adicionadas, não
gerando uma solução homogênea e por conseguinte
os filmes formados são altamente irregulares, seja
na espessura ou na distribuição da fração proteica.
Com respeito ao aspecto topográfico dos filmes,
vemos nas fotomicrografias da Figura 2, duas
imagens representativas do filme sem plastificante
(Figura 2(a)), onde predominam trincas frágeis ao
longo de toda a matriz e, como já comentado,
inviabiliza qualquer tipo de emprego e mesmo o
manuseio e, um filme de mesma concentração com a
adição de 1% de plastificante (Figura 2(b)) onde se
observa a formação de irregularidades topográficas
em escala microscópica, porém com ausência de
trincas.

apolar de acrílico. Após evaporação espontânea do
solvente na temperatura ambiente (25 ± 3 oC), os
filmes foram manualmente destacados.
Aspectos superficiais dos filmes nas diversas
formulações foram observados por microscopia
eletrônica de varredura (MEV) em microscópio Jeol
JSM-6510LV. Amostras dos filmes foram fixas em
suporte metálico apropriado e recobertas com ouro
em evaporadora Balzers Union Sputtering. As
imagens foram geradas sob vácuo nas voltagens de
5 a 15 kV, dependendo da magnitude.

Resultados e discussão
Os filmes processados a partir das zeínas com
combinações de ácido oleico destacaram-se
espontaneamente do acrílico após a completa
evaporação do solvente, apresentaram coloração
amarelada, transparência e brilho irregular. A
coloração amarela predominante no filme curado
deve-se a presença de carotenoides na proteína,
predominantemente ȕ-caroteno, zeaxantina e luteína
em maior quantidade [5]. Em aplicações comerciais
as zeínas podem ser descoloridas para a geração de
membranas incolores. Os filmes destacados
apresentam espessuras médias em torno de 150 ± 17
µm. A Figura 1 ilustra o aspecto de um filme com
2,0 % de AO, na sua forma líquida (gel) e após a
evaporação do solvente (cura).
Entre
as
combinações
zeínas-plastificantes
ensaiadas, apenas uma mostrou-se viável à
confecção de filmes com plasticidade mínima

Figura 2. Fotomicrografias MEV típicas de filmes
de zeínas (4 % em massa) obtidos por casting: (a)
Filme sem plastificante (15 kV); (b) filme com 1%
wt de ácido oleico como plastificante (5 kV).
Essas estruturas são muito similares as publicadas
por Lai & Padua [6], também avaliando o AO, nas

E mbrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, 16 a 18 de abril de 2012
181

VI Workshop da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

quais irregularidades e separações de fases foram
observadas com o aumento do teor de plastificante.
Uma análise mais detalhada das características
superficiais das formulações aqui apresentadas, com
análises de rugosidade e aderência por medida em
microscopia de força atômica, foi recentemente
publicada [3].
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Conclusões
Filmes a partir de zeínas extraídas do glúten do
milho podem ser obtidos facilmente por evaporação
espontânea do solvente sobre superfície apolar
(técnica de casting) na temperatura ambiente.
Filmes sem plastificante mostraram-se frágeis e
inviáveis ao manuseio. Pequenas adições de ácido
oleico (AO), como plastificante mostrou-se benéfica
na formação de filmes com maior homogeneidade
superficial, reduzindo fraturas e irregularidades.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi a incorporação de pectina (PEC) e/ou nanopartículas de
quitosana (ChNp) em filmes de purê de banana madura com a finalidade de melhorar
suas propriedades. As bananas maduras ofereceram a possibilidade de formar filmes
flexíveis e com bom aspecto visual. PEC e ChNp melhoraram as propriedades
mecânicas, mas apenas ChNp teve efeito significativo na redução da permeabilidade ao
YDSRU G¶iJXD 1mR IRL REVHUYDGD DomR DQWLPLFURELDQD (contra S. aureus) da quitosana
nestes filmes, provavelmente devido ao teor nutritivo do purê de banana.
Palavras-chave: purê de banana, filmes comestíveis, nanopartículas de quitosana, resíduos.
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sido pouco explorada, embora já com resultados
promissores [2]. Frutas oriundas de perdas, desde a
colheita até o consumo final, como a banana
madura, poderiam ser reaproveitas para a produção
de polpa adequada ao processamento de filmes
biodegradáveis para aplicação na indústria
alimentícia. Neste contexto, os objetivos deste
trabalho foram o de desenvolver e caracterizar
filmes a partir do purê de bananas maduras,
agregados ou não com pectina e/ou nanopartículas
de quitosana, com a finalidade de melhorar as
propriedades mecânicas, antimicrobianas e de
barreira.

Introdução
As inovações tecnológicas recentes visam à
substituição gradual de polímeros sintéticos por
biopolímeros derivados de fontes renováveis devido
aos sérios problemas ambientais envolvidos.
Embora a substituição completa seja praticamente
impossível, muitos estudos têm se dedicado em
produzir filmes biodegradáveis com boa resistência
mecânica e alta aplicabilidade. Dentre os
biopolímeros mais estudados para aplicação no
setor de alimentos estão as proteínas e os
polissacarídeos. Recentemente, alguns estudos têm
demonstrado a potencial utilização de purê de frutas
para a fabricação de filmes ou coberturas [1]. A
aplicação de componentes nanoestruturados para
alterar e melhorar as propriedades destes filmes tem

M ateriais e métodos
O purê de banana foi produzido a partir de banana
nanica em estágio de maturação 7/8. A inativação
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parcial das enzimas foi realizada por adição de
ácidos: 0,2 % (w/w) de ácido cítrico e 0,2 % (w/w)
de ácido ascórbico, e tratamento térmico (115ºC por
1 min). Em seguida, o purê foi centrifugado (CP).
As soluções filmogênicas (SF) foram obtidas a
partir de 4,5 % (g de purê seco/100g de SF) de CP e
5% de glicerol (g de glicerol/100g de CP seco),
contendo solução de 0,5 % PEC (g de pectina/100 g
de solução) e/ou solução de 0,2 % (v/v) de ChNp
(processadas como descrito por Moura et al., [3]).
Macropartículas de quitosana (ChNp) em solução
de 0,2 % (v/v) foram testadas para avaliar seu efeito
nas propriedades mecânicas.
80 g de SF foram adicionadas sobre filme de
poliéster (14 x 20 cm). Os filmes foram preparados
na máquina Mathis (2 ciclos: 40 min a 50ºC) e
armazenados em umidade relativa de 54%.
As propriedades mecânicas dos filmes foram
determinadas por ensaios de tração em equipamento
Texturômetro TA.TX Expresse. Os filmes (15 mm
de largura e 100 mm de comprimento) foram
tracionados em célula de carga de 50 Kg e
velocidade de 80 mm/min. As propriedades foram
avaliadas com relação à tensão (Vmax) e deformação
(Hmax) máximas na ruptura, e módulo de Young (E).
As propriedades térmicas foram determinadas
através de medidas de Calorimetria Diferencial de
Varredura (DSC) e Termogravimetria (TG), de
acordo com Moura et al. (2009). A permeabilidade
ao vapor de água (WVP) foi determinada usando o
método descrito em [4].
A morfologia dos filmes foi observada com o
auxílio de um microscópio eletrônico JEOL JSM6510. As amostras foram fraturadas em nitrogênio
líquido e recobertas com camada de ouro. Apenas
os filmes adicionados ou não de ChNp 0,2 % foram
observados. Os dados experimentais foram
submetidos à análise de variância (ANOVA) e Teste
de Tukey (5%), utilizando o software XLSTAT.

interagiu com os componentes do purê e melhorou a
resistência dos filmes. Entretanto, quando se
incorporou a pectina, pode ter ocorrido uma
competição entre os dois polímeros e possível
agregação. Contrariamente, as nanopartículas,
distribuídas uniformemente e com alta relação de
área interfacial, foram capazes de melhorar as
propriedades mecânicas dos filmes.
Tabela 1. Propriedades mecânicas (tensão máxima na
ruptura: Vmax e deformação máxima: Hmax) de filmes
biodegradáveis com 4,5 % (d.b.) de purê de banana
centrigugado (CP), contendo 5g de glicerol/100g de
purê de banana seco (g5), adicionados de pectina
(PEC) 0,5%, solução de quitosana pura (CH) 0,2% ou
solução de nanopartículas de quitosana (ChNp) 0,2%
V max
H max
( M Pa)
(M Pa)
(% )
1,1 ±
15 ±
s/ Ch
0,138 ± 0,008a
11 ± 1a
0,1a
2ab
s/
0,2%
2,1 ±
0,113 ± 0,009bc
18 ± 3b
15 ± 4a
PEC
Ch
0,5b
0,2%
0,9 ±
0,121 ± 0,006c
12 ± 2a
14 ± 5a
ChNp
0,2a
3,2 ±
s/ Ch
0,151 ± 0,008d
23 ± 3c
21 ± 3b
0,5c
0,5%
0,2%
2,8 ±
0,130 ± 0,004ab
24 ± 2c
16 ± 2ab
PEC
Ch
0,2bc
0,2%
4,5 ±
0,137 ± 0,006a
18 ± 2a
43 ± 3c
ChNp
0,7d
a-d
Letras diferentes na mesma coluna indicam que há diferença
estatisticamente significativa (Tukey, p < 0,05).
%
PE C

C H ou
C hNp

Espessura
(mm)

O pico endotérmico de fusão ( T m) variou de 130 a
140 °C, sendo menor para os filmes com PEC e
ChNp (Fig. 1), provavelmente devido às baixas T m
observadas para a quitosana e ChNp (T m = 100°C
para as condições utilizadas neste trabalho)[3].
Quando analisamos a temperatura de transição
vítrea (T g), uma leve diferença foi observada: a
adição de ChNp aumentou em 4°C a T g dos filmes
(T g = -44,3 ± 0,7°C). As curvas de TG para
diferentes filmes estão apresentadas na Fig. 2. À
medida que a temperatura aumenta, três estágios de
decomposição são observados: (1) T<100°C,
atribuído à evaporação da água que poderia ainda
estar contida nos filmes; (2) cerca de 130°C:
atribuído à decomposição de açúcares: frutose,
glicose e sacarose; amido e proteínas, e (3) entre
250 e 400°C, atribuído à decomposição de lignina,
hemicelulose e celulose, que podem estar presentes
no purê de banana. Embora, neste terceiro estágio, a
temperatura inicial de decomposição teve uma
diferença de aproximadamente 10°C nos filmes
contendo ChNp, o processamento destes filmes não
poderá exceder 130°C (segundo estágio de
decomposição).
A incorporação de ChNp diminuiu a WVP,
independente da adição de PEC (Fig. 3), indicando a
ação das nanopartículas em dificultar a difusão da

Resultados e discussão
Em filmes de purê de banana madura (4,5% CP +
5% glicerol), sem adição de PEC, apenas a
incorporação de CH (na forma de macropartículas)
em 0,2% foi eficiente para melhorar as propriedades
mecânicas. Foi observado um aumento Vmax, de 1,1
± 0,2 para 2,1 ± 0,5 MPa (Tabela 1). Quando a
pectina foi adicionada, apenas a adição de ChNp
proporcionou uma melhora nas propriedades
mecânicas. Estes resultados podem ser interpretados
pelas diferentes afinidades entre quitosana,
nanopartículas e pectina: Quando a quitosana
(macropartículas) foi adicionada aos filmes
contendo apenas purê de banana, este polímero
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água através dos filmes. Pode-se observar,
utilizando MEV, que os filmes contendo ChNp são
menos porosos que o controle (Fig. 4).

A maior compactação dos filmes contendo ChNp
pode explicar os melhores resultados obtidos para a
SHUPHDomR DR YDSRU G¶iJXD e propriedades
mecânicas. Estes resultados também foram
observados por Moura et al. (2009) ao adicionar
nanopartículas de quitosana em filmes de HPMC,
indicando que ChNp possuem a capacidade de
completar os espaços vazios e dificultar a difusão de
água através dos filmes.
Não foi observada ação antimicrobiana (contra S.
aureus) da quitosana nestes filmes, provavelmente
devido ao teor nutritivo do purê de banana.
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Figura 1. Termogramas de DSC de filmes
biodegradáveis com 4,5% (d.b.) purê de banana
centrigugado (CP) e 5% de glicerol (g5) adicionados
nanopartículas de quitosana (Ch Np) 0,2% e/ou 0,5%
de pectina (PEC).
100
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90

Figura 4. Morfologia da espessura dos filmes
biodegradáveis com 4,5% (d.b.) purê de banana CP
com 5 g de glicerol/100 g de PIII seco, adicionados de
nanopartículas de quitosana (ChNp) 0,2%
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Conclusões
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Neste trabalho, pode-se concluir que as bananas
maduras podem ser reaproveitas para a produção de
filmes biodegradáveis com bom aspecto visual. A
incorporação de materiais de reforço, como pectina
e nanopartículas de quitosana, melhoraram as
propriedades mecânicas, sendo que apenas a adição
ChNp possibilitou a formação de filmes mais
compactos, com menor WVP.
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Figura 2. Curvas de TG de filmes biodegradáveis com
4,5% (d.b.) purê de banana centrigugado (CP) e 5% de
glicerol (g5) adicionados nanopartículas de quitosana
(Ch Np) 0,2% e/ou 0,5% de pectina (PEC).
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M A T E R I A IS H Í B R I D OS O R G Â N I C O -I N O R G Â N I C OS C O M
PR O PR I E D A D ES A N T I M I C R O B I A N AS

0DJDOL$5RGULJXHV/RHQL/)DOFmR/XFLOLD+0DUFHOOLQR-RVHLOGH26LOYD:HUQHFN%HDWUL]6
0DJDOKmHV/XFLDQR3DXOLQR6LOYD&DUORV%ORFK-U0DUFHOR3%HPTXHUHU

(PEUDSD5HFXUVRV*HQpWLFRVH%LRWHFQRORJLD±3DUTXH(VWDomR%LROyJLFD3T(%$Y:1RUWH ILQDO 
&DL[D3RVWDO%UDVtOLD')%UDVLO

8QLYHUVLGDGH&DWyOLFDGH%UDVtOLD6*$14XDGUD0yGXOR%$Y:1RUWH%UDVtOLD
')%UDVLO
Projeto Componente: 3& 

Plano de Ação: 4


Resumo
1DQRHVWUXWXUDVGHDOXPLQDHGHVtOLFDGHULYDWL]DGDVFRPXPSHSWtGHRDQWLPLFURELDQRH
FRPQDIWDOLPLGDVUHVSHFWLYDPHQWHIRUDPVLQWHWL]DGDVHFDUDFWHUL]DGDVItVLFR
TXLPLFDPHQWH(QVDLRVDQWLEDFWHULDQRVIRUDPFRQGX]LGRVFRPDVQDQRHVWUXWXUDVGH
DOXPLQDPRGLILFDGDVLQGLFDQGRTXHHVVHPDWHULDOSRGHVHUGHDSOLFDomRSRWHQFLDOHP
HPEDODJHQVGHDOLPHQWRV1RFDVRGDVSDUWtFXODVGHVtOLFDGHULYDWL]DGDVFRPXPD
PROpFXODIRWRDWLYDYHULILFRXVHDWLYLGDGHDQWLPLFURELDQDFRQWUDXPILWRSDWyJHQR
LQGLFDQGRTXHHVVHPDWHULDOSRGHVHUXPFDQGLGDWRSDUDWHUDSLDIRWRGLQkPLFDHP
SODQWDV

Palavras-chave: $OXPLQD 0DWHULDLV )RWRDWLYRV Moniliophthora perniciosa  1DIWDOLPLGDV
3HSWtGHRV$QWLPLFURELDQRV6tOLFD


Publicações relacionadas

0$5RGULJXHV//)DOFmR/+0DUFHOOLQR-26LOYD:HUQHFN03%HPTXHUHU,Q$QDLVGD;/,
5HXQLmR$QXDOGD6RFLHGDGH%UDVLOHLUDGH%LRTXtPLFDH%LRORJLD0ROHFXODU)R]GR,JXDoX
ELRPROpFXOD QD ELFDPDGD OLStGLFD FDXVDQGR XPD
UXSWXUD GD ELFDPDGD SRU XPD DomR WLSR GHWHUJHQWH
>@1DIWDOLPLGDVVmRPROpFXODVRUJkQLFDVIRWRDWLYDV
FXMR HVWDGR H[FLWDGR WULSOHWR IRUPDGR D SDUWLU GR
HVWDGR VLQJOHWR SRU FUX]DPHQWR LQWHUVLVWHPD p
DOWDPHQWH R[LGDQWH SRGHQGR FDXVDU GDQRV
IRWRTXtPLFRVDELRPROpFXODVFRPR'1$HSURWHtQDV
>@ 3DUWtFXODV GH DOXPLQD IRUDP GHULYDWL]DGDV FRP
DPLQRSURSLO WULHWR[LVLODQR $37(6  H OLJDGDV
FRYDOHQWHPHQWH D XP DQiORJR GR SHSWtGHR
DQWLPLFURELDQR +63 DQWHULRUPHQWH LVRODGR GD
VHFUHomR FXWkQHD GH XP DQItELR DQXUR >@ $V
SDUWtFXODV GHULYDWL]DGDV FRP R SHSWtGHR
DQWLPLFURELDQR IRUDP FDUDFWHUL]DGDV H HQVDLRV
SUHOLPLQDUHV GH DWLYLGDGH DQWLEDFWHULDQD IRUDP
FRQGX]LGRV (P RXWUR HVWXGR SDUWtFXODV GH VtOLFD

Introdução
0DWHULDLV FRQVWLWXtGRV GH XPD PDWUL] LQRUJkQLFD
FRPR D VtOLFD RX D DOXPLQD VmR DPSODPHQWH
XWLOL]DGRV SDUD D IRUPDomR GH KtEULGRV FRP
PROpFXODV RUJkQLFDV GHYLGR j IDFLOLGDGH GH
GHULYDWL]DomR GH JUXSDPHQWRV 6L2+ H $O2+ >
@ 'XDV FODVVHV GH PROpFXODV RUJkQLFDV IRUDP
LQYHVWLJDGDV SHSWtGHRV DQWLPLFURELDQRV H
QDIWDOLPLGDV 2V SHSWtGHRV DQWLPLFURELDQRV VmR
ELRPROpFXODVDWLYDVVREUHPHPEUDQDVGHEDFWpULDVH
IXQJRV FXMR PHFDQLVPR ItVLFRTXtPLFR PDLV
FRPXP GH DWXDomR LQLFLDVH SRU XPD DWUDomR
HOHWURVWiWLFD HQWUH R SHSWtGHR FDWL{QLFR H RV
IRVIROLStGHRV DQL{QLFRV GD PHPEUDQD (VWD HWDSD p
VHJXLGDSHODLQFRUSRUDomRGHSDUWHVKLGURIyELFDVGD
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REWLGDVSHORPpWRGRGRVROJHOIRUDPGHULYDWL]DGDV
FRP $37(6 H OLJDGDV FRYDOHQWHPHQWH DR DQLGULGR
QDIWiOLFR$VSDUWtFXODVKtEULGDVIRUDPHQVDLDGDV
FRQWUD R IXQJR Moniliophthora perniciosa  >@ R
DJHQWH FDXVDGRU GD GRHQoD YDVVRXUDGHEUX[D HP
FDFDX Theobroma cacao  TXH FDXVD SHUGDV
HFRQ{PLFDV UHOHYDQWHV 3RUWDQWR PDWHULDLV KtEULGRV
RUJkQLFRLQRUJkQLFRV WrP VLGR SUHSDUDGRV H
HQVDLDGRV FRQWUD PLFURRUJDQLVPRV FRP DSOLFDo}HV
SRWHQFLDLV HP HPEDODJHQV GH DOLPHQWRV H QR
FRPEDWHDILWRSDWyJHQRV

HVSHFWURV GH LQIUDYHUPHOKR IRUDP REWLGRV HP
SDVWLOKDVGH.%UHPHTXLSDPHQWR%RPHP0%
$QiOLVH HOHPHQWDU &+1  IRL UHDOL]DGD QD &HQWUDO
$QDOtWLFDGD8QLYHUVLGDGHGH6mR3DXOR



Resultados e discussão
$VSDUWtFXODVGHDOXPLQDIRUDPSUHSDUDGDVH
GHULYDWL]DGDV FRP R SHSWtGHR DQWLPLFURELDQR GH
DFRUGR FRP R (VTXHPD , $ FDUDFWHUL]DomR GD
QDQRHVWUXWXUD KtEULGD SRU PLFURVFRSLD GH IRUoD
DW{PLFD GLIUDomR GH 5DLRV; IRL DSUHVHQWDGD
DQWHULRUPHQWH
>@
2
SHSWtGHR
+
*,/($,.$,$.$$*1+ HP VROXomR IRL HQVDLDGR
FRQWUD D EDFWpULD E. coli, WHQGR VLGR REWLGR R YDORU
GD FRQFHQWUDomR LQLELWyULD PtQLPD 0,&  SDUD R
SHSWtGHR GH  PRO/ (VWH YDORU HVWi EDVWDQWH
SUy[LPR DR GH  PRO/ HQFRQWUDGR SDUD R VHX
DQiORJR QDWXUDO +63>@2 HQVDLR GHWXUELGH]IRL
HQWmR DSOLFDGR SDUD DV QDQRHVWUXWXUDV GH DOXPLQD
5HVXOWDGRVSUHOLPLQDUHVLQGLFDUDPTXHDTXDQWLGDGH
GH SDUWtFXODV QHFHVViULD SDUD D LQLELomR GR
FUHVFLPHQWR GD EDFWpULD p PHQRU SDUD DV
QDQRSDUWtFXODV GHULYDWL]DGDV FRP R SHSWtGHR
DQWLPLFURELDQR DSUR[LPDGDPHQWH  PJP/ 
TXDQGR R YDORU p FRPSDUDGR DTXHOH REWLGR SDUD DV
QDQRSDUWtFXODV GH DOXPLQD H  GH DOXPLQD DPLQDGD
DSUR[LPDGDPHQWH   PJP/  (QWUHWDQWR
GHYLGR j WXUELGH] FDXVDGD SHOD SUySULD
QDQRHVWUXWXUDRVUHVXOWDGRVWrPXPFRPSRUWDPHQWR
HVWRFiVWLFRHQRYRVPpWRGRVGHHQVDLRGHDWLYLGDGH
DQWLPLFURELDQDWrPVLGRLQYHVWLJDGRV



M ateriais e métodos
2 SHSWtGHR +*,/($,.$,$.$$*1+
DQiORJR HVWUXWXUDO GH +63 IRL VLQWHWL]DGR SHOR
PpWRGR GD IDVH VyOLGD HVWUDWpJLD )PRFWEXWLOD 
SXULILFDGR SRU FURPDWRJUDILD OtTXLGD GH DOWD
HILFLrQFLD HP IDVH UHYHUVD H FDUDFWHUL]DGR SRU
HVSHFWURPHWULD GH PDVVD 0$/',72) >@ $
QDQRSDUWtFXOD GH DOXPLQD IRL REWLGD SHOD UHDomR
HQWUH $O 12  H 1D&2 VHJXLGD GH FDOFLQDomR D
 & GXUDQWH  K SDUD D FRQYHUVmR GH ERHKPLWD
HP DOXPLQD >@ H UHDomR FRP SHUy[LGR GH
KLGURJrQLR HPYROXPH $SyVDGHULYDWL]DomR
GD DOXPLQD FRP $37(6 IRUQHFHQGR D DOXPLQD
PLQDGD RSHSWtGHRIRLOLJDGRSRUPHLRGHDWLYDomR
FRP
 HWLOLPLQRPHWLOLGHQRDPLQR 11
GLPHWLOSURSDQRDPLQR ('&  2V HQVDLRV GH
DWLYLGDGH DQWLPLFURELDQD GD QDQRHVWUXWXUD
GHULYDWL]DGD FRP R SHSWtGHR IRUDP FRQGX]LGRV HP
PHLR OtTXLGR 0HOOHU+LQWRQ  FRQWUD D EDFWpULD
Escherichia coli GXUDQWH K FRP PRQLWRUDPHQWR
GHWXUELGH]DQP
3DUWtFXODV GH VtOLFDJHO IRUDP SUHSDUDGDV
SHORPpWRGRGRVROJHOGHULYDWL]DGDVFRP$37(6H
OLJDGDV FRYDOHQWHPHQWH DR DQLGULGR QDIWiOLFR
SRU UHIOX[R HP WROXHQR 2 PDWHULDO KtEULGR REWLGR
IRL FDUDFWHUL]DGR SRU DQiOLVH HOHPHQWDU H SRU
HVSHFWURVFRSLD GH LQIUDYHUPHOKR 4XDQWLGDGHV
GLIHUHQWHV GR PDWHULDO KtEULGR  PJ RX  PJ 
IRUDP VXVSHQVDV HP  P/ GH PHLR GH FXOWXUD
%'$  DR TXDO IRUDP DGLFLRQDGRV PLFpOLRV GH M.
perniciosa 2FUHVFLPHQWRGRIXQJRIRLPRQLWRUDGR
SRU TXDWRU]H GLDV FRP PHGLGDV GH KDOR GH
FUHVFLPHQWR 2 VLVWHPD IRL PDQWLGR D  & FRP
LOXPLQDomR SRU OkPSDGD GH YDSRU GH +J  : 
SRU K RX K GLiULDV ([SHULPHQWRV FRQWUROH IRUDP
FRQGX]LGRVQRHVFXUR
$V DQiOLVHV GH HVSHFWURPHWULD GH PDVVD
IRUDP FRQGX]LGDV HP XP HVSHFWU{PHWUR PRGHOR
8OWUDIOH[  %UXNHU 'DOWRQLFV %LOOHULFD (VWDGRV
8QLGRV  2 FURPDWyJUDIR OtTXLGR XWLOL]DGR IRL
PRGHOR /& 6KLPDG]X .\RWR -DSmR  2V

!"

"&!&

!"

"!
!"

!
! !
#$
!

')*+,+-./,!
0%-121('!310%!

%"&
!

!
!
#$

#$

!

!
!

!

!

!
!

#$
!

#$

!

'(!!"

!

!
!
#$

!

!

%"&

!

'

!

%"&

#$
!
!

!

!

!

!

%"&

'

#$
!

!
%"

!
#$

!

!

!
!

%"

%"&

%"

!

!

!

%"
'

'

(VTXHPD , 0RGLILFDomR TXtPLFD FRP $37(6 SDUD
D REWHQomR GD DOXPLQD DPLQDGD H GHULYDWL]DomR GH
DOXPLQD FRP R SHSWtGHR DQWLPLFURELDQR +
*,/($,.$,$.$$*1+

3DUWtFXODV GH VtOLFD SUHSDUDGDV SHOR PpWRGR
GR VROJHO GHULYDWL]DGDV FRP $37(6 H OLJDGDV
FRYDOHQWHPHQWH DR DQLGULGR QDIWiOLFR IRUDP
!

E mbrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, 16 a 18 de abril de 2012
190

VI Workshop da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio


REWLGDV SRU XPD HVWUDWpJLD VHPHOKDQWH jTXHOD
HPSUHJDGD SDUD D GHULYDWL]DomR GH DOXPLQD FRP
SHSWtGHRV DQWLPLFURELDQRV 8P PDWHULDO FRP
FRQWH~GRGHFDUERQRGHIRLREWLGR%DQGDVQR
HVSHFWUR GH LQIUDYHUPHOKR  H  FP
LQGLFDUDPDIRUPDomRGHXPDLPLGDHQWUHRDQLGULGR
QDIWiOLFR H R JUXSR DPLQR GR $37(6 (QVDLRV GH
DWLYLGDGH DQWLI~QJLFD GR PDWHULDO KtEULGR HP 
PJP/ GH PHLR PRVWUDUDP XPD FDSDFLGDGH
LQLELWyULD GRV HVWiJLRV LQLFLDLV GR FUHVFLPHQWR GR
IXQJR M. perniciosa  VHQGR R HIHLWR PDLV
SURQXQFLDGR QR FODUR K RX K GH LOXPLQDomR
GLiULD  TXH QR HVFXUR (VWH HIHLWR IRL PDLV
SURQXQFLDGR QR FODUR K RX K GH LOXPLQDomR
GLiULD  H HP SDUWLFXODU QRV HVWiJLRV LQLFLDLV GR
FUHVFLPHQWR GRLVTXDWURHVHLVGLDV 2VUHVXOWDGRV
GD )LJ  PRVWUDP R HIHLWR GR PDWHULDO IRWRDWLYR
VREUH R FUHVFLPHQWR GH M. perniciosa 
([SHULPHQWRV VHUmR FRQGX]LGRV FRP D SDUWtFXOD
WUDWDGD D  & SDUD YHULILFDU R HIHLWR GD PDWUL]
LQRUJkQLFD UHPDQHVFHQWH VREUH R FUHVFLPHQWR GR
IXQJR
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DERIVADO DE CELULOSE REFORÇADO COM
NANOPARTÍCULAS DE PRATA PARA APLICAÇÃO EM
EMBALAGENS ATIVAS
Márcia Regina de Moura1,2*, Luiz Henrique Capparelli Mattoso2, Valtencir Zucolotto1
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Resumo
Derivados de celulose, como o hidroxipropil metilcelulose, são promissores materiais
para síntese de embalagens utilizadas em alimentos. Entretanto, a atividade dessa
embalagem contra micro-organismos contaminantes de alimentos não é efetiva. O
objetivo do presente trabalho é estudar o efeito da adição de nanopartículas de prata em
filmes de HPMC a fim de melhorar as propriedades bactericidas ou bacteriostáticas dos
nanocompósitos.
Palavras-chave: Nanopartículas de prata, nanocompósitos, propriedades mecânicas, propriedades
de barreira.

Publicações relacionadas
Márcia R. de Moura; Luiz H. C. Mattoso; Valtencir Zucolotto. Development of cellulose-based bactericidal
nanocomposites containing silver nanoparticles and their use as active food packaging. Journal of Food
Engineering 2012, 109, 520.

antimicrobianos [5]. Hidroxipropil metilcelulose
(HPMC) é um biopolímero aprovado pela FDA
(Food and Drug Administration) e pelo EU (EC,
1995) para uso em alimentos (21 CFR 172.874).
Entretanto, aplicações tecnológicas do HPMC para
embalagens são interessantes, uma vez que algumas
propriedades sejam melhoradas. O objetivo do
trabalho foi inicialmente melhorar as propriedades e
testar sua atividade bactericida.

Introdução
Embalagens ativas é um conceito inovador
de embalagens. Atuam de maneira a prolongar a
vida de prateleira, ou aumentar a segurança ou
propriedades sensoriais, de produtos alimentícios.
Este conceito, que é de especial importância na área
de alimentos [1] recentemente, está se beneficiando
muito,
com
a
utilização
de
materiais
nanotecnológicos, incluindo nanocoberturas e
nanopartículas [2]. As propriedades antimicrobianas
das nanopartículas de prata (nanoAg), por exemplo,
têm sido cada vez mais exploradas em produtos
como desodorantes, roupas, curativos, e também em
soluções de limpeza e sprays [3,4] como agentes

Materiais e métodos
As nanopartículas de prata foram
sintetizadas em soluções contendo o polímero
polivinil álcool (PVA) como estabilizante
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polimérico. Sua síntese foi obtida pela mistura de
soluções de nitrato de prata (AgNO3), PVA, e por
fim a adição de boro hidreto de sódio (NaBH4),
sobre forte agitação. O tamanho médio final das
nanoAg obtidas foram de 100 nm e 41 nm. O
nanocompósito de HPMC foi preparado utilizando o
método “casting” com controle de espessura e
concentração. Foram produzidos nanocompósitos
com e sem nanopartículas na forma de filmes e suas
propriedades de barreira ao vapor de água e
propriedades mecânicas foram comparadas. Valores
de permeabilidade ao vapor de água (WVP) foram
determinados a partir do método modificado ASTM
E96-92, utilizado para determinar a umidade
relativa (RH) do filme, descrito na literatura por
McHugh et al. 1993 [6].
As propriedades mecânicas dos filmes
foram determinadas pelo teste de tração (ASTM
D882-97). Para investigar a atividade bactericida

nanocompósitos. Esse efeito pode ter ocorrido
devido à substituição parcial do polímero por
nanopartículas na matriz do filme. Outro fator, é que
as nanopartículas ocupam parte dos espaços vazios
entre as cadeias dos filmes aumentando a
resistência, devido à maior compactação.
A Tab. 1 apresenta o efeito do tamanho de
partículas no módulo de elasticidade e elongação
dos nanocompósitos.
Tab. 1: Efeito do tamanho de partícula nos valores
de módulo de elasticidade e elongação para
nanocompósitos de HPMC contendo nanopartículas
de prata.
Filme
Somente HPMC
Nanocompósito
(41 nm)
Nanocompósito
(100 nm)

dos nanocompósitos esses foram cortados em
discos com 1 cm de diâmetro e alocados em
placas de petri onde foram previamente
inoculadas culturas de Escherichia Coli e
Staphylococcus Aureus. Com base nesse
experimento, observamos a atividade ou não
dos nanocompósitos medindo o halo de inibição
do crescimento das bactérias ao redor do filme.

Elongação
(%)

989 ± 22

4,8 ± 0,1

8,1 ± 0,7
7,9 ± 0,2

Os efeitos da adição de nanopartículas de
prata nos valores de WVP dos nanocompósitos de
HPMC estão representados na Tab. 2. A umidade
relativa (RH) no ambiente em que o filme esteve
localizado para análise, foi mantida constante em
cerca de 70.

Resultados e discussão

Tab. 2: Valores de WVP dos nanocompósitos
contendo nanopartículas de prata.

Na Fig. 1 pode ser observado o efeito do
tamanho das partículas na resistência dos
nanocompósitos.

Tamanho de
Partícula
(nm)
(sem
nanopartícula)
100
41

60
55
50

Tensão (MPa)

Módulo de
Elasticidade
(MPa)
900 ± 15
1020 ± 10

45
40

WVP
(g mm K-1
Pa-1 h-1 m-2)
0,800 ± 0,04

Umidade
Relativa
(%)
71,9 ± 0,7

0,556 ± 0,02
0,480 ± 0,05

70,5 ± 0,3
71,1 ± 0,5

35

Como observado na tabela, os valores de
WVP dos nanocompósitos decrescem com a adição
de nanopartículas de prata. Esse decréscimo é maior
nos materiais contendo nanopartículas de prata com
tamanho
menor.
As
nanopartículas
nos
nanocompósitos
diminuem
os
espaços
intermoleculares na matriz, o que reduz os valores
de WVP.
As partículas menores possuem maior
habilidade em ocupar os espaços vazios entre as
cadeias do nanocompósito, o que dificulta a difusão
de água através desse.

30
25
20
15

somente HPMC

NanoAg 100 nm

NanoAg 41 nm

Diferentes tamanhos de NanoAg em filmes de HPMC

Fig. 1: Tensão dos filmes de HPMC com diferentes
tamanhos de nanopartículas. Os valores médios são
apresentados e as barras indicam os erros das
medidas.
A incorporação de nanopartículas de prata
aumentou
a
resistência
mecânica
dos
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Nos
nanocompósitos
contendo
nanopartículas de prata, devido ao elevado potencial
da prata como agente anti-bacteriano, nós
observamos inibição das bactérias Escherichia Coli
e Staphylococcus Aureus.
Foram
testados
os
nanocompósitos
sintetizados com nanopartículas de 100 e 41 nm. Na
Fig. 2 é possível observar as placas contendo os
discos de nanocompósitos de HPMC e
nanopartículas de prata (41 nm) e a formação do
halo de inibição.

Conclusões
Em conclusão, esse estudo foi o primeiro a
investigar a incorporação de nanopartículas de prata
em matriz de HPMC. O estudo sugere que
nanocompósitos de HPMC com nanopartículas de
prata inclusas, oferecem grande potencial para
serem aplicados em embalagens ativas para
alimentos no futuro. Nos nanocompósitos de HPMC
e nanopartículas de prata, ocorreu uma melhora
significativa nas propriedades com a inserção das
nanopartículas de prata. A melhora foi mais
significativa nos materiais que foram reforçados
com nanopartículas de tamanho menor. Além, da
atividade anti-bacteriana apresentada.
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(c)
Fig. 2: Aspecto do halo de inibição expressando a
atividade anti-bacteriana dos nanocompósitos
contendo nanopartículas de prata; a) controle; b)
contendo bactéria do tipo E. Coli (Gran positiva) e
c) contendo bactéria do tipo S. Aureus (Gran
negativa).
O maior halo de inibição é mostrado quando
discos no nanocompósito HPMC e nanopartículas
de prata são imerso em meio contendo bactérias do
tipo E. Coli. Neste caso nós temos um destaque das
nanopartículas de tamanho menor frente às de
tamanho maior. Isso ocorre, porque, para inibir a
ação da bactéria o agente bacteriano tem que
permear entre a estrutura da bactéria.
As nanopartículas menores ao se difundirem
do filme nesse meio devem permear a estrutura com
maior facilidade. Ou ainda, a maior dispersão das
partículas menores na matriz faz com que a
interação dessas com um maior número de bactérias
sejam favorecidos, facilitando a ação antibacteriana.
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Resumo
Pesquisas em embalagens ativas são atualmente de grande interesse. Por outro lado, a
utilização de recursos naturais renováveis na preparação de novos materiais poliméricos
tem como principal vantagem, o caráter renovável, ampla disponibilidade, baixo custo e
biodegradabilidade. Neste trabalho, temos como objetivo produzir nanocompósitos
biodegradáveis à base de hidroxipropil metilcelulose (HPMC) e nanopartículas de
dióxido de titânio (TiO2). Visando a aplicação como embalagens ativas em alimentos.
Palavras-chave: Dióxido de titânio, embalagem ativa, hidroxipropil metilcelulose.
estamos introduzindo diferentes tipos de
nanopartículas em nanocompósitos, com o objetivo
de melhorar suas propriedades e aplicá-los em
embalagens para alimentos. No trabalho de Moura
et al. 2011 [5], nanopartículas de quitosana foram
adicionadas na composição de nanocompósitos
contendo carboximetilcelulose.
Os resultados mostraram que a presença de
nanopartículas melhoram as propriedades mecânicas
e de barreira ao vapor de água desses
nanocompósitos. Nesse trabalho, o interesse foi
incorporar nanopartículas de dióxido de titânio em
matrizes de hidroxipropil metilcelulose (HPMC). E
avaliar as melhorias o uso da nanotecnologia pode
ter provocado no nanocompósito resultante.

Introdução
Muitos pesquisadores de todo mundo estão
focalizando suas pesquisas e desenvolvendo filmes
comestíveis e embalagens para alimentos, cada vez
mais sofisticadas em termos de qualidade. O uso da
nanotecnologia está sendo bastante utilizado na
indústria de embalagens, como veículo no
desenvolvimento de novas embalagens para
proteção de alimentos [1,2]. Trabalhos recentes da
literatura têm relatado as aplicações de
nanopartículas metálicas e óxidos em embalagens
[3,4]. Além da capacidade de melhorar as
propriedades mecânicas das embalagens, essas
partículas transmitem à embalagem propriedades
bactericidas ou bacteriostáticas.
Atualmente há um interesse em
desenvolver
nanocompósitos
contendo
nanopartículas cerâmicas de titânio (NanoTi). O
dióxido de titânio (TiO2) é um óxido de metal inerte
já utilizado como aditivo de coloração em
alimentos. Em nosso grupo de pesquisa, nós

Materiais e métodos
As nanopartículas de TiO2 foram obtidas
comercialmente. Para o preparo da solução
adicionou-se uma quantidade conhecida (uma de
maior e outra de menor concentração) em água,
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deixou-se no ultra-som de ponta para homogeneizar,
com uma amplitude de 40%. Em seguida a
suspensão contendo nanopartículas foi obtida.
Para o preparo dos nanocompósitos de
HPMC e NanoTi foi empregada a técnica de
“casting”. Valores de permeabilidade ao vapor de
água (WVP) foram determinados a partir do método
modificado ASTM E96-92, utilizado para
determinar a umidade relativa (RH) do filme,
descrito na literatura por McHugh et al. 1993 [6].
As temperaturas de transição vítrea (Tg) dos filmes
de HPMC e nanopartículas foram determinadas por
calorimetria diferencial de varredura (DSC) através
do equipamento DSC da marca TA Instruments
Q100.

mudanças em relação ao filme do polímero puro. Já
nos materiais com NanoTi em concentração menor o
decréscimo no valor é significativo. Essa diferença
na permeabilidade é devida ao arranjo dessas
partículas na matriz do polímero, após a formação
do nanocompósito.
Tab. 1: Valores de WVP dos nanocompósitos
contendo NanoTi.
Filme
WVP
RH (%)
HPMC
0,792 ± 0,05
70,9 ± 0,2
HPMC-NanoTi
0,457 ± 0,03
72,5 ± 0,6
menor
concentração
HPMC-NanoTi
0,680 ± 0,05
70,2 ± 0,3
maior
concentração

Resultados e discussão
Como nós utilizamos as nanopartículas de
TiO2 comerciais, os valores de tamanho e potencial
zeta foram utilizados do fabricante. O interesse em
utilizar as nanopartículas comerciais foi que, o
nosso objetivo maior é na caracterização dos
nanocompósitos, sem a preocupação com a síntese.
O tamanho médio dessas nanopartículas
medidas em nosso equipamento foi de 10 nm e
potencial zeta de -30 mV. De uma maneira geral os
nanocompósitos escolhidos por nós para síntese,
apresentaram-se transparentes, com espessura
controlada e com um bom aspecto visual (Fig. 1).
Eles foram sintetizados com duas concentrações
diferentes de nanopartículas de TiO2.

Os valores de permeabilidade ao vapor de
água dos nanocompósitos, contendo nanopartículas
em concentração maior, praticamente não
apresentam mudanças em relação ao formado pelo
polímero puro. Já nos materiais com NanoTi em
concentração menor o decréscimo no valor é
significativo. Essa diferença na permeabilidade é
devida ao arranjo dessas partículas na matriz do
polímero, após a formação do nanocompósito.
Na Fig. 2 é possível observar uma ilustração
de como as partículas em maior e menor
concentração podem se arranjar na matriz
polimérica, influenciando a difusão do vapor.

Fig. 1: Nanocompósito contendo HPMC e NanoTi
(menor concentração).
Fig. 2: Representação esquemática do modelo de
permeação proposto: a) nanopartículas em menor
concentração e b) nanopartículas em maior
concentração.

Os valores de permeabilidade ao vapor de
água dos materiais estudados por nós estão
ilustrados na Tab. 1.
Como podemos observar os valores de
permeabilidade ao vapor de água dos
nanocompósitos, compostos por nanopartículas em
concentração maior, praticamente não apresentam

Na matriz em que a concentração das
nanopartículas é maior, as regiões que permitem a
difusão do vapor sem afetá-lo são maiores. Já na
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matriz onde a concentração é menor, o vapor
encontra com menor facilidade regiões livre para
permear. Ou seja, uma maior quantidade de
partículas inseridas na matriz facilita a aglomeração
dessas, assim a dispersão na matriz depois de seca é
prejudicada, auxiliando a formação de regiões livres
de partículas.
Na Tab. 2 são observados os valores de Tg
dos diferentes nanocompósitos sintetizados por nós.
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Conclusões
Os
nanocompósitos
apresentaram
características visuais interessantes para aplicação
em embalagens. Nos nanocompósitos contendo
HPMC com nanopartículas de TiO2 observamos
uma melhora nas propriedades. Os filmes com as
melhores propriedades foram os sintetizados com
HPMC e nanopartículas de TiO2 com concentração
menor. Essa conclusão é devido a significativa
diminuição nos valores de WVP desses materiais.
Por fim, com o desenvolvimento desses
materiais inovadores, estamos realizando em nosso
grupo análises do poder bactericida desses
nanocompósitos. Essa é a terceira etapa do trabalho.
A primeira etapa (síntese dos nanocompósitos) e a
segunda (caracterização das propriedades) já foram
realizadas com sucesso.
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Resumo
O presente trabalho descreve uma alternativa para a remoção da lignina da fibra da casca do coco verde com
o objetivo de fracionar a fibra em seus vários componentes e facilitar a obtenção da nanocelulose da mesma.
A fibra bruta foi submetida ao tratamento acetosolv em autoclave e o licor negro centrifugado. A fibra foi
caracterizada por difração de raios-x e análise termogravimétrica. As fibras tratadas apresentaram um
aumento do índice de cristalinidade e da temperatura inicial de degradação indicando que a remoção da
lignina não prejudicou as propriedades estruturais e térmicas.
Palavras-chave: Lignina, Fracionamento, Acetosolv.

Publicações relacionadas

Mabel R. C.; Diego, M. N.; Luiz Flávio L. M.; Morsyleide, F. R.; Men de Sá, M. S., T ratamento Acetosolv
da fibra de coco. IX Encontro de Iniciação Científica da Embrapa Agroindústria Tropical. p.87, 2011.

O percentual de macrocomponentes da fibra obtida
da casca do coco verde pode apresentar a seguinte
variação: celulose (23-43%), hemiceluloses(3-12%)
e lignina(35-45%) [Nogueira et al. 1998]2. Isto faz
da fibra de coco um material atrativo para a
obtenção de celulose e lignina. O processo de
tratamento acetosolv utiliza uma mistura de
solventes
orgânicos-água
para
realizar
a
delignificação da biomassa lignocelulósica. Em
comparação aos métodos convencionais, apresenta a
possibilidade de recuperação do solvente e
aproveitamento da lignina removida comumente
chamada de lignina acetosolv. O fracionamento da
fibra em seus principais macrocomponentes, ou seja,
celulose
e
lignina
contribuem
para
a
sustentabilidade do uso dessa biomassa, aumentando
as suas potenciais aplicações.

Introdução
O Brasil possui um grande potencial para o
aproveitamento de resíduos da agroindústria tais
como, fibra de coco verde, línter de algodão,
bananeira, etc. Entretanto, grandes quantidades de
resíduos vegetais são descartadas diariamente,
provocando problemas com o transporte e descarte
desses materiais. A necessidade de agregar valor e
de desenvolver tecnologias que possibilitem o
aproveitamento integral dessa biomassa tem
estimulado o interesse no uso destes para produção
de materiais úteis que contribuam com a agregação
de valor à cadeia produtiva dessas fibras. As cascas
de coco ( Cocos nucifera ) verde são um problema
ambiental; apesar de apresentarem um alto potencial
de aproveitamento, ainda possuem poucas ações
implementadas no Brasil [ROSA et al. 2002]1.
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Com o objetivo de promover o aproveitamento
integral da fibra coco, assim como adequar o uso da
lignina e da celulose para produção de novos
produtos, a fibra foi submetida ao processo
acetosolv em autoclave. A polpa foi caracterizada
por difração de raios-x e análise termogravimétrica.

fibra. O processo acetosolv provoca a fragmentação
da lignina em pedaços menores, principalmente pela
quebra de ligações do tipo éter, assim como uma
maior impregnação dos tecidos vegetais aumentando
o transporte de reagentes até o interior das células,
tornando a deslignificação mais efetiva [Bledzki et
al 1999]4.
A fig. 2 apresenta as curvas de TG e DTG em
atmosfera inerte para a fibra tratada e não tratada.
Esta técnica permite conhecer a temperatura em que
os materiais começam a sofrer reações de
decomposição térmica e avaliar possíveis
aplicações. Abaixo de 100°C a perda de massa pode
ser atribuída à perda de água das fibras. A
temperatura de degradação da fibra natural foi de
271°C enquanto que para a fibra tratada foi de
311°C.

M ateriais e métodos
Inicialmente, as fibras foram submetidas a um
processo de moagem em moinho de facas rotativas
e passadas em peneira de 50 mesh (abertura de 350
ȝP  2 tratamento acetosolv foi realizado
utilizando-se ácido acético 90% catalisado com
ácido clorídrico 0,2% em autoclave, durante três
horas, numa proporção de 1:10 (g/mL) fibra:licor.
Após o tratamento, o material resultante foi filtrado
e lavado exaustivamente com água destilada. Em
seguida, o licor negro obtido da filtração foi
centrifugado e o sobrenadante descartado. A fibra
foi caracterizada por difração de raios-x e análise
termogravimétrica. O material obtido após
centrifugação foi solubilizado em acetona para
posterior caracterização.

Resultados e discussão
Os espectros de difração de raios-x da fibra tratada e
não tratada estão mostrados na fig. 1.

F igura 1. Difratogramas de raio X da fibra natural
e submetida ao processo acetosolv
F igura 2. Curvas TG/DTG da fibra de coco natural
e submetida ao processo acetosolv. Atmosfera de
nitrogênio, razão de aquecimento de 10 °C/min.

Para o cálculo do índice de cristalinidade foi usado
a equação IC = 1 - I002/Iam,onde I002 é a intensidade
do máximo de difração e Iam a intensidade do
mínimo de difração [Segall et al 1959]3.
Os resultados de difração (fig. 1) mostraram que,
apyV R WUDWDPHQWR FRP ³DFHWRVROY´ R tQGLFH GH
cristalinidade (Ic), aumentou de 43% para 62%.
Este aumento pode ser atribuído a remoção de
lignina e, consequentemente, ao aumento do
conteúdo de domínios cristalinos da celulose na

A análise termogravimétrica mostrou que o
tratamento acetosolv provocou um deslocamento da
curva para temperaturas maiores indicando uma
melhora das propriedades térmicas da fibra de coco.

Conclusões
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O tratamento acetosolv promoveu aumento do
índice de cristalinidade e maior estabilidade
térmica, propriedades importantes para a obtenção
de nanocristais de celulose. Os resultados indicam
que a lignina foi parcialmente removida, assim
como outros componentes da fibra. Para que o uso
da fibra de coco seja sustentável, o aproveitamento
da lignina do processo acetosolv precisa ser
otimizado, com adição de etapas de purificação da
lignina.
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Resumo
Diferentes fontes de celulose foram utilizadas para obtenção de whiskers de celulose: algodão, bagaço de
cana-de-açúcar, curauá e sisal. Todas as fibras, exceto o algodão, foram pré-tratadas antes da hidrólise ácida,
e os respectivos whiskers foram caracterizados quanto a sua morfologia (MET), cristalinidade (DRX) e
estabilidade térmica (TG). Os resultados mostraram que os whiskers obtidos a partir de bagaço de cana-deaçúcar apresentaram maior razão de aspecto (L/D), em torno de 63, e maior estabilidade térmica (255oC) que
os demais whiskers. Porém, os whiskers obtidos a partir de fibras de algodão apresentaram o maior índice de
cristalinidade dentre os whiskers estudados.
Palavras-chave: whisker, nanocelulose, algodão, bagaço de cana-de-açúcar, curauá, sisal.
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matrizes poliméricas, atuando como reforço [13]. O
aspecto das estruturas de celulose (formato,
comprimento e diâmetro) depende da fonte de
celulose [12]. Dessa forma, o objetivo deste trabalho
foi o de comparar a morfologia, cristalinidade e
estabilidade térmica de quatro whiskers obtidos a
partir de diferentes fontes de celulose: algodão,
bagaço de cana-de-açúcar, curauá e sisal. Essas são
características importantes para o processamento de
polímeros.

Introdução
O crescente interesse em materiais celulósicos
tem ocorrido devido à sua abundancia, sua natureza
ecologicamente correta e renovável [1]. Existem
estudos publicados com a obtenção de whiskers de
celulose de diferentes fontes como tunicados [2],
algodão [3,4], sisal [5-7], capim dourado [8], curauá
[9], bagaço de cana de açúcar [10], entre outros. O
método para a obtenção desses whiskers tem sido a
hidrólise ácida, onde a celulose é colocada em ácido
sulfúrico em temperatura e tempo controlados. Este
processo remove a parte amorfa da celulose,
deixando cristais bem definidos, em suspensões
coloidais, devido à presença de grupos sulfatos na
superfície dos whiskers de celulose [11, 12]. Os
whiskers apresentam alta rigidez, área superficial e
cristalinidade, adequados para aplicações em

Materiais e métodos
Materiais: Algodão e sisal foram fornecidos pela
Embrapa Algodão (PB), e as fibras de curauá pela
Embrapa Amazônia Ocidental (PA). O bagaço de
cana de açúcar foi fornecido por Edra Eco Sistemas
(Ipeúna-SP). Peróxido de hidrogênio (Nuclear) e
NaOH (Qhemis) usados para branquear as fibras.
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Ácido sulfúrico (Synth) usado na hidrólise e
membrana de celulose (Sigma-Aldrich) para diálise.
Pré-tratamento das fibras: fibras de sisal e de
bagaço foram branqueadas segundo o processo
adaptado de Sun et al [14]. As fibras colocadas em
solução de NaOH 5wt% a 55oC. Posteriormente, foi
adicionada solução 11% v/v de peróxido de
hidrogênio, e agitou-se por 90min. As fibras foram
filtradas e lavadas até pH neutro, e secas a 50oC até
peso constante e repetiu-se o branqueamento. As
fibras de curauá foram colocadas em solução NaOH
5wt% a 70oC por 1h sob agitação, filtradas e
lavadas até pH neutro e secas a 50oC até peso
constante. O algodão foi utilizado como recebido.
Hidrólise ácida: as fibras pré-tratadas foram
submetidas à hidrólise com solução de ácido
sulfúrico 6M sob agitação em temperaturas e
tempos mostrados na Tabela 1. A reação foi
finalizada com a adição de água destilada gelada.
Os whiskers foram centrifugados a 10000 RPM por
10 min. e submetidos à diálise em água corrente até
pH neutro.

de outras fontes de celulose como de bagaço de
mandioca (2–11nm) [15] e de banana (5nm) [16] e
menores que microfibrilas de talos de trigo (1080nm) [17] e bagaço de cana-de-açúcar (30nm)[18].

Fig. 1. Micrografias por MET dos whiskers

Tabela 1- Nomenclatura dos whiskers e condições
de hidrólise para cada fibra
Whisker

Abreviação

Algodão
Bag. cana-de-açúcar
Curauá
Sisal

WA
WBC
WC
WS

Temperatura(oC)
45
45
45
60

Tabela 2. Características dimensionais dos whiskers

Tempo
(min)
75
30
75
30

Whisker
WA
WBC
WC
WS

Caracterizações: whiskers foram analisados por
microscopia eletrônica de transmissão (MET) no
modo varredura em microscópio Tecnai G2 F20.
Difração de raios-X (DRX) foi realizada em
difratômetro Rigaku (50kV, 100mA, CuK!,
k=1540", 2# de 5 a 40o, 2o/min). Os difratogramas
foram analisados por deconvolução dos picos em
formato gaussiano usando o software Origin 7.5. Os
índices de cristalinidade (Ic) foram calculados a
partir das áreas sob os picos cristalinos e amorfo.
Termogravimetria (TG) foi realizada em
equipamento TA Instruments (TGA Q500) da
temperatura ambiente até 600oC (10oC/min, ar
sintético - 60mL/min).

Comprimento
(L) (nm)
150 ± 50
255 ± 50
119 ± 36
210 ± 60

Diâmetro
(D) (nm)
14 ± 5
4±2
8±1
5±2

L/D
10
63
15
42

Os difratogramas de raios-X dos whiskers (Fig.2)
mostram perfis de difração típicos de celulose I. Os
índices de cristalinidade (Ic) estão dispostos na
Tabela 3.

Fig. 2 – Difratogramas de raios-X dos whiskers

Resultados e discussão

Os whiskers de curauá (WC) apresentaram os
menores Ic, 20% menores que os de algodão (WA),
pois as condições de hidrólise das fibras de curauá
podem ter sido muito severas e ter causado
degradação dos cristais de celulose. O whisker de
bagaço (WBC) apresentou cristalinidade 10% maior
que o de sisal (WS), indicando que esta condição de
hidrólise foi efetiva, sem afetar as regiões cristalinas

As micrografias obtidas por MET dos whiskers
estão mostradas na Fig.1, e as dimensões dos
whiskers, medidas através do software Image J,
estão dispostas na Tabela 2. Todos os whiskers
apresentaram formato acicular, WBC e WS, e WA e
WC apresentaram aspectos físicos e dimensionais
semelhantes. Os whiskers apresentaram diâmetros
similares às de outras nanoestruturas obtidas a partir
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da celulose. Assim, temperaturas amenas (45oC) em
curtos períodos de tempo, favorecem a extração de
WBC, e longos tempos de hidrólise podem
comprometer a estrutura cristalina da celulose,
como ocorreu com WC. No caso de obtenção de
WS, temperaturas maiores em períodos mais curtos
são ideais para esta fibra.
A estabilidade térmica pode limitar a aplicação
de whiskers em polímeros cuja temperatura de
processamento seja muito elevada. Curvas de TG e
DTG dos whiskers estão dispostas na Fig. 3.

Tabela 3. Índice de cristalinidade e estabilidade
térmica dos whiskers
Whisker

Ic (%)

WA
WBC
WC
WS

90,0
87,5
72,0
78,0

Estabilidade térmica
Tid (oC)
215
255
210
235

Conclusões
Dentre os whiskers de celulose estudados, as
obtidos a partir do bagaço de cana de açúcar
apresentaram maior razão de aspecto e estabilidade
térmica, além de boa cristalinidade. Dessa forma,
esta pode ser uma fonte promissora para obtenção
de whiskers para serem utilizados como reforço,
especialmente em materiais poliméricos, que
requerem altas temperaturas de processamento.
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Pode-se observar nas curvas TG que todas as
amostras apresentaram uma perda de massa inicial
(7-10%) em cerca de 50oC, devido a evaporação de
voláteis. As temperaturas de início de degradação
térmica (Tid) das amostras estão dispostas na
Tabela 3 e podem ser devido à degradação da
celulose, em temperaturas menores que as fibras de
origem. Isto se deve a introdução de grupos sulfatos
na superfície da celulose, diminuindo sua
estabilidade térmica [19]. A partir da Tabela 3,
nota-se que WC apresentou a menor estabilidade
térmica. As curvas DTG (Fig.3) mostram um pico
largo entre 235-365oC para WBC e múltiplos picos
entre 200-370oC para as demais, revelando uma
heterogeneidade entre as amostras, devido a
diferenças no teor de grupos sulfatos incorporados à
celulose. Quanto mais sulfatada a celulose, esta se
degrada em temperaturas menores, enquanto que
regiões menos sulfatadas tendem a ser mais
termicamente estáveis [19]. Assim, longos tempos
de hidrólise, 75 min. (WA e WC) resultaram em
maior sulfonação, contribuindo para degradação da
estrutura cristalina da celulose. Para WC, este efeito
pode ter sido agravado pelo pré-tratamento alcalino,
que expôs as fibrilas ao ataque ácido, resultando em
whiskers mais sulfonados que para WA, que não foi
pré-tratada. Esse efeito foi minimizado para WBC e
WS cujos tempos de hidrólise foram de 30 min.
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Resumo

Este trabalho contemplou o estudo da obtenção de nanofibras cuja fonte de celulose foi um agro resíduo
oriundo do beneficiamento do amido de mandioca conhecido como bagaço. O mesmo apresenta fibras e
amido residual. Foram comparadas as propriedades de morfologia, cristalinidade e estabilidade térmica das
nanofibras oriundas diretamente desse bagaço e das nanofibras resultantes após a hidrólise o bagaço pré
tratado com solução de peróxido de hidrogênio alcalina. Os resultados indicaram que o pré tratamento no
bagaço levou a uma maior efetividade da hidrólise ácida, gerando-se nanofibras mais cristalinas, porém de
menor estabilidade térmica. As diferenças dimensionais não foram significativas.
Palavras-chave: nanocelulose, bagaço de mandioca, hidrólise ácida
industrial de amido de mandioca e é composto por
grande quantidade de água, amido residual e fibras
celulósicas (15 a 50%, base seca) [14]. A presença
destas fibras sugere a possibilidade destas atuarem
como fonte para a obtenção de nanocelulose.
Teixeira et al. (2009) [13] obtiveram nanoestruturas
de celulose diretamente do bagaço de mandioca via
hidrólise ácida. Entretanto a baixa cristalinidade
destas revelaram que a hidrólise não foi completa.

Introdução
Atualmente, o uso da biomassa vegetal como fonte
de obtenção de novos materiais tem despertado o
interesse da comunidade científica atraídos pelas
características de renovabilidade, baixo custo e alto
desempenho [1,2]. Nesse contexto, a celulose
oriunda de fontes vegetais extraída em nano
dimensões via processo de hidrólise ácida, resulta
em nanoestruturas rígidas, de alta área superficial e
cristalinidade [2]. É, portanto, um interessante
material com potencial de aplicação como elemento
de reforço em matrizes poliméricas. Resíduos de
agro indústrias têm sido empregados como fonte de
nano estrutura celulósicas. Como exemplo, citam-se
fontes tais como resíduos da bananeira [3,4], palha
de trigo [5], casca de coco verde [6,7], caroço de
manga [8,9] e bagaços de cana de açúcar [10-12,] e
de mandioca [13]. A mandioca ( Manihot esculenta )
é uma cultura de grande produtividade no Brasil e
seus produtos são processados principalmente na
indústria alimentícia para a obtenção de amidos. O
bagaço de mandioca é um sub produto da produção

O objetivo deste trabalho foi isolar e caracterizar
nanoestruturas de celulose a partir do bagaço de
mandioca submetido ao tratamento químico com
solução de peróxido de hidrogênio alcalino e
compará-las com as nanoestruturas obtidas
diretamente do BM sem nenhum tratamento.
Caracterizações morfológicas, de cristalinidade e
estabilidade térmica em atmosfera oxidativa foram
performadas.

M ateriais e métodos
Bagaço
de
mandioca
(BM)
contendo
aproximadamente 17,5% de fibras foi fornecido pela
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Corn Products do Brazil. Este foi tratado com
solução alcalina de peróxido de hidrogênio a 50oC
por 30 min. Em seguida ele foi lavado
abundantemente com água até pH neutro e seco a
50oC até peso constante (BMT). Para a obtenção das
nanofibras, denominadas de NBM e NBMT, cerca
de 10g de BM ou BMT foram colocados em contato
com 200 mL de solução de H2SO4 (6,5M)
previamente aquecida a 60oC durante 40 min. Após
esta etapa, a reação foi interrompida com a adição
de água gelada e o material resultante foi
centrifugado, dialisado até pH neutro e submetido
ao tratamento ultrassônico por 5 min. As nanofibras
foram caracterizadas quanto à morfologia e
dimensões via microscopia eletrônica de
transmissão (MET), índice de cristalinidade (Ic) por
difração de raios x (DRX) e quanto à estabilidade
térmica em atmosfera oxidante através de análises
por Termogravimetria (TG).

Ambas as nanofibras resultantes apresentaram o
aspecto acicular, porém não completamente
retilíneas. Analisando-se os dados da Tabela 1, notase que elas apresentaram dimensões similares e
maior cristalinidade com relação ao seu material de
origem. Entretanto, a amostra NBMT apresentou
maior cristalinidade do que NBM indicando que a
hidrólise no bagaço branqueado foi mais efetiva.
A Fig. 2 apresenta as curvas TG.
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O aspecto físico do bagaço antes e após o
branqueamento (não mostrado aqui) indica a
efetividade do tratamento com a solução de
peróxido de hidrogênio alcalina. BM apresentava
uma coloração original amarronzada enquanto BMT
apresentou uma coloração esbranquiçada. Um
aumento do índice de cristalinidade (Ic), como
mostra a Tabela 1 também reforça esta proposição.
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Fig. 2. Curvas TG pra (a) bagaço de mandioca
original e tratado; (b) nanofibras desses bagaços.
Atmosfera: ar sintético.

T abela 1. Características dimensionais, índice de
cristalinidade (Ic) e temperatura inicial de
degradação térmica (Tid) das amostras.
Amostra Comprimento Diâmetro
Ic
Tid
(nm)
(nm)
(%) (oC)
BM
xxx
xxx
44
280
BMT
xxx
xxx
60
250
NBM
360-1700
2-11
54
220
NBMT
600-1210
5-15
72
200
A morfologia das nanofibras e seus difratogramas
de raios x são apresentados na Fig.1. Os dados
extraídos dessas análises são mostrados na Tabela 1.

Nota-se que o branqueamento inferido diminui a
estabilidade térmica com relação ao material não
tratado (ver Tabela 1). As nanofibras, como
esperado, apresentam menor estabilidade térmica do
que seus materiais de origem devido à presença dos
grupos sulfatos que catalisam reações de hidrólise
da celulose. Com a maior efetividade da hidrólise na
amostra
BMT,
sua
respectiva
nanofibra
possivelmente apresenta um teor maior desses
grupos sulfatos. Logo comparando-a com a amostra
NBM, NBMT foi mais susceptível à termo
degradação.

Conclusões
O pré tratamento do bagaço de mandioca com
solução de peróxido de hidrogênio alcalina,
favoreceu a hidrólise ácida das cadeia amorfas de
celulose gerando-se nanofibras de maior
cristalinidade, porém de menor estabilidade térmica
que as nanofibras obtidas diretamente do bagaço de
mandioca. As características dimensionais das
nanofibras foram similares.
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Fig.1. Micrografia de MET das nanofibras e seus
respectivos difratograma de raios.
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Resumo
Este trabalho teve por objetivo desenvolver um pré-tratamento de fibra de pseudocaule de bananeira que
utilizasse baixa concentração de ácido sulfúrico e promovesse alto índice de remoção de hemicelulose.
Através de um planejamento fatorial 23 com 3 pontos centrais e 6 axiais, avaliou-se o efeito da concentração
de H2SO4, tempo de reação e razão líquido:sólido na hidrólise das fibras de pseudocaule. Os experimentos
ocorreram em sistemas reacionais de temperatura (121°C) e pressão (1 atm) controladas sem agitação. A
condição ótima onde se obteve maior concentração de açúcares, maior teor de DQO e menor concentração de
HMF e furfural foi H2SO4 a 1,75 % (m/v) e razão líquido:sólido de 12,5:1 por 120 min de reação.
Palavras-chave: hidrólise ácida, hemicelulose, ácido sulfúrico, ácido orto-fosfórico
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substâncias como derivados do furano e fenólicos
que dificultam o tratamento biológico do mesmo.
Dentre os métodos de pré-tratamento de
materiais lignocelulósicos, o uso de ácidos diluídos
para a hidrólise da fração hemicelulósica tem
apresentado boas taxas de remoção de hemicelulose,
baixos teores de produtos de degradação, além de
preservar o grau de cristalização da celulose [2].
Embora este último fator seja indesejável em
aplicações como produção de biocombustível de
segunda geração, esta é extremamente importante
quando o objetivo é obtenção de nanocristais de
celulose. O ácido mais usado em estudos de
hidrólise com ácido diluído é o ácido sulfúrico. Este

Introdução
Em processos cujo objetivo é a extração de
celulose e seus derivados a partir de materiais
lignocelulósicos via rota química, etapas que visem
a remoção de lignina e hemicelulose são
fundamentais [1]. Contudo, alguns tipos de prétratamento empregados, em especial os que se
utilizam de altas temperaturas, longos tempos de
reação e altas concentrações de reagente, geram
hidrolisados que, embora ricos em açúcares e carga
orgânica, possuem concentrações elevadas de
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caracterização físico-química: teor de cinzas
[5], teor de extrativos totais [6], teor de lignina
insolúvel [7], teor de lignina solúvel [8], teor de
holocelulose [9@ WHRU GH Į-celulose [10] e teor
de hemicelulose medido pela diferença entre
KRORFHOXORVH H Į-celulose. E os valores obtidos
comparado ao das fibras naturais.

age como um catalisador na quebra de hemicelulose
a xilose, seguido da degradação de xilose a furfural
e hidroximetil furfural [3].
Visando reduzir ao máximo a degradação
de xilose, o estudo do tempo e da concentração
mínima de ácido é essencial. Assim, este trabalho
teve por objetivo desenvolver um pré-tratamento de
fibra de pseudocaule de bananeira que utilize baixa
concentração de ácido sulfúrico, promova alto
índice de remoção de hemicelulose e apresente
baixo teor de furfurais no efluente gerado.

Resultados e discussão
Com base nos resultados da Análise de
Variância neste estudo, observou-se que na hidrólise
conduzida com H2SO4 a 1,75 % (m/v) e razão
líquido:sólido de 12,5:1 por 120 min de reação,
máxima hidrólise foi alcançada com concentração
total de açúcares de 7,2 g/L, sendo 3,7 g/L de xilose,
o que equivale a 0,093 g de xilose liberada após a
hidrólise de 1 g de pseudocaule (9,3% de xilose
extraída em relação m/m). Como o pseudocaule
apresenta em torno de 11,2% de xilose [11], tem-se
uma extração de 83%. Nesta condição, as
concentrações de HFM e furfural foram,
respectivamente, 15,3 e 24,7 ppm. Estes valores são
bem menores do que o observado por Pessoa Jr. et
al . [12], os quais foram 80 e 2000 ppm,
respectivamente.
Comparando a composição química, com
base no teor de lignina, celulose e hemicelulose, das
fibras de pseudocaule da bananeira natural com a
fibra após o tratamento ácido nas condições ótimas
(Tabela 2), pôde-se observar o ganho no teor de
celulose e a redução no teor de hemicelulose. O teor
de lignina manteve-se constante, o que mostra que
este pré-tratamento não removeu a mesma. Contudo,
além de hidrolisar a hemicelulose, foi extremamente
eficiente na remoção de extrativos totais.

M ateriais e métodos
Visando otimizar as condições de tempo,
concentração de ácido e razão líquido:sólido no
processo de hidrólise com ácido sulfúrico diluído
em autoclave (121ºC, 1 atm), aplicou-se a
metodologia de superfície de resposta (MSR)
através de um planejamento fatorial 23 com 3
pontos centrais e 6 axiais (Tabela 1). Cinco
parâmetros do mosto resultante da hidrólise foram
definidos como variáveis respostas: DQO, teor de
lignina solúvel, concentração de açúcares totais
(glicose + xilose + arabnose), hidroximetilfurfural
(HMF) e furfural. Utilizando o programa Statistica
versão 6.0, empregou-se a técnica da Análise de
Variância (ANOVA) na análise dos resultados a fim
de se determinar qual o modelo seria utilizado de
forma a obter o melhor ajuste aos dados
experimentais frente às variáveis respostas,
selecionando-se uma condição ou região de ponto
ótimo, onde observou-se maior remoção de
hemicelulose com menor teores de derivados
furanos.
T abela 1 ± Níveis das variáveis estudadas no
planejamento fatorial 23 aplicado à hidrólise ácida
de hemicelulose da fibra de pseudocaule da
bananeira.
V ariáveis
H2SO4
Razão
Tempo

-1,68
0,5
5:1
19

-1
1
8:1
60

Níveis
0
1,75
12,5:1
120

1
2,5
17:1
180

T abela 2 ± Composição mássica da fibra de
pseudocaule de bananeira antes (natural) e após
hidrólise com ácido sulfúrico diluído (hidrolisado).

1,68
3
20:1
221

Celulose (%)
Hemicelulose (%)
Lignina insolúvel (%)
Extrativos totais (%)

Teor de açúcares, furfural e HMF nos
hidrolisados foram quantificados por HPLC. A
DQO foi determinada pelo método de refluxo
fechado colorimétrico [4].

Natural
48,5
15,9
22,3
8,3

H idrolisado
67,4
6,9
22,5
0

Conclusões
A condição ótima de hidrólise da fibra de
pseudocaule da bananeira, onde se obteve maior
concentração de açúcares (7,2 g/L), maior teor de
DQO (13293 mgO2/L) e menor concentração de

As fibras tratadas sob as condições
definidas como ótima foram caracterizadas
através de procedimentos padrão de
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standard Test Methods. TAPPI T 249 cm85. Atlanta. 1998.

HMF e furfural (15,3 e 24,7 ppm, respectivamente),
foi H2SO4 a 1,75 % (m/v) e razão líquido:sólido de
12,5:1 por 120 min de reação. A remoção de xilose
chegou a 83%, mostrando o processo eficiente
como pré-tratamento de fibras de pseudocaule da
bananeira.
E, embora as condições de reações
otimizadas para este processo sejam em tempo
maior e temperatura menor do que o que a literatura
vem reportando no momento, obteve-se um
processo de pré-hidrólise eficiente com baixos
teores de HFM e furfural.

9. Technical Association for the woldwide

pulp, paper and converting industry. TAPPI
standard Test Methods. TAPPI T19 m-54.
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BRANQUEAMENTO DE FOLHAS DE GRAVATÁ (Bromélia
balansae): OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CELULOSE
Vitor Brait Carmona1*, Fábio Galvani2, José Manoel Marconcini1, Luiz Henrique Capparelli Mattoso1
1

Embrapa Instrumentação, São Carlos – SP
2
Embrapa Pantanal, Corumbá - MS

Projeto Componente: PC 4

Plano de Ação: PA 2

Resumo
Neste trabalho foram investigados os efeitos de 2 branqueamentos diferentes da folhas de gravatá
para a obtenção de celulose. Foram utilizadas 2 soluções de peróxido alcalino com diferentes concentrações
de peróxido de hidrogênio para realizar os branqueamentos. A celulose obtida foi caracterizada por TG,
DRX e MEV. O material branqueado apresentou estabilidade térmica 40% maior, cristalinidade 80% maior
e maior exposição das microfibrilas devido à eficiência dos processos na retirada de hemicelulose e lignina.
Palavras-chave: Fibras naturais, celulose, gravatá.
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espinhos [4]. Estudos anteriores mostraram o
potencial na utilização das fibras de gravatá em
matrizes poliméricas termoplásticas biodegradáveis,
como o TPS, sendo pela primeira vez caracterizada
[5]. As fibras de gravatá apresentam boas
propriedades térmicas (temperatura inicial de
degradação térmica de 246°C) e mecânicas (E = 46
GPa e !max = 580 Mpa), e alto teor de celulose
(58%) [6], o que torna promissor a utilização desta
matéria prima como fonte para obtenção de
nanoestruturas de celulose. Para tal fim, a obtenção
de fibras de gravatá mostrou-se inviável devido ao
grande tempo gasto e baixo rendimento em massa,
de apenas 4% [5]. A utilização de peróxidos
alcalinos é eficaz na retirada de componentes não
celulósicos de fibras vegetais, como graxas,
hemicelulose e lignina, além deste tipo de processo
de branqueamento ser totalmente livre de cloro [7].

Introdução
O uso de fibras naturais como agente de reforço em
materiais poliméricos tem se revelado bastante
promissor devido à sua biodegradabilidade, grande
abundância e baixo custo, caráter renovável e
sustentabilidade proporcionando materiais de alto
desempenho mecânico [1-3]. O gravatá (Bromélia
balansae mez), também conhecido por caraguatá,
ocorre na região do pantanal - MS, cerrado e chaco
e se dispõe na forma de longas folhas com
comprimento médio de 1,5m, semelhante a outras
espécies mais conhecidas como o sisal. É uma
espécie considerada indesejável além de ser
invasora de pastagem e que tende a aumentar sua
quantidade com as queimadas. Ele é utilizado pelas
comunidades locais na fabricação de cordas e
artesanatos, e também como uma espécie de cerca
viva natural por apresentar grande quantidade de
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Assim, o objetivo do presente trabalho é a obtenção
e caracterização de celulose a partir de folhas in
natura de gravatá utilizando peróxidos alcalinos.

Materiais e métodos
Foram utilizados folhas de gravatá, hidróxido de
sódio (NaOH) e peróxido de hidrôgenio (H2O2
200vol). Primeiramente as folhas de gravatá foram
mercerizadas com solução 10% NaOH por 1 hora à
70 °C sob agitação mecânica. O produto obtido foi
filtrado e neutralizado seu pH e então submetido aos
branqueamentos com peróxido alcalino.
O branqueamento 1 (chamado de branq_1) foi
realizado utilizando solução de peróxido alcalino
(10% NaOH e 6% H2O2) por 1 hora à 50°C sob
agitação mecânica. O branquemento 2 (chamado de
branq_2) foi realizado utilizando o mesmo
procedimento, alterando a concentração de H2O2
para 12%. O rendimento em massa dos tratamentos
foi calculado com base na diferença de massa inicial
de folha de gravatá e na massa obtida de fibras
branqueadas após secagem em estufa por 24 horas a
70°C.

Fig 1: Amostras de folhas de gravatá moídas (a);
branq_1 (b) e; branq_2 (c).

As folhas de gravatá e as fibras branqueadas obtidas
foram caracterizadas por microscopia eletrônica de
varredura (MEV), análise termogravimétrica (TG) e
difração de raios x (DRX). As fotomicrografias de
MEV foram obtidas em um microscópio JEOL
modelo JSM-6510 a 2,5kV para se avaliar a
morfologia materiais obtidos. As TG foram
realizadas em um equipamento TGA Q500 (TA
Instrument) a 10°C/min em atmosfera de ar
sintético, buscando conhecer as propriedades
térmicas dos materiais analisados. As análises de
DRX foram realizadas em difratômetro de raios x
(Shimadzu, XRD-6000) em temperatura ambiente
com 5° < ! < 35° e foram calculados os índices de
cristalinidade por deconvolução de picos [8].

Fig 2: Curvas TG/DTG dos materiais.

Podemos observar um aumento na estabilidade
térmica das fibras branqueadas (~250°C) em
comparação com as folhas (~180°C). Esta diferença
pode ser explicada baseada na retirada de
hemicelulose e lignina das folhas, aumentando a
estabilidade térmica do material. Pelas curvas DTG,
observa-se o desaparecimento de um pico em
temperaturas abaixo de 200°C relativo à
hemicelulose e o pico em 450°C relativo à lignina
foi atenuado e, por outro lado, a intensificação do
pico em 250°C relativo à celulose [9].
Fotomicrografias de MEV estão apresentadas na
Fig.3a – 3c. Pode ser observado a partir das Fig.3b e
3c que os tratamentos apresentados foram efetivos
nas desfibrilação das fibras de gravatá e na retirada
de substâncias como lignina e hemicelulose das
folhas de gravatá, havendo uma diminuição das
dimensões das mesmas e expondo a superfície das
microfibrilas.

Resultados e discussão
Foram realizados os branqueamentos das folhas de
gravatá com bons rendimentos de fibras
branqueadas: 21% para branq_1 e 20% para
branq_2. Imagens das folhas de gravatá e das fibras
branqueadas são apresentadas na Fig. 1.
As curvas TG/DTG das folhas de gravatá e das
fibras branqueadas estão apresentadas na Fig. 2.
As composições dos materiais em termos de
substâncias voláteis, orgânicas, resíduo e Ti estão
apresentadas na Tabela 1.
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Fig 4: Perfis de difração de raios x do gravatá
branqueado e não branqueado.

Conclusões
Foram utilizadas folhas de gravatá moídas como
matéria prima para se obter celulose, com 20% de
rendimento. Os 2 branqueamentos realizados se
mostraram eficientes e semelhantes entre si. A
celulose obtida apresentou um Ti na faixa de 250°C
e 80% de cristalinidade. Os tratamentos foram
eficientes na remoção de hemicelulose e lignina,
originando microfibrilas com diâmetro na faixa dos
10!m. Após este estudo preliminar, é possivel
afirmar o potencial da utilização do gravatá em
estudos futuros para a obtenção de nanocelulose.
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Estão apresentados os perfis de difração de raios x
das folhas de gravatá e das fibras branqueadas na
Fig.4. Todos os materiais apresentam picos
característicos de celulose tipo I (15°, 17° e 22°)
[10]. No entanto é possível observar que há uma
maior definição dos picos referentes aos materiais
branqueados, indicando uma maior cristalinidade, e
consequentemente um maior teor de celulose. Os
branqueamentos foram efetivos na retirada de
materiais amorfos das folhas, e suas respectivas
cristalinidades estão apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1: Propriedades das folhas de gravatá tratadas
e não tratadas.
folha
branq_1
branq_2
%voláteis (<160°C)
6,3
5,2
4,1
%orgânicos (160 a
85,2
93,4
90,3
500°C)
%resíduos (>500°C)
8,5
3,4
5,6
Ti(°C)
175,3
247,8
244,3
Cristalinidade (%)
45,5
80,1
78,9
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Resumo
Atualmente, o uso de fibras celulósicas para obtenção dos chamados “whiskers” de celulose é uma nova
área de grande interesse para o desenvolvimento de materiais nanocompósitos. O objetivo deste
trabalho foi a obtenção e caracterização de nanofibras de celulose obtidas de algodão comercial. As
nanofibras obtidas mostraram forma de agulhas finas e homogêneas com comprimento médio de 151 ±
50 nm e diâmetro médio de 14,9 ± 5 nm. Observou-se uma redução na estabilidade térmica da
nanofibra em relação à fibra e uma mudança no mecanismo de degradação. A fibra de algodão
apresentou boa estabilidade térmica até cerca de 300 °C e a nanofibra até cerca de 150 °C.
Palavras-chave: Celulose whiskers; hidrólise ácida; algodão, fibra natural.

Publicações relacionadas: M.A. Martins; E.M. Teixeira; A.C. Corrêa; M. Ferreira; L.H.C. Mattoso J.
Mater. Sci. 2011, 46, 7858.

fase amorfa permanecendo a fase cristalina da
celulose. Os whiskers têm diferentes razões de
aspecto (comprimento/diâmetro (L/D)) dependendo
das condições de extração e da origem da cellulose.
Apresentam-se na forma de finas hastes (acicular) e
devido à sua alta área superficial e rigidez,
apresentam grande potencial como reforço em
matrizes poliméricas [3].
O algodoeiro é uma das principais plantas
domesticadas pelo homem e uma das mais antigas,
tendo registros de seu uso a mais de 4.000 anos, e é
cultivado comercialmente em mais de 65 países.
Essa cultura representa no Brasil mais de 60% dos
insumos têxteis, e nos Estados Unidos 65%. Cerca
de 90% das fibras de algodão comercializadas no
mundo são provenientes da espécie Gossypium
hirsutum [2]. O objetivo deste trabalho foi obtenção
e caracterização de nanofibras de celulose obtidas de
algodão comercial.

Introdução
Nos últimos anos, várias pesquisas para a
utilização de fibras naturais em materiais
compósitos visando novos produtos ou a
substituição das fibras sintéticas em produtos já
existentes estão sendo desenvolvidas. As fibras
vegetais apresentam baixa densidade; baixo
consumo de energia na produção; e baixa
abrasividade nos equipamentos de processamento.
As vantagens destas fibras sobre as sintéticas
incluem também aspectos ecológicos, em razão da
melhor reciclabilidade e biodegradabilidade [1].
Atualmente, diversificando-se o uso de fibras
celulósicas, uma nova tendência tem-se manifestado
em segmentos de pesquisas que objetivam a
obtenção e uso dos chamados “whiskers” de
celulose. Que são obtidos após a hidrólise ácida da
celulose, processo no qual acarreta a remoção da
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Nas últimas décadas, a medida do índice de
cristalinidade (Ic) tem recebido muita atenção por
razões de aplicações comerciais e devido à
importância que estes materiais vêm despertando na
área industrial. Na Fig. 1 são apresentados os
difratogramas da fibra de algodão e da nanofibra. A
fibra de algodão comercial apresentou Ic de 77% e
ocorreu um aumento de cerca de 20% em relação ao
das nanofibras, com Ic igual a 91%.

Materiais e métodos
Cerca de 5 g de fibras de algodão, adquiridas no
comércio local, foram dispersas em 100 mL de
solução de ácido sulfúrico 6.5M a 45 oC, sob
agitação por 75 minutos. O ácido sulfúrico foi
removido por centrifugação. A suspensão resultante
foi submetida à diálise e armazenada sob
refrigeração.
O teor de lignina foi determinada de acordo com a
norma TAPPI- T222 om-88. O conteúdo de
holocelulose (celulose + hemicelulose) foi obtido de
acordo com a norma TAPPI T19m-54. A -celulose
foi removida da holocelulose através de extração em
meio básico. Experimentos em triplicata
DRX foi realizado em um equipamento VEB Carl
Zeiss-Jena URD-6, usando CuK! radiation (! =
1.5406") operando a 40 kV e 20 mA. O índice de
cristalinidade (Ic) da celulose foi calculado através
da equação: Ic = 1 – I1/ I2, onde I1 = intensidade do
máximo de difração, relacionada à parte cristalina
(2" = 22,6°) e I2 = intensidade do mínimo de
difração, relacionada à parte amorfa (2" = 18°).
Os ensaios de TG/DTG foram realizados a taxa de
aquecimento de 10 °C/min, em atmosfera inerte
(nitrogênio) da temperatura ambiente até 800 °C no
equipamento Q500 da TA Instruments. O estudo
por microscopia eletrônica de varredura foi
realizado utilizando-se um microscópio de
varredura da marca Zeiss modelo DSM 960,
operando a 20 kV na modalidade de SEI (elétrons
secundários). Ensaios de microscopia eletrônica de
transmissão foram feitos em um microscópio
TECNAI G2. Uma gota da suspensão diluída de
nanofibras foi depositada num porta-amostra de
carbono (400 mesh) e secas a temperatura ambiente.
Em seguida, foram coradas com uma solução 1,5 %
de acetato de uranil por 2 minutos.
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Figura 1 - Difratogramas de raios-X da fibra de
algodão e das nanofibras.

A Fig. 2 mostra para comparação, as curvas de
TG/DTG para a fibra e para a nanofibra. As curvas
da fibra mostram dois processos de perda de massa,
uma pequena variação de massa (aproximadamente
2%) entre 50 e 100 °C devido à remoção de
umidade. O segundo que ocorre com uma variação
acentuada a partir de aproximadamente de 300 °C é
devido à decomposição da hemicelulose e ligações
da celulose. As curvas das nanofibras apresentaram
um comportamento diferente do observado para a
fibra de algodão, as nanofibras mostraram um
processo de decomposição complexo e em várias
etapas. Este comportamento pode estar relacionado
ao processamento realizado na fibra e pode indicar
que resíduos dos reagentes usados como ácido
sulfúrico podem estar presentes nas nanofibras
obtidas [5]. Observa-se que ocorreu uma redução na
estabilidade térmica da nanofibra em relação à fibra
e uma mudança no mecanismo de degradação. A
fibra de algodão apresentou boa estabilidade térmica
até cerca de 300 °C com um pico máximo da curva
de DTG em cerca de 370 °C e a nanofibra
apresentou boa estabilidade até aproximadamente
150 °C e o pico mais pronunciado da curva de DTG
ocorreu em cerca de 280 °C.

Resultados e discussão
Rowell et al [4] demonstraram que a composição
química de fibras lignocelulósicas influencia as suas
propriedades mecânicas e estrutura física, sendo que
o conteúdo de lignina e hemicelulose têm efeito
sobre a resistência à tração. A composição química
média da fibra de algodão apresentou alta
porcentagem de celulose, 88%, baixo conteúdo de
lignina, aproximadamente 5%, e 8% de
hemicelulose, indicando que esta fibra é adequada
para obtenção de nanofibras. Somente a fase
cristalina da celulose presente na fibra pode ser
convertida em nanofibras de celulose altamente
cristalina.
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Conclusões
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As nanofibras foram obtidas com sucesso a partir
do algodão comercial. As nanofibras obtidas
mostraram forma de agulhas finas e homogêneas
com comprimento médio de 151 ± 50 nm e diâmetro
médio de 14,9 ± 5 nm. Observou-se uma redução na
estabilidade térmica da nanofibra em relação à fibra
e uma mudança no mecanismo de degradação. A
fibra de algodão apresentou boa estabilidade térmica
até cerca de 300 °C e a nanofibra até cerca de 150
°C. A fibra de algodão comercial apresentou Ic de
77% e as nanofibras obtidas igual a 91%.
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Figura 2 - Curvas de TG/DTG para fibra de
algodão e nanofibra em atmosfera de nitrogênio, 10
o
C/min.
As Fig. 3 e 4 apresentam micrografias
representativas da fibra de algodão e das nanofibras.
As micrografias obtidas por MEV (Fig. 3)
mostraram que as fibras apresentam comprimento
entre 500-1000 !m, e diâmetro entre 25-27 !m. A
superfície é lisa e homogênea, com formato circular
e pouca variação no diâmetro. As nanofibras
possuem forma de agulhas finas e homogêneas com
diâmetro pequeno, Fig 4. As dimensões
determinadas foram: comprimento médio de 151 ±
50 nm e diâmetro médio de 14,9 ± 5 nm, resultados
obtidos utilizando o ImageJ software com pelo
menos 120 medidas.
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Figura 3 – Micrografias obtidas por MEV das
fibras de algodão, 50x (A) e 3000x (B).

Figura 4 - Micrografia obtida por MET das
nanofibras de algodão.

Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, 16 a 18 de abril de 2012
239

VI Workshop da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

E F E I T O D O SO L V E N T E N AS C A R A C T E R ÍST I C AS D E
N A N O F I B R AS D E P O L I(Á C I D O L A T I C O) (P L A) O B T I D AS P O R
F I A Ç Ã O P O R SO PR O E M SO L U Ç Ã O
Gláucia S. Brichi1,2, Juliano E. Oliveira2, José M. Marconcini2*, Gregory M. Glenn3, Eliton S.
Medeiros4,Luiz H.C. Mattoso2
1

Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP
2
Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP
3
WRRC - ARS - USDA, Albany, CA
4
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB
*marconcini@cnpdia.embrapa.br
Projeto Componente: P C4

Plano de Ação: P A3

Resumo
O método de fiação por sopro em solução (SBS) consiste numa nova forma de obtenção
de fibras que tem como aportes teóricos o método de eletrofiação e fiação convencional
a partir do polímero fundido. Neste trabalho, mantas fibrosas de poli(ácido lático) (PLA)
foram preparadas pelo processo fiação por sopro em solução a partir de uma soluções
poliméricas preparadas a partir de diferentes solventes (clorofórmio, diclorometano e
dicloroetano) com a finalidade de analisar seu efeito nas propriedades térmicas e
morfológicas das fibras obtidas.
Palavras-chave: nanofibras, fiação por sopro em solução, poli(ácido lático), efeito do solvente.
polímero causa modificações na viscosidade e
tensão superficial da solução, afetando o
processamento da fibra [Veleirinho, Rei et al.,
2008]. Eda e Shivkumar [Eda, Liu et al., 2007]
relataram a diferença na estabilidade do jato com
diferentes solventes. A interação solvente-polímero
pode afetar também as propriedades intrínsecas da
fibra. No processo de fiação por sopro em solução
as nanofibras são produzidas pelo arraste de um
fluxo de gás em alta velocidade , ao invés de ser
gerada por um potencial elétrico,como ocorre na
eletrofiação. O processo SBS é simples e usado para
obtenção de nano e microfibras poliméricas,
incluindo poli(ácido lático). Assim como na

Introdução
Uma nova alternativa simples, segura e barata de
fiação para produção de nanofibras a partir de
soluções poliméricas é a fiação por sopro em
solução, do inglês, solution blow spining (SBS)
[Medeiros, Glenn et al., 2009]. A escolha do
solvente a ser utilizado em uma solução polimérica
é importante dada as possibilidades de interação
entre os mesmos com cada material polimérico
[Qian, Su et al., 2010]. Alguns solventes podem
dissolver completamente um polímero enquanto
outros dissolvem de maneira parcial O conceito
sobre parâmetros de solubilidade į foi introduzido
por Hildebrand e Scott. A interação solvente -
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eletrofiação, algumas propriedades da solução são
importantes para a obtenção de fibras homogêneas,
como, a viscoelasticidade das soluções. Neste
contexto, este trabalho teve como objetivo
investigar a correlação entre o solvente empregado
nas soluções e as propriedades fundamentais das
fibras, bem como no processamento das mesmas
pelo método de SBS.

diferença na alta taxa de volatilidade destes
solventes em relação ao dicloroetano. Este fato pode
ser associado à rápida formação de uma pele
polimérica na superfície do jato. Assim, formação
dos poros se dá através da evaporação do restante de
solvente que tende a formar uma rede porosa
enquanto migra para a superfície do jato.
As medidas dos diâmetros das fibras mostraram que
os valores variaram entre cerca de 100 e 550 nm.
Seguindo a mesma tendência de variação que ocorre
na eletrofiação. As fibras provenientes das soluções
com 4% (m/v) de PLA são geralmente heterogêneas,
por conter muitas contas (Fig. 1). As fibras
originadas a partir de soluções com PLA 6% e 8%
(m/v) se mostraram sem contas (Fig. 2), tendo como
exceção a fibra originada da solução de PLA 6% em
dicloroetano. (Fig. 2e). Foi evidenciada uma
dependência entre o diâmetro médio das fibras e a
viscosidade das soluções. Este fato indica certa
correlação entre o diâmetro das fibras e
concentração de polímero em solução, para qualquer
solvente empregado.

M ateriais e métodos
Poli(ácido lático) (PLA) Ingeo, da Cargill, de com
massa molar mW =75.000g/mol foi utilizado.
Mantas fibrosas foram preparadas a partir de
soluções de 4%, 6% e 8% (m/v) de PLA em
diferentes solventes, sendo eles: clorofórmio,
diclorometano e dicloroetano. Com o intuito de
analisar os efeitos causados nas características
térmicas e morfológicas das fibras pelo uso de
diferentes solventes, técnicas como a calorimetria
diferencial exploratória (DSC) e a microscopia
eletrônica por varredura (MEV) foram usadas no
presente trabalho

Resultados e discussão
A Tabela 1 traz um resumo dos diâmetros médios
encontrados para todos os sistemas estudados
empregando-se MEV e o software Image J de
tratamento de imagens.
Tabela 1. Diâmetro médio das fibras obtidas por
SBS
Tipo de
Solvente
Clorofórmio

Diclorometano

Dicloroetano

Concentração
(m/v)

Diâmetro
Médio (nm)

4

150±54

6

126±98

8

362±248

4

103±84

6

316±154

8

567±274

4

151±46

6

152±52

8

311±132

Figura 1 Imagens de MEV de nanofibras obtidas por
SBS a partir de soluções de PLA 4% (m/v) em
clorofórmio(a), diclorometano(b) e dicloroetano(c)
Além disso, o aumento da viscoelasticidade das
soluções leva ao desaparecimento de morfologias do
tipo fibra-conta e em menores concentrações temos
a formação de fibras com uma distribuição de
diâmetros mais estreita.
A formação de fibras a partir de soluções de PLA
em soluções de dicloroetano levou à formação de
um filme polimérico na superfície do coletor. A
formação deste filme provavelmente ocorreu devido
à baixa taxa de evaporação do dicloroetano. Assim,

Analisando os diâmetros e as imagens obtidas pela
microscopia, pôde-se observar que as fibras
aparentam ser mais porosas quando feitas a partir de
soluções contendo clorofórmio e diclorometano
como solventes, o que pode ser justificado pela
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no momento em que as fibras alcançavam o coletor
ainda havia alta concentração de solvente em seu
interior. A presença deste solvente levou a uma
solubilização de algumas fibras e conseqüente
formação do filme. A morfologia da superfície
destes amostras pode ser observada na Figura2.

processo de cristalização durante a formação de
fibras.

Fig.3. Curvas DSC das nanofibras de PLA obtidas
com diclorometano, clorofórmio e dicloroetano.

Conclusões
Os resultados apresentados mostram que o tipo de
solvente pode afetar as características morfológicas
e térmicas das fibras, ou até mesmo propriedades
intrínsecas delas, como a cristalinidade.
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Resumo
O Brasil é um dos principais países produtores de manga do mundo. Em virtude do grande descarte de
resíduos gerado no seu processamento agroindustrial, amido de amêndoa do caroço da manga foi obtido por
dois métodos de extração, analisado e comparado. O amido obtido por ambos os métodos de extração,
apresentou um bom teor de amilose. O amido obtido apresentou-se como uma alternativa para agregar valor
a este resíduo agroindustrial como potencial uso como matriz polimérica.
Palavras-chave: resíduo agroindustrial, manga, amido.
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descartadas como resíduos após o processamento
industrial [2]. Uma alternativa tecnológica para
agregar valor a esses resíduos que seriam
descartados é a obtenção de amido a partir dessa
fonte não convencional. O amido, recentemente,
vem recebendo bastante atenção no campo de
embalagens, por ser um material biodegradável,
relativamente de baixo custo, renovável, não tóxico,
disponível em grandes quantidades e que pode ser
extraído com elevada pureza [3].
O objetivo deste estudo foi obter e
caracterizar o amido extraído de cotilédones da
manga tipo Tommy Atkins por dois métodos,
visando sua possível aplicação como matriz
polimérica em compósitos.

Introdução
O Brasil está entre os nove principais países
produtores de manga do mundo com uma área de 67
mil hectares e produziu em 2001 um total de 540
mil toneladas dessa fruta. Desse total, foi exportado
94 mil toneladas o que representou 17,4% da
produção, os 82,6% restantes ficaram para a
comercialização e consumo no mercado interno
brasileiro. A região Nordeste é a principal região
produtora de manga do país com 53% da produção
nacional. A comercialização da manga no mercado
interno brasileiro centraliza-se principalmente na
variedade Tommy-Atkins, representando 79% da
área plantada no país [1].
Em virtude da grande produção,
quantidades consideráveis de caroços de manga são

Materiais e métodos

Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, 16 a 18 de abril de 2012
243

VI Workshop da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

Extração do amido
As mangas (Mangifera indica L.) da
variedade Tommy Atkins foram adquiridas no
mercado local em Fortaleza-CE, Brasil. O amido foi
isolado a partir dos cotilédones do caroço da manga
por duas metodologias. Na metodologia 1 os
cotilédones foram removidos do interior do
endocarpo do caroço da manga, em seguida
cortados em cubos de 2-5 cm e acondicionados em
recipientes plásticos contendo metabissulfito de
sódio (5 g L-1), em proporção de 1:2
cotilédones/solução, triturado em liquidificador, a
massa obtida foi passada em peneiras de 100 e 250
mesh e lavada com água destilada. O líquido obtido
foi decantado em recipientes plásticos e o amido
decantado foi purificado com álcool absoluto,
filtrado a vácuo, desidratado a 45ºC e moído. Na
metodologia 2, inicialmente realizou-se o mesmo
procedimento para a metodologia 1. O material
peneirado foi deixado em repouso por 1 hora, o
amido decantado foi reservado e o sobrenadante foi
centrifugado com sucessivas lavagens com água
destilada para juntar o precipitado ao amido
decantado. Foi adicionado a pasta de amido solução
de NaOH 0,2% (m/v) na proporção de 1:2 (m/V)
sob agitação por 2h. Em seguida, o pH da solução
foi ajustado para 6,0 com HCl 0,5% (v/v) e
centrifugada, lavando-se sucessivas vezes com água
destilada. O amido obtido foi seco em estufa a 40ºC
e moído.

Resultados e discussão
De acordo com a Tabela 1, foi obtido com
o método 1 valores mais elevados de umidade,
cinzas, lipídios e proteínas, indicando que o método
2 foi mais eficiente na purificação do amido quanto
a estes constituintes. Quanto ao teor de amilose
houve diferença de apenas 0,61% entre os dois
métodos, sendo que o método 2 apresentou maior
teor (27,03%) deste componente. O valor de amilose
apresentado pelo amido da manga é semelhante ao
teor deste componente apresentado pelo amido de
milho que é de 28% [6].
Tabela 1 – Caracterização química dos amidos dos
cotilédones do caroço da manga extraídos pelas
metodologias 1 e 2.
AMIDO
Parâmetros
Metodologia 1 Metodologia 2
Umidade (%)
11,11
10,74
Cinzas (%)
0,32
0,07
Proteínas (%)
8,78
1,14
Lipídios (%)
8,67
0,05
Amilose (%)
26,42
27,03
No MEV foram visualizados grânulos de
amido com formas arredondadas e o diâmetro médio
foi de 9,63 "m e 9,26 "m para as metodologias 1 e
2, respectivamente (Fig. 1) e pode ser denominado
grânulos pequenos (diâmetro entre 1 e 10"m). Este
amido possui grânulos com diâmetros dentro do
intervalo de 5-10 "m, conforme reportado por Solis
(2008) para o amido obtido da manga Tommy
Atkins [7]. O tamanho do grânulo é um parâmetro
que afeta as propriedades funcionais e físicoquímicas. Grânulos pequenos podem absorver uma
maior quantidade de água, em comparação com
grânulos grandes, devido a uma maior área de
contato (Pérez-López et al., 1989) [8].

Caracterizações química, morfológica, térmica e
difração de raios X do amido extraído
O amido foi caracterizado quimicamente
quanto aos teores de umidade, cinzas, lipídeos,
proteínas [4] e amilose [5]. Na caracterização
morfológica dos grânulos de amido foi utilizado o
microscópio eletrônico de varredura (MEV) da
marca HITACHI TM 3000, magnificação 15 30000x, tensão aceleração 5kv e 15kv, e filamento
de tungstênio. A estabilidade térmica dos materiais
foi avaliada em equipamento Mettler Toledo
modelo TGA/SDTA 851, na razão de aquecimento
de 20ºC min-1 de 25-800ºC sob atmosfera de
nitrogênio com vazão de 50 mL min-1, em porta
amostra de alumina e massa da amostra de
aproximadamente 4 mg.
Na análise de difração de raios X (DRX)
foi utilizado um difratômetro Xpert Pro, modelo
MPD, com tubo de cobalto em 40kV com raio de
240mm e corrente de 30mA. As condições de
análise foram tempo de contagem de 5 s para cada
passo e uma faixa de 1°/min na escala de 10º a 50º
em 2!.

Escala 100 µm
(a)

(b)

Fig. 1 – Fotomicrografias obtidas por MEV da
superfície do amido granular extraído pela
metodologia 1 (a) e metodologia 2 (b), aumento de
1000 X e escala de 100 "m.
Na análise de DRX foi possível identificar
o padrão de cristalinidade tipo A para o amido
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extraído de ambas as metodologias. O padrão de
cristalinidade do tipo A se caracteriza pela presença
de picos de maior intensidade nos ângulos 2! = 15º,
17º, 18º e 23º [9]. Este tipo de padrão ocorre nos
cereais, e é descrito pela organização das duplas
hélices das moléculas de amilopectina dentro dos
grânulos de amido que estão na forma monoclínica
altamente condensada e cristalina e podem abrigar
quatro moléculas de água entre as hélices [10]. Os
picos de difração de maior intensidade encontrados
foram em 2! = 18, 20, 23 e 27º para os amidos
extraídos pelos dois métodos (Fig. 2).

Conclusões
O amido obtido apresentou-se como uma excelente
forma de agregar valor ao resíduo agroindustrial do
processamento da manga. Foi possível extrair o
amido por ambos os métodos, com os dois métodos
de extração possibilitando uma boa concentração de
amilose, entretanto o método de extração 2
apresentou maior eficiência nesta extração visto que
isolou um maior percentual de amilose, e possuiu
menor percentual dos outros componentes,
considerados contaminantes.
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De acordo com Costa (2010) as curvas TG
das amostras de amido ilustram as perdas de massa
destas em três etapas, a primeira referente à
desidratação seguida por sucessivas reações de
decomposição [11]. As curvas de TG/DTG são
apresentadas na Figura 3. O primeiro evento
atribuído a perda de água do amido possui uma
perda de massa de aproximadamente 11% ocorrida
entre 47,2-93,4 ºC e 44,2-92,3 ºC, para as
metodologias 1 e 2, respectivamente (Fig. 3). Foi
observado nas curvas de TG/DTG para o amido
obtido pelo método 1 um segundo e um terceiro
evento apresentando TONSET de 289,21ºC e
341,14ºC, respectivamente (Fig. 3a). As curvas de
TG/DTG para o amido obtido pelo método 2
apresentou um segundo evento com TONSET em
torno de 294,85 ºC (Fig. 3b).
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Fig. 3- Curvas de Análise Térmica de TG e DTG
do amido da manga extraído pelos métodos 1(a) e
2(b).
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Os polímeros possuem propriedades físicas
como condução elétrica, elasticidade, plasticidade e
resistência às deformações que os tornam preferidos
em numerosas aplicações (catálise, dispositivos
ópticos, microeletrônica, materiais eletrocrômicos,
baterias poliméricas, materiais anti-corrosivos,
suportes para a imobilização de enzimas, blindagens
elétricas e eletromagnéticas, próteses etc.) [1].
O polipirrol é, preferencialmente, obtido de
forma controlada por meio de oxidação
eletroquímica, é o mais simples dos polímeros. Esse
polímero é bastante utilizado por possuir cadeia
conjugada
com
significativa
condutividade
eletrônica [2].
O pirrol é um aromático de estrutura
pentagonal planar, estando os elétrons S
completamente deslocalizados no anel; desta forma,
o pirrol possui cinco estruturas ressonantes híbridas.
O processo de eletropolimerização compreende a
oxidação do monômero neutro produzindo radical
cátion com conseqüente acoplamento radicalar [3].
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Os compósitos são, geralmente, definidos
como a mistura de dois materiais imiscíveis.
Compósitos de polímeros condutores são bastante
usados no desenvolvimento de novos materiais a
partir da combinação de um polímero isolante ou um
copolímero com um polímero condutivo intrínseco.
Eles são escolhidos por suas facilidades de sínteses e
estabilidade ambiental [4].
Diversos são os polímeros convencionais
utilizados na obtenção de blendas e compósitos
condutores. Dentre esses polímeros, o polipirrol tem
atraído interesse por ser facilmente processável em
filmes altamente flexíveis e com excelentes
propriedades mecânicas, térmicas e ópticas. Outra
característica importante encontrada nesse polímero
é a excelente resistência a produtos químicos [5].
O cajueiro ( Anacardium occidentale L.) é
uma espécie botânica nativa do Brasil que se
desenvolve em toda a faixa litorânea do Nordeste
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brasileiro, e ocupa destaque na pauta de exportações
mistura de cardanóis dissolvida em clorofórmio na
do agronegócio.O principal produto do cajueiro é a
presença de Pd±C (10%) e mantida sob agitação, a
castanha, que compreende a amêndoa (parte
uma pressão de 60 psi de H2 num hidrogenador, por
comestível do fruto) envolta por uma película, onde
2 horas.
se encontra o líquido da casca da castanha de caju
As medidas eletroquímicas foram realizadas
(LCC), com uma produção mundial em torno de
usando-se um poteciostato/galvanostato Autolab
430.000t/ano ( U$ 4000/t). Esse resíduo é importado
PGSTAT12 e o software GPES (Eco Chemie, The
para os Estados Unidos e Japão, a preço médio que
Netherlands). As imagens de microscopia eletrônica
gira em torno de U$ 150/t, preço que vem
de varredura (MEV) foram obtidas com Quanta 200
declinando nos últimos anos [6].
FEG System (FEI Company, USA).
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cardanol. Nas Figuras 1(a-b) pode-se observar o
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PPy/CD, tendo o cardanol incorporado ao polipirrol.
Cardanóis
!
!
A oxidação do monômero inicia-se por volta
de - 0,2 V, apresentando um contínuo aumento da
O cardanol (CD) apresenta regiões densidade de corrente a potenciais mais anódicos.
hidrofílica (cabeça) e hidrofóbica (cauda Um loop é formado para o prosseguimento da
15
hidrocarbônica
ligada ao anel aromático). A varredura, com a formação de uma nova fase
diferença de polaridade do composto anfifílico envolvendo nucleação e crescimento.
torna-o uma molécula versátil para uso em
compósitos com propriedades desejáveis.
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No presente trabalho estudou-se o processo
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Fez-se uso de célula eletroquímica de vidro
de compartimento único Methroms£. O eletrodo de
trabalho utilizado foi um disco de ouro (8 mm2), o
eletrodo auxiliar, confeccionado em platina, era de
disco com área geométrica de 20 mm2, e o eletrodo
de referência usado foi de Ag/AgCl. Os eletrodos
foram polidos com pó de alumina de 0,3 Pm,
levados ao ultrassom e lavados com água deionizada
antes de cada experimento.
O pirrol ( Aldrich chemicals) foi purificado
por destilação (59qC, 50 mmHg) sob atmosfera de
nitrogênio, estocado a baixa temperatura e protegido
da luz. O LiClO4 (Janssen, 99%) foi aquecido a
80qC por duas horas. A acetonitrila grau HPLC
( Merck). O cardanol foi obtido a partir de uma
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F ig. 3. Voltamogramas cíclicos do PPy (a) e do
PPy/CD (b) na presença de LiClO4 0,1 M em
acetonitrila. v = 50 mV s-1.
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Um estudo morfológico dos filmes
crescidos voltametricamente, para a comprovação
visual da modificação do filme de polipirrol com a
presença de cardanol na superfície de ouro, foi
levado a cabo, conforme pode ser observado na
Figura 2(a-b).

PPy/CD possui razoável capacidade em armazenar
cargas com propriedade redox bem definida.
65
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F ig. 3. Voltamogramas cíclicos do PPy (a) e do
PPy/CD (b) na presença solução aquosa de LiClO4
0,1 M. v = 50 mV s-1.
O PPy e o PPy/CD apresentam grande
estabilidade com pequena variação da corrente
capacitiva para 1x104 varreduras de potenciais.

(b)

Conclusões
O compósito formado com polipirrol e
cardanol (intermediário químico ecológico, atóxico
e renovável), tem futuro promissor por apresentar
propriedades tais como armazenamento de cargas,
condutividade e estabilidade, comparáveis ao
polipirrol.

F ig. 2. Imagens de MEV (ampliações de 4000 x)
para PPy (a), com Py = 0,1 M, e de PPy/CD (b), com
Py = 0,1 M e CD = 0,01 M, ambos os filmes foram
crescidos na superfície de Au em meio de
acetonitrila com LiClO4 = 0,1 M. Após 10 ciclos
voltamétricos, com v = 50 mV s-1.
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Na Figura 3 pode-se acompanhar o processo
de transiente de entrada e saída do lítio para os
filmes formados, com a mudança de coloração
(amarela no estado reduzido, - 0,1 a - 0,5 V, e azul
no estado oxidado, - 0,3 a 0,2 V). O compósito de
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Resumo
Compósitos de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) e fibras de manga removidas do caroço da fruta
foram desenvolvidos em extrusora de rosca simples. Nas fibras foram utilizados os tratamentos de
mercerização e branqueamento. Os compósitos foram processados com e sem o uso de polietileno enxertado
com anidrido maléico (PE-g-MAH) para compatibilização. Na caracterização foram executadas análises
químicas das fibras, ensaios de tração dos compósitos e análises microscopia eletrônica de varredura (MEV)
em ambos. Foi verificado que a compatibilização favoreceu a adesão fibra/matriz principalmente em fibras
sem tratamento gerando um ganho significativo de resistência à tração e módulo de elasticidade.
Palavras-chave: compósitos poliméricos, fibras vegetais, anidrido maleico, ensaios de tração.

acoplamento, que promovem adesão na interface
polímero-fibra. Essa forte interação que ocorre entre
a fibra e a matriz com a adição do agente de
acoplamento é devido as ligações de hidrogênio e
ligações do tipo éster que se forma entre as fibras de
celulose e o anidrido maleico[4]. O objetivo deste
trabalho foi avaliar a influência das fibras obtidas da
manga sem e com tratamento químico inseridas na
matriz de polietileno de baixa densidade (PEBD)
sem e com o compatibilizante anidrido maleico via
extrusão. Para isso foram avaliadas propriedades
mecânicas dos compósitos e a verificação de adesão
das fibras à matriz por microscopia eletrônica de
varredura.

Introdução
Nos dias atuais, fibras vegetais têm surgido como
uma possibilidade de substituição às fibras
sintéticas como reforço de compósitos poliméricos.
Tais
fibras
apresentam
vantagens
como
biodegradabilidade, atoxicidade, obtenção a partir
de fonte renovável e baixo custo, o que condiz com
os atuais esforços de proteção ao meio ambiente [1].
O aproveitamento das fibras obtidas a partir do
caroço da manga ( Mangifera indica L.) para
incorporação em matrizes poliméricas adiciona
àquelas vantagens a diminuição da quantidade de
resíduos sólidos. A eficiência do reforço da fibra
natural esta relacionada com a natureza da celulose
e sua cristalinidade [2]. Assim, para melhorar a
eficiência da adesão da fibra na matriz polimérica
podem ser realizados tratamentos químicos que
promovem remoção parcial da lignina e
hemicelulose, resultando em um melhor
empacotamento das cadeias de celulose e
consequentemente aumento da cristalinidade [3].
Utilizam-se
frequentemente
agentes
de

M ateriais e métodos
Os materiais utilizados foram: polietileno de baixa
densidade (PEBD) reciclado doado pela empresa
LAMINOR S.A., com índice de fluidez de
1,0g/10min (190°C/2,16Kg); o polietileno enxertado
com anidrido maleico (PE-g-MAH) adquirido da

E mbrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, 16 a 18 de abril de 2012
249

VI Workshop da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

Chemtura Corporation e fibras de manga removidas
do caroço da fruta da variedade Tommy Atkins.
A obtenção das fibras seguiu por moagem do
tegumento fibroso do caroço da manga em moinho
de facas e separação das fibras em peneiras de 35 e
60 mesh. Foi utilizado na mercerização NaOH 2%
(m/v) na proporção de 1:20 (massa de fibra/volume
de solução) por 2 horas, a 80ºC e no branqueamento
a proporção de 1:20 (massa/volume) com uma
solução composta de H2O2 20% (v/v) e NaOH 4%
(m/v) por 2 horas, a 50ºC.
Processamento dos compósitos
As misturas ocorreram em extrusora monorosca da
marca AX Plásticos (D=16 mm e L/D=26), com
perfil de temperatura de Z1=170 °C, Z2=175 °C e
Z3=180 °C com rotação de 40 rpm. As composições
estão apresentadas na Tabela 1.

o aparecimento de poros devido a dissolução da
hemicelulose. Tal constatação também foi
observada pós-branqueamento.
Escala 10µm
(a)

Fig. 1 ± Micrografias da superfície das fibras. (a) sem
tratamento e (b) fibras mercerizadas.

Caracterização quí mica das fibras
Os tratamentos químicos nas fibras foram eficientes
em aumentar o teor de alfacelulose (Tabela 2). O
teor de hemicelulose foi reduzido após a
mercerização, mas o branqueamento não
demonstrou a eficiência esperada, reduzindo o teor
de lignina em apenas 10%.

Tabela 1 ± Características das composições dos
compósitos PEBD e fibra de manga sem (1A, 2A e 3A) e
com compatibilizante (1B, 2B e 3B)
Mat
(%)

PEBD
1A

PEBD
1B

PEBD
2A

PEBD
2B

PEBD
3A

(b)

Tabela 2 - Caracterização química das fibras.

PEBD
3B

Comp.

PEBD
95
90
95
90
95
90
Fibra
5*
5*
5**
5**
5***
5***
PE-g5
5
5
MAH
* Fibra sem tratamento, **Fibra mercerizadas, ***Fibra branqueadas.

Caracterização dos materiais
Para as fibras, o teor de lignina foi determinado
segundo a norma TAPPI T222 om-02 [5], o teor de
holocelulose segundo Yokoyama [6] e o teor de
alfacelulose de acordo com a norma TAPPI T203
cm-99 [7]. A caracterização mecânica dos
compósitos foi realizada em a máquina universal de
marca SHIMADZU, modelo AG-300 kNX,
velocidade de ensaio de 1 mm/min e o módulo de
elasticidade calculado entre 0,05 a 0,25% de
deformação, seguindo as indicações da norma ISO
527_1:1993. Foi utilizado microscópio eletrônico de
varredura HITACHI TM 3000 com filamento de
tungstênio
Harpini
pré-centralizado
para
visualização da superfície dos materiais, nos
compósitos a observação ocorreu na superfície
obtida pós-fratura criogênica.

Teor percentual médio
Sem tratamento

Mercerizadas

Branqueadas

Holocelulose

79,7±2,6

72,5±1,0

73,4±0,2

Hemicelulose

38,2±7,5

16,6±1,0

16,7±0,8

Alfacelulose

41,5±7,5

55,9±1,0

56,6±0,8

Lignina

21,1±0,2

22,7±6,4

19,8±0,5

Caracterização dos compósitos
O módulo de elasticidade e a tensão máxima
encontrados nos compósitos apresentaram valores
inferiores aos encontrados para o polímero puro. A
deformação não demonstrou variações significativas
mediante o uso de diferentes composições.
Ishizaki e colaboradores [8] estudaram o uso de
fibras de coco com matriz de polipropileno, e
identificaram um decréscimo no módulo de flexão
dos compósitos em relação ao PP puro. Testando 10,
20 e 30% em volume de fibra de coco verde foi
observado que, ocorre um ligeiro aumento à medida
que a concentração de fibra aumenta. Assim, é
possível que para atingir resultados satisfatórios
sejam necessários maiores percentuais da fibra da
manga no PEBD.
Tabela 3 ± Resultados dos ensaios de tração

Resultados e discussão

PEBD PEBD PEBD PEBD PEBD PEBD PEBD
Puro
1A
1B
2A
2B
3A
3B
11,2
6,3
7,8
9,5
9,3
10,1
9,5
ʍ(MPa)
±0,2
±0,8
±1,2
±0,6
±0,7
±0,1
±0,8
540
270
370
350
450
420
440
E(MPa)
±0,05 ±0,03 ±0,06 ±0,06 ±0,03 ±0,06 ±0,06
10,3
9,4
10,5
11,2
10,0
10,4
9,7
ࣅ (%)
±0,9
±0,8
±1,0
±0,5
±0,5
±1,0
±1,4
Prop.

Microscopia eletrônica de varredura das fibras
Nas fibras sem tratamento (Fig. 1a) pode-se
observar superfícies heterogêneas, com partes lisas
e outras rugosas devido à presença de altos teores de
lignina na composição das fibras. Após o processo
de mercerização (Fig. 2a) percebe-se que o ataque
químico pelo hidróxido de sódio provoca nas fibras
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Observou-se nos resultados dos ensaios, que houve
um acréscimo significativo mediante a incorporação
do anidrido maleico principalmente na utilização de
fibras sem tratamento (Fig. 3). Isso ocorre porque,
de acordo com Correia e colaboradores [9], na
adesão interfacial entre o reforço celulósico e a
matriz polimérica, o agente de acoplamento,
interage fortemente com as fibras através de
ligações covalentes fortes ou interações secundárias
do tipo pontes de hidrogênio. A interação com a
matriz polimérica ocorre através do entrelaçamento
das cadeias da matriz e do agente de acoplamento
[10]. Entre os compósitos PEBD_1A e PEBD_1B a
diferença dos módulos de elasticidade foi de 65,0%
e entre as tensões máximas foi de 48,2%. Com
fibras tratadas esta influência do anidrido foi menos
sensível sendo o ganho de módulo de elasticidade e
tensão máxima nas fibras mercerizadas de 13,2% e
23,3% respectivamente. Nas fibras branqueadas a
otimização foi de 0,71% para o módulo e 28,5%
para a tensão.

Compósitos compatibilizados demonstraram uma
maior adesão entre fibra e matriz e não houve
arrancamento das fibras mediante a fratura.
Observa-se em compósitos sem compatibilizante a
presença de vazios na interface da matriz com as
fibras. A incorporação do anidrido maleico nas
formulações possibilitou a molhabilidade das fibras
pela matriz, favorecendo a adesão e conferindo às
regiões interfaciais a ausência de vazios.

Conclusões
Conclui-se que os compósitos de PEBD e fibras de
manga, quando compatibilizados, demonstram
regiões de interface mais consistentes. Este fato
tornou favorável a utilização das fibras, mesmo se
não houver tratamentos superficiais nas mesmas.
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Fig. 3 ± Percentual de aumento das propriedades nos
compósitos mediante utilização de agente de
compatibilização.

As micrografias obtidas revelaram que compósitos
sem compatibilizantes, apresentaram arrancamento
das fibras diante da fratura criogênica comprovando
a fraca adesão interfacial entre os constituintes e a
baixa molhabilidade das fibras pela da matriz
hidrofóbica (Fig. 4).
Escala 100µm
(a)

(b)

Fig. 4 ± Micrografias dos compósitos: (a) PEBD/Fibras
sem tratamento não compatibilizadas e (b) PEBD/Fibras
sem tratamento compatibilizadas.
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Resumo
O método de fiação por sopro em solução (SBS) consiste numa nova forma de obtenção
de fibras que tem como aportes teóricos o método de eletrofiação e fiação convencional
a partir do polímero fundido. Neste trabalho, mantas fibrosas de poli(İ-caprolactona)
(PCL) foram preparadas pelo processo fiação por sopro em solução a partir de soluções
poliméricas contendo diferentes concentrações de ácido oléico com a finalidade de
analisar a morfologia das fibras obtidas.
Palavras-chave: nanofibras, fiação por sopro em solução, SROL İ-caprolactona), ácidos graxos.
dermatológicas [3,4]. Alguns autores reportaram
importantes funções de diversos ácidos graxos no
mecanismo de defesa de plantas [5], além de serem
empregados como plastificantes em diversas
matrizes poliméricas [6].
Recentemente,
um
estudo
envolvendo
a
incorporação de ácidos graxos foi conduzido em
nanofibras poliméricas produzidas pela técnica de
eletrofiação [7], apontando uma correlação direta
entre variações na viscosidade da solução
polimérica, devido à presença de ácidos graxos, e o
diâmetro médio das fibras produzidas.
O presente trabalho tem como objetivo investigar a
adição de ácido oléico HP VROXo}HV GH SROL İcaprolactona) e seu efeito na morfologia das fibras
obtidas.

Introdução
Fiação por sopro em solução, ou do inglês, solution
blow spinning (SBS), é uma técnica simples e de
baixo custo para produção de nanofibras [1]. No
processo de fiação por sopro em solução as
nanofibras são produzidas pelo arraste de um fluxo
de gás em alta velocidade, enquanto que no
processo de eletrofiação as fibras são geradas por
um potencial elétrico. Assim como na eletrofiação
[2], algumas propriedades da solução como a
viscoelasticidade, taxa de evaporação e tensão
superficial são importantes para o controle da
morfologia e propriedades das fibras obtidas.
O ácido oléico, ácido graxo utilizado neste estudo, é
muito utilizado como aditivo em sabões, cremes e
emulsões
devido
a
suas
propriedades
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Uma dependência entre o diâmetro médio das fibras
e a viscosidade das soluções foi evidenciada nas
Figuras 1 e 2. Este fato indica certa correlação entre
o diâmetro das fibras e a concentração do ácido
graxo adicionado às soluções. Pode-se observar na
Fig.2 que a viscosidade das soluções que contém
ácido oléico é menor do que a viscosidade da
solução de PCL puro.

M ateriais e métodos
Membranas nanoestruturadas foram preparadas a
partir de soluções de 6% (m/v) de PCL em
diferentes concentrações de ácido oléico,
1%,2%,3% e 4% (m/m).O trabalho teve como
objetivo analisar os efeitos causados nas
características morfológicas das fibras pela
incorporação do ácido oléico. Técnicas como a
caracterização reológica das soluções e a
microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram
usadas para efetuar as análises.

Resultados e discussão
A Tabela 1 traz um resumo do diâmetro médio e seu
respectivo desvio padrão para todos os sistemas
estudados empregando-se um software de
tratamento de imagens (Image J).
Tabela 1. Diâmetros médios das fibras obtidas por
SBS
Concentração
(m/m)

Diâmetro Médio
(nm)

PCL puro

317±281

1%

166± 83

2%

(a)

219± 116

3%

207± 147

4%

196± 103

Analisando os resultados apresentados na tabela 1
pode-se observar que as fibras apresentaram uma
tendência a redução no valor médio dos diâmetros à
medida que se aumenta a concentração de ácido
oleico na solução. As oscilações na redução do
diâmetro das fibras com a adição de ácido oléico
podem ser associadas à larga distribuição de
diâmetros encontrada nas amostras estudadas.
Através da observação da Figura 1 nota-se que a
incorporação de ácido oléico às soluções de PCL
levou a formação de fibras com morfologia mais
homogênea. As fibras obtidas a partir de soluções
de PCL em diclorometano sem adição de ácido
oleico, apresentaram além de valores altos de
diâmetro, uma grande quantidade de contas.
(Fig.1.a e 1.b)

(b)
Figura 1. Imagens de MEV de nanofibras obtidas
por SBS a partir de soluções de PCL puro (a) e PCL
contendo 4% (m/m) de ácido oléico (b).
Além disso, observa-se que a adição de ácido oléico
levou a uma mudança no comportamento reológico
das soluções. Inicialmente a solução contendo 8%
(m/v) de PCL em diclorometano apresentou um
comportamento newtoniano (n~0,91). A presença
de ácido oléico em baixas concentrações (1 e 2%)
não alterou de forma significativa o comportamento
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reológico das soluções de PCL (n~0,88). No entanto
a adição de 3 e 4% (m/m) de ácido oléico ocasionou
numa redução do fator de potência da solução para
0,74 e 0,56, respectivamente. Essa redução pode ser
associada a um novo comportamento reológico das
soluções que passou de newtoniano para as soluções
de PCL puro e contendo 1 e 2% de ácido oléico para
um comportamento pseudoplástico para as soluções
contendo 3 e 4% de ácido oléico.
Além disso, o aumento da viscosidade das soluções
culminou no desaparecimento de morfologias do
tipo fibra-conta como podemos observar na Fig.1.
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Figura 2. O gráfico mostra o efeito do ácido oleico
nos valores médios dos diâmetros das fibras de PCL

Conclusões
Os resultados apresentados mostram que o ácido
oleico pode afetar as características morfológicas
das fibras de PCL. Essa alteração morfológica pode
ser associada a modificações nas propriedades
reológicas das soluções devido a presença de ácido
oléico. Além disso, a adição de ácido oléico à
solução polimérica levou a uma redução no
diâmetro médio e no desvio padrão das fibras de
PCL.
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Resumo
Nanofibras de PVA/TiO2 anatase e PVA/Ag foram preparadas utilizando-se o processo de eletrofiação a
partir de soluções aquosas. Estas mantas foram caracterizadas por Microscopia Eletrônica de Varredura
(MEV) e Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). Os resultados obtidos mostraram que nestas
condições de eletrofiação as nanofibras de PVA/TiO2 anatase possuem morfologia uniforme enquanto que
para as nanofibras de PVA/Ag a morfologia depende da porcentagem de prata.
Palavras-chave: eletrofiação, nanofibras, nanocompósitos, poli(álcool vinílico) (PVA),
nanopartículas de TiO2, nanopartículas de Ag

Publicações relacionadas
- R. G. F. Costa; C. Ribeiro; L. H. C. Mattoso Sci. Adv. Mater . 2010, 2, 157.
- R. G. F. Costa; C. Ribeiro; L.H.C. Mattoso J. Nanosci. Nanotechno. 2010, 10, 5144.
àquelas observadas no PVA puro [3,4]. Neste
sentido, a incorporação de nanopartículas de TiO2 e
Ag ao polímero podem fazer com que estes
materiais adquiram novas propriedades, tais como
eletrônica, atividade catalítica e atividade
antimicrobiana [5,6]. O objetivo deste trabalho foi
preparar nanofibras de PVA/TiO2 anatase e PVA/Ag
via eletrofiação e caracterizá-las.

Introdução
O uso do processo de eletrofiação para a
preparação de nanofibras do poli(álcool vinílico)
(PVA) tem demonstrado ser uma alternativa
interessante em relação ao mesmo material na forma
de bulk, devido a sua alta área superficial e a
melhoria das suas propriedades mecânicas, as quais
são importantes nas aplicações deste, como por
exemplo, em mantas biodegradáveis e filtros de
separação [1,2]. Além disso, a pesquisa de
nanocompósitos a base de PVA visa o
desenvolvimento de novos materiais com
propriedades intermediárias ou mesmo superiores

M ateriais e métodos
Os materiais utilizados na preparação dos
nanocompósitos de PVA/TiO2 e PVA/Ag foram:
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poli(álcool vinílico) (J.T. Baker, grau de hidrólise
87-89%, massa molar média = 11-31 KDa), dióxido
de titânio (Aldrich, 99,7% anatase), nitrato de prata
(CENNABRAS) e ácido nítrico (Aldrich).
O PVA na concentração de 18% (massa
seca de PVA/massa de água) foi dissolvido em água
com aquecimento por 2 horas. As nanopartículas de
TiO2 anatase foram dispersas em água utilizando-se
um ultra-som por aproximadamente 30 min para
depois serem adicionadas às soluções de PVA.
Estas soluções foram agitadas por aproximadamente
uma hora e ultrassonificadas por mais 10 minutos
[5]. Assim, obtiveram-se nanocompósitos de
PVA/TiO2 anatase (comercial) variando-se a
porcentagem de TiO2 em 0, 2,5 e 5,0 (massa seca de
TiO2/massa seca de PVA).
Na preparação das soluções de PVA/Ag
utilizou-se a metodologia descrita por Costa et al .
[4]. A concentração de PVA foi de 10% em massa
(massa seca de PVA/massa de água) e as
porcentagens de Ag foram de 0 a 20% (massa seca
de Ag/massa seca de PVA).
As soluções de PVA/TiO2 anatase
(comercial) e PVA/Ag foram eletrofiadas ajustandose os valores do campo elétrico aplicado na faixa de
0,8 a 2,4 KV.cm-1. Os valores de condutividade
elétrica, viscosidade das soluções e os respectivos
diâmetros médios das nanofibras estão apresentados
nas Tabelas 1 e 2. Para a caracterização das
nanofibras utilizou-se um Microscópio Eletrônico
de Varredura (Leo 440).

Resultados e discussão
A investigação morfológica das nanofibras
de PVA/TiO2 e PVA/Ag feita por MEV e MET está
apresentada na Figura 1. Nota-se, que para as
nanofibras de PVA/TiO2 (Fig. 1a , 1b) o número de
contas nas nanofibras foi muito menor do que para a
nanofibra de PVA/Ag (6%) (Fig. 1 c). Estas
diferenças nas morfologias das mantas são devido
aos valores de viscosidade das soluções (Tab. 1 e 2).
Porém, a nanofibra (Fig. 1d) obtida a partir da
eletrofiação da solução de PVA/Ag (20%) obteve
uma morfologia uniforme devido ao alto valor de
condutividade elétrica (21,9 mS.cm-1) da mesma
[4,6].
a

a

c
a

d
a

e

f
a

Tabela 1 - Parâmetros das soluções de PVA/TiO2 anatase,
diâmetro médio das nanofibras e os seus respectivos desviospadrão.
%
de
TiO2

viscosidade
(Pa.s)

2,5
5,0

0,65
0,65

condutividade
elétrica
(mS.cm-1)

1,58
1,61

desvio
padrão
(nm)

104
154

b

diâmetro
médio
(nm)
Figura 1 - Micrografias obtidas por MEV das nanofibras de:
a) PVA/TiO2 (2,5%), b) PVA/TiO2 (5%), c) PVA/Ag (6%) e
d) PVA/Ag (20%). Micrografias obtidas por MET das
nanofibras: a) PVA/TiO2 (2,5%) e b) PVA/Ag (20%).

338
487

As micrografias obtidas por MET (Fig. 1 e,
1f) mostram que as nanopartículas de TiO2 e Ag
estão distribuídas homogeneamente nas fibras.
Entretanto, observa-se na nanofibra de PVA/TiO2
(2,5%) a existência de alguns aglomerados de TiO2.
Estes resultados indicam que a escolha dos
parâmetros do processo foi eficiente para obter a
morfologia desejada.

Tabela 2 - Parâmetros das soluções de PVA/Ag, diâmetro
médio das nanofibras e os seus respectivos desvios-padrão.
%
de
Ag

viscosidade
(Pa.s)

condutividade
elétrica
(mS.cm-1)

desvio
padrão
(nm)

diâmetro
médio
(nm)

6,0
20,0

0,020
0,026

13,0
21,9

23
24

83
97
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Conclusões
Os
nanocompósitos
de
PVA/TiO2
apresentaram maiores valores de diâmetro médio
(de 338 a 487 nm) do que os de PVA/Ag (~90 nm)
devido a maior viscosidade das soluções. As
imagens de MET mostraram que as nanopartículas
de TiO2 e Ag estão bem dispersas nas fibras.
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Resumo
Compósitos de amido termoplástico (TPS) e policaprolactona (PCL) com 5, 10 e 20% de fibras de sisal prétratadas com peróxido alcalino foram estudados, assim como suas propriedades morfológicas, mecânicas e
térmicas. Com a adição de 5 e 10% de fibras nos compósitos, observou aumento nas propriedades mecânicas
e térmicas, atribuídas à boa dispersão e adesão entre as fibras e a matriz polimérica, o que permitiu o
aumento da cristalinidade do compósito, tornando-o mais rígido. Um aumento no armazenamento de energia
também foi observado por DMTA, indicando redução de mobilidade nas cadeias poliméricas. A cristalização
do PCL foi verificada na blenda de TPS/PCL, mas não nos compósitos, indicando que as fibras de sisal
impediram a cristalização do PCL no compósito.
Palavras-chave: fibras, propriedades termomecânicas, interação fibra-matiz, DSC, extrusão
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melhoras nas propriedades mecânicas dos
compósitos reforçados com fibras [3,5]. As
propriedades mecânicas e de reforço da fibra natural
são fortemente influenciadas pela adesão interfacial
entre a matriz e as fibras e as modificações de prétratamento químico geralmente resultam na
melhoria das propriedades mecânicas dos
compósitos [6]. Assim, as fibras de sisal tratadas
quimicamente foram incorporadas na matriz de
amido termoplástico (TPS) e policaprolactona
(PCL), para melhorar as propriedades do compósito
pois apesar do TPS ser totalmente biodegradável,
apresenta pobres propriedades mecânicas e o PCL,
sendo um poliéster sintético e altamente flexível,

Introdução
Fibras lignocelulósicas têm sido usadas como
material de reforço em compósitos poliméricos.
Dentre as vantagens em utilizar fibras naturais estão
o baixo custo, são renováveis, atóxicas e possuem
baixa densidade [1,2]. Uma desvantagem é a baixa
adesão interfacial entre as fibras hidrofílicas
lignocelulósicas e os polímeros hidrofóbicos, o que
atribui a pobre propriedades mecânicas [2].
Modificações da superfície como tratamento
alcalino e branqueamento podem contribuir para
melhorar a adesão fibra-matriz [2-4]. As fibras prétratadas com processo alcalino (mercerização) e
branqueadas com peróxido alcalino, apresentam
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biodegradável e compatível com o TPS, contribuirá
para melhorar a propriedade do TPS [7-11]. Neste
trabalho, a influência das fibras de sisal
branqueadas foi estudada em relação às
propriedades mecânicas, térmicas e termo-mecânico
juntamente com quaisquer alterações associadas na
interface fibra-matriz.

Resultados e discussão
A morfologia da superfície da blenda de TPS/PCL
também se apresentou lisa (Fig. 1A), no entanto, a
seção transversal da mesma amostra em ampliação
semelhante mostrou duas fases distintas (Fig. 1B),
indicando imiscibilidade entre TPS e PCL.
Amostras da blenda de TPS/PCL com 5%, 10% e
20% de fibras tratadas e fraturadas em nitrogênio
líquido, foram examinadas por MEV (Fig. 1).
Apresentaram boa dispersão e boa adesão interfacial
de fibras na matriz (Fig. 1). Na concentração de 5%,
as fibras foram dispersas e apresentaram a maior
parte as fibras cobertas pela matriz polimérica (Fig.
1C e 1D). A dispersão de fibras na matriz de
polímero foi muito melhor com 10% de fibras,
mostrando certa orientação (Fig. 1E e 1F). Na
concentração de 20% de fibra observaram-se alguns
domínios contendo agregados de fibras (Fig. 1G e
1H). Isto sugere que pode haver uma concentração
limitante de fibras que são totalmente dispersas e
miscíveis com a matriz.

Materiais e métodos
Tratamento de fibras: As fibras de sisal, fornecidas
pela Embrapa Algodão, foram trituradas (16 mesh)
e submetidas a um tratamento com NaOH 5% (g/v),
seguido por branqueamento com o H2O2 16% (v/v)
a 90 ° C, sob agitação constante durante 60 minutos,
como descrito por Sun et al. [12]. As fibras foram
lavadas com água destilada até pH neutro e secas
em estufa com circulação de ar a 50 ° C até peso
constante.
Preparo das amostras: TPS, PCL e TPS/PCL 80:20
foram processados em extrusora co-rotante, dupla
rosca da Coperion. As condições de processamento
foram as mesmas para todas as formulações. A
velocidade de rotação da rosca foi de 200 rpm e a
temperatura e o perfil de temperatura com seis
zonas de aquecimento de 140 a 160 0C, para a
obtenção do fundido na forma de pellets. Com as
amostras em pellets, foi obtido amostras na forma
de filmes, na extrusora mono-rosca AX Plásticos,
com velocidade de rotação de 150 rpm e
temperatura e perfil de temperatura de 120, 125 e
130 0C.
Caracterização dos Filmes:
a) Microscopia Eletrônica de Varredura com
emissão de campo (MEV-FEG): As amostras na
forma de filmes fraturados em nitrogênio líquido
foram colocadas em porta amostra de alumínio
utilizando adesivo de carbono dupla-face. As
amostras foram revestidas com uma fina camada de
ouro-paládio (a15 nm) e analisadas em MEV
Hitachi HTA, Japan) a 2 kV.
b) Testes mecânicos: As amostras extrudadas na
forma de filmes foram avaliadas em ensaios
mecânicos sob tração. Os ensaios mecânicos foram
realizados em um equipamento EMIC DL3000,
seguindo a norma ASTM D882-09 [13]. Os ensaios
foram realizados com velocidade de 5 mm min-1 e
com célula de carga de 50 kgf.

Fig. 1. MEV-FEG de (A) superfície extrudada da blenda
de TPS/PCL, (B) superfície fraturada de TPS/PCL, (C e
D) superfície fraturada do compósito com 5% de fibra, (E
e F) superfície fraturada do compósito com 10% de fibra,
(G e H) superfície fraturada do compósito com 20% de
fibra.

c) Análise Térmica Dinâmico-Mecânica (DMTA):
as amostras foram cortadas com dimensões de
46x1,5x1mm e submetidas a deformação senoidal
no modo flexão em três pontos, com rampa de
30C/min no intervalo de -100 a 50 °C, força
GLQkPLFD  1 H LQWHUYDOR GH  ȝP (TA
Instrument DMA Q800 V 7.0).

As blendas de TPS/PCL com e sem fibras foram
analisadas quanto às suas propriedades mecânicas.
Os dados sobre a resistência à tração (TS),
deformação de ruptura (E) e módulo de elasticidade
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(YM) para os polímeros e compósitos são
fornecidos na Tabela 1. A incorporação de fibras de
sisal na matriz apresentou aumento da força de
tração, indicando uma boa adesão interfacial entre
as fibras e polímeros. A adição de 5% e 10% de
fibras apresentou aumento nos três parâmetros
testados (TS, E e YM), mas o impacto maior foi
observado em blendas com 20% de fibra,
apresentando aumento de 2 vezes na TS e mais de
60% de aumento no YM sobre a blenda de
TPS/PCL. No entanto, uma queda significativa na E
também foi observada em compósitos com teor de
fibra de 20%. Como esperado, o módulo nestes
compósitos também aumentou em valor, devido à
natureza rígida das fibras.

Fig.2. (A) Logaritmo do modulo de armazenamento
(normalizado) e (B) tan į versus temperatura para PCL,
TPS, blenda e compósitos.

Conclusões
As fibras de sisal tratadas com peróxido alcalino
apresentaram boa adesão fibra-matriz, agindo como
reforço, aumentando o módulo elástico e tração. A
blenda apresentou maior cristalinidade em relação
aos homopolímeros, porém houve diminuição da
cristalinidade nos compósitos, o que se deve a
inibição da cristalização do PCL pelas fibras de
sisal.
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Tabela 1- Propriedades mecânicas dos polímeros,
blendas e compósitos.
A mostras

Resistência
a tração
(M Pa)

Deformação
de Ruptura
(%)

Modulo de
E lasticidade
(M Pa)

TPS

0.65±0.07

63.89±8.31

64.62 ± 2.39

PCL

4.3±0.98

12.76±2.28

115.12 ± 19.4

TPS/PCL

1.73±0.25

13.11±1.92

62.25 ± 1.83

TPS/PCL/Sisal 5%

3.25±0.21

14.55±1.22

68.5 ±2.58

TPS/PCL/Sisal 10%

2.33 ±0.11

19.53 ±3.56

63.43 ±1.13

TPS/PCL/Sisal 20%

3.84±0.48

8.93±1.26

103.5 ±7.06
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As variações observadas no logaritmo do módulo de
armazenamento e no faWRU GH SHUGD WDQ į  nos
compósitos indicaram que os módulos de todos os
compósitos TPS/PCL diminuíram (Fig. 2A e 2B).
Em contraste, o PCL e a blenda apresentaram
recristalização do PCL. A adição de fibras de sisal
conduziu a um ligeiro aumento na Tg dos
componentes do amido nos compósitos. Isto pode
indicar que as fibras restringem o movimento de
cadeias de amido, resultando em maior energia
necessária para a transição vítrea [14, 15]. Além
disso, as amostras de TPS/PCL contendo fibras não
mostrou qualquer recristalização do PCL, indicando
que as fibras inibiram o processo de cristalização do
PCL no compósito.
!"#
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Resumo
Biocompósitos de amido de milho termoplástico (TPS) e argila organofílica foram preparados em extrusora
dupla-rosca,, e caracterizados quanto à morfologia e às propriedades reológicas. Os resultados mostraram
que, com o aumento do teor de argila adicionada, agregados fibrilares de argila passaram a ser observados
por microscopia eletrônica de varredura.
varredura Os difratogramas de raios X indicaram o aumento ddo grau de
cristalinidade do tipo VH, e o aumento da dispersão de tamanho das partículas de argila. Resultados de
reometria capilar revelaram o aumento da pseudoplasticidade em função do teor de argila adicionado.
Palavras-chave: Amido termoplástico, argila organofílica, bionanocompósitos

Introdução

Brasil. O glicerol P.A. foi adquirido na Vetec Química
Fina Ltda., e foi usado na proporção de 25% em relação à
massa de amido. A argila modificada Cloisite
Cloisite 30B
(C30B) foi fornecida pela
ela Southern Clay Products, Inc
Inc, e
foi adicionada nos teores 1, 5 e 10% (Tabela 1). O
processamento foi realizado em extrusora dupla
dupla-rosca corotacional
acional Coperion, modelo ZSK 18
18, na faixa 110 ºC –
120 ºC, sob velocidade de rotação de 200 rpm. A
morfologia dos materiais foi investigada por meio de
imagens de microscopia eletrônica de varredura (SEM),
obtidas de superfícies criofraturadas, em Microscópio
eletrônico JEOL, modelo 5610 LV.
LV Difratogramas de
raios X foram obtidos em Difratômetro Minifle
Miniflex (Rigaku
Corporation).. Para a investigação das propriedades
reológicas, os materiaiss peletizados foram analisados em
reômetro capilar Göttfert, modelo Rheograph 25, com
capilar de L/D = 20, a 130 ºC.

O ciclo de vida dos plásticos derivados do petróleo
evidencia o seu impacto ambiental. O amido ocorre
na natureza sob a forma de grânulos semicristalinos
e é constituído basicamente dos polissacarídeos
amilose e amilopectina,, ambos formados de
unidades repetitivas de D-glicose. Ao ser submetido
a tratamento termomecânico, em presença de um ou
mais plastificantes, o amido granular dá origem a
um material basicamente amorfo (TPS),
(TPS) capaz de
ser moldado para a fabricação de artefatos
biodegradáveis. No entanto, o seu
eu caráter hidrofílico
o torna sensível à umidade e limita a sua aplicação.
O reforço do TPS com argilominerais pode levar a
nanocompósitos esfoliados e/ou intercalados
intercalado de
matriz de TPS, com propriedades
des mecânicas e de
barreira melhoradas [1-4]. Nesse trabalho,
biocompósitos de TPS foram obtidos em extrusora
dupla-rosca
rosca e caracterizados quanto à morfologia e
por reometria capilar.

Tabela 1. Formulações usadas para a obtenção
dos bionocompósitos TPS/Argila C30B
Amostra
WH01
WH02
WH03
WH04

Materiais e métodos
O amido de milho, Amidex 3001, com teor de umidade
de 11,7% ± 3,0, foi fornecido pela Corn Products do
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Resultados e discussão

Os polímeros termoplásticos reforçados com
partículas rígidas anisotrópicas, como os
argilominerais, geralmente apresentam propriedades
reológicas complexas. A reorientação dessas
partículas durante o fluxo, em meio ao polímero
fundido, influencia as propriedades do sistema. A
reometria capilar consiste em técnica recomendada
para a investigação das propriedades reológicas sob
condições semelhantes àquelas encontradas durante
os processamentos por extrusão e injeção [5].
A Fig. 3 mostra dados de reometria capilar, obtidos
para o TPS sozinho e para os biocompósitos
TPS/C30B. As propriedades reológicas desses
materiais são descritas pela Lei de Potência (Eq. 1).

A Fig. 1 mostra imagens de SEM, obtidas para os
materiais extrusados. Para o TPS (WH01, Fig. 1a) e
para o biocompósito com 1% C30B (WH02, Fig.
1b), a morfologia típica pode ser observada. Com o
aumento do teor de C30B, partículas fibrilares de
argila passaram a compor a morfologia (Fig. 1c e
1d).

! " # $ %& '

(Eq. 1)

onde ! é a tensão de cisalhamento, %& ( é a taxa de
cisalhamento, K é o índice de consistência e n o
índice de pseudoplasticidade.

Tensão (Pa)

Fig. 1: Imagens de SEM para as amostras WH01
(a), WH02 (b), WH03 (c) e WH04 (d).
As amostras foram analisadas por difração de raios
X (Fig. 2). Como esperado, a reflexão a 19º (2θ),
característica da cristalinidade do tipo VH, e
atribuída à agregação de hélices simples de amilose,
foi detectada para o TPS (Fig. 2, traço I). Para os
biocompósitos (Fig. 2, traços III, IV e V), a
presença de cristais do tipo VH foi observada com
reflexões mais intensas e mais largas, o que parece
indicar a maior dispersão de tamanho dos cristais.
Para a C30B (Fig. 2, traço II), a reflexão basal foi
observada em torno de 5º (2θ). Embora o método
usado não tenha a resolução adequada para uma
análise mais aprofundada, pode ser observado que a
reflexão basal da argila não apareceu para a amostra
WH02 (traço III). Para os demais biocompósitos, o
alargamento dessa reflexão parece indicar a
presença de tactóides de diferentes tamanhos.
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A variação da viscosidade aparente em função da
taxa de cisalhamento revela o caráter pseudoplástico
de todas as composições (Fig. 4). Para os
biocompósitos, valores mais elevados de
viscosidade aparente foram observados, os quais
aumentam de acordo com o teor de argila
adicionado.

020
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Taxa de cisalhamento (s-1)

Fig. 3: Variação da tensão em função da taxa de
cisalhamento para as amostras WH01 (!); WH02
(!); WH03 (") e WH04 (#).
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Fig. 2: Difratogramas de raios X obtidos para WH01
(traço I), C30B (traço II), WH02 (traço III), WH03 (traço
IV), WH04 (traço V).
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Fig. 4: Variação da viscosidade aparente em função da
taxa de cisalhamento para as amostras WH01 (!);
WH02 (!); WH03 (") e WH04 (#).
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Com os dados obtidos após a correção de Rabinovich
(Eq. 2), foi possível verificar que a argila organofílica
tem um forte efeito sobre o comportamento reológico dos
materiais. A pseudoplasticidade dos biocompósitos
aumentou sensivelmente, em relação ao TPS sozinho. Os
grupamentos hidroxila, presentes no agente intercalante
da argila, interagem com os grupos hidroxílicos do amido
e, à medida que o teor de argila aumentou, a viscosidade
também aumentou.
%

!"# $ & '( )

* +, -" .//
* +, 01

23!"455

Conclusões

d
b

A morfologia dos materiais sugere que as condições
de processamento foram adequadas para o
rompimento da estrutura granular do amido. Essa
suposição foi corroborada pelos dados de difração
de raios X, os quais permitiram observar a formação
de cristais do tipo VH. Nos biocompósitos, a
interação entre as macromoléculas do amido
fundido e as partículas de silicato modificado
favoreceu a delaminação parcial da argila
organofílica, e contribuiu para o comportamento
observado por reometria capilar.

(Eq. 2)

onde !"# representa a taxa de cisalhamento na parede do
capilar.

A Tabela 2 mostra os valores de K (consistência) e
de n (índice de pseudoplasticidade) da Lei de
Potência. O aumento dos valores de K para os
biocompósitos, em relação ao amido sozinho, indica
a elevação da viscosidade. A redução nos valores de
n, associada ao aumento da pseudoplasticidade com
o teor de C30B, pode estar relacionada à orientação
favorecida das macromoléculas em presença das
partículas rígidas de silicato.
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Fig. 5: Viscosidade corrigida de acordo com
Rabinovich em função da taxa de cisalhamento para
as amostras WH01 (!); WH02 (!); WH03 (") e
WH04 (#).
Tabela 2 – Valores de K e n da Lei de Potência
obtidos por regressão linear das curvas da Fig. 5.
Amostra
WH 01
WH 02
WH 03
WH 04

K
787,6
1469,5
1881,8
2488,7

n
- 0,54
- 1,41
- 1,35
- 1,73
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Resumo
O presente estudo reporta a síntese de nanopartículas de hidróxido duplo
duplo lamelar do tipo
Mg(1-x)Alx(OH)2 e a sua incorporação em filmes de amido. A incorporação de
nanopartículas resultou numa redução das propriedades mecânicas analisadas,
analisadas com
exceção ao módulo elástico, como verificado por ensaios uniaxiais de tração. Este
comportamento foi associado à aglomeração interpartícula na matriz. Os resultados
denotam que novas estratégias de dispersão devem ser buscadas para explorar o
potencial desta promissora classe de nanopartículas em matrizes biodegradáveis.
Palavras-chave: Hidróxido
idróxido duplo lamelar, Amido, Bionanocompósitos, filmes biodegradáveis.

potencial para aplicações em nanotecnologia [3].
Sua estrutura cristalina tem como base uma cela
unitária do tipo brucita, Mg(OH)2, que geram
lamelas por empilhamento de unidades octaédricas
Mg(OH)6.
Substituição isomórfica dos metais
bivalentes (M2+) por espécies trivalentes (M3+)
induzem
nduzem cargas positivas nestas lamelas, as quais
são balanceadas por ânions interlamelares (An-) [3].
Também conhecidos como “argilas aniônicas
sintéticas” os HDL são descritos pela fórmula geral
M2+(1-x)M3+(OH)2.(An-)x/n e apresentam importantes
características para nanocompósitos,
nanocompósitos tais como
toxicidade nula, elevada área superficial,
superficial capacidade
de troca iônica, e maior efeito de reforço devido ao
elevado número de lamelas por nanopartícula [4].
Uma primeira demonstração
tração do efeito de reforço de
HDL em filmes de amido é reportada neste estudo.
estudo
Para tanto, foi sintetizado o HDL de composição
Mg0.2Al0.8(OH)2 (doravante HDL-MgAl).
HDL
Os filmes
foram preparados via casting e caracterizados por
ensaios uniaxiais de tração.

Introdução
O uso e o descarte inapropriado de embalagens
plásticas não biodegradáveis representam um
grande entrave para a sustentabilidade [1]. Neste
contexto, uma opção viável para desenvolver
materiais ecologicamente corretoss é o amido, um
biopolímero semicristalino formado por cadeias de
D-glicopiranose. O amido apresenta custo atrativo,
boa disponibilidade e processabilidade compatível
para fabricação de embalagens [2]. Todavia,
materiais baseados em amido apresentam
propriedades mecânicas e de barreiras inferiores se
comparadas a diversos polímeros comerciais.
comerciais Uma
alternativa para contornar esta limitação é a
preparação de bionanocompósitos,, os quais podem
pod
ser desenvolvidos pela adição de nanopartículas
eco-compatíveis em matrizes de amido de forma a
modificar suas propriedades.
Hidróxidos Duplos Lamelares (HDL) são uma nova
classe de partículas bidimensionais com enorme
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Materiais e métodos
Materiais. Neste trabalho foi utilizado amido de
milho (Corn Products).
). Os demais reagentes
utilizados foram de pureza analítica.
Sintese do HDL-MgAl. O HDL foi sintetizado por
reação de co-precipitação
precipitação à alta supersaturação [3].
Soluções mistas de Mg2+ e Al3+ foram gotejadas a
uma taxa constante em um reator contendo solução
NaOH para precipitação da fase HDL. Após
completa injeção,, o produto sólido foi envelhecido
por 1 hora sob as mesmas condições. Este foi
recuperado por centrifugação e secado por
liofilização.
Preparação dos filmes. Dispersões aquosas de
HDL foram adicionadas em soluções aquosas de
amido (1%) desestruturado para resultar nas frações
mássicas de nanopartículas nos filmes de
d 1 e 5%. A
estas misturas foi adicionado plastificante glicerol
na concentração de 30%. A mistura final foi
mantida sob agitação durante 1 hora. Os filmes
foram obtidos por casting das misturas em suportes
de poli(tetra-fluor etileno) e secagem por
evaporação à 35ºC.
Técnicas de caracterização. Fases cristalinas
foram investigadas por Difratometria de Raios-X
Raios
(DRX) em um difratômetro XRD6000 (Shimadzu)
operando com radiação CuK! ("" = 0,154 nm) e
velocidade de varredura de 2º.min-1. O tamanho das
partículas foi estimado por Espalhamento
spalhamento Dinâmico
de Luz (EDL) em um aparelho NanoZS Zen 3600
(Malvern Instruments Inc.) equipado com laser de
comprimento de onda em 633 nm. As propriedades
mecânicas de tração foram determinadas utilizando
uma máquina universal de ensaios
os mecânicos EMIC
DL-3000 acoplada a uma célula de carga de 50 kgf,
kgf
através da norma ASTM D882-09.

Fig. 1. Perfil de DRX do HDL sintetizado.
Além disso, a distribuição foi monomodal,
indicando um crescimento homogêneo dos cristais.
O HDL-MgAl
MgAl apresentou tamanho médio de
aproximadamente 200 nm.
100

Contagem (%)
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Fig. 2. Distribuição do tamanho de partículas
obtidas por EDL para
ara o HDL-MgAl.
HDL
A aparência dos filmes de amido incorporados com
hidróxido duplo é ilustrada na Fig. 3. Pode ser
verificado que a adição das nanopartículas não
alterou a transparência dos filmes.

Resultados e discussão
Inicialmente, a amostra de HDL-MgAl
HDL
foi
caracterizada por DRX, Fig. 1. Nota-se
Nota a ocorrência
de intensos picos em 2# $ 10,8º
8º e 2#
2 $ 21,3º,
associados às reflexões basais das
da famílias de
planos (003) e (006), respectivamente, as quais são
típicas da estrutura cristalina dos HDL [3,4]. Este
resultado indica que o HDL-MgAl
MgAl com fase pura
foi sintetizado por co-precipitação
precipitação com sucesso.
A Fig. 2 mostra a distribuição de tamanho para este
material, a qual foi obtida por EDL. É possível
observar que a distribuição
buição apresentou valores na
escala nanométrica, denotando que,
ue, além da fase
cristalina confirmada, o HDL-MgAl
MgAl se constituiu
como nanopartículas.

Fig. 3. Ilustração dos filmes
ilmes de amido com (a) 0%
(b) 1% e (c) 5% de HDL.
As propriedades mecânicas módulo elástico (E) e
resistência à tração (%T) para os bionanocompósitos
são mostradas na Fig. 4. A incorporação de 1% de
HDL no filme contendo 30% de glicerol resultou
num aumento dee E de 27 MPa para 51MPa, Fig. 4b.
4
Com o aumento da concentração de HDL para 5% o
valor de E diminuiu,, sendo comparável ao módulo
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especialmente naqueles sem plastificante, haja vista
os decréscimos em !T. Concentrações de HDLMgAl de 1% em massa, ou menos, podem resultar
em um efeito de reforço mais pronunciado nos
filmes de amido, e isto será investigado nas
próximas etapas do trabalho.
Os resultados deste estudo inicial revelam que o
procedimento de preparação dos bionanocompósitos
ainda precisa ser otimizado. Uma das estratégias que
serão exploradas futuramente será a modificação
superficial dos HDL com amidos aniônicos para
melhorar a compatibilidade entre os filmes de amido
e estas nanopartículas.

do filme não reforçado. Os filmes sem plastificante
apresentaram valores de E similares, Fig. 4a.
Os dados mostraram que os valores !T diminuíram
pela incorporação de HDL, independentemente do
teor de plastificante, indicando que as
nanopartículas tornaram os filmes menos resistentes
e com menor elongação. A elongação dos filmes foi
pouco alterada pela adição de HDL, situando-se em
torno de 2,5 e 25%, para as concentrações de
glicerol de 0 e 30%, respectivamente.
750
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Conclusões
Filmes bionanocompósitos foram preparados com
amido e nanopartículas de HDL-MgAl neste
trabalho. Com ressalva ao módulo elástico, as
propriedades estudadas dos filmes diminuíram pela
adição do HDL, comportamento este, associado à
aglomeração das nanopartículas no material. Desta
forma estudos focados em novas estratégias de
dispersão e compatibilização serão realizados para
explorar o potencial desta promissora classe de
nanopartículas em matrizes biodegradáveis.
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Fig. 4. Propriedades mecânicas para filmes de
amido com (a) 0% e (b) 30% de glicerol.
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Resumo
O presente trabalho envolve a síntese de nanopartículas de hidróxido de magnésio (HM) e incorporação
destas em filmes comestíveis de pectina. As nanopartículas foram caracterizadas por Microscopia Eletrônica
de Varredura (MEV), Difratometria de Raios-X (DRX) e Espalhamento dinâmico de Luz (EDL). Os filmes
nanoestruturados foram preparados por casting/evaporação e caracterizados por ensaios uniaxiais de tração.
Aumento nos valores de módulo elástico e resistência à tração foram observados para os filmes incorporados
com 5% de HM confirmando o efeito de reforçamento das nanopartículas na matriz polimérica.
Palavras-chave: Pectina, Filmes Comestíveis, Hidróxido de Magnésio, bionanocompósitos.

Introdução
Para aumentar a qualidade e a segurança dos
alimentos torna-se altamente desejável o
desenvolvimento de novas embalagens bioativas
capazes de interagir com os produtos embalados,
modificando positivamente suas propriedades.
Estas embalagens podem ser preparadas a partir de
novos
bionanocompositos
estruturados
por
biopolímeros comestíveis incluindo proteínas,
polissacáridos e seus derivados [1]. As embalagens
bioativas fazem com que algumas propriedades
benéficas ao ser humano, já contidas no
revestimento,
migrem
para
o
alimento
enriquecendo-o. A pectina (PEC) é um biopolímero
renovável, composto principalmente por cadeias
helicoidais de poli(Į- ĺ -D-ácido galacturônico),
Fig. 1 [2].

Figura 1. Estrutura molecular da pectina.
Especialmente, as pectinas exibem propriedades
fitoquímicas, como prevenção de doenças cardíacas
pela redução do colesterol, além de proteção contra
hipertensão, diabetes e na progressão do câncer e de
metástases [3]. Tais informações mostram um
relevante
conjunto
de
propriedades
para
desenvolvimento de filmes comestíveis e bioativos.
As propriedades destes filmes podem ser
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melhoradas pela adição de nanopartículas em suas
matrizes. Assim por apresentar características
importantes, o hidróxido de magnésio (HM),
Mg(OH)2, tem
grande potencial para o
desenvolvimento destas tecnologias, como a
toxicidade nula, a eco-compatibilidade, a
similaridade química, possíveis efeitos de reforço,
além de ser considerado seguro para alimentação,
devido a sua solubilidade em pHs ácidos como o do
trato digestivo, como também pela necessidade
deste nutriente no organismo humano [4]. Este
trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de

determinadas a partir de curvas tensão-deformação
normatizadas pela ASTM D882-09, os quais foram
realizados em uma máquina universal teste EMIC
DL-3000 com uma célula de carga de 50 kgf [4].
Resultados e discussão
C aracterísticas do Mg(O H)2
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Síntese do Mg(O H)2. As nanopartículas de
Mg(OH)2 foram sintetizadas via precipitação em
fase homogênea (PFH) à 25ºC, mediante injeção
controlada de solução NaOH 1 M em um reator
contendo solução salina Mg2+ sob intensa agitação.
As nanopartículas foram recuperadas por
centrifugação à 10.000 rpm e secadas por
liofilização durante 72 horas.

(001)
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M ateriais. Pectina com GM de 8,4% (CPKelco) foi
utilizada neste estudo. Todos os reagentes
empregado foram de pureza analitica.

(111)

M ateriais e métodos

(102)

um bionanocompósito inédito a partir de
pectina e Mg(OH)2 para aplicação como filmes
comestíveis e embalagens bioativas.

(101)

O difratograma do HM sintetizado é apresentado na
Fig. 2. Os principais picos ocorrem centrados em
18º, 38º, 51º e 59º GH ș DVVRFLDGRV DRV SODQRV
cristalinos (001), (101), (102) e (110),
respectivamente. Este perfil corresponde ao
Mg(OH)2 de estrutura hexagonal segundo indexação
JCPDS 7-239 [5,6]. Dessa forma, o resultado mostra
que a fase Mg(OH)2 foi sintetizada com sucesso.
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Figura 2. Difratograma para HM sintetizado.
A morfologia da amostra foi investigada por MEVFEG, Fig. 3. A micrografia revelou claramente
partículas de formato hexagonal, como indicado
pelos resultados de DR-X.

Preparação dos F ilmes. Os materiais foram
preparados mediante adição de suspensões aquosas
das nanopartículas de Mg(OH)2 em soluções de
pectina 1% (m/m) com pH 6-7. Os filmes
nanocompósitos foram obtidos por casting das
misturas em suportes de Teflon e secagem por
evaporação à 35ºC. Foi estudada a concentração de
Mg(OH)2 de 5% nos filmes de pectina contendo
glicerol nas concentrações mássicas de 0 e 30%.
C aracterizações. As análises microestruturais
foram realizadas por Difratometria de Raios-X
(DRX) em um difratômetro XRD6000 (Shimadzu)
operando com radiação CuKĮ Ȝ   QP  H
velocidade de varredura de 2º.min-1. A morfologia
dos filmes foi investigada por Microscopia
Eletrônica de Varredura com Canhão de Emissão de
Campo (MEV-FEG) utilizando um microscópio
JSM-6701F (Jeol) operando com voltagem de
aceleração de 3 kV. O tamanho das particulas foi
estimado à 25 °C por Espalhamento dinâmico de
Luz (EDL), utilizando um espectrômetro de
Malvern Nano-ZS (Malvern Instruments). As
propriedades mecânicas para os filmes foram

Figura 3. Micrografia de MEV para o HM.
Para confirmar os tamanhos de nanopartículas
obtidos na síntese por PFH, a amostra também foi
caracterizada por EDL. Como mostrado na Fig. 5, a
curva apresenta distribuição monomodal com
tamanho médio de nanopartículas aproximado de
87,46 nm.
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35

enquanto ambos İR e E foram aproximadamente de
11% e de 250 MPa.

Contagem (%)

30
25

Tabela 1. Propriedades mecânicas (ASTM D88209).
A mostras
Propriedades Mecânicas
E (MPa) ıT (MPa)
İR (%)

20
15
10
5
0
40

0% glicerol
PEC
PEC 5% HM
30% glicerol
PEC
PEC 5% HM

80 120 160 200 240 280
Tamanho (d.nm)

Figura 4. Distribuição de tamanho obtido por EDL.
Este resultado está em boa concordância com os
tamanhos representados na micrografia de MEV,
confirmam que as nanopartículas de HM foram
sintetizadas com sucesso.

1314±153 52,9±7,8
1418±257 66,0±8,1
273±54
249±29

12,7±0,7
15,6±3,4

4,2±0,6
4,6±0,8
14,9±2,7
7,6±1,6

Estas pequenas variações podem estar associadas à
grande quantidade de plastificante incorporada no
filme, o qual possivelmente reduziu as interações
nanopartícula-matriz.

E feito da adição do H M sobre os filmes de PE C
A aparência dos filmes preparados é ilustrada na
Fig. 5. Pode ser notado que a adição das
nanopartículas de HM não alterou a transparência
do filme, os quais se apresentaram lisos
macroscopicamente homogêneos e com uma boa
integridade estrutural.

Conclusões
Filmes nanoestruturados de pectina/Mg(OH)2 foram
preparados com sucesso neste trabalho.
Os
resultados dos ensaios mecânicos revelaram um
efeito de reforço das nanopartículas sobre os filmes
de pectina. Estes resultados mostram que a
incorporação desta classe de nanopartículas em
matrizes comestíveis possibilita a exploração de
novos bionanocompósitos para aplicações na
indústria de embalagens e revestimentos bioativos.
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Alterações nas propriedades mecânicas dos filmes
de pectina foram observados após a incorporação
das nanoparticulas de HM, como mostrado na Tab.
1. A ıT do filme puro foi aumentada de 52,9 para
66,0 MPa pela adição de 5% de HM, enquanto o İR
foi praticamente constante, situando-se em torno de
4,5%. O módulo elástico (E) apresentou um ligeiro
aumento, variando de 1314 para 1418 MPa. Tais
resultados sugerem uma efetiva interação interfacial
entre a matriz e as nanopartículas. A adição de
nanopartículas resultou em um material mais rígido
confirmando o efeito de reforço das nanopartículas
na matriz de pectina.
Já para os filmes contendo 30% de glicerol, as
variações foram menos pronunciadas pela adição de
HM. O ıT aumentou de 12,7 para 15,6 MPa,
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Resumo
O desenvolvimento de nanomateriais a partir da borracha natural é de grande interesse atualmente para
diversos segmentos da indústria. Este trabalho teve como objetivo a caracterização do látex e da borracha
natural do clone RRIM 600 visando sua aplicação em nanocompósitos. A borracha natural do clone RRIM
600 apresentou desempenho dentro dos valores estabelecidos na norma brasileira podendo ser considerada
de boa qualidade e adequada para aplicação em nanomateriais. Apresentou boa estabilidade térmica em
atmosfera inerte e oxidativa, sendo que em atmosfera oxidativa ocorreu uma mudança no processo de
degradação da borracha de um para três estágios, e uma redução na estabilidade térmica.
Palavras-chave: Borracha natural, propriedades tecnológicas, RMN, FTIR

látex e da borracha natural do clone RRIM 600
visando aplicação em nanocompósitos.

Introdução
Nanocompósitos são materiais multifásicos nos
quais uma das fases possui dimensões nanométricas
em pelo menos um dos eixos geométricos das
partículas. Devido à sua estrutura nanométrica, essa
nova classe de materiais pode apresentar
propriedades únicas [1]. Entre os materiais de
interesse para a área de nanocompósitos está a
borracha natural (Hevea brasiliensis), que é uma
importante matéria-prima agrícola. Atualmente, o
desenvolvimento de nanomateriais a partir deste
produto renovável é de grande interesse para
diversos segmentos da indústria. O látex extraído da
Hevea brasiliensis é um sistema coloidal, no qual
dois tipos de partículas predominam: as de borracha
e as de lutóides (não-borracha). As partículas de
borracha (poli-cis isopreno) constituem 30-45% do
látex total, as partículas “não-borracha” 3-5% e os
50% restantes, é água [2]. Neste contexto, este
trabalho teve como objetivo a caracterização do

Materiais e métodos
A coleta do látex foi realizada no período da
manhã no Pólo Regional do Centro-Norte em
Pindorama, São Paulo. O látex foi estabilizado com
solução de NH4OH (4,7 mL NH4OH para cada 100
mL de látex) para o transporte. As árvores foram
sangradas com o sistema ! S d/4 6d/7. A borracha
obtida foi laminada em um moinho aberto de dois
rolos até uma espessura entre 2-3 mm, e levada para
secar em uma estufa (temperatura entre 65 -70 oC),
por 24 horas.

Os ensaios de conteúdo de borracha seca
(DRC), sólidos totais (ST) no látex, índice de
retenção de plasticidade (PRI), plasticidade
Wallace (Po), viscosidade Mooney (VR), extrato
acetônico (EA), e porcentagem de nitrogênio
foram realizados de acordo com norma NBR
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medida do estado de degradação da borracha e
fornece uma visão da microestrutura do material. A
norma ABNT estabelece 35 unidades como valor
mínimo para esta propriedade, abaixo do qual a
borracha é considerada muito flexível. A medida do
PRI, cujo valor mínimo estabelecido é 60 %, avalia
a estabilidade da borracha, sob condições
controladas de calor e/ou oxidação. A partir dos
resultados apresentados na Tabela 1, observa-se que
a borracha do clone RRIM 600 está acima do valor
estabelecido para Po e PRI. Yip [4] estudou a
viscosidade Mooney de 43 clones da Malásia e
encontrou valores de viscosidade média entre 55-83
unidades para os clones denominados Classe I e
entre 46-78 para os Classe II. Os obtidos neste
trabalho estão acima dos apresentados pelos clones
da Malásia, indicando que a borracha estudada pode
ser classificada como rígida ou dura.

11597 [3]. Análise química elementar foi realizada
através da técnica de espectrometria de emissão
óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP
OES), em um equipamento VISTA PRO Radial.
Espectroscopia na região do Infravermelho (FTIR)
foi feita no equipamento Perkin Elmer, modelo
Paragon 1000. Ressonância Magnética Nuclear foi
realizada através da técnica de 13C RMN no estado
sólido com aplicação de um pulso e sem rotação da
amostra
no
ângulo
mágico
em
um
espectrofotômetro Varian Inova 400 com campo de
9.4 !. A análise por termogravimetria foi realizada
no equipamento Q500 da TA Instruments a partir da
temperatura ambiente até 800 °C, em atmosfera
inerte (nitrogênio) e em atmosfera oxidativa com ar
sintético, usando fluxo de 60 mL/min e taxa de
aquecimento de 10 °C/min. Nos ensaios de DSC
utilizou-se o equipamento Q100 da TA Instruments,
com taxa de aquecimento de 10 °C/min na faixa de
temperatura de -90 °C a 100 °C.

Tabela 1 – Propriedades tecnológicas da borracha do
clone RRIM 600.
Propriedade
Média C V. (%)
Viscosidade Mooney (VR)
109
8
Plasticidade Wallace (PO)
60
13
Índice de Retenção de
72
11
Plasticidade (PRI)
Extrato Acetônico (EA)
3,1
19
Nitrogênio (%N)
0,5
29

Resultados e discussão
O DRC representa a quantidade de borracha seca
existente no látex e reflete a sua regeneração no
interior dos vasos laticíferos, sendo sua composição
contém mais de 90% de poli(cis-1,4 isopreno). O
clone RRIM 600 apresentou DRC de 28,5 ± 0,1 e
teor de sólido de totais de 40,6 ± 0,9. Yip [4]
classificou 43 clones da região da Malásia de
acordo com seu valor de DRC. Valores entre 3134% estão abaixo da média, entre 34-38% estão
dentro da média, entre 38-41% dão considerados
acima da média, e maiores que 41% são
considerados de alto DRC. Considerando esta
classificação, o clone RRIM 600 tem DRC abaixo
da média.
A borracha do clone RRIM 600 apresentou
valores de extrato acetônico e nitrogênio dentro dos
valores estabelecidos pela norma [3], Tabela 1. Na
borracha seca, a porcentagem de extrato acetônico
pode variar de 2 a 5%, sendo a porcentagem
máxima estabelecida pela norma brasileira é de
3,5% [3], este extrato consiste dos constituintes nãoborrachosos, dos quais os lipídios são os principais
componentes. A norma brasileira estabelece como
0,6% o valor máximo para o teor de nitrogênio de
uma borracha de boa qualidade. As substâncias
nitrogenadas são compostas de proteínas,
aminoácidos e bases nitrogenadas e, estão presentes
na borracha natural tanto na fase borracha como na
fase soro do látex.
A plasticidade Wallace (Po) está relacionada ao
comprimento da cadeia de poliisopreno, sendo uma

O resultado da determinação do teor de micro e
macro elementos presentes na borracha natural é
apresentado na Tabela 2. O potássio, magnésio,
ferro e sódio são os elementos em maior quantidade.
Algumas substâncias como os tocotrienóis, têm
demonstrado uma relação positiva com a resistência
da borracha natural contra à termo-oxidação; por
outro lado, substâncias inorgânicas como Cu, Mn e
Fe demonstram atividade oxidante, sendo o Cu o
mais ativo [5]. Os valores de cobre, manganês e
ferro, medidos para o clone RRIM 600 estão de
acordo com o alto valor de PRI determinado.
As Fig. 1 e 2 apresentam os espectros de RMN e o
na região do infravermelho, respectivamente.
Observa-se que os espectros apresentam os grupos
químicos característicos da borracha natural da
forma cis 1,4 poliisopreno. O espectro da Fig. 1
mostra os cinco sinais característicos dos dois
carbonos etilênicos, dos dois grupos metilênicos e
do carbono do grupo metil da estrutura cis-1,4-poliisopreno. As atribuições para os sinais observados
são os seguintes: os sinais em 132,4 ppm e 122,9
ppm são atribuídos aos carbonos 2 e 3 da dupla
ligação, respectivamente. O sinal em 30,3 ppm é
atribuído ao carbono metilênico 1, o sinal em 24,5
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ppm é atribuído ao carbono 4 e o sinal em 21,20
ppm ao carbono 5 do grupo metil [6].

A Fig. 3 apresenta as curvas TG/DTG obtidas. Em
atmosfera inerte, observa-se que a decomposição
térmica ocorre em um estágio com pico de
temperatura máxima em cerca de 380 oC. Em
atmosfera oxidativa ocorreu diminuição na
estabilidade térmica do material e uma mudança no
mecanismo de degradação, a decomposição passa de
um para três estágios. O aparecimento de dois picos
nas curvas em atmosfera oxidante indica a formação
de produtos intermediários termicamente estáveis
como produtos de carbonização, reticulação ou
ciclização. As curvas de DSC apresentaram uma
mudança na linha base que corresponde à
temperatura de transição vítrea em torno de -66 ºC.

Tabela 2 – Média e desvio padrão da análise
química elementar da borracha do clone RRIM 600.
Elemento
Média (ppm)
Cobre
2,6 ± 0,7
Cálcio
75,7 ± 21,3
Manganês
2,44 ± 1,1
Cobalto
0,05 ± 0,04
Sódio
102,0 ± 41,2
Ferro
109 ± 75,9
Potássio
1021,28 ± 517,6
Zinco
7,19 ± 2,0
Níquel
0,52 ± 0,45
Magnésio
518,33 ± 224,4
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Conclusões

O espectro de FTIR, Fig. 2, mostra as bandas em
740, 1125 e 1370 cm-1, atribuídas às vibrações dos
grupos cis C(CH3)=CH. Os espectros apresentam
absorção em 3275 cm-1, devido à deformação axial
da ligação N-H das proteínas e aminoácidos
presentes na borracha. Em 2963 cm-1, temos uma
banda de estiramento da ligação C-H do carbono
olefínico. Na região de 2910 e 2850 cm-1,
encontramos o estiramento assimétrico e simétrico
do grupo metila, e C-H no plano cis-1,4 em 1125
cm-1, e fora do plano em 835 cm-1 [6].

A borracha natural do clone RRIM 600 apresentou
desempenho dentro dos valores estabelecidos na
norma podendo ser considerada de boa qualidade e
adequada para aplicação em nanomateriais.
Apresentou boa estabilidade térmica em atmosfera
inerte e oxidativa, e estrutura química na forma cis
1,4 poliisopreno.
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Resumo
A borracha natural, que é obtida da coagulação do látex, é uma importante matéria-prima agrícola. Visando
o aumento da qualidade da borracha nacional, este trabalho investigou a influência do tempo de estocagem
no comportamento térmico da borracha do clone RRIM 600, um clone secundário intra-específico da H.
brasilienses, utilizando técnicas de DSC e TG/DTG. A partir das análises verificou-se que o tempo de
estocagem e a localização da coleta influenciaram a estabilidade térmica da borracha, porém, não
interferiram na temperatura de transição vítrea, que apresentou valor de cerca de -66 !C para todas as
amostras.
Palavras-chave: Hevea, análise térmica, métodos de coagulação, clone RRIM 600, estocagem.

(RRIM), resultante do cruzamento dos clones
primários Tjir 1 com PB 86, ambos selecionados na
Malásia, sendo o clone mais plantado na região do
Planalto de São Paulo. Dentro deste contexto, este
projeto tem como objetivo a avaliação da influência
do tempo de estocagem nas propriedades térmicas
da borracha natural do clone RRIM 600.
A análise por TG/DTG foi realizada com intuito
de avaliar a estabilidade térmica da borracha natural.
Esta técnica relaciona a variação da massa da
amostra em função da temperatura e/ou tempo,
permitindo assim, estabelecer uma faixa de
temperatura em que elas começam a se decompor ou
quando adquirem composição fixa.
A análise via calorimetria exploratória diferencial
(DSC) foi realizada com intuito de estudar o
comportamento térmico e a transição vítrea (Tg), ou
seja, temperatura que indica o início do movimento
dos segmentos da cadeia da macromolécula [2].

Introdução
A seringueira, pertencente ao gênero Hevea, tem a
Hevea brasiliensis [(Willd. Ex Adr. De Juss.)
Muell. - Arg.] como espécie mais importante por ser
a maior fonte de borracha natural, um polímero de
alta massa molecular cuja estrutura química é
formada por unidades isoméricas do tipo isoprênica
(cis 1,4-poliisopreno) [1]. Embora a seringueira seja
originária da Amazônia, hoje a produção de
borracha natural no país é insuficiente para o
consumo interno, levando à importação de cerca de
60% da borracha consumida no país. Desta maneira,
a necessidade de novas variedades clonais de
seringueira adaptadas a diferentes regiões nacionais
constitui um ponto importante para o sucesso da
haveicultura nacional.
O clone RRIM 600 é um clone secundário intraespecífico de H. brasiliensis, desenvolvido pelo
antigo Rubber Research Institute of Malaysia
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Os valores de Tg (!C) pós-estocagem em cada de
amostra estão mostrados na Tabela 1. A partir destes
resultados, observa-se que o tipo de coagulação, o
tempo de estocagem e a procedência da amostra não
tiveram influência significativa na transição vítrea
da borracha natural do clone RRIM 600, que foi de
cerca de -66 oC para todas as amostras.

Materiais e métodos
Foram selecionadas amostras de borracha natural
do clone RRIM 600 estocadas desde janeiro de
2006, 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012.
As amostras estocadas desde 2006 foram
subdivididas em quatro grupos: coletadas em Jaú
via coagulação natural e química e coletadas de
Mococa via coagulação natural e química. A partir
destas amostras é possível comparar o efeito da
localização da coleta e do tipo de coagulação
utilizada no látex.
As outras amostras originárias de Votuporanga
são de coagulação natural, com exceção das
amostras de 2009 que são de coagulação química.
A análise termogravimétrica foi realizada no
equipamento Q500 da TA Instruments nas
condições: faixa de temperatura entre a ambiente e
700!C, atmosfera inerte (nitrogênio) com fluxo de
60 mL/min, taxa de aquecimento de 10!C/min e
massa da amostra cerca de 10mg.
Nos ensaios de DSC utilizou-se o equipamento
Q100 da TA Instruments, com taxa de aquecimento
de 10!C/min na faixa de temperatura de -80!C a
150!C, massa da amostra cerca de 6 mg. Os valores
de Tg (!C) foram determinados utilizando as
normas ASTM E 1356 e ASTM D 3418.

Tabela 1: Temperatura de transição vítrea (Tg) para
a borracha natural do clone RRIM.
Clones
Pós- Estocagem
Jaú CN - 2006
-65,57°C
Jaú CQ - 2006
-66,14°C
Mococa CN - 2006
-65,66 °C
Mococa CQ - 2006
-66,20 °C
Votuporanga CN - 2007
-65,98 °C
Votuporanga CN - 2009
-66,31 °C
Votuporanga CN - 2010
-65,77 °C
Votuporanga CN - 2011
-66,02 °C
Votuporanga CN - 2012
-65,26 °C
CN= Coagulação Natural; CQ= Coagulação Química.

Os resultados obtidos na termogravimetria em
função do tempo de estocagem para as amostras
coletadas
em
Votuporanga
e
coaguladas
naturalmente estão mostrados na Fig. 2. Observa-se
que a decomposição dos clones de borracha ocorreu
em uma única etapa. Observa-se ainda que, em
geral, as amostras são estáveis termicamente até
cerca de 300 !C, porém é observável desta vez uma
ligeira influência do tempo de estocagem, sendo que
a amostra estocada desde 2007 apresenta menor
estabilidade térmica.

Resultados e discussão
Os resultados obtidos através da técnica de DSC
são apresentados na Fig. 1. A variação de linha de
base observada é atribuída à temperatura de
transição vítrea (Tg). A passagem do estado vítreo
(mais ordenado) para o estado borrachoso é uma
transição de segunda ordem, desta maneira, esta
transformação só envolve variação de capacidade
calorífica, que se manifesta como variação da linha
base da curva DSC [3]. Neste tipo de transformação
não há mudança de entalpia (!H=0) [2].

B
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Figura 2: - Curvas de TG/DTG da borracha natural
do clone RRIM 600 em função do tempo de
estocagem.
A Fig. 3 mostra as curvas de TG/DTG das
amostras de diferentes procedências que foram

Figura 1: Curvas de DSC da borracha natural do
clone RRIM 600.
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coaguladas naturalmente e estão estocadas desde
2006. Nota-se que a procedência da amostra
influencia na estabilidade sendo que a amostra
coletada em Mococa apresentou maior estabilidade
térmica que a de Jaú.
Na termogravimetria derivada (DTG) as curvas
são registradas a partir da derivada primeira da
variação da massa em relação ao tempo (dm/dt) das
curvas da TG, Fig. 2 e 3. O ponto A representa a
temperatura de início da decomposição térmica
(dm/dt!0) e para todas as amostras esta temperatura
é aproximadamente 280!C. O ponto C representa o
momento em que dm/dt volta a ser zero e representa
o fim da etapa de decomposição térmica. Para as
amostras
estudadas
esta
temperatura
foi
aproximadamente 470!C. A temperatura no pico,
ponto B indica a temperatura na qual a massa está
variando mais rapidamente [3, 4]. Esta temperatura
foi próxima, cerca de 370 oC, para todas as amostras
analisadas, Tabela 2.

Conclusões
Em geral, os comportamentos térmicos das
amostras de borracha foram similares entre si. O
tempo de estocagem, localização e tipo de
coagulação não afetaram a transição vítrea, que
apresentou Tg (!C) de aproximadamente -66 !C.
Porém, o tempo de estocagem e a localização
influenciaram a estabilidade térmica do clone.
Comparando as amostras coletadas em
Votuporanga, o aumento do tempo de estocagem
diminui a estabilidade térmica. Ou seja, amostras
estocadas desde 2007 apresentaram menor
estabilidade térmica em relação às amostras
estocadas desde 2011 e janeiro de 2012.
Comparando as amostras de mesmo tempo de
estocagem (desde 2006) e variando a localização, as
amostras de Mococa apresentaram maior
estabilidade térmica em relação às de Jaú.
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Figura 3: - Curvas de TG/DTG da borracha natural
do clone RRIM 600 em função da procedência da
amostra.
Tabela 2: Perda de massa a 300°C, percentagem de
resíduos a 500°C e a temperatura no pico para a
borracha natural do clone RRIM 600.
Perda de
% de
Temperatura
Clone
Massa a resíduos
no Pico
300 °C
a 500°C
Votuporanga
6,2 %
1,6 %
369°C
2007 - CN
Votuporanga
3,9 %
1,4 %
366°C
2011 – CN
Votuporanga
3,7 %
2,1 %
368°C
2012 – CN
Jaú 2006 –
4,2 %
1,8 %
368°C
CN
Mococa
2,8 %
2,1%
370°C
2006-CN
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Resumo
As propriedades da borracha natural crua (BN) dos novos clones da série IAC 500 (IAC 500 ao IAC 505) e
do clone RRIM 600 (testemunha) foram avaliadas por: porcentagem de nitrogênio (N%), plasticidade
Wallace (Po) e índice de retenção de plasticidade [PRI (%)]. Houve variações entre clones e coletas para
todas as propriedades tecnológicas avaliadas. Os valores de Po e PRI (%) dos clones IAC 500 estão dentro da
especificação da norma brasileira, mínimo de 30% e 50%, respectivamente, e foram equivalentes aos da
testemunha. Os valores médios de N% ficaram acima do limite máximo de 0,6%, estabelecido pela norma.
Palavras-chave: Propriedades tecnológicas, Borracha natural, clones série IAC 500.

Publicações relacionadas: R.M.B. Moreno, W.B. dos Santos, P.S. Gonçalves, L.H.C. Mattoso, M.A.
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A Embrapa Instrumentação realiza estudos de
avaliação, monitoramento e caracterização da BN
agregando os resultados tecnológicos aos dados
agronômicos obtidos pelo Instituto Agronômico
(IAC) para a seleção de novos clones de seringueira
a serem recomendados ao plantio no Estado de São
Paulo. Este projeto tem como intuito aumentar a
produção e a qualidade da borracha nacional e
tornar novamente, o país auto-suficiente.
O objetivo deste trabalho foi de apresentar os
resultados da avaliação das propriedades
tecnológicas da BN crua de novos clones de
seringueira da série IAC 500.

Introdução
O consumo mundial e brasileiro da borracha
natural (BN) tende a aumentar mais do que a
capacidade produtiva. No ano de 2010, a produção
nacional foi, aproximadamente 1,3% (132 mil
toneladas) da produção mundial de BN, sendo
insuficiente para o próprio mercado interno que
recorreu à importação de 242 mil toneladas [1]. Tal
situação desfavorável deve ser remediada com o
aumento da área plantada da seringueira [Hevea
brasiliensis (Willd. ex Adr. de Juss.) Muell.-Arg.], o
que pode levar o Brasil a auto-suficiência na
produção. Para tanto, o país necessitará do
desenvolvimento de novos clones aptos às
diferentes regiões propícias ao cultivo da
seringueira e, esses novos clones, deverão produzir
BN de qualidade em grande quantidade.

Materiais e métodos
As sangrias foram realizadas em 12 árvores de
cada um dos 6 novos clones da série IAC 500 (IAC
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500 ao IAC 505) e do clone RRIM 600
(testemunha) no Pólo Regional de Desenvolvimento
Tecnológico dos Agronegócios do Nordeste Paulista
de Votuporanga/SP.
Os resultados foram obtidos dos látices sangrados
nos meses de julho a novembro/2011. Os coágulos
obtidos por coagulação natural foram triturados em
uma calandra de cilindros raiados, e em seguida
passados em uma calandra de cilindros lisos para
formação de mantas que foram levadas a estufa para
secagem à 60 0C por 48 horas.
Os resultados das propriedades tecnológicas da
borracha natural dos clones da série IAC 500 foram
analisados de acordo com a norma s NBR ISO 2000
[2], sendo que a plasticidade Wallace (P0) e índice
de retenção de plasticidade (PRI) foram obtidos de
acordo com a norma NBR ISSO 2930 [3], da
Associação Brasileira de Normas Técnicas.
O teor de nitrogênio foi determinado através da
técnica de análise química elementar, utilizando o
Analisador Elementar marca Perkin Elmer, modelo
2400. Acompanhado do software EA 2400 Data
Manager.

valores de Po
respectivamente.

em

todo

período

estudado,

Figura 1 – Porcentagem de nitrogênio para a
borracha natural dos clones IAC 500 e do clone
RRIM 600.

Resultados e discussão
As Fig. 1, 2 e 3 apresentam as curvas de N%, P0 e
PRI para a BN crua dos novos clones da série IAC
500, respectivamente. A N% é proveniente,
principalmente, do material protéico da BN. Os
valores médios da N% para as amostras estudadas,
Fig. 1, excedem o valor máximo em até 50% do
estabelecido pela norma brasileira (máximo 0,6%)
[2]. Todos os clones da série IAC 500 apresentaram
comportamento similar no período, elevação da N%
em setembro e decréscimo em outubro. Entretanto,
este comportamento não foi observado para o clone
RRIM 600, que apresentou valores ligeiramente
constantes no período avaliado. Os resultados
médios da N% dos novos clones IAC 500 foram
superiores aos obtidos nos trabalhos de Moreno et
al. [4-6] e Malmonge et al. [7].
A plasticidade Wallace (Po) está relacionada ao
comprimento da cadeia de poliisopreno, sendo uma
medida do estado de degradação da borracha e
fornece uma visão da microestrutura do material.
Ela pode variar de clone para clone, e também entre
as coletas. Os resultados da P0, Fig. 2, mostraram
valores médios acima de 30, mínimo estabelecido
pela norma para uma borracha de boa qualidade [2],
abaixo do qual a borracha é considerada muito
flexível. Em média os clones IAC 500 e IAC 503
foram os que apresentaram os menores e os maiores

Figura 2 – Plasticidade Wallace (P0) para a
borracha natural dos clones IAC 500 e do clone
RRIM 600.

Os valores do PRI fornecem uma estimativa da
resistência à degradação térmica da BN [8-10].
Valores elevados do PRI correspondem a uma boa
resistência ao aquecimento, ou seja, à degradação
térmica. O valor PRI é um dos mais importantes
parâmetros usados pela indústria, pelo fato de serem
aplicadas altas temperaturas durante a confecção de
artefatos manufaturados. A norma brasileira
especifica o valor de 50% como o mínimo para uma
borracha de boa qualidade [2]. Observa-se que os
resultados obtidos seguem a recomendação da
norma indicando que a borracha natural obtida dos
novos clones da série IAC 500 pode ser considerada
de boa qualidade. Os novos clones da série IAC 500
obtiveram valores médios um pouco superiores à
testemunha, exceto nos meses de julho e outubro. O
clone IAC 503 apresentou a menor variabilidade
sendo inclusive menor que da testemunha.
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9. Y. Le Roux; E. Ehabe; J. Saint-Beuve; J.
Nkengafac; J. Nkeng; F. Ngolemasango; S.
Gobina J. Rubber Res. 2000, 3, 142.
10. N. Na-Ranong; H. Livonnière; J.L. Jacob
Plantations, recherche, development 1995, 2,
44.

Figura 3 – Índice de Retenção de Plasticidade
(PRI) para a borracha natural dos clones IAC 500 e
do clone RRIM 600.

Conclusões
Houve variações entre clones e coletas para todas
as propriedades tecnológicas avaliadas. Os valores
de Po e PRI (%) dos clones IAC 500 estão dentro da
especificação da norma brasileira, mínimo de 50% e
30%, respectivamente, e foram equivalentes aos da
testemunha. Os valores médios de N% ficaram
acima do limite máximo de 0,6%, estabelecido pela
norma.
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Resumo
O desenvolvimento de nanocompósitos a partir de materiais renováveis é uma área de grande interesse
atualmente. O objetivo deste trabalho foi obtenção e caracterização de nanocompósitos de borracha natural
com whiskers de celulose obtidas de algodão comercial. Os nanocompósitos apresentaram resultados
bastante promissores, pois mostraram boa estabilidade térmica até cerca de 300 °C, sendo que a adição e o
aumento no conteúdo de nanofibras de 2 para 12% não levou a uma redução da estabilidade térmica. A
adição de nanofibras também não influenciou nos valores obtidos para a transição vítrea, -66 ºC para todas as
amostras. Os nanocompósitos apresentaram desempenho superior ao da matriz para todas as composições.
Palavras-chave: Nanocompósitos, borracha natural, celulose whiskers; algodão.

Publicações relacionadas: M.A. Martins; E.M. Teixeira; P.S. Gonçalves; L.H.C. Mattoso; M. Ferreira in
Anais do 4th International Symposium on Advanced Materials and Nanostructures, Santo André, 2009.
M.A. Martins; E.M. Teixeira; P.S. Gonçalves; L.H.C. Mattoso; M. Ferreira in Anais do International
Conference on Food and Agriculture Applications of Nanotechnologies, São Pedro, 2010.
M.A. Martins; E.M. Teixeira; C. Lotti; P.S. Gonçalves; L.H.C. Mattoso; M. Ferreira in Anais do IX Encontro
SBPMAT, Ouro Preto, 2010.

natural é um polímero de alta massa molar, cuja
estrutura é o cis - 1,4 – poliisopreno [2].
O objetivo deste trabalho foi obtenção e
caracterização de nanocompósitos de borracha
natural com whiskers de celulose obtidas de algodão
comercial.

Introdução
O desenvolvimento de nanocompósitos a partir
de materiais renováveis é uma área de grande
interesse atualmente. Entre os materiais que vêm
sendo estudados estão as nanofibras de celulose,
“whiskers”, e a borracha natural. Os “whiskers” são
obtidos após a hidrólise ácida da celulose, podendo
apresentar
diferentes
razões
de
aspecto
(comprimento/diâmetro) dependendo das condições
de extração e da origem da cellulose [1]. A borracha

Materiais e métodos
A coleta do látex foi realizada no período da
manhã no Pólo Regional do Centro-Norte em
Pindorama, São Paulo. O látex foi estabilizado com
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inicial tanto para a borracha como para os
nanocompósitos. As curvas de DSC, Fig.2,
apresentaram uma mudança na linha base que
corresponde à temperatura de transição vítrea [3] da
borracha natural em torno de -66 ºC. As
temperaturas de transição vítrea (Tg) obtidas através
do DSC foram medidas através da primeira derivada
da curva.

solução de NH4OH (4,7 mL NH4OH para cada 100
mL de látex) para o transporte. As árvores foram
sangradas com o sistema ! S d/4 6d/7. A borracha
obtida foi laminada em um moinho aberto de dois
rolos até uma espessura entre 2-3 mm, e levada para
secar em uma estufa (temperatura entre 65 -70 oC),
por 24 horas.
A extração das nanofibras foi feita com cerca de 5
g de fibras de algodão, adquiridas no comércio
local, que foram dispersas em 100 mL de solução de
ácido sulfúrico 6.5M a 45 oC, sob agitação por 75
minutos. O ácido sulfúrico foi removido por
centrifugação. A suspensão resultante foi submetida
à diálise e armazenada sob refrigeração.
Para a obtenção dos nanocompósitos, a suspensão
de nanofibras foi misturada ao látex sob suave
agitação em diferentes proporções (2%-12% phr).
Os nanocompósitos foram obtidos na forma de
filme “by casting”, a mistura foi depositada em um
molde de teflon e seca em estufa a temperatura
moderada.
Os ensaios de TG/DTG foram realizados a taxa de
aquecimento de 10 °C/min, em atmosfera inerte
(nitrogênio) da temperatura ambiente até 800 °C no
equipamento Q500 da TA Instruments. Nos ensaios
de DSC utilizou-se o equipamento Q100 da TA
Instruments, com taxa de aquecimento de 10 °C/min
na faixa de temperatura de -80 °C a 100 °C. O
comportamento viscoelástico dos nanocompósitos
foi obtido através de ensaios no reômetro rotacional
Anton Paar-Physica MCR 301, equipado com
placas paralelas com 25 mm de diâmetro. A
viscosidade complexa e os módulos de foram feitos
com varredura de freqüência angular entre 0,1 e 100
Hz a temperatura de 200 oC, na região de
viscoelasticidade linear. Os ensaios dinâmicomecânicos foram realizados equipamento marca TA
Instruments modelo Q800, no modo de tensão em
corpos de prova 20 x 5 x 2 mm, nas condições:
freqüência de 10 Hz, amplitude de deformação de
60 µm, razão de aquecimento de 5 ºC/min,
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Figura 2 - Curvas de TG para os nanocompósitos.
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Figura 2 - Curvas de DSC para os nanocompósitos.
O efeito da adição das nanofibras na viscosidade,
no módulo de perda e de armazenamento em função
da freqüência angular é mostrado nas Figuras 3 e 4.
Ocorreu
uma
mudança
significativa
no
comportamento reológico da matriz com a adição do
reforço,
os
nanocompósitos
apresentaram
viscosidade, no módulo de perda (G”) e de
armazenamento (G´) superior ao da matriz, sendo
este aumento diretamente proporcional ao aumento
de teor de reforço. Todas as amostras mostraram um
comportamento não-Newtoniano (shear thinning).
Os resultados para os módulos G” e G´ em função
da freqüência angular, mostram que já com 2% de
nanofibras,
os
nanocompósitos
apresentam
comportamento pseudo-sólido, pois G´ é superior a
G” em toda a faixa de freqüência analisada,
indicando que as nanofibras estão bem dispersas e
tem boa interação interfacial com a matriz. Esse
comportamento pseudo-sólido pode ser devido à
formação de uma rede percolada.

Resultados e discussão
As curvas de TG, Fig. 1 mostraram que, em todos
os casos, o processo de decomposição ocorreu em
uma única etapa e que não existe diferença
significativa entre as amostras, indicando que a
adição e o aumento no conteúdo de nanofibras de 2
para 12% não levou a uma redução da estabilidade
térmica do material obtido. Observou-se ainda que a
temperatura inicial de decomposição é próxima a
300 oC, sendo que até esta temperatura ocorreu uma
perda de massa de cerca de 10% em relação à massa
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Os nanocompósitos apresentaram resultados
bastante promissores, pois mostraram boa
estabilidade térmica até cerca de 300 °C em
atmosfera inerte. Observou-se também que a adição
e o aumento no conteúdo de nanofibras de 2 para
12% não levou a uma redução da estabilidade
térmica do material obtido. A adição de nanofibras
também não influenciou nos valores obtidos para a
transição vítrea, pois todas as amostras apresentaram
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Resumo
Neste trabalho, foram obtidas e analisadas diferentes formulações de compósito de poli(ácido lático)
(PLA) reforçado com fibras vegetais de curauá. Este novo compósito é totalmente biodegradável em
ambiente com condições adequadas de compostagem, tornando-se elegível como material de utilização em
tubetes para plantio de mudas, uma vez que podem permitir o completo desenvolvimento de mudas e
dispensar etapas de retirada dos tubetes do solo, além de suprimir a emissão de substâncias poluentes. No
presente estudo, as propriedades do compósito PLA/ fibras de curauá foram obtidas comparativamente com
as o PLA puro, via caracterização térmica, mecânica e morfológica.
Palavras-chave: Poli(ácido lático), Compósitos biodegradáveis, Fibras lignocelulósicas, Curauá,
Tubetes.
do efeito de reforço das fibras, condições de
processamento e caracterizações de diferentes
combinações fibra-matriz em biocompósitos foram
conduzidos [2,3]. No entanto, estudos desta linha
ainda são minoria. Pesquisas recentes mostram que
as propriedades mecânicas específicas de
biocompósitos são comparáveis àquelas de
compósitos reforçados com fibras de vidro [4].
2 SROL iFLGR OiWLFR  Į-hidroxiácido
utilizado no presente trabalho, é o primeiro polímero
commodity a ser produzindo a partir de fontes
anualmente renováveis [5]. É um polímero dotado
das
interessantes
características
de
biocompatibilidade e bioabsortividade, sendo de
grande interesse ambiental e biomédico. O PLA
mostra boa resistência mecânica e boa estabilidade
térmica, além muitas características em comum com
resinas como o PET e o PP [5].
As fibras retiradas das folhas do curauá,
utilizadas neste estudo, vêm surgindo como
alternativa de reforço em materiais compósitos. Os

Introdução
Na última década, houve um grande
aumento no interesse direcionado à pesquisa,
desenvolvimento e aplicação de materiais de apelo
ambiental. Como resultado, os biodegradáveis têm
surgido como uma alternativa viável à diminuição
dos impactos causados pela crescente atividade e
consumo humanos.
Devido à limitação de propriedades,
versatilidade, capacidade de produção e tecnologia
desenvolvida para essa relativamente nova classe de
polímeros, estes possuem um potencial de
suprimento de cerca de 10% do mercado atual de
plásticos [1].
As propriedades de engenharia oferecidas
pelos biopolímeros puros muitas vezes não são
satisfatórias ou equivalentes àquelas oferecidas por
certos materiais tradicionais. Isso se traduz como
um motivo adicional para o reforçamento dos
primeiros com uma segunda fase. Estudos acerca de
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estudos acerca da fibra são recentes [6], vindo a
ganhar expressão rapidamente nos últimos dez anos.
A alta resistência mecânica das fibras de curauá
levou a reconhecimento para aplicações industriais
de engenharia. Contudo, para seu uso em
compósitos, em grande parte dos casos, é realizado
um tratamento de compatibilização na interface
entre as duas fases, o que eleva os custos de
produção. Tal fato, juntamente com os maiores
custos dos polímeros biodegradáveis e sua produção
em menor escala e ainda em estágios iniciais, pode
levar à perda de competitividade no mercado.
Neste trabalho, buscou-se introduzir e
estudar as propriedades de compósito biodegradável
de PLA com fibras de curauá, para aplicação inicial
sugerida para tubetes, entretanto, ressaltando-se
também possibilidades para outras aplicações.

80 °C, estabilização e novo aquecimento a 210 °C.
O fluxo de gás foi regulado para 60 ml/min.
(atmosfera de nitrogênio).
Para a análise morfológica em MEV, as
formulações foram criofraturadas após imersão em
nitrogênio líquido. Para a fixação das amostras e
condução de elétrons, foi utilizada fita de carbono.
A metalização foi feita com deposição de ouro. Foi
utilizado equipamento JEOL JSM 6510, com tensão
de aceleração de elétrons de 15 kV.

Resultados e discussão
O comportamento em tração dos compósitos
obtidos mostrou caráter predominantemente
elástico, próximo àquele observado nas fibras
vegetais individualmente. Também foi visto um
comportamento rígido para o PLA puro. A tensão na
ruptura
dos
compósitos
não
apresentou
comportamento regular com o acréscimo de fibras.
Entretanto, com exceção da formulação PLA + 15%
curauá, os compósitos apresentaram valores médios
menores que o PLA puro. A resistência mecânica da
matriz pura e dos compósitos ficou na faixa entre 40
e 52 MPa. Devido ao comportamento
essencialmente elástico das fibras e à restrição ao
movimento das cadeias poliméricas da matriz,
maiores teores do reforço fibroso diminuíram a
deformação média dos compósitos até a ruptura. A
relação de proporção direta entre o módulo elástico
e a quantidade de fibras no compósito clarifica um
efeito eficiente de reforço por parte das fibras de
curauá. O valor de E aumentou 74% para o PLA
com 40% de fibras em relação ao polímero puro.
Curvas TG nos materiais das amostras
permitiram notar que com teores maiores de fibras,
os compósitos apresentam um segundo estágio de
degradação, com pequena perda de massa na faixa
de 370-450 °C, correspondente parcialmente a uma
perda de massa final do PLA e majoritariamente à
degradação da lignina contida nas fibras. O primeiro
estágio principal de perda de massa está relacionado
à degradação do PLA e da fração de celulose e
hemicelulose das fibras. Foi observado um efeito de
aumento nas temperaturas de início de degradação e
onset nas formulações com 5 e 10% de fibras frente
ao PLA puro, indicando uma interação estável
termicamente entre ambos os constituintes,
prevalecendo sobre a menor estabilidade térmica das
fibras até o teor de 10% w/w. Para concentrações
superiores de reforço, a estabilidade térmica decaiu
suavemente, tendo um efeito mais pronunciado na
temperatura de início de degradação e com o
aumento de 30% para 40% de curauá. Isto indica
que a presença de quantidades de fibra acima de

M ateriais e métodos
Para a obtenção dos compósitos, foram
utilizadas fibras de curauá sem corte fornecidas pela
Pematec (Santarém, PA). Como matriz foi utilizado
PLA Ingeo 3251D (NatureWorks LLC).
Foram obtidas formulações do compósito
por extrusão e injeção, com os seguintes teores
mássicos em fibras, além do PLA puro: 5%, 10%,
15%, 20%, 30% e 40%. Em todas as análises, foram
retiradas amostras provenientes dos corpos de prova
injetados, para obtenção de propriedades em
condições mais próximas à do produto final obtido a
partir do compósito.
Os ensaios mecânicos de tração foram
realizados de acordo com norma ASTM D638, em
equipamento Emic DL 3000, com velocidade no
travessão de 5 mm/min, célula de carga de
capacidade de 3000 kgf e 5 repetições por
formulação.
Para a análise de estabilidade térmica do
PLA e dos compósitos, foi utilizado o analisador
termogravimétrico
Q500,
TA
Instruments.
Objetivou-se a predição da estabilidade dos mesmos
em processo. A massa das amostras variou na faixa
entre 6 e 10 mg. Cada amostra foi submetida à taxa
de aquecimento de 10 °C/min., da temperatura
ambiente a pelo menos 550 °C. Foi utilizada
atmosfera oxidativa com fluxo de purga na balança
de 40 mL/min. e no interior do forno de 60 mL/min.
As análises em DSC foram realizadas em
equipamento TA Instruments Q100 em fluxo de
calor. Manteve-se a massa das amostras na faixa
entre 6 e 9 mg, em panela de alumínio. Foi utilizada
taxa de aquecimento de 10 °C/min, com
temperatura inicial de equilíbrio de 40 °C e
aquecimento até 210 °C, seguida de resfriamento a -
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30% aumenta significativamente a influência das
características térmicas da fibra individualmente,
levando a queda na estabilidade térmica.
Em relação aos ensaios por DSC, a queda
no fluxo de calor na faixa de 59 ± 64 °C se deve ao
efeito de reacomodação das moléculas da fase
amorfa do PLA, chamada de envelhecimento físico,
característico de poliésteres. Em temperaturas
próximas a 145 °C observa-se um vale sutil na
curva, correspondente à fusão de algumas regiões
do polímero que possuem maior mobilidade,
seguido se um evento exotérmico de cristalização
das moléculas que ganharam mobilidade no
aquecimento, mas continuam a ter configuração
ordenada mais favorável energeticamente. A 166 ±
169 °C há a fusão do PLA. Pouco acima de 95 °C,
no resfriamento, há a cristalização no PLA.
Tem-se que a cristalinidade aumentou,
comparando-se o polímero puro aos compósitos
com 5, 10, 15 e 20% de curauá, diferentemente dos
compósitos com 30 e 40%, mostrando que, em
teores de reforço acima de 30%, há diminuição na
cristalização da matriz.
Por fim, as micrografias eletrônicas de
varredura indicam que há orientação e dispersão
parcial nas fibras do compósito, atribuída às altas
pressões e cisalhamentos durante o processamento
do material. O aumento de 1000 x permite a
observação e avaliação da interface entre o reforço e
a matriz. No caso, é evidenciada interface sem
interações químicas (ancoramento mecânico), por
consequência da inserção de fibras sem qualquer
tratamento superficial de compatibilização. Isso fez
com que, durante a criofratura, ocorresse grande
número
de
desacoplamentos
(pull
outs).
Possivelmente, resíduos presentes de material
envoltório proveniente das folhas do curauá
contribuíram para a não totalidade da adesão.

provocou queda na deformação até a ruptura. O
balanço das propriedades mecânicas analisadas se
mostrou favorável à composição com 15% de
curauá.
O PLA não teve grande diminuição de
estabilidade térmica com a adição de fibras. Com a
presença de até 15% em massa de curauá, as
interações fibra-matriz levaram a um leve aumento
na
estabilidade,
que
foi
diminuída
significativamente para os compósitos de 30 e 40%
de reforço.
As fibras de curauá, em percentagens de
massa de até 20%, elevaram os valores de
cristalinidade do PLA, o que está de acordo com os
maiores incrementos de propriedades mecânicas até
esta concentração. As temperaturas de fusão e
transição vítrea são afetadas com a presença de
fibras, apresentando-se inversamente proporcionais
à percentagem de segunda fase. A presença de fibras
altera a janela de cristalização da matriz,
modificando a cinética de cristalização.
As micrografias eletrônicas de varredura
mostraram que não houve adesão completa entre as
fibras de curauá sem tratamento superficial de
compatibilização prévio e a matriz de PLA, gerando
puxamento das fibras. Entretanto, houve
ancoramento mecânico do reforço, juntamente com
boa dispersão e separação das fibras em fibrilas, o
que permitiu a melhoria das propriedades mecânicas
em relação ao PLA puro.

Conclusões

!"

Mecanicamente, O PLA caracteriza-se por
possuir alto módulo elástico em tração e alta
rigidez. Dessa forma, já foi esperado que a
influência das fibras nas propriedades mecânicas da
matriz não se desse na mesma proporção que em
outros polímeros menos rígidos. Entretanto, obtevese grande aumento no módulo elástico (superior a
70%) com a adição de fibras em 40%. Não foi
observada uma proporção entre o teor de fibras
presente nos compósitos e a resistência à tração ou
tensão na ruptura, porém, houve queda nos valores
médios dessas propriedades em relação ao valor
médio medido nas amostras de PLA puro. A adição
de teores acima de 30% em massa de fibras
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Resumo
O trabalho propôs o estudo comparativo de seis diferentes variedades de fibras vegetais, retiradas das folhas
de variedades silvestres de abacaxi, conservadas no Banco Ativo de Germoplasma (BAG) da Embrapa
Mandioca e Fruticultura (Cruz das Almas, BA). Ensaios de caracterização foram conduzidos com o objetivo
de definir os cultivares mais adequados, em termos de propriedades mecânicas e térmicas, como reforço em
compósitos de matriz biodegradável. Os resultados obtidos para as fibras apresentaram propriedades
adequadas à utilização como reforço mecânico em materiais compósitos.
Palavras-chave: Compósitos biodegradáveis, Fibras lignocelulósicas, Abacaxi, Caracterização
térmica, Caracterização mecânica, Caracterização morfológica.
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dobramento, biodegradabilidade, grande variedade
de tipos disponíveis à aplicação, geração de fontes
de emprego e renda para países e comunidades
baseados em economia agrária e baixo custo [1,2].
As adequadas propriedades mecânicas das fibras
lignocelulósicas aplicadas como reforço em
polímeros são atribuídas majoritariamente à sua
fração celulósica, tendo em vista que esta é
responsável pela organização cristalina da fibra. As
fibras de abacaxi, estudadas neste trabalho, possuem
em potencial para as mencionadas aplicações devido
ao seu alto índice de cristalinidade [3-5]. Fibras de
juta, linho, coco, sisal, algodão, banana, curauá,

Introdução
A
tendência
de
implementar
condutas
ecologicamente corretas e o aumento no consumo
mundial como um todo, impulsionam uma procura
por substitutos a materiais advindos de fontes não
renováveis, ou com características poluidoras ao
longo de sua rota produção [1].
As fibras lignocelulósicas despontam como uma
opção para reforço em matrizes poliméricas, na
obtenção de compósitos, com algumas vantagens
em relação às fibras sintéticas: baixa densidade e
abrasividade, reciclabilidade, resistência ao
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açaí, cânhamo, abacaxi, soja, bagaço de cana-deaçúcar rami, piaçava, entre outras, são utilizadas
com sucesso no reforço de compósitos. Apesar de
grande crescimento nas pesquisas com fibras
lignocelulósicas [6,7], existe um grande potencial
ainda não explorado, como as fibras obtidas das
folhas de abacaxizeiros [8,9].
Neste trabalho, seis acessos de abacaxi provenientes
do BAG (Banco Ativo de Germoplasma), localizado
em Cruz das Almas, BA, na Embrapa Mandioca e
Fruticultura Tropical, foram estudados. Foram
caracterizados quanto à morfologia, cristalinidade, e
avaliados quantos as propriedades térmicas e
mecânicas para a utilização como reforço em
compósitos de matrizes poliméricas.

adequadas à aplicação como reforço em compósitos,
com as maiores propriedades sendo observadas nas
fibras A, D, E e F.
Tabela 1 Valores Indice de cristalinidade (Ic),
Módulo de Young e Resistência à tração.
Acesso

Ic (%)

A
B
C
D
E
F

58,6
50,0
48,7
64,4
58,8
59,2

Módulo de
Young (GPa)
41,59 (±10,04)
25,71 (±10,31)
15,42 (±7,55)
37,94 (±16,18)
37,39 (±23,75)
52,12 (±22,90)

Resistência à
Tração (MPa)
683 (±215)
376 (±184)
212 (±176)
574 (±275)
544 (±250)
691 (±336)

A faixa de temperatura de perda de voláteis
encontra-se entre 115 e 155°C. A temperatura de
início de degradação variou de 170 a 230°C, e a
temperatura onset na faixa de 235-285°C. Em
termos de estabilidade térmica, foram observados
valores levemente superiores no cultivar E. Existe
uma tendência de aumento nas temperaturas de
início de degradação com o aumento da
cristalinidade. Os cultivares E e F se mostraram
mais estáveis termicamente. As curvas e tabela com
valores da análise termogravimétrica não foram
apresentados por limitações de espaço.

M ateriais e métodos

Intensity (a.u.)

Para este estudo, foram utilizadas seis variedades de
fibras de abacaxi, denominadas A, B, C, D, E e F.
Os ensaios de tração foram adaptados da norma
ASTM D3379 [10], utilizando Emic DL 3000, a
uma velocidade de 5 mm min-1.
A termogravimetria foi realizada no equipamento
TGA Q500, marca TA Instruments, em uma faixa
de temperatura de 30 a 600°C, a razões de
aquecimento de 10, 20, 30 e 50ºC min-1, sob
atmosfera oxidativa (ar sintético).
O estudo cristalográfico por difração de raios-X se
deu com um difratômetro Shimadzu, modelo XRD
600 com radiação Cu-.Į GH FRPSULPHQWR GH RQGD
de 1,54x10-10 m. As condições de medida foram:
30kV, 30mA e 2ºmin-1, de 5 a 40°. As curvas
deconvoluídas foram analisadas para o cálculo do
índice de cristalinidade de cada cultivar: Ic(%) = (1Aa/At)*100, onde Aa é a área do difratograma
correspondente à região amorfa e At corresponde à
área somada de todos os picos da curva.
As fibras foram analisadas quanto à morfologia
através de microscopia eletrônica de varredura,
utilizando equipamento JEOL, modelo JSM 6510,
com energia de excitação de 2.5 kV. As fibras
foram metalizadas com ouro.
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Fig. 1 Difratogramas de raios X das seis fibras de
abacaxi estudadas.

Resultados e discussão

Os difratogramas de raios-X foram similares para
todas as variedades estudadas, apresentando picos
típicos da celulose tipo I (nativa) (Fig. 1). Os índices
de cristalinidades ficaram entre 49 e 64% (Tabela
1). Valores superiores de cristalinidade são
associados a maiores teores de celulose, e foram
observados nos cultivares A, D, E e F. Tais valores
são intimamente ligados às propriedades mecânicas
observadas.

As fibras mostraram valores de módulo elástico em
tração e resistência mecânica na faixa de 15 a 53
GPa e de 210 a 695 MPa (Tabela 1),
respectivamente. Em geral, observou-se grande
variabilidade nas propriedades devido ao fato de as
fibras serem materiais naturais, sem qualquer
processamento ou beneficiamento anterior. Todos
os cultivares apresentaram propriedades mecânicas
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Através da análise por MEV, foi possível observar
em todas as variedades de fibras, as células
superficiais do parênquima, bem como as fibrilas,
ou sub-unidades das fibras, as quais são compostas
basicamente por celulose e são responsáveis pelas
propriedades mecânicas das fibras (Fig. 2). Em
todos os acessos foi observada grande presença de
material proveniente da mucilagem (polpa e camada
externa das folhas) e material cementante,
predominantemente composto por lignina e
hemicelulose, além de ceras, gorduras, impurezas e
outros componentes. Isso ocorreu devido ao fato de
que as fibras não foram submetidas a tratamentos
químicos ou de limpeza anteriores às análises.

seis PALF atendem requisitos para serem utilizados
como reforço fibroso nesses compósitos. As
propriedades mecânicas apresentaram relação direta
com a cristalinidade; como existe uma tendência de
aumento nas temperaturas de início de degradação
com o aumento da cristalinidade. Os seis PALF
tiveram temperatura limite de degradação (onset) de
235 a 285°C alcançando valores satisfatórios quanto
utilização como reforço em matrizes poliméricas
que possam ser processadas nessa faixa de
temperatura.
As fotomicrografias obtidas indicaram a presença de
material envoltório oriundo das folhas e impurezas
em diferentes quantidades, remanescentes do
processo manual de obtenção da fibra. Os diferentes
tipos de fibras mostraram susceptibilidades distintas
à separação entre as fibrilas. Foram identificados
dois tipos de fibrilas para os acessos, com aspectos
tubulares e achatados, podendo haver influências
dessa morfologia na interação reforço-matriz.
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As fibras do cultivar A apresentaram os feixes de
fibras mais coesos e regulares dentre os seis
acessos, e poucas fibrilas foram observadas
isoladamente, já que as fibras mantiveram maior
integridade após o desfibramento e o corte. Quanto
às características das fibrilas dos seis acessos, foi
percebida uma morfologia superficial regular e lisa.
As fibras A, B, D e E, apresentam uma seção
variando de cilíndrico para retangular/achatada para
as fibrilas. As variedades F e C apresentaram um
perfil com seção retangular/achatada com
morfologia assemelhada a dois microtúbulos
unidos.

Conclusões
Seis PALF de acessos do BAG foram caracterizados
e avaliados comparativamente quanto ao potencial
de utilização como reforçamento mecânico em
compósitos poliméricos.
As propriedades de resistência à tração, juntamente
com análise termogravimétrica, indicaram que os
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Resumo
Neste trabalho, nanopartículas de N,N,N-trimetilquitosana e tripolifosfato foram
preparadas e incorporadas em filme de hidroxipropil metilcelulose (HPMC) em
diferentes razões. Os filmes foram caracterizados por Análise Termogravimétrica (TG),
Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) e Análise Mecânica Dinâmica (DMA).
Valores típicos foram: tensão de ruptura: ~60 MPa x ~30 MPa) e elongamento (~3% x
~13%) para HPMC com NP x HPMC pura. Valores de temperatura de transição vítrea
foram 158,37oC (HPMC com NP) e 156,35oC (HPMC pura).
Palavras-chave: Filmes comestíveis, propriedades mecânicas, termogravimetria, nanopartículas

quitosana para formação de nanocompósito têm
gerado dados promissores.
No presente trabalho, foram determinadas as
propriedades termomecânicas de nanocompósitos de
HPMC
com
nanopartículas
de
N,N,Ntrimetilquitosana (TMC).

Introdução
Os polissacarídeos são uma alternativa promissora
ao mercado de embalagens e filmes comestíveis
devido a sua biodegradabilidade e vêm trazendo
bons resultados às demandas do mercado atual. No
entanto, comparados aos filmes sintéticos, um dos
desafios é melhorar suas propriedades mecânicas e
diminuir sua hidrofilicidade. Ao mesmo tempo em
que filmes de polissacarídeos podem ter alta
permeabilidade ao vapor de água, interferindo na
qualidade do produto, a água atua também como
plastificante que interfere grandemente nas
propriedades mecânicas dos filmes. Geralmente,
modificações por crosslinking e derivatização dos
polímeros naturais aumentam suas aplicações.
Recentemente, nanocompósitos de polissacarídeos
têm fornecido dados promissores [1].
A combinação dos polissacarídeos hidroxipropil
metilcelulose (HPMC) e nanopartículas (NP) de

M ateriais e métodos
Síntese das nanopartículas de TMC-TPP
A TMC foi obtida pela metilação da quitosana com
dimetilsulfato a 70ºC. A seqüência de reação
consiste em agitar uma suspensão de 1,0 g de
quitosana (0,005 mol) em 16 mL de dimetilsulfato e
4 mL de água deionizada em meio básico. Detalhes
do processo de metilação e da caracterização de
derivativos estão disponíveis na literatura [2,3]. As
nanopartículas foram obtidas pelo procedimento
relatado por Moura et al. [4]. O processo consiste
em uma adição contínua de sódio TPP (a uma taxa
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Preparação dos nanocompósitos por casting
A solução de HPMC foi preparada dissolvendo 3 g
de HPMC em 100 mL de água destilada sob
agitação magnética por 12 h. A esta solução
filmogênica, a suspenção de NPs TMC-TPP
preparada no item anterior foi adicionada sob
agitação contínua. Após, os frascos foram deixados
em repouso por 6 h. para desgaseificar e prevenir a
formação de microbolhas nos filmes. As soluções
foram então vertidas sobre uma placa de vidro (30 x
30 cm), vedada com Mylar (película de poliéster,
DuPont, Hopewell, Virgínia, E.U.A.) para a
formação do filme por casting. Após a secagem, a
película Mylar foi removida e os fimes
condicionados em sacos plásticos em condições
ambiente: 23oC e 30% UR.
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de 1 mL/min) em solução aquosa TMC. O processo
ocorre à temperatura ambiente utilizando um
homogeneizador (PT Polytron 3000 - Brinkmann) a
6000 rpm.
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Figura 1. Curvas TG para as amostras de HPMC
pura e HPMC contendo nanopartículas de TMCTPP.
Os dados de DSC revelam que na primeira
varredura de temperatura ocorre acomodação das
cadeias poliméricas, gerando picos que não se
repetem da segunda varredura de temperatura (Fig.
2). A análise revela também que a adição de NP
aumentou a temperatura de transição vítrea
(158,37oC), envolvendo mais calor (0,03280W/g)
quando comparado à amostra de HPMC pura
(156,35oC; 0,02890W/g). A curva de DSC mostra
também outras transições em cerca de -25 e 40oC
referentes a outros tipos de transição que foram
visualizadas melhor na análise DMA a seguir.

Caracterização dos nanocompósitos
A Análise Termogravimétrica (TGA) foi realizada
em um equipamento TGA500 da TA Instruments (7
mg de amostra, atmosfera de nitrogênio, fluxo de 60
mL / min). A Calorimetria Exploratória Diferencial
(DSC) foi realizada em um equipamento DSC Q100
da TA Instruments (7 mg de amostra, atmosfera de
nitrogênio, fluxo de 60 mL / min). A Análise
Mecânica Dinâmica (DMA) foi realizada em um
equipamento DMA 2930 da TA Instruments (corpo
de prova: 55 x 5 x 0.03mm, modo: tensão em filme,
taxa de aquecimento: 5ºC / mim, amplitude: 20Pm e
frequência: 5 Hz).

0.1
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Resultados e discussão
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As curvas TG das amostras de HPMC pura e HPMC
com NP mostram (Fig. 1) que a temperatura de
máxima degradação praticamente não sofreu
variação, ficando respectivamente em 352,13 e
352,10oC. Já, a temperatura em que ocorre 10% de
perda de massa (T10%) teve diferenças significativas,
ficando em 319,60 oC para a amostra com NP e
324,85oC para a amostra de HPMC pura. Desta
forma, a adição de NP tornou o filme de HPMC um
pouco menos estável quanto à temperatura de
degradação.
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Figura 2. Curvas DSC para as amostras de HPMC
pura e HPMC contendo nanopartículas de TMCTPP.
A análise de DMA mostrou que os filmes de HPMC
com NP incorporadas são mais resistentes,
apresentando maiores valores de tensão de ruptura
(~60 MPa x ~30 MPa) e menor elongamento (~3% x
~13%), (Fig. 3). De fato, as NPs aumentam a
interação entre as cadeias, conferindo maior
resistência mecânica ao filme.
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contudo com valores bem diferentes aos encontrado
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Figura 3. Curvas típicas de DMA (tensão x
deformação) para as amostras de HPMC pura e
HPMC contendo nanopartículas de TMC-TPP.
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A varredura dinâmica da temperatura (Fig. 4)
confirmou a posição da temperatura de transição
vítrea detectada inicialmente na análise DSC. Isto é
confirmado pelo decaimento de cerca de 3 ordens
de grandeza na escala do storage modulus em que o
filme passa do estado vítreo para o estado
borrachoso. Os valores foram 169,09oC para o filme
de HPMC puro e 168,31oC para o filme de HPMC
incorporado com NP, de acordo com a curva Tan
delta. Os valores estão muitos próximos entre si o
que previne de elaborarmos alguma explicação para
esta diferença.
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A análise térmica mostrou que a incorporação de NP
à matriz polimérica de HPMC influenciou as sua
propriedades. As maiores diferenças foram quanto à
resistência mecânica e aos valores da temperatura de
transição vítrea. Assim, a incorporação de NP de
TMC-TPP para liberação controlada de substância é
plausível.
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Figura 4. Curvas típicas de DMA (dinâmica:
5ºC/mim, amplitude: 20Pm e frequência: 5 Hz) para
filmes de HPMC pura e HPMC contendo
nanopartículas de TMC-TPP.
Comparando-se estes valores com os valores de
transição vítrea pela análise DSC, a diferença de
cerca de 10oC é perfeitamente aceitável, visto que
são técnicas com diferentes princípios de análise. A
curva de tan delta mostra também outras transições
secundárias, conforme visto na análise DMA,
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Resumo
Neste trabalho foram desenvolvidas novas estratégias de preparação de nanocompósitos
esfoliados baseados em amido termoplástico (ATP) e nanoargila cloisita-Na+ a partir da
combinação dos métodos de intercalação em solução e processamento no estado
fundido. A eficiência da metodologia de preparação dos nanocompósitos foi constatada
por meio de análises de difração de raios-X (DRX). Sendo que a partir dessas mesmas
análises foi possível modelar um mecanismo de nanodispersão da argila cloisita-Na+ em
cadeias de amido termoplasticizados utilizando glicerol.
Palavras-chave: intercalação em solução; amido termoplástico; argila cloisita; propriedades estruturais;
DRX.
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biodegradáveis a base de amido termoplástico
(ATP) tem se mostrado uma alternativa atrativa
[3,4]. Para que o amido natural adquira a
característica de ATP é necessário que ocorra a
desestruturação granular do amido com a
conseqüente formação de uma fase contínua e isso é
conseguido através de uma combinação de energia
mecânica, térmica e plastificante.

Introdução
Materiais poliméricos oriundos de fontes
renováveis vêm recebendo crescente atenção nas
últimas décadas devido principalmente a dois
importantes fatores: (1) preocupações ambientais e
(2) a constatação de que os recursos petrolíferos
mundiais são finitos [1]. Recentemente, a
preocupação mundial em relação à substituição de
materiais poliméricos utilizados como single-use
(como embalagens, sacolas comerciais e copos
descartáveis)
por
materiais
poliméricos
biodegradáveis tem se tornado uma importante
vertente no campo industrial [2]. Nesse sentido, as
pesquisas relacionadas com o desenvolvimento e
melhoramento das propriedades de nanocompósitos

Nanocompósitos são todos os sistemas
compósitos cujas interfaces estão em escala
nanométrica.
Pode-se
considerar
que
nanocompósitos em geral maximizam as
propriedades
conjugadas
de
compósitos
convencionais, o que tem motivado o grande
interesse tecnológico recente na área. Mais
especificamente, sistemas polímero-argila têm sido
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extensamente investigados. Por exemplo, Park e
colaboladores [5] mostraram o ganho de até 50%
nos valores de propriedade mecânica através da
adição da argila cloisita em filmes de ATP obtidos a
partir de processamento no estado fundido. Os
autores observaram também que tal ganho é
dependente da dispersão da argila na matriz, onde a
dispersão está relacionada com a hidrofilicidade e as
interações entre camadas de silicato-ATP.

amostras processadas utilizando o passo adicional
de processamento no estado fundido, as etapas de
intercalação e esfoliação da argila na matriz de ATP
se mostraram mais eficiente. Indicando que o
processo de cisalhamento provocado pelo
misturador intensivo Haake é um fator decisivo para
a eficiência dessa metodologia.
* d001 = 1,14 nm

* d001 = 1,14 nm

+

cloisita-Na

Este trabalho teve como objetivo principal
caracterizar
as
propriedades
estruturais
nanocompósitos baseados em ATP e nanoargila
cloisita-Na+ a partir de uma simples e inovadora
metodologia baseada na combinação de métodos
utilizados em processamento de materiais.

cloisita-Na

ATP

Intensidade (u.a.)

Intensidade (u.a.)
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Materiais e métodos
+
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* d001 = 1,70 nm

* d 001 = 1,78 nm

ATP - 5% cloisita-Na

* 0,74 nm

Os nanocompósitos foram obtidos a partir
combinação dos métodos de intercalação em
solução e processamento no estado fundido
utilizando um misturador interno acoplado a um
reômetro de torque Haake Rheomix controlando a
temperatura, velocidade de rotação dos rotores e
tempo de mistura.
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Fig. 1: Difratogramas de raios-X da argila cloisitaNa+, ATP e ATP nanocompósitos após o método de
síntese de intercalação em solução (a) e após a
combinação dos métodos de intercalação em
solução e processamento no estado fundido (b).

As propriedades estruturais foram analisadas
utilizando a técnica de difração de raios-X (DRX)
utilizando um difratômetro Rigaku modelo D/Max
2500 PC operando com voltagem de aceleração do
tubo de emissão de 40 kV, corrente de 150 mA e
radiação Cu K!.

(1)

O difratograma de raios-X da argila mostrou um
intenso pico em 2 " = 7,80º correspondendo a uma
distância interlamelar d001 = 1,14 nm. Esse resultado
está coerente com os resultados apresentados na
literatura [6]. Pode-se observar ainda, que os picos
de difração na região de 2 " = 3-30º referentes ao
amido das amostras de ATP e ATP nanocompósitos
são de baixa intensidade devido ao caráter amorfo
do amido.

onde " = ângulo de incidência; n = ordem de
reflexão e # = comprimento de onda da radiação
incidente (# = 0,154 nm).

Foi observado para todos os nanocompósitos
obtidos, utilizando apenas o método de intercalação
em solução, picos característicos de difração da
argila na região de 2 " = 3-12º, Fig. 1a.

As distâncias interlamelares ou distâncias
interplanares basais (d001) das amostras foram
calculadas a partir dos respectivos picos de
difrações e empregando a lei de Bragg, Equação 1:

n# = 2d 001sen"

Por outro lado, não foram observados picos na
região entre 2 " = 3-12º para os nanocompósitos
obtidos utilizando a combinação de ambos os
métodos (Fig. 1b) contendo 1 ou 2 % de argila. Isso
indica boa nanodispersão (intercalação) e esfoliação
das plaquetas de argila, ou seja, ocorre a completa
separação das plaquetas umas das outras e completa
dispersão das mesmas na matriz de ATP.

Resultados e discussão
Na Fig. 1 são mostrados os difratogramas de
raios-X da argila montimorolonita cloisita-Na+ e
nanocompósitos a base de cloisita-Na+ preparados
com diferentes teores de argila (1-5%) após o
método de síntese de intercalação em solução (Fig.
1a) e após a combinação dos métodos de
intercalação em solução e processamento no estado
fundido (Fig. 1b). Pode-se observar que nas

Por outro lado, nos nanocompósitos contendo 3
e 5% de argila (Fig. 1b) foram observados picos de
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difração em 2 ! = 4,86º (d001 = 1,82 nm) e 2 ! =
4,96º (d001 = 1,78 nm), respectivamente. Isto indica
a intercalação das cadeias de ATP nas galerias da
argila cloisita-Na+. Entretanto, nessas condições de
síntese o grau de esfoliação não foi muito eficiente.
Os picos de difração podem estar relacionados com
a alta quantidade de argila presente nos
nanocompósitos, o que pode ocasionar a formação
de agregados de argila. Porém, de acordo com a
baixa intensidade dos mesmos a quantidade de
agregados deve ser bastante pequena.

efetividade dessa técnica foi avaliada por meio de
medidas de difração de raios-X. Onde foi concluído
que o grau de esfoliação da argila é altamente
dependente da quantidade de argila. Dessa forma, o
desenvolvimento de nanocompósitos, com grau de
nanodispersão controlado, utilizando metodologias
simples e reprodutivas é altamente desejável no
campo industrial.

Em adição, o deslocamento dos picos de
difração desses nanocompósitos (para valores
menores de 2 ! e valores maiores de d001) em
relação ao pico de difração da argila confirma que
uma fração de argila não foi totalmente esfoliada na
matriz polimérica. Esse deslocamento indica ainda,
que as galerias da argila se expandiram, e que essa
expansão pode estar relacionada também com a
intercalação de oligômeros ou cadeias de amido
com baixo peso molecular [7]. A partir dessa
importante conclusão, foi proposto na Fig. 2 um
possível mecanismo de intercalação de cadeias e
segmentos de amido nas galerias de argila. Note o
incremento da distância interlamelar d001 da argila
após o processo de intercalação.
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Fig. 2: Um dos possíveis mecanismos de
intercalação de moléculas de amido nas galerias da
argila cloisita-Na+.

Conclusões
Foi desenvolvida uma nova metodologia de
preparação de nanocompósitos de ATP e argila. A
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Resumo
Neste trabalho foi realizada a caracterização térmica, utilizando a técnica termoanalítica
de calorimetria exploratória diferencial (DSC), de nanocompósitos obtidos a

partir de amido termoplástico (ATP) e argila laponita. As propriedades de
processamento foram utilizadas para comprovar a efetividade da metodologia de
síntese empregada. Os resultados de DSC indicaram que a presença da argila
laponita favoreceu a formação de cristais maiores na matriz de ATP; visto que
ambos os parâmetros térmicos Tm e !Hm aumentaram.
Palavras-chave: nanocompósitos esfoliados; DSC; processamento Haake; entalpia de fusão.

Publicações relacionadas
Fauze A. Aouada, Luiz H. C. Mattoso, Elson Longo. A simple procedure for the preparation of laponite and
thermoplastic starch nanocomposites: Structural, mechanical, and thermal characterizations. Journal of
Thermoplastic Composite, 2012, In Press.

exploratória diferencial (DSC) e termogravimetria
(TG) são as técnicas mais utilizadas para
caracterizações de materiais poliméricos, híbridos,
compósitos e nanocompósitos [2-4].

Introdução
A análise térmica é definida como “um grupo
de técnicas por meio das quais uma propriedade
física de uma substância e/ou de seus produtos de
reação é medida em função da temperatura,
enquanto essa substância é submetida a uma
programação controlada de temperatura e sob uma
atmosfera específica [1]. Esta definição implica que
três critérios devem ser satisfeitos para que uma
técnica térmica seja considerada termoanalítica: a)
uma propriedade física deve ser medida; b) a
medida deve ser expressa direta ou indiretamente
em função da temperatura; c) a medida deve ser
executada sob um programa controlado de
temperatura.

O processo de termoplastificação do amido
envolve a completa ou parcial destruição da ordem
cristalina devido ao inchamento e posterior
desestruturação de seus grânulos. Geralmente, essas
condições são atingidas em altas temperaturas,
utilizando cisalhamento mecânico e na presença de
plasticizante. O processo de desestruturação é
usualmente acompanhado pela variação das
propriedades reológicas e pode ser monitorado pela
evolução do torque durante o processo de misturas
em equipamento adequado, por exemplo, em um
misturador do tipo Haake [5].

Dentre as técnicas termoanalíticas pertencentes
às análises térmicas, as técnicas de calorimetria

Este trabalho teve como objetivo principal
comprovar a melhoria das propriedades térmicas de
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filmes de amido termoplástico (ATP) pela
incorporação de argila laponita. As propriedades de
processamento dos nanocompósitos foram obtidas
após o processamento em um misturador intensivo
tipo Haake.

fundido) é necessária para que ocorra a completa
destruição, plastificação, e homogeneização da
estrutura granular do amido. Portanto, a partir dessas
análises comprovou-se a eficiência dessa
metodologia de síntese de nanocompósitos. Além
disso, resultados de DRX e MEV-FEG previamente
publicados pelo nosso grupo de pesquisa [6]
corroboram com essa afirmação.

Materiais e métodos
Os nanocompósitos foram obtidos a partir de
uma inovadora metodologia baseada na combinação
dos métodos de intercalação em solução e
processamento no estado fundido utilizando um
misturador interno acoplado a um reômetro de
torque Haake Rheomix. Nesta última etapa de
síntese, os parâmetros temperatura, velocidade de
rotação dos rotores e tempo de mistura foram
controlados. Os parâmetros foram fixados a partir
da otimização por planejamento fatorial do sistema.

25

Torque (Nm)

20
ATP_3% laponita

15

ATP_2% laponita
ATP_1% laponita

10

ATP

5

As análises de DSC foram realizadas em um
equipamento DSC TA Instruments modelo Q100.
Aproximadamente 6 mg de amostra foi
acuradamente pesada em um porta amostra de
alumínio, sendo o mesmo prensado e alocado no
equipamento. A faixa de temperatura utilizada foi
de - 80 ºC até 240 ºC. Os parâmetros utilizados
foram razão de aquecimento e fluxo de nitrogênio
iguais a 10 °C min-1 e 60 mL min-1,
respectivamente.

ATP_5% laponita

0
0

4

8

12

16

20

Tempo (min)

Fig. 1: Curva de torque em função do tempo de
processamento para a mistura contendo amido,
glicerol com diferentes teores de argila laponita.
As curvas de DSC realizadas para os
nanocompósitos contendo argila laponita são
mostradas na Fig. 2. Observou-se que todos os
nanocompósitos sintetizados apresentaram evento
endotérmico na faixa de 100-200ºC, sendo os
mesmos característicos de sistemas poliméricos
semicristalinos. Observou-se ainda que a
temperatura de fusão, denominada como
temperatura de fusão cristalina (Tm), aumentou com
a adição da argila, Tab. 1.

Resultados e discussão
Na Fig.1 são apresentadas às curvas de torque
em função do tempo para a mistura contendo amido,
glicerol e quantidades variáveis de argila laponita.
Nota-se que os valores de torque para a amostra
ATP (sem argila) decresceram até sua estabilização
em torno de 2 minutos. A partir desse tempo de
processamento, seus valores de torque praticamente
não sofrem mais variação em função do tempo de
processamento. Portanto, o compósito ATP não
apresenta o estágio de termoplastificação, indicando
que esse estágio foi alcançado na primeira etapa de
síntese, ou seja, na intercalação em solução.

Fluxo de calor (W/g)

ATP

Por outro lado, as curvas de torques dos
nanocompósitos (ATP + argila laponita) apresentam
diferentes comportamentos. Os valores de torques
aumentam após 2 minutos e esse incremento ocorre
até 12-16 minutos de processamento, dependendo
da concentração de laponita na matriz polimérica
[6]. Esses resultados indicam aumento constante da
viscosidade, provavelmente devido à ruptura das
estruturas granulares do amido [7]. Indicando que a
segunda etapa de síntese (processamento no estado

ATP_2% laponita

ATP_3% laponita
ATP_5% laponita
laponita

Endotérmico

-100

-50

0

50

100

150

200

250

Temperatura (°C)

Fig. 2: Curvas de DSC apresentando o
comportamento térmico da argila laponita, ATP e
nanocompósitos de ATP e argila.
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3.

Tab. 1: Valores de !Hm para as amostras de ATP e
nanocompósitos de ATP obtidos com diferentes
teores de argila laponita.

4.

Nanocompósitos

Tm (ºC)

!Hm (J g-1)

ATP

134,9

199,3

5.

ATP_2% laponita

150,3

237.2

6.

ATP_3% laponita

142,8

223.8

ATP_5% laponita

141,0

243.6

7.

J.L. de la Fuente; M. Ruiz-Bermejo; C. MenorSalván; S. Osuna-Esteban Polym. Degrad. Stabil.
2011, 96, 943.
D. Kumar; I.P.S. Kapoor; G. Singh; N. Goel; U.P.
Singh Solid State Sci. 2012, 12¸495.
F. Xie; P.J. Halley; L. Avérous Prog. Polym. Sci.
2012, 37, 595.
F.A. Aouada; L.H.C. Mattoso; E. Longo J.
Thermoplast. Compos. Mater. 2012, In Press.
F.F. Lima; C.T. Andrade Ultrason. Sonochem. 2010,
17, 637.

A partir da área total do pico relacionada com a
Tm, calculou-se a quantidade de calor necessário
(entalpia de fusão ou calor de fusão - !Hm) para
provocar tal evento. Os valores de !Hm para os
diferentes nanocompósitos são mostrados na Tab. 1.
Após análise da Tab. 1, verificou-se que o
aumento do teor de argila laponita provocou um
aumento considerável nos valores de !Hm. Isso é
um indício, que a presença da argila laponita
favorece a formação de cristais maiores na matriz
de ATP; visto que ambos os parâmetros térmicos Tm
e !Hm aumentaram.

Conclusões
A eficiência dessa nova metodologia de
preparação de nanocompósitos de ATP-argila
laponita foi comprovada por meio de análise das
propriedades reológicas obtidas no misturador
Haake. A presença de argila aumentou a
estabilidade térmica da matriz de ATP devido
principalmente ao satisfatório grau de esfoliação das
camadas de silicatos do material inorgânico argila
laponita na matriz de ATP. Além disso, uma vez
que ambos os parâmetros térmicos Tm e !Hm
aumentaram com o teor de argila, conclui-se que a
formação de cristais maiores na matriz de ATP foi
favorecida.
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Resumo
Neste trabalho foi investigado o efeito da adição argila laponita na estabilidade térmica
de nanocompósitos baseados em amido termoplástico (ATP). Para isso, foram
calculados os valores de temperatura de degradação (Td i) e energia envolvida na
decomposição das amostras por meio da técnica termogravimétrica TG. Os resultados
indicaram aumento de aproximadamente 25 ºC na Td i quando a argila laponita foi
incorporada. Uma vez que a temperatura utilizada no processamento de materiais é uma
etapa crítica, esse incremento térmico pode ser muito atrativo para a área industrial.
Palavras-chave: argila laponita; amido termoplástico; estabilidade térmica; TGA; energia de
decomposição.
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temperatura ou do tempo. Dessa forma,
independentemente do caso, a curva resultante é a
derivada primeira da curva TG [1].

Introdução
Na termogravimetria (TG), o parâmetro medido
é a massa, isto é, detecta-se, utilizando uma
termobalança, o ganho ou perda de massa que
ocorre na amostra em função de uma variação de
temperatura, ou tempo, (a temperatura constante).
Na termogravimetria derivada (DTG), as curvas são
registradas a partir das curvas TG e correspondem à
derivada primeira da variação de massa em relação
ao tempo, que é registrada em função da
temperatura ou do tempo; ou ainda, à derivada
primeira da variação de massa em relação à
temperatura que é registrada em função da

Por meio de técnicas termogravimétricas é
possível conhecer as alterações que o aquecimento
pode provocar na massa das substâncias, permitindo
estabelecer a faixa de temperatura em que elas
adquirem composição química, fixa, definida e
constante, a temperatura em que começam a se
decompor, acompanhar o andamento de reações de
desidratação, oxidação, combustão, etc [2].
Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito
da incorporação da argila laponita na estabilidade
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térmica dos nanocompósitos de amido termoplástico
(ATP) por meio de medidas termogravimétricas TG.
Visto que esse parâmetro é extremamente
importante quando se visa o processamento
industrial de termoplásticos.

100

laponita

Massa (%)

80

Materiais e métodos

60

ATP_5 % laponita
ATP_3 % laponita
ATP_2 % laponita
ATP_1 % laponita
ATP
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Os detalhes experimentais da síntese dos
nanocompósitos estudados aqui foram recentemente
publicados [3]. Em síntese, os nanocompósitos
baseados em ATP contendo diferentes teores de
argila laponita foram sintetizados a partir da
combinação das seguintes técnicas de preparação de
nanocompósitos: 1) intercalação em solução e 2)
processamento no estado fundido utilizando um
misturador intensivo.

0
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(b)

As
análises
termogravimétricas
(termogravimetria) foram realizadas em um
equipamento TGA TA Instruments modelo Q-500.
Aproximadamente 7 mg de amostra foi depositada
em um porta amostra de platina e aquecidas
utilizando uma taxa de aquecimento de 10 ºC min-1,
a uma vazão controlada de N2 de 60 mL min-1.

ATP
ATP_1% laponita
ATP_2% laponita
ATP_3% laponita
ATP_5% laponita
laponita

0

A energia envolvida na decomposição (Et) das
amostras foi calculada a partir das curvas de TG
utilizando o método de integral adaptado de
Horowitz e colaboladores [4], como mostrado na
Equação (1):
E"
ln[ln(1 ! #) ] = t2
RT ini

(a)

100

200

300
400
500
Temperatura (°C)

600

700

Fig. 1: Curvas (a) TG e (b) DTG obtidas utilizando
taxa de aquecimento de 10 ºC min-1, vazão de
nitrogênio de 60 mL min-1.
Pode-se observar na Tab. 1, que ao adicionar
argila, a temperatura inicial de degradação
(temperatura onset ou Td i) da matriz de ATP
aumentou de 175 ºC para aproximadamente 200 ºC.
Portanto, a presença de argila aumentou a
estabilidade térmica da matriz de ATP.
Comportamento similar foi observado no trabalho
desenvolvido por Ning e colaboladores [5], onde os
autores atribuíram essa taxa extra de energia para
romper às intensas interações existentes entre a
matriz de ATP-folhas de argila.

!1

(1)

onde # é a fração decomposta, Tini é a temperatura
inicial de decomposição, " is T – Tini, e R é a
constante universal dos gases.

Resultados e discussão

Adicionalmente, as estruturas esfoliadas da
argila podem prevenir a plastificação, migração e
evaporação de moléculas de água e agente
plastificador. A presença da argila também pode
blindar a exposição de grupamentos hidroxilas
presentes na estrutura do amido, o que pode retardar
sua decomposição (despolimerização) térmica.

A termogravimetria é uma convencional e
poderosa técnica de análise térmica e vem sendo
empregada para estudar a estabilidade térmica de
nanocompósitos.
Na Fig. 1 são apresentadas curvas TG e DTG
para os nanocompósitos baseados em ATP e argila
laponita obtidos com diferentes teores de argila. A
curva de DTG é muito útil nos casos em que o
registro de TG apresenta sobreposições decorrentes
do tipo de amostra ou mesmo das condições
experimentais [1].

A Tab. 1 mostra ainda uma pequena diminuição
da temperatura máxima de degradação (Td m)
quando aumenta-se a concentração de argila. De
acordo com Baniasadi e colaboladores [6], alguns
fatores podem contribuir para esse efeito. Primeiro,
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as estruturas formadas por camadas de silicato
poderiam sustentar o calor acumulado e acelerar o
processo de degradação. Segundo, a própria argila
também pode catalisar a degradação de matrizes
poliméricas. Assim, a argila pode ter dois efeitos
opostos
na
estabilidade
térmica
dos
nanocompósitos: um efeito de barreira, que
contribui para aumentar a estabilidade térmica e um
efeito catalisador que pode ajudar o processo de
degradação e declínio da estabilidade térmica.

-1

ln [ ln (1 - !) ]
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ATP_3% laponita

-1.55
-1.60

Tab. 1: Parâmetros de estabilidade térmica obtidos a
partir das análises de TG.
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Fig. 2: Plots de ln [ln (1 - !)-1] vs " utilizados para a
obtenção dos valores de Et para os nanocompósitos
de ATP e argila laponita.

Conclusões
Os resultados de termogravimetria mostraram
que a adição de argila laponita aumentou a
temperatura inicial de degradação da matriz de ATP
de 175 ºC para aproximadamente 200 ºC e
consequentemente sua estabilidade térmica.
Portanto, a adição de argila laponita na matriz de
ATP não seria um empecilho, do ponto de vista
térmico, para o processamento desse material
visando sua aplicação como embalagem.

A energia envolvida na decomposição (Et),
calculada a partir da inclinação das curvas obtidas
ln [ln (1 - !)-1] vs " (Fig. 2), confirmou o aumento
na estabilidade térmica dos nanocompósitos pela
adição de argila laponita. Visto que, todos os
valores de Et dos nanocompósitos foram maiores
que a energia Et obtida para o compósito de ATP,
Tab. 1.
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Em outro trabalho descrito por Wang e
colaboladores [7], o aumento da estabilidade
térmica de nanocompósitos de ATP obtidos a partir
de processamento no estado fundido foi atribuído ao
alto grau de intercalação e esfoliação de argilaamido. Adicionalmente, comparado com materiais
orgânicos, materiais inorgânicos apresentam melhor
estabilidade térmica devido às suas configurações
estruturais e fortes ligações inter- e intramolecular.
Portanto, a introdução de partículas inorgânicas tem
a potencialidade de melhorar a estabilidade térmica
de matrizes poliméricas.
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Resumo
Nanopartículas de TiO2 com predominância da fase rutilo e diâmetros na faixa de 40 a 100 nm foram
sintetizadas através do método hidrotérmico em pH zero. Estas foram caracterizadas e incorporadas ao PVA.
Os nanocompósitos de PVA/TiO2 rutilo foram eletrofiados e caracterizados por Microscopia Eletrônica de
Varredura (MEV), Difração de Raios-X (DRX) e Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). Os
resultados obtidos mostraram que a incorporação das nanopartículas de TiO2 não mudaram a morfologia das
fibras de PVA puro.
Palavras-chave: método hidrotérmico, nanopartículas de TiO2 rutilo, poli(álcool vinílico) (PVA),
nanocompósitos, eletrofiação, nanofibras

Publicações relacionadas
-R. G. F. Costa; C. Ribeiro; L. H. C. Mattoso in International Conference on Food and Agriculture
Applications of Nanotechnologies, São Pedro ± S.P. ± Brazil, 2010, 87.
principalmente, a sua capacidade de absorver a luz
UV [5-7]. Esta última propriedade pode proteger ou
diminuir a degradação dos polímeros pela luz solar.
Neste trabalho foram preparados e
caracterizados nanocompósitos de PVA carregados
com nanopartículas de TiO2. Estas nanopartículas
foram sintetizadas através do método hidrotérmico
em pH zero com o objetivo de se obter a
predominância da fase rutilo.

Introdução
Os polímeros eletrofiados têm sido
estudados por vários autores [1-3]. Em artigo de
revisão publicado pelo nosso grupo de pesquisa [4],
foram apresentadas as várias aplicações desses
materiais, como por exemplo, em blendas, sensores,
catálise, agricultura e nanocompósitos. Dentre os
nanocompósitos, um sistema muito interessante do
ponto de vista tecnológico são os que possuem
como carga as nanopartículas de dióxido de titânio
(TiO2), devido à sua propriedade bactericida e,
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método hidrotérmico em pH zero. A Fig. 1B mostra
a distribuição de tamanho das mesmas
nanopartículas determinada pela técnica de
espalhamento dinâmico da luz (DLS).

M ateriais e métodos
Os materiais utilizados na síntese do
dióxido de titânio através do tratamento
hidrotérmico foram: titânio metálico (Aldrich),
peróxido de hidrogênio (Synth) e hidróxido de
amônio (Chemis). O polímero usado como matriz
polimérica foi o poli(álcool vinílico) (J.T. Baker,
grau de hidrólise 87-89%, massa molar média = 1131 KDa).
As nanopartículas de TiO2 foram
sintetizadas utilizando a metodologia descrita por
Ribeiro et al . [7]. Titânio metálico foi adicionado a
uma mistura de peróxido de hidrogênio e hidróxido
de amônio. Esta mistura foi colocada num banho de
gelo até a completa dissolução do metal. Após essa
dissolução, a solução ficou na geladeira (~12 horas)
obtendo-se uma solução amarela, a qual foi
aquecida até o início de sua ebulição e, em seguida,
colocada num banho de gelo. Este procedimento foi
repetido algumas vezes. A solução, juntamente com
o precipitado, foi congelada e liofilizada. Após a
secagem do precipitado, este foi retirado do balão,
pesado (~0,2 g) e colocado num copo de teflon com
ácido nítrico (2 mol.L-1), obtendo-se uma suspensão
em pH = 0. Esta suspensão foi submetida ao
tratamento hidrotérmico por 2 horas na temperatura
de 200 oC e na pressão de 14 bar.
Após o tratamento, as nanopartículas de
TiO2 foram separadas do sobrenadante através da
centrifugação e liofilização.
Os nanocompósitos de PVA/TiO2 rutilo
foram preparados utilizando-se soluções aquosas de
PVA (18%) (massa seca de PVA/massa de água)
carregado com TiO2 [2]. A viscosidade das soluções
ficou na faixa de 0,20 Pa.s a 0,35 Pa.s e a
condutividade elétrica ficou entre 1,41 mS.cm-1 e
1,59 mS.cm-1. As condições de eletrofiação foram:
0,7 ml.h-1, 200 rpm e 1,4 KV.cm-1.
Os difratogramas de raios X das
nanopartículas de TiO2 e dos nanocompósitos de
PVA/TiO2 rutilo foram obtidos utilizando-se um
equipamento Rigaku modelo D Max 2500 PC
UDGLDomR &X.Į  $V PLFURJUDILDV GH 0(7 IRUDm
obtidas através de um microscópio eletrônico de
transmissão da marca Philips CM 120 operando a
uma voltagem de aceleração de 120 KV. Para as
análises de MEV utilizou-se um microscópio
eletrônico de varredura Leo 440.

A)
+ (110) +(200)
Amostra 3
+(101) +(111) +(211) +(310) +(112)
+(210)
+(220) +(301)

Intensidade (u.a.)

+ Rutilo

Amostra 2

*(112)

* Anatásio
*(101)

10

20

Amostra 1

*(004)
*(103)

30

*(211)
*(200)

40

50

*(204)

60

70

2T (graus)

Número de partículas (%)

B)

40

30

20

10

0
10

100

Diâmetro (nm)

Figura 1 ± A) Difratogramas das três amostras das
nanopartículas de TiO2. B) Distribuição de tamanho das
nanopartículas de TiO2 dispersas em água em pH = 5.6.

Analisando os difratogramas, observa-se a
coexistência das duas fases (anatase (*) e rutilo (+))
[7]. Nota-se também que ao se comparar o pico mais
intenso relativo a cada fase nos três difratogramas,
anatase pico de difração (101) e rutilo pico de
difração (110) [7], observa-se que o pico relativo à
fase rutilo diminui de intensidade enquanto que o da
fase anatase aumenta de intensidade na amostra 3.
Isto indica que nessa amostra a porcentagem de
rutilo na mistura anatase-rutilo diminui, o que foi
confirmado e está apresentado na Tabela 1 [8].
Na Figura 1B pode-se observar que a
distribuição de tamanho das nanopartículas de TiO2
ficou entre 40 nm a 100 nm, como esperado.

Resultados e discussão
A Fig. 1A apresenta os difratogramas de
raios X de três amostras de TiO2 sintetizados pelo
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Tabela 1 ± Porcentagens das fases rutilo e anatase nas
misturas
anatase-rutilo
calculadas
seguindo
a
metodologia de Spurr e Myers [8].

% Anatase
40,7
41,5
48,7

As micrografias obtidas por MEV (Fig. 2a,
2b) das nanofibras mostram uma morfologia
uniforme indicando uma boa distribuição das
nanopartículas de TiO2, o que pode ser observado
mais claramente na imagem de MET (Fig. 2c).

a

* TiO2 anatase

= TiO2 rutilo

c)

Intensidade (u.a.)

Amostra 1
Amostra 2
Amostra 3

% Rutilo
59,3
58,5
51,3

+ PVA

+

=

*

20

25

30

+
*
20

=

25

30

25

30

+
20

35

b)

35

a)

35

2T (graus)

Figura 3 - Difratogramas de raios X das nanofibras:
a)PVA, b)PVA/TiO2 (2,5%) e c) PVA/TiO2 (5%).

b
Conclusões
Nanofibras uniformes de PVA/TiO2 rutilo
com diâmetros na faixa de 100-119 nm foram
preparadas via eletrofiação. A incorporação de
baixas porcentagem das nanopartículas de TiO2 não
impediu a cristalização do polímero e não alterou a
morfologia da fibra de PVA puro.

c

Agradecimentos

Figura 2 ± Micrografias: a) MEV da nanofibra de
PVA/TiO2 (2,5%), b) MEV da nanofibra de PVA/TiO2
(5%), c) MET da nanofibra de PVA/TiO2 (5%).
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Os difratogramas das fibras de PVA e
PVA/TiO2 rutilo estão apresentados nas Figuras
3a,3b,3c, onde observa-se para todas as amostras
que apenas o principal pico do polímero aparece
(Ԧ o) [2,3], evidenciando que a presença das
nanopartículas não impediu que ocorresse a
cristalização do PVA. Para as fibras de PVA/TiO2
rutilo (Fig. 3b, 3c ) nota-se a presença do principal
pico de difração da fase anatase (101) e rutilo (110),
HP Ԧ  o H Ԧ  o [7]. Estes resultados
mostram que nas nanofibras as duas fases de TiO2
também coexistem, corroborando com os
difratogramas das nanopartículas (Fig. 1A).
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Resumo
Nanocompósitos poliméricos biodegradáveis com matriz de poli(ácido lático) ± PLA, e com fase dispersa
de nanofibras de celulose (NFC), extraídas de bagaço de cana-de-açúcar, foram obtidos por mistura em
soluções com composições de 0,5, 1, 1,5, 2 e 2,5% em massa de nanofibras. As propriedades mecânicas
foram investigadas através de ensaios de tração dos filmes. Observou-se que os filmes do nanocompósito
com 1% de NFC apresentaram um significativo aumento na elongação na ruptura em relação ao PLA puro.
Palavras-chave: Nanocompósitos, poli(ácido lático), nanofibras, celulose, bagaço-de-cana.
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pileno (PP), poliestireno (PS), poli(cloreto de vinila)
(PVC), entre outros, os quais são produzidos a partir
de matérias primas obtidas de petróleo [1].
Após sua utilização, grande parte das
embalagens não é reutilizada ou reciclada, sendo
completamente descartada. Porém, os polímeros
usualmente utilizados não são passíveis de
biodegradação e se mantêm intactos quando
descartados, transformando o uso de tais polímeros
em um problema ambiental mundial [1].
Fatores como o descarte excessivo de polímeros
oriundos de embalagens e dificuldades a serem
enfrentadas cada vez mais frequentemente na
produção de polímeros, como seu encarecimento
devido ao aumento do preço do petróleo, decorrente

Introdução
Os polímeros apresentam uma ampla gama de
propriedades físicas e químicas, as quais permitem
que sejam utilizados em diversas aplicações, desde
materiais simples e de baixo custo até materiais
avançados utilizados em aplicações de engenharia
de ponta.
Devido às propriedades que apresentam, como
flexibilidade, transparência, resistência mecânica,
entre outras, aliadas ao baixo custo de produção, faz
com que a indústria de embalagens utilize uma
ampla variedade de polímeros, onde os mais usuais
são poliolefinas, como polietileno (PE) e polipro-
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da diminuição de reservas disponíveis, trazem a
necessidade da pesquisa, desenvolvimento e
utilização de polímeros que sejam obtidos de fontes
renováveis e apresentem as propriedades desejadas,
onde uma das principais é a possibilidade de
biodegradação.
Os polímeros biodegradáveis podem ser obtidos
a partir de fontes naturais, como o poli(ácido lático)
(PLA), ou pela síntese realizada por certas bactérias,
como poliidroxibutirato (PHB), e são definidos
como polímeros que sofrem degradação pela ação
enzimática ou microbiana, resultando em biomassa,
gás carbônico e água [1,2,3].
Apesar de a biodegradação ser uma propriedade
importante, os polímeros biodegradáveis apresentam algumas deficiências, como fragilidade, baixa
resistência térmica, baixa permeabilidade a gases,
baixa viscosidade no estado fundido, entre outras, as
quais resultam em uma restrição para suas aplicações [1].
A fim de melhorar estas propriedades, como
estabilidade térmica, barreira a gases e tempo de
degradação, busca-se a obtenção de nanocompósitos
utilizando o polímero como matriz e fibras naturais
em escala nanométrica dispersas como reforço.
Assim, o objetivo deste trabalho foi a obtenção,
estudo e caracterização das propriedades mecânicas
de nanocompósitos com uma matriz de PLA e
reforço de nanofibras de celulose (NFC) obtidas de
bagaço de cana-de-acúcar, visando a aplicação nas
indústrias alimentícia e de embalagens.

modo a se obter cinco nanocompósitos com composições de 0,5, 1, 1,5, 2 e 2,5% em massa de nanofibras. As misturas foram colocadas em um banho
de ultrassom pelo período de 1h e 30 min para
melhorar a dispersão das nanofibras na solução. Os
filmes de nanocompósitos foram obtidos após a
evaporação do solvente das soluções colocadas em
placa de Petri em capela com exaustão durante 24 h.
(c) Ensaios de Tração: os ensaios de tração foram
realizados em uma Máquina Universal de ensaios
marca Instron; os corpos de prova dos filmes foram
cortados nas dimensões de 1,5 cm x 6 cm, com
espessuras de 60 a 100 µm. Os ensaios foram todos
realizados com velocidade de travessa de 5 mm/min.

Resultados e discussão
Na Tabela 1 são mostrados os resultados dos
ensaios de tração para o filme de PLA puro. Na
Figura 1 as curvas representam os resultados obtidos
para o PLA puro e para os compósitos PLA/NFC.
Na Tabela 2 e na Figura 2 são mostrados os
resultados dos ensaios de tração para o filme do
nanocompósito de PLA com 1% de nanofibras de
celulose. Observa-se que em relação às
propriedaddes mecânicas, um comportamento
bastante promissor para este tipo de material, com
um significativo acréscimo na deformação na
ruptura nos filmes do nanocompósito com 1% de
nanofibras, que foi o material que apresentou
melhor resultado em relação ao polímero puro.
A comparação dos resultados obtidos para todos
os nanocompósitos estudados pode ser observada na
Tabela 3. Analisando os valores apresentados
observa-se que o filme de PLA puro apresentou os
maiores valores de tensão de escoamento, tensão de
tração máxima, tensão de tração na ruptura e
módulo elástico. Para a tensão de escoamento e a
tensão de tração máxima, o aumento da quantidade
de nanofibras resultou em uma diminuição destas
propriedades. Para a tensão de tração na ruptura,
embora a adição de nanofibras tenha resultado em
uma diminuição desta propriedade em relação ao
PLA puro, o nanocompósito com 1,5% de nanofibras apresentou o melhor resultado, sendo superior
em relação aos outros nanocompósitos.
O módulo elástico também apresentou diminuição conforme o aumento da quantidade de
nanofibras dispersas. Este resultado pode ser
explicado pela heterogeneidade da distribuição das
NFC na matriz, observadas por microscopia óptica
e, não mostradas neste trabalho e, também, pela
diferença de espessuras entre os filmes ensaiados.

M ateriais e métodos
(a) Materiais: O poli(ácido lático) foi fornecido
pela NatureWorks com densidade 1,24 g/cm3
(ASTM 1505) e caracterizado por GPC, FT-IR,
TGA e DSC. As nanofibras de celulose (NFC)
foram obtidas através da trituração de fibras de
bagaço de cana-de-açúcar e extraídas usando prétratamento com solução de peróxido de hidrogênio
para remoção da lignina. As NFC foram preparadas
por hidrólise ácida em uma solução aquosa de ácido
sulfúrico 60% (v/v) a 45 ºC por 30 min, sob
condição de agitação mecânica. A reação foi
concluída adicionando-se água gelada, em seguida
realizou-se um processo de centrifugação e diálise
até a suspensão atingir pH 6 [4].
(b) Preparação dos nanocompósitos: Para a
obtenção dos nanocompósitos o PLA foi dissolvido
em clorofórmio (CHCl3) durante duas horas sob
agitação (1 g de PLA/15 mL de solvente). A seguir,
as NFC foram dispersas em clorofórmio (75 mg de
nanofibras/20 mL de clorofórmio). A mistura de
nanofibras foi adicionada à solução de PLA de
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T abela 1: Resultados dos ensaios de tração para os filmes de
PLA puro.
Corpo de
Tensão de
Alongamento
Módulo
Prova
escoamento
na ruptura
Elástico
(a 0,2%)
(mm)
(GPa)
(MPa)
1
25,43
6,21
1,40
2
23,80
5,11
1,29
3
30,94
2,77
1,54
4
27,75
6,86
1,37
5
31,19
3,55
1,63
Média
27,82
4,90
1,45

T abela 2: Resultados dos ensaios de tração para os filmes do
nanocompósito de PLA com 1% de nanofibras de celulose.
Corpo de
Tensão de
Alongameto
Módulo
Prova
escoamento
na ruptura
Elástico
(a 0,2%)
(mm)
(GPa)
(MPa)
1
22,66
12,44
1,21
2
24,15
15,81
1,28
3
21,99
23,88
1,12
4
22,24
4,85
1,21
5
19,60
4,64
1,07
Média
22,12
12,32
1,18

F ig. 1 ± Curvas tensão vs. deformação dos filmes de PLA puro
e nanocompósitos PLA/NFC.

F ig. 2 ± Curvas tensão vs. deformação dos filmes do nanocompósito de PLA com 1% de nanofibras de celulose.

T abela 3: Resultados dos ensaios de tração para os filmes de PLA puro e dos nanocompósitos (média de 5 ensaios para cada
material).
Amostra
Tensão de
Tensão de tração
Tensão de tração
Alongamento na
Módulo Elástico
escoamento
máxima (MPa)
na ruptura (MPa)
ruptura
(GPa)
(0,2%) (MPa)
(mm)
PLA puro
27,82
31,71
9,22
4,90
1,45
PLA/0,5% NFC
22,52
24,89
6,41
2,21
1,19
PLA/1% NFC
22,12
28,08
7,11
12,32
1,18
PLA/1,5% NFC
20,93
23,39
8,95
1,81
1,04
PLA/2% NFC
16,54
19,55
4,95
9,32
0,92
PLA/2,5% NFC
17,94
21,84
5,60
4,54
1,03

Conclusões
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Os filmes do nanocompósito com 1% de nanofibras apresentaram as melhores propriedades mecânicas em relação ao PLA puro, apresentando uma
significativa melhoria na capacidade de deformação, propriedade que é de grande importância
para materiais poliméricos que são empregados em
embalagens.
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Resumo

O processo Humifert produz fertilizantes organo-fosfatados a partir de rocha fosfática, como fonte de P, e de
material orgânico. O processo pode constituir-se em uma alternativa para a fabricação de fertilizantes, pois
utiliza resíduos orgânicos descartados e materiais fosfáticos variados, sem a utilização de ácido sulfúrico e
consequente formação de gesso como co-produto. Além disso, utiliza como rota de tratamento os óxidos de
nitrogênio, que atacam a mistura, liberando o P presente na rocha fosfática e degradando a matéria orgânica,
gerando compostos neoformados com maior solubilidade. Além de análise de solubilidade em diversos
extratores, foram feitas determinações por MEV e DRX, que forneceram evidências de formação de
microcristais de brushita (CaHPO4.2H2O).
Palavras-chave: fósforo; rocha fosfática; matéria orgânica; fertilizante alternativo.
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O processo Humifert [5] pode representar uma
alternativa para o melhor aproveitamento dos
materiais fosfáticos na produção de compostos
fertilizantes. O processo baseia-se em uma série de
reações químicas envolvendo NH3 e H2O, que
interagem com a mistura rocha fosfática e matéria
orgânica. Na fase final das reações, o ácido nítrico
formado ataca a apatita presente no material
fosfático, liberando total ou parcialmente o fósforo,
que se associa à matéria orgânica presente na
mistura inicial, formando novos compostos. Como
não existem restrições conhecidas com relação aos
materiais que podem ser utilizados nesse processo, o
processo Humifert constitui uma opção para a
utilização dos materiais fosfáticos de baixo teor, de
difícil aproveitamento ou de rejeito de minas e
usinas de beneficiamento. Além disso, o processo
abre mais um campo de utilização de materiais
orgânicos diversos, como resíduos agrícolas,
ampliando e agregando valor a esses materiais e,

Introdução
O fósforo (P) é um macronutriente essencial
para todas as formas de vida e a principal fonte de P
inorgânico são as rochas fosfáticas, que são
portadoras do mineral apatita [Ca5(PO4)3(F, Cl,
OH)].
Nos últimos anos, a preocupação com a
duração das reservas de P ganhou destaque. As
rochas fosfáticas são recursos naturais finitos e não
renováveis, e existem previsões de que as atuais
reservas mundiais podem exaurir-se entre 50 e 100
anos [1, 2, 3].
Cerca de 95% do fósforo obtido através da
exploração de rocha fosfática é usado na
agricultura, principalmente como fertilizante [4].
Como o P é insubstituível no crescimento e no
desenvolvimento das plantas, é necessária a busca
por alternativas de otimização do uso das reservas
existentes.
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ainda, aumentando o aporte de matéria orgânica nos
solos tropicais.
A caracterização dos compostos formados após
o ataque Humifert é de grande importância para a
compreensão dos processos que ocorreram entre a
rocha fosfática e a matéria orgânica durante as
reações e dos produtos neoformados.
Assim, os objetivos desse trabalho foram a
caracterização dos compostos Humifert, em seus
aspectos químicos, pela análise de solubilidade do
P, e mineralógicos, por Difração de Raios X (DRX)
e Microscopia Eletrônica de Varredura com
analisador EDS (MEV/EDS).

Resultados e discussão
Para a solubilidade do P, que é um dos
principais indicadores do comportamento do P no
sistema solo-planta, os resultados obtidos indicaram
que a solubilidade dos compostos aumentou a
medida que a duração do ataque no reator Humifert
foi mais longa.
Os compostos apresentaram-se mais solúveis
no extrator ácido cítrico 2% seguido do extrator
citrato neutro de amônio (CNA) e por último, água
(Fig.1). Os resultados evidenciam que o processo
Humifert foi capaz de solubilizar parte do P presente
em formas menos solúveis, disponibilizando esse
elemento para possíveis associações entre a fase
inorgânica e orgânica presentes nos compostos.

M ateriais e métodos
Os compostos foram fabricados a partir do
minério fosfático de Angico dos Dias, BA; e como
fonte de matéria orgânica, foi utilizado o lodo de
esgoto proveniente da estação de tratamento de
esgoto de Jundiaí, SP. A mistura foi denominada
ADLO (Angico dos Dias e lodo de esgoto original).
Os compostos foram fabricados em períodos de
tempo de exposição crescentes no reator (0, 2, 4, 6,
8, 10 e 12h), com o objetivo de investigar o
comportamento do fósforo e da matéria orgânica e
suas associações em função do tempo de exposição
ao processo.
A solubilidade do P foi determinada de acordo
com metodologia sugerida por [6], através do P2O5
solúvel em citrato neutro de amônio (CNA + H2O),
P2O5 solúvel em ácido cítrico a 2% e P2O5 solúvel
em água.
Os compostos obtidos foram analisados por
difração de raios X, através do método do pó, no
difratômetro de raios X marca PANanalytical,
PRGHOR ;¶3HUW 352 FRP GHWHFWRU ;¶&HOHUDWRU 2V
difratogramas foram obtidos com 2șYDULDQGRGHD
80 graus e contagem de 2 segundos por passo de
0,02grau /ș $ LGHQWLILFDomR GDV IDVHV FULVWDOLQDV
foi obtida por comparação do difratograma da
amostra com os bancos de dados do PDF2 do ICDD
( International Centre of Difraction Data) [7].
As análises ao microscópio eletrônico de
varredura com detector por dispersão de energia
(MEV/EDS) foram realizadas em seções delgadas.
As análises ao MEV foram conduzidas em um
microscópio eletrônico de varredura LEO, modelo
STEREOSCAN 440, com detectores de elétrons
secundários e retroespalhados e também detector de
Ge e sistema INCA integrado, ambos da OXFORD,
para microanálises químicas.

Fig. 1: Resultados de solubilidade do fósforo para os
compostos fabricados com lodo original (ADLO).
As análises ao MEV foram realizadas nos
compostos de 0h, 4h e 10h, por apresentarem os
melhores resultados de solubilidade do P.
Ao MEV foi possível observar a morfologia
dos grãos de apatita e da matéria orgânica, e detectar
as possíveis alterações promovidas pelo ataque
ácido do processo Humifert.
Os compostos 0h e 4h não apresentaram
mudanças com relação a morfologia dos grãos de
apatita, evidenciando feições que podem ter sido
produzidas por quebra mecânica e/ou pela ação do
intemperismo (Fig. 2). A apatita presente no
composto com 10h de exposição ao processo
Humifert apresentou feições que podem ser
atribuídas ao ataque ácido, como a modificação de
algumas partes dos grãos e formação de cavidades
ao longo das descontinuidades (Fig. 3).
Nos compostos com 4h e 10h de ataque
também foi observada a presença de uma fase
precipitada (Fig. 3), mais concentrada no composto
de 10h. A fase precipitada encontrada indica que há
a formação de novos compostos, que podem ser
responsáveis pelo aumento de solubilidade do P.
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brushita (Br), caulinita (Ka), quartzo (Qz) e apatita
(Ap).
A identificação da fase mineral neoformada pela
DRX sugere que a fase precipitada observada ao
MEV nos compostos Humifert também pode se
tratar de brushita.

Conclusões
O aumento da solubilidade do P nos compostos
Humifert, a observação de uma fase neoformada
precipitada ao MEV e a possível identificação dessa
fase pela DRX mostraram que o processo foi capaz
de formar novos compostos, que podem apresentar
caráter mais solúvel do que mistura inicial, ou seja,
sem ataque Humifert.
Entretanto, existe uma lacuna no entendimento
da natureza das reações entre a matéria orgânica e a
rocha fosfática, bem como a compreensão do papel
de cada material, e conseqüentemente, na formação
das fases neoformadas. A caracterização desses
compostos neoformados, que podem apresentar
características cristalinas, amorfas e/ou organominerais é de grande importância para o
conhecimento do comportamento desses compostos
no solo e a própria viabilização da utilização dos
compostos Humifert como fertilizante.

Fig. 2: Grão de apatita do composto ADLC 0h,
mostrando morfologia característica de quebra
mecânica.
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Os resultados obtidos pela DRX mostraram a
presença de apatita, quartzo e caulinita como
minerais principais. A partir do composto de 4h de
ataque, foi observado um conjunto de picos que
podem ser atribuídos à brushita (CaHPO4.2H2O)
(aproximadamente em 7,57, 4,24, 3,05, e 2,93 Å)
[7] (Fig. 4).
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Fig.4: Espectros de DRX mostrando os compostos
com 10h (1), 4h (2) e 0h (1) e os picos dos minerais
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Resumo
Este estudo centra-se na preparação e caracterização de nanocompósitos de liberação lenta de ureia baseados
na intercalação em argila montmorilonita (Mt). Nanocompósitos de Mt/ureia com teores de ureia variando de
50 a 80% em peso foram produzidos com sucesso, por um processo de extrusão à temperatura ambiente. Os
nanocompósitos foram caracterizados por DRX, TG, MEV e taxas de liberação dos componentes ativos em
água. Estas análises confirmaram a eficácia do presente processo em esfoliar as lamelas da argila na matriz
de ureia, formando um produto que pode ser classificado como um nanocompósito devido ao grau de
esfoliação atingido, e que apresentaram um comportamento de liberação lenta para dissolução de ureia.
Palavras-chave: ureia, fertilizante, montmorilonita, extrusão, intercalação
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capacidade de troca de cátions como aditivos, dos
quais se destacam as zeólitas [2, 3]. No entanto, a
propriedade de troca de cátions aparece em geral em
aluminossilicatos, representados não somente pelas
zeólitas, mas especialmente pelos argilominerais –
materiais abundantes e largamente explorados no
Brasil. Montmorilonitas são os minerais lamelares
mais abundantes dentro do grupo das esmectitas
(argilominerais 2:1) e componente determinante da
bentonita. Esse material, ao contrário das zeólitas,
pode ser adequadamente processado por extrusão,
uma vez que apresenta boa plasticidade,
principalmente conduzida por forças de atração

Introdução
O uso eficiente de fertilizantes para suprir a
demanda de macronutrientes (nitrogênio, fósforo e
potássio) é um aspecto fundamental na
produtividade agrícola. Entre as opções comerciais
disponíveis para a adubação com nitrogênio (N),
uma das mais interessantes do ponto de vista
econômico é a uréia - CO(NH2)2. Porém, a uréia
apresenta baixa eficiência quando aplicada sobre a
superfície do solo devido à perda por volatilização
de amônia para a atmosfera [1]. As perdas de N
podem ser reduzidas utilizando meios de alta
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Intensidade / a.u.

entre as lamelas da argila e a ação lubrificante de
água presente entre as partículas lamelares [4]. O
processo de extrusão é muito atrativo devido à
utilização de quantidades mínimas de água, o que
reduz o custo de produção por secagem. No caso
específico de argila pode ser realizado em baixas
temperaturas, o que é importante no caso da ureia
devido à conversão para biureto [5]. Finalmente, o
processo também é atraente devido à capacidade de
produzir grânulos de tamanho ajustável em um
processo contínuo. Dessa forma o presente estudo
tem como objetivo a preparação e caracterização de
nanocompósitos de liberação lenta com base na
intercalação de montmorilonita em uma matriz de
ureia, por um processo de extrusão a temperatura
ambiente.

d001=1.93nm

Mt/Ur 1:4
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Fig. 1 DRX da Mt pura e dos nanocompósitos.

Quanto a Mt pura, esta dificilmente se decompõe em
temperaturas abaixo de 600ºC, ficando cerca de 95%
em massa de resíduo nessa temperatura. A perda
inicial (entre 25 e 150ºC) está relacionada à perda de
água adsorvida, água intercalada e água coordenada
aos cátions trocáveis. A perda de massa superior a
350ºC corresponde à eliminação de hidroxila
estrutural e matéria orgânica [4]. No entanto, o
comportamento de degradação térmica dos
nanocompósitos é quase dominado pela degradação
da ureia, mostrando mesmas temperaturas de
degradação nas curvas de DTG, exceto para o
compósito Mt/Ur 1:1. Nesta condição, que é o teor
máximo de Mt com relação a ureia, tem-se uma
redução significativa de 17ºC na primeira
temperatura de degradação, indicando que a
interação com a Mt reduziu a cristalinidade da ureia,
impondo uma redução na temperatura de fusão. Na
verdade, em teores mais elevados de ureia, uma
grande parte da ureia está dissociado da Mt, e a
degradação livre é observada. Além disso, é
importante observar que em todos nanocompósitos o
resíduo final, após 600ºC, corresponde ao teor de Mt
inicialmente adicionado.

Materiais e métodos
A preparação dos compósitos consistiu em três
etapas: pré-mistura, extrusão e secagem. A Mt e
ureia foram pesadas separadamente, pré-misturados
e 8% de água (pré-determinado por reometria de
torque ) foi adicionada para completar a mistura. As
pré-misturas foram extrudadas em extrusora dupla
rosca a 40ºC, convertidos em pellets e secos à
temperatura ambiente. Os nanocompósitos foram
preparados em diferentes relações mássicas: 1:1
(50% de ureia - Mt/Ur 1:1), 1:2 (66% de ureia Mt/Ur 1:2), e 1:4 (80% de ureia - Mt/Ur 1:4), de Mt
e ureia, respectivamente. Os nanocompósitos
obtidos foram caracterizados por Difratometria de
Raio-X
(DRX),
Termogravimetria
(TG),
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e taxas
de liberação dos componentes ativos em água - teste
adaptado de Tomaszewska & Jarosiewicz [6].

Resultados e discussão
Para monitorar a esfoliação da argila na matriz de
ureia após o processamento, os materiais foram
analisados por DRX (Fig. 1). Observa-se que a
posição do pico referente ao plano basal d001
(2!=6,6º) da Mt deslocou substancialmente para o
lado de baixo ângulo nos nanocompósitos,
sugerindo mudança no espaçamento interplanar da
argila [7]. A expansão interplanar observava, com
relação a Mt (d=1,34nm), para todos os
nanocompósitos (d=1,93nm) foi de 0,59nm. Essa
expansão confirma a intercalação de ureia nos
espaços interlamelares do argilomineral [8].
As curvas termogravimétricas (TG) e suas derivadas
(DTG) são mostradas na Fig. 2. Para ureia pura
observa-se quatro fases mais significativas de
decomposição, que se inicia antes do ponto de fusão
(132,5ºC) até a completa oxidação da amostra.
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Fig. 2 Curvas de TG (a) e DTG da Mt, ureia e dos
nanocompósitos.

A Microscopia Eletrônica de Varredura foi utilizada
para analisar os aspectos morfológicos da Mt pura e
dos nanocompósitos produzidos. Pode-se observar
alterações morfológicas (Fig. 3a) após a formação
dos nanocompósitos (Fig. 3b, 3c e 3d ). Esta
modificação, após o processamento, pode estar
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relacionada com a intercalação de ureia nos espaços
interlamelares da Mt, corroborando com os dados
de DRX. De fato, a estrutura lamelar relacionada a
Mt é observada mesmo na condição 1:4, separados
por uma grande quantidade de material indefinido,
aqui identificado como ureia cristalizada. Em
algumas imagens é possível identificar espaços
vazios provavelmente relacionados com o
desprendimento de cristais de ureia durante a
preparação das amostras para análise.

100
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Ureia pura
Mt/Ur 1:1
Mt/Ur 1:2
Mt/Ur 1:4

20
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Fig. 4 Taxa de liberação de ureia em função do tempo
para ureia pura e para cada nanocompósito em pH 7 e
temperatura ambiente.

Conclusões
Neste trabalho descreveu-se um método simples e
rápido para produzir nanocompósitos baseados na
intercalação de argila Mt em ureia em diferentes
proporções. O processo, com base na extrusão
cerâmica convencional, não envolve aplicação de
aquecimento ou a adição de agentes de granulação
ou plastificação. Além disso, a ureia atuou como um
agente dispersante para a Mt, solicitando baixo teor
de água para ser processado. Os nanocompósitos
mostraram um comportamento de liberação lenta
para a dissolução de ureia mesmo em quantidades
baixas de Mt, o que é um resultado importante para
sua aplicação como um fertilizante de liberação
lenta.

Fig. 3 Micrografias da Mt pura (a) e dos nanocompósitos
(b) Mt/Ur 1:1, (c) Mt/Ur 1:1 e (d) Mt/Ur 1:1.

A Fig. 4 mostra a liberação de ureia para os três
nanocompósitos, em comparação com a liberação
de ureia. A dissolução da ureia pura ocorreu em
menos de 1 hora, devido à saturação da solução em
torno do granulo de ureia. No entanto, comparando
os nanocompósitos, pode-se notar que todas as
formulações tiveram a liberação de ureia retardada
em mais de 120 horas, o que significa que as
formulações garantiram uma melhoria de mais de
10 vezes no tempo de liberação total da ureia. No
entanto, é importante observar que o experimento
realizado é muito agressivo, uma vez que há a
imersão completa dos nanocompósitos em água. Em
aplicação convencional, os materiais seriam
expostos a baixos teores de água, e pode-se esperar
um melhor efeito de retenção da ureia pelos
nanocompósitos. Um aspecto particular é o
comportamento cinético diferente observado para
cada sistema. Não há uma correlação clara entre o
teor total de Mt com o teor total de ureia liberado.
Na verdade a formulação 1:1 apresentou uma maior
retenção, mas uma ligeira diferença foi observada
entre as formulações 1:2 e 1:4. Isso pode significar
que o efeito da argila Mt em menores quantidades é
menos considerável, mas em qualquer caso, é muito
importante notar que todos nanocompósitos
mostraram liberação mais lenta comparada à ureia
pura.
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Resumo
Neste trabalho foi realizado a caracterização de hidrogéis constituídos por metilcelulose (MC) e
poliacrilamida (PAAm) preparados pelo processo de reticulação cruzada. A diminuição da
concentração de MC, ou aumento da concentração de AAm, carga iônica do contra-íon do sal e a
presença de fertilizante no meio externo de intumescimento provocou diminuição significativa na
absorção de água. O mecanismo de absorção de água seguiu o modelo de difusão Fickiana; já o
mecanismo dos hidrogéis intumescidos em sais seguiu o de transporte anômalo. Pelos resultados
mostrados, os hidrogéis de PAAm-MC podem ser usados na agricultura como veículos carreadores.
Palavras-chave: absorção de água; difusão Fickiana; hidrogéis biodegradáveis; propriedades cinéticas;
propriedades espectroscópicas; propriedades morfológicas.
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espectroscópicas e morfológicas foram analisadas
por meio da espectroscopia no infravermelho com
transformada de Fourier (FTIR) e microscopia
eletrônica de varredura (MEV), respectivamente.

Introdução
Hidrogéis biodegradáveis vêm se destacando
recentemente em diversas áreas científicas, tanto
médica quanto tecnológica, onde se pode destacar a
aplicação desses materiais no setor agrícola [1].
Porém para que essa aplicação seja eficiente e
viável, é necessário conhecer as propriedades de
cada material em potencial.
Neste trabalho foi investigado o efeito da carga
iônica, presença de sais, concentrações de
monômero
acrilamida
e
polissacarídeo
metilcelulose na absorção de água e nas
propriedades cinéticas [expoente difusional (n) e
constante de difusão (k)] de hidrogéis de
poliacrilamida e metilcelulose. As propriedades

Materiais e métodos
Os hidrogéis foram obtidos por meio de
polimerização química do monômero acrilamida
(AAm), em solução aquosa contendo metilcelulose
(MC) e do agente de reticulação N’-Nmetilenobisacrilamida
(MBAAm)
utilizando
N,N,N’,N’-tetrametiletilenobisacrilamida
como
catalisador. Persulfato de sódio foi adicionado com
intuito de iniciar a reação de polimerização via
radical livre [2].
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O grau de intumescimento (Q) foi calculado
pela razão entre a massa do hidrogel intumescido
(Mt) e a massa do hidrogel seco (MS). Os hidrogéis
foram colocados diretamente em contato com água
Milli-Q® ou em solução de diferentes sais e os
valores do grau de intumescimento foram
monitorados em tempos pré-determinados.
Os parâmetros da cinética de intumescimento
[expoente difusional (n) e constante de difusão (k)]
foram calculados utilizando a Equação 1 [3]:

Mt
= kt n
Meq

gel, e a mesma varia significativamente dependendo
das condições de síntese dos hidrogéis e soluções de
intumescimento. O valor de k é aproximadamente
70 vezes maior em sulfato de amônio e em torno de
17 vezes maior em fosfato de potássio quando
comparado ao hidrogel em água. Isto deve estar
relacionado às interações moleculares das cadeias
presentes no hidrogel com a solução de
intumescimento. De maneira geral, o incremento de
MC provoca a diminuição da constante k, e o
incremento de AAm aumenta k.
Tab. 1: Valores de Qeq, k e n obtidos para diferentes
meios de intumescimento: água, soluções dos
fertilizantes sulfato de amônio e fosfato de potássio.

(1)

onde t é o tempo, k é a constante de difusão, n é o
expoente difusional, Meq é a massa do no estado de
equilíbrio.

Água

Os espectros dos hidrogéis de PAAm-MC
foram obtidos utilizando um espectrômetro Perkin
Elmer Spectrum (modelo Paragon 1000). Os
hidrogéis sintetizados foram retirados do meio de
intumescimento, liofilizados, misturados com
brometo de potássio (KBr) e prensados em alta
pressão [4].
As micrografias dos hidrogéis foram obtidas
utilizando um microscópio eletrônico de varredura
Shimadzu, modelo Hitachi S-570.

Hidrogel
(AAm/MC)*
(6,0 - 1,0)
(9,0 - 0)
(9,0 - 0,5)
(9,0 - 1,0)
(12,0 - 1,0)

Qeq (g/g)

n

k (s-1)

R2

49,7 ± 3,6
16,6 ± 0,1
17,7 ± 2,1
25,7 ± 1,5
16,9 ± 0,1

0,59
0,47
0,48
0,52
0,49

0,0018
0,0050
0,0053
0,0037
0,0040

0,9858
0,9899
0,9920
0,9988
0,9926

(6,0 - 1,0)
(9,0 - 0)
(9,0 - 0,5)
(9,0 - 1,0)
(12,0 - 1,0)

25,0 ± 1,2
13,5 ± 0,1
13,2 ± 0,1
16,7 ± 0,2
10,2 ± 0,2

0,10
0,35
0,17
0,12
0,23

0,9794
0,9937
0,9166
0,9517
0,9403

(6,0 - 1,0)
25,9 ± 0,3
0,30
0,020
(9,0 - 0)
13,6 ± 0,1
0,24
0,086
(9,0 - 0,5)
13,8 ± 0,2
0,27
0,041
(9,0 - 1,0)
17,5 ± 0,1
0,28
0,035
(12,0 - 1,0)
10,2 ± 0,1
0,26
0,058
* [AAm] = % (m/v) e [MC] = % (m/v).

0,9537
0,9845
0,9442
0,9142
0,9850

Sulfato de amônio

Resultados e discussão

0,21
0,12
0,18
0,20
0,16

Fosfato de potássio

A Tab. 1 mostra os resultados de grau de
intumescimento no estado de equilíbrio (Qeq) e os
parâmetros cinéticos n e k para os hidrogéis
sintetizados. O grau de intumescimento mostrou-se
dependente das concentrações de AAm e MC
presentes na matriz do hidrogel. Ao aumentar a
concentração de AAm mantendo a concentração de
MC fixa, observa uma queda considerável de Qeq.
Isto se deve ao aumento de compactação das
cadeias poliméricas ocasionados pela maior
concentração do monômero AAm. Isso faz com que
o hidrogel fique mais rígido, consequentemente,
suas cadeias passam a ter mais dificuldade em
expandir.
Por outro lado, quando se aumenta a
concentração do polissacarídeo MC, mantendo a de
AAm fixa, há um aumento significativo nos valores
de Qeq. Isto está relacionado a maior presença dos
grupamentos hidroxilas na matriz polimérica do
hidrogel. Tais grupamentos fazem o hidrogel ter
maior afinidade pela água.
O parâmetro n se mostrou diretamente
proporcional a Qeq. Os valores de k indicam a
velocidade de difusão da solução para o interior do

Para observar o efeito da carga dos íons no grau
de intumescimento dos hidrogéis, utilizou-se um
único tipo de hidrogel (9,0% AAm e 1,0% MC)
intumescido em várias soluções de diferentes sais.
Os valores de intumescimento e dos parâmetros
cinéticos para esses testes são reportados na Tab. 2.
Foi observado que o grau de intumescimento
diminuiu significativamente quando o meio de
intumescimento foi trocado de água para solução de
fertilizante. Isso foi atribuído ao decréscimo da
expansão das redes tridimensionais que formam os
hidrogéis
ocasionado
por
interações
dos
grupamentos iônicos NH4+ e K+ oriundos dos
fertilizantes com os grupamentos hidroxila oriundo
da MC e grupamentos SO42-, H2PO-, PO42- segmentos CONH2 presentes nas cadeias
poliméricas de PAAm e MBAAm.
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Os resultados de Qeq mostram ainda que o
aumento da carga do sal diminui significativamente
os valores de Qeq. Portanto, a solução contende íons
Al3+, apresentou menor grau de intumescimento. As
interações entre os grupamentos hidroxila e os
contra-íons Xn+ se dão mais fortemente à medida
que a valência do contra-íon aumenta, tal fato
também explica o aumento da constante k em
função do aumento da carga do contra-íon.

indício que uma das possíveis vias de interação
fertilizante-matriz polimérica ocorrem com os
segmentos CONH2.
A micrografia dos hidrogéis, mostrada na Fig. 2,
indica que o mesmo é um material extremamente
poroso possuindo formas bem definidas e com
estreita distribuição de tamanho de poros.

Tab. 2: Valores de Qeq, k e n obtidos para diferentes
meios salinos de intumescimento utilizando o
hidrogel composto por 9,0% AAm e 1,0% MC.
Meio de
Intumescimento
H2O
NaCl
KCl
NH4Cl
CaCl2
MnCl2
MgCl2
AlCl3

Qeq (g/g)

k (h-1)

n

31,2 ± 0,6
17,3 ± 0,2
17,3 ± 0,1
17,1 ± 0,2
16,1 ± 0,1
16,1 ± 0,1
16,7 ± 0,1
10,7 ± 0,2

0,2298
0,3166
0,3230
0,3251
0,3095
0,3018
0,3093
0,4807

0,47
0,36
0,36
0,35
0,34
0,35
0,36
0,23

Fig. 2: Micrografias, obtidas por MEV, da matriz de
hidrogel composto por 6,0% AAm e 1,0% MC. O
hidrogel foi liofilizado após ser intumescido a 25,0
± 0,1 ºC.

Conclusões

A Fig. 1 mostra espectros de FTIR para um
mesmo tipo de hidrogel intumescido em água e
soluções de sulfato de amônio e fosfato de potássio.
a) H 2O

-1

* 620 cm

-1

b) fosfato de potássio
! 1348 cm

(b) sulfato de amônio

Transmitância (%)

Transmitância (%)

(a) H2O

* 1092 cm
-1
* 1310 cm

-1

-1

* 1108 cm

* íons sulfato
** íons amônio

2000

* íons fosfato

-1

** 1390 cm

1600

1200

800
-1

número de onda (cm )

(a)

400

2000

1600

1200

800

400

-1

número de onda (cm )

(b)

Fig. 1: Espectros de FTIR dos hidrogéis de PAAmMC compostos por 6,0% AAm e 1,0% MC
intumescidos em água e PAAm com (a) sulfato de
amônio (NH4)2SO4 e (b) fosfato de potássio
(KH2PO4) incorporados.

Análises de FTIR comprovam a habilidade do
hidrogel em sorver os fertilizantes. O grau de
intumescimento aumentou com a inserção do
polissacarídeo MC e diminuiu à medida que a
concentração de AAm foi aumentada, devido ao
aumento da rigidez das cadeias poliméricas. O
aumento da carga iônica do contra-íon do sal X-Cl e
a presença de fertilizante também são fatores que
diminuem
consideravelmente
o
grau
de
intumescimento. As propriedades cinéticas dos
hidrogéis puderam ser controladas pelos parâmetros
estudados, o que é de grande importância para a
aplicação desses materiais na agricultura.
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Os espectros de FTIR mostram que a sorção dos
nutrientes foi efetiva através das bandas na região
de 1310 cm-1, na qual é característica de
grupamentos P=O e também na região de 1092 cm-1
característica de íons fosfato. Para o hidrogel
intumescido em sulfato de amônio, notou-se uma
banda bem definida e de alta intensidade em 1390
cm-1 característica de íon amônio e as bandas
intensas em 1108 e 620 cm-1, indicando a presença
do íon sulfato. Adicionalmente, mudanças
significativas em ambos os espectros na região entre
1550-1830 cm-1 (região características de vibrações
de grupos amida) [5] foram observadas, sendo um
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Resumo
Neste trabalho foram estudados os processos de sorção e dessorção dos fertilizantes
sulfato de amônio (NH4)2SO4 e fosfato de potássio (KH2PO4) a partir de hidrogéis de
poliacrilamida e metilcelulose (PAAm-MC) preparados em diferentes combinações de
AAm e MC. A adição de MC nas cadeias de PAAm melhorou as propriedades de
adsorção e dessorção de ambos os fertilizantes nos hidrogéis. Os resultados indicaram
também que as quantidades adsorvidas dos fertilizantes puderam ser controladas pela
relação AAm/MC utilizadas nas sínteses dos hidrogéis.
Palavras-chave: adsorção; medidas condutivimétricas; liberação controlada de fertilizantes; hidrogéis de
polissacarídeos; grau de intumescimento.

Publicações relacionadas
BORTOLIN, A.; AOUADA, F. A.; MOURA, M. R. de; RIBEIRO, C.; LONGO, E., MATTOSO, L. H. C.
Application of polysaccharide hydrogels in adsorption and controlled-extended release of fertilizers
processes. Journal of Applied Polymer Science, Volume 123, Issue 4, 2012, Pages 2291-2298.
BORTOLIN, A., AOUADA, F. A., LONGO, E., MATTOSO, L. H. C. Influência da relação
acrilamida/metilcelulose no processo de adsorção e liberação controlada de sulfato de amônio a partir de
hidrogéis - apresentado na 33ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química como pôster.
Este trabalho estudou a aplicabilidade de
hidrogéis de poliacrilamida e metilcelulose (PAAmMC) como um potencial veículo carreador para
sistemas de liberação controlada dos fertilizantes
sulfato de amônio (NH4)2SO4 e fosfato de potássio
(KH2PO4).

Introdução
Sistemas de dessorção controlada/prolongada
foram primeiramente estudados e aplicados para
avaliar a liberação controlada de fármacos. Tais
sistemas têm como objetivo principal manter
sempre uma dosagem ideal no organismo,
diminuindo os custos, freqüência de dosagem,
efeitos tóxicos e conseqüentemente aumentando a
eficiência do fármaco [1]. Este conceito também
pode ser estendido à agricultura como na dessorção
controlada/prolongada de nutrientes por meio de
veículos carreadores biodegradáveis de baixo custo,
produzido a partir de síntese simples e reprodutiva.

Materiais e métodos
Os hidrogéis de PAAm-MC foram sintetizados a
partir de polimerização/reticulação utilizando N’-Nmetilenobisacrilamida (MBAAm) e N,N,N’,N’tetrametiletilenobisacrilamida (TEMED) como
agente de reticulação e catalisador, respectivamente.
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Detalhes da síntese foram previamente publicados
pelo nosso grupo de pesquisa [2,3].

inicial do hidrogel implica em uma menor sorção
devido ao aumento da rigidez das cadeias
poliméricas. Isto indica que a sorção do nutriente é
fortemente influenciada pelas condições de síntese
dos hidrogéis, ou seja, relação AAm/MC que por
sua vez está relacionada diretamente com a
hidrofilicidade (capacidade de absorção de água ou
grau de intumescimento) dos mesmos. Este efeito
pode ser observado analisando a Fig. 1. Observando
ainda a Tab. 1, percebe-se que a sorção do nutriente
KH2PO4 é maior, indicando que sua interação com a
matriz polimérica é mais efetiva quando comparada
com o nutriente (NH4)2SO4.

O estudo de sorção dos nutrientes sulfato de
amônio (NH4)2SO4 e fosfato de potássio (KH2PO4)
foi realizado através da inserção de um hidrogel
previamente seco em uma dada solução de nutriente
com concentração conhecida. Após um determinado
período, a quantidade de nutriente no hidrogel foi
quantificada pela diferença entre a concentração
inicial da solução de pesticida e a concentração na
solução após um tempo “t”, Equação 1.

qt =

[(C0 ! C t )]
V
m

(1)

Tab. 1: Valores de sorção máxima dos nutrientes
(NH4)2SO4 e KH2PO4 para cada tipo de hidrogel
indicado após 48 horas de imersão.

onde qt é a quantidade de nutriente sorvida pelos
hidrogéis por grama de hidrogel seco (mg g-1), C0 e
Ct (mg L-1) são as concentrações de nutriente na
solução inicial e após um tempo “t”,
respectivamente, V é o volume da fase aquosa e m é
a massa de hidrogel seco adicionado (g).
No estudo de dessorção dos nutrientes em
solução aquosa, o hidrogel foi retirado da solução
de nutriente, após atingir o equilíbrio, e adicionado
em um recipiente contendo um volume conhecido
de água deionizada. Assim como no estudo de
sorção, em determinados tempos “t” mediu-se a
condutividade da solução, que foi convertido em
termos de concentração por meio da curva de
calibração. Os resultados de dessorção foram
quantificados em termos de porcentagem de
dessorção cumulativa em função do tempo,
baseando-se na Equação 2:

mg (NH4)2SO4 /
g hidrogel

mg KH2PO4 /
g hidrogel

(6,0 – 1,0)

58,0 ± 6,7

124,0 ± 15,9

(9,0 – 0)

13,2 ± 1,1

31,6 ± 0,8

(9,0 – 0,5)

20,2 ± 2,2

43,9 ± 4,2

(9,0 – 1,0)

36,7 ± 6,0

76,4 ± 7,7

(12,0 – 1,0)

15,4 ± 2,0

26,2 ± 1,3

* [AAm] = % (m/v) e [MC] = % (m/v)
Grau de Intumescimento (g de água / g de gel)

DC (%) = (Qt / Q!)

hidrogel*
(AAm-MC)

(2)

onde DC é a dessorção cumulativa, Qt é a
quantidade de fertilizante dessorvida pelo hidrogel
no tempo t e Q! é a quantidade total de fertilizante
carregada no hidrogel.
A capacidade de absorção de água dos hidrogéis
foi calculada pela razão entre as massas de hidrogel
seco e intumescido em temperatura controlada.

28
(NH4)2SO4

24

KH2PO4

20
16
12
8
0
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140

Quantidade sorvida de [(NH4)2SO4] ou [KH2PO4] (ppm)

Fig. 1: Relação entre o grau de intumescimento e
quantidade sorvida de KH2PO4 e (NH4)2SO4 para os
diferentes hidrogéis estudados.

Resultados e discussão

A dependência da dessorção cumulativa do
nutriente KH2PO4 em função da concentração de
acrilamida é mostrada na Fig. 2. De maneira geral, a
liberação inicial do fertilizante foi rápida, e a mesma
decresceu após 5-6 horas. Isto indica que o
fertilizante na superfície (ou próximo dela) dos
hidrogéis difunde rapidamente a partir do
intumescimento inicial do hidrogel. Posteriormente,
a liberação ocorre de maneira controlada e

O efeito das concentrações de AAm e MC no
processo de sorção total dos fertilizantes é mostrado
na Tab. 1. O comportamento geral mostra um
aumento nos valores da quantidade de nutriente
sorvida com o aumento da concentração de MC
devido ao aumento do número de hidroxilas
provenientes das cadeias de MC. Por outro lado, o
aumento da concentração de AAm na solução
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sustentada. Sendo que a cinética de liberação
atingiu o equilíbrio em aproximadamente 24 horas e
a mesma se manteve constante até 78 horas. De
acordo com a literatura [4], esse comportamento
lento e sustentado de liberação, é um dos requisitos
primários que um determinado material possa ser
utilizado na agricultura como veículo carreador de
sistema de liberação controlada.
Pode-se observar também na Fig. 2 que os
hidrogéis apresentaram cinética de dessorção
bastante distintas entre si. Isso reflete diretamente
na quantidade na quantidade de fertilizante
dessorvido. Assim, pelo controle dos monômeros
AAm e MC utilizados na síntese dos hidrogéis, é
possível controlar o processo de dessorção do
fertilizante. Ou seja, é possível sintetizar hidrogéis
que liberam mais ou menos fertilizantes
dependendo do interesse do aplicador. Isso torna
esses materiais extremamente interessantes para
utilização em sistemas de liberação controlada.

desse fertilizante especifico com a matriz de
hidrogel.
Tab. 2: Dessorção cumulativa (DC) e quantidade de
KH2PO4 dessorvida para os diferentes hidrogéis.
DC (%)

quantidade dessorvida
(mg KH2PO4 / g de gel)

(6,0 – 1,0)
(9,0 – 0)
(9,0 – 0,5)
(9,0 – 1,0)
(12,0 – 1,0)

44,3 ± 1,2
97,5 ± 1,4
80,6 ± 4,1
50,4 ± 0,8
85,5 ± 2,7

54,9 ± 7,9
30,8 ± 1,0
35,4 ± 2,5
41,0 ± 1,0
22,4 ± 0,7

Tab. 3: Dessorção cumulativa (DC) e quantidade de
(NH4)2SO4 dessorvida para os diferentes hidrogéis

60

Quantidade dessorvida
(mg KH2PO4 / g hidrogel)

hidrogel
(AAm-MC)

50
40

hidrogel
(AAm-MC)

DC (%)

quantidade dessorvida
(mg (NH4)2SO4 / g de gel)

(6,0 – 1,0)
(9,0 – 0)
(9,0 – 0,5)
(9,0 – 1,0)
(12,0 – 1,0)

85,3 ± 2,2
106,8 ± 2,7
97,0 ± 3,4
96,7 ± 2,9
99,4 ± 0,8

49,5 ± 4,8
14,1 ± 0,2
19,6 ± 1,5
35,5 ± 6,3
15,3 ± 0,8
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Por se tratar de uma técnica simples, de baixo
custo e que permite detecções diretas sem prévio
tratamento do analito, a técnica de condutividade se
mostrou
extremamente
eficiente
para
a
quantificação (mesmo à nível de ppm) dos
fertilizantes (NH4)2SO4 e KH2PO4. Baseado nos
resultados pode-se concluir que a adição de MC nos
hidrogéis torna os mesmo potencialmente viáveis
para ser aplicados na agricultura.

80

Tempo (horas)

Fig. 2: Dependência da cinética de dessorção
cumulativa do nutriente KH2PO4 em função da
concentração de AAm com [MC] = 1,0% (m/v).
As Tabs. 2 e 3 mostram as relações entre
dessorção cumulativa (DC) (%) e quantidade
dessorvida (mg fertilizante / g de hidrogel) para os
hidrogéis sintetizados a partir de diferentes
combinações de AAm e MC. Nota-se que o
aumento da concentração de AAm, conseqüente da
relação AAm/MC, afetou negativamente a
capacidade de sorção dos fertilizantes pelos
hidrogeis (Tab. 1); assim como, reduziu
significativamente a capacidade de dessorção dos
mesmos. Isso pode estar relacionado pela pequena
interação existentes entre os grupamentos amidas (CONH2) existentes nas cadeias de PAAm e
MBAAm com os cátions dos fertilizantes.
Coerentemente, foi observado que o processo
de dessorção cumulativa (em %) do fertilizante
(NH4)2SO4 foi mais efetiva. Como discutido
anteriormente, esse efeito deve-se a baixa interação
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Resumo
Neste trabalho foi sintetizado um novo hidrogel constituído por poliacrilamica (PAAm),
polissacarídeo biodegradável metilcelulose (MC) e o argilomineral montmorilonita
cálcica em diferentes formulações. Este novo material nanoestruturado foi caracterizado
por suas propriedades hidrofílicas, cinéticas e espectroscópicas. A presença de argila
montmorilonita cálcica faz com que o hidrogel intumesça menos, porém a presença da
mesma reduz consideravelmente o preço do material e aumenta a velocidade de
absorção de água. O que pode viabilizar a sua aplicação na agricultura.
Palavras-chave: argila montmorilonita cálcica; nanocompósitos; intumescimento; FTIR; agricultura.
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hidrogel, que são materiais poliméricos que
possuem a propriedade de absorver grande
quantidade de água ou uma solução nutritiva e
disponibilizá-la para as plantas por um longo
período de tempo, reduzindo-se as perdas, impactos
ambientais, entre outros.

Introdução
Para o sucesso em um cultivo agronômico, é
necessário levar em conta diversos fatores, entre
eles, o fornecimento equilibrado de elementos
necessários para um bom desenvolvimento dos
cultivares, proporcionando assim uma agricultura
sustentável e economicamente viável. A
disponibilidade de água, nutrientes, micronutrientes
disponíveis no solo é um fator importantíssimo para
o crescimento, aumento de produtividade e
qualidade de plantas e cultivares. Porém a maior
parte desses elementos contidos nos solos são
perdidos por lixiviação, volatilização, entre outros
[1]. Portanto, uma parte reduzida desses elementos é
de fato aproveitada pelas plantas, sendo necessário
assim associar tecnologias que permitam reter
determinados nutrientes, liberando-os em períodos
críticos, tais como períodos de baixa precipitação ou
de alta insolação. Nesse sentido, desenvolveu-se o

Porém um fator que ainda limita a aplicação
desse material é seu custo relativamente alto.
Contudo, esse problema pode ser controlado
adicionando materiais de baixo preço na síntese do
hidrogel e que ainda tem características que
melhoram algumas propriedades importantes dos
hidrogéis. Um desses materiais é a montmorilonita
cálcica, que foi estudada em alguns tipos de
hidrogéis e sua presença melhorou propriedades
mecânicas e de controle de liberação de nutrientes
[2,3].
Assim, neste trabalho, realizou-se a síntese de
um novo hidrogel nanocompósito, utilizando-se o
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polissacarídeo biodegradável MC e montmorilonita
cálcica como modificantes e tais materiais foram
caracterizados por suas propriedades hidrofílicas,
espectroscópicas e cinéticas. Os hidrogéis
sintetizados foram nomeados como hidrogel 1, 2, 3,
4 e 5, com concentrações de 50,0; 25,0; 12,5; 6,25 e
0 % (m/m) massa de argila por massa de hidrogel,
respectivamente.

nanoestruturados foram obtidos utilizando um
espectrômetro Perkin Elmer Spectrum (modelo
Paragon 1000).

Resultados e discussão
A Tab. 1 mostra os resultados obtidos para o
grau de intumescimento no equilíbrio (Qeq) e os
parâmetros cinéticos n e k para os hidrogéis
sintetizados. O grau de intumescimento se mostrou
totalmente dependente da concentração de argila.
Quando se aumenta a concentração de
montmorilonita cálcica na matriz polimérica do
hidrogel, o grau de intumescimento se reduz
consideravelmente de 90,2 ± 1,7 g/g no hidrogel
sem argila para 45,8 ± 1,7 g/g no hidrogel 1, ou seja,
com 50% (m/m) de argila. Isto pode estar
relacionado ao aumento dos entrelaçamentos físicos
entre as cadeias formadora do hidrogel e as placas
constituintes da argila montmorilonita cálcica. Outro
fator que também pode contribuir é o aumento da
resistência mecânica do hidrogel.

Materiais e métodos
A síntese dos novos hidrogéis foi realizada por
meio de polimerização química do monômero
acrilamida (AAm), em solução aquosa contendo
metilcelulose (MC), agente de reticulação N’-Nmetilenobisacrilamida (MBAAm) e montmorilonita
cálcica,
utilizando
N,N,N’,N’-tetrametiletilenobisacrilamida (TEMED) como catalisador.
Persulfato de sódio foi adicionado com intuito de
iniciar a reação de polimerização via radical livre
[4].
Os valores de grau de intumescimento (Q)
foram calculados pela razão entre a massa do
hidrogel intumescido, e a massa do hidrogel seco.
Os hidrogéis secos foram colocados diretamente em
contato com água Milli-Q® e em determinados
tempos retirava-se os hidrogéis da água e pesava-os,
permitindo-se calcular o valor de Q.

Tab. 1: Grau de intumescimento no equilíbrio e
parâmetros cinéticos n e k para os hidrogéis
sintetizados.

Os parâmetros da cinética de intumescimento
[expoente difusional (n) e constante de difusão (k)]
foram calculados utilizando a Equação 1 [5]:

Mt
= kt n
Meq

Hidrogel

Qeq (g/g)

k (h-1)

n

1

45,8 ± 1,7

0,27 ± 0,04

0,63 ± 0,02

2

60,7 ±1,1

0,22 ± 0,01

0,57 ± 0,02

3

62,3 ± 1,0

0,19 ± 0,01

0,64 ± 0,02

4

72,9 ± 0,5

0,18 ± 0,01

0,65 ± 0,03

5

90,2 ± 1,7

0,17 ± 0,01

0,49 ± 0,02

(1)
Porém, levando-se em conta somente a
quantidade de hidrogel utilizada durante a síntese,
como é mostrado na Fig. 1, os valores de grau de
intumescimento para o hidrogel 1 e para o hidrogel
5 são praticamente o mesmo.

onde t é o tempo, k é a constante de difusão e
depende do tipo do hidrogel e do meio de
intumescimento, n é o expoente difusional, que
fornece informação sobre o tipo de mecanismo de
transporte que impulsiona a liberação/sorção de um
dado soluto. Mt e Meq são as massas do hidrogel em
um tempo “t” de intumescimento e no estado de
equilíbrio, respectivamente.

Levando-se em conta os valores das constantes
cinéticas n e k reportados na Tab. 1, observa-se que
para os hidrogéis contendo montmorilonita cálcica
(de 1 a 4), os valores de n se encontram entre 0,5 e
1,0. Indicando que a difusão ocorre por transporte
anômalo. Enquanto para o hidrogel sem a presença
da argila, o valor de n foi próximo de 0,5,
correspondendo a difusão Fickiana. Pelo parâmetro
cinético k, nota-se que a presença de argila na matriz
polimérica faz com o hidrogel absorva água mais
rapidamente à medida que se aumenta a
concentração de montmorilonita cálcica. O hidrogel

Para a obtenção dos espectros FTIR, os
hidrogéis sintetizados foram retirados do meio de
intumescimento, liofilizados, misturados com
brometo de potássio (KBr) e prensados em alta
pressão. Os espectros de FTIR foram obtidos
registrando 128 varreduras de 400 a 4000 cm-1, com
resolução de 2 cm-1. Os espectros dos hidrogéis
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Grau de intumescimento no equilíbrio (Qeq)

1 absorve água cerca de 1,6 vezes mais rápido que o
hidrogel 5.

Conclusões
Foi possível obter um novo hidrogel
nanoestruturado constituído por PAAm, MC e
montmorilonita cálcica. A presença do argilomineral
foi comprovada pelos espectros FTIR e provocou
uma diminuição dos valores de Qeq devido à
compactação das cadeias poliméricas do hidrogel.
Os benefícios observados pela incorporação de
montmorilonita cálcica nesse trabalho são o
aumento da velocidade de absorção de água, fator de
suma importância para a aplicação do material no
campo e redução no custo do material. Tais fatores
estudados indicam uma grande viabilidade para
aplicação desses materiais na agricultura.

100
80
60
40
20
0
1

2

3

4

5

Hidrogel

Fig. 1: Grau de intumescimento no equilíbrio,
considerando apenas a fração de hidrogel utilizada.
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A incorporação de argila montmorilonita na
matriz polimérica foi também confirmada pelas
mudanças espectrocópicas da matriz de hidrogel. A
Fig. 2 mostra espectros FTIR para os hidrogéis com
e sem o argilomineral e da argila pura. O hidrogel 1
apresentou bandas características tanto do
argilomineral puro nas regiões de 400 a 800 cm-1
referente a deformações angulares de ligação Si-OM; 900 a 1110 cm-1 referentes as diferentes
frequências de vibração angular Al-OH-Al;
deformações axiais da ligação Si-O da rede, fora do
plano e no plano, e na região entre 3620-3630 cm-1
na qual se refere à deformação axial de hidroxila
estrutural; como do hidrogel sem bentonita nas
regiões de 1466 cm-1, 1606 cm-1, 1668 cm-1 e 29903600 cm-1.
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Fig. 2: Espectro FTIR para os hidrogéis composto
por PAAm e MC (hidrogel 5), por PAAm, MC e
montmorilonita cálcica (hidrogel 1) e da bentonita.
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Resumo
Diversas aplicações médicas e tecnológicas da quitosana são limitadas por sua baixa
hidrossolubilidade. Partindo do princípio que derivados de quitosana podem ser
preparados a fim de se melhorar sua solubilidade em água, as aplicações destes
biopolímeros podem aumentar significativamente. Neste trabalho, foram preparados géis
de N,N,N-trimetilquitosana em solução ácida contendo nanoparWtFXODV GH SROL İcaprolactona) a fim de se investigar seu comportamento reológico.
Palavras-chave: N,N,N-trimetilquitosana, SROL İ-caprolactona), nanopartículas, reologia

inviabiliza diversas aplicações deste material. A
quitosana é um derivado da quitina que apresenta
diversas propriedades atraentes como certa
solubilidade em água, baixa toxicidade, atividade
antimicrobiana, biodegradabilidade e biocompatibilidade [2]. Porém, diversas aplicações médicas e
tecnológicas da quitosana são limitadas por sua
baixa hidrossolubilidade. Partindo do princípio que
derivados de quitosana podem ser preparados a fim
de se melhorar sua solubilidade em água, as
aplicações destes biopolímeros podem aumentar
significativamente [4].
As aplicações destes derivados de quitosana são
ampliadas pelo fato destas modificações permitirem
a formação de materiais com controle de suas
propriedades numa ampla faixa de valores que
possibilitam a formação de géis com propriedades
reológicas controladas e filmes com propriedades
mecânicas projetadas.

Introdução
Biopolímeros
ocorrem
abundantemente
na
biomassa,
podendo
ser
encontrados
em
microorganismos, plantas e animais [1]. Certos
biopolímeros são polissacarídeos que têm a
capacidade de formar géis e soluções viscosas em
meio aquoso. Apresentam-se como uma alternativa
aos polímeros e gomas tradicionais, podendo ser
aplicados em diversas faixas de pH e temperatura
[2]. Devido a suas propriedades reológicas, podem
ser utilizados como espessantes, gelificantes e
estabilizantes nas indústrias de alimentos, farmacêutica, química e petroquímica [1-3].
A quitina é um polissacarídeo encontrado em alguns
microorganismos e animais invertebrados como
componentes de paredes celulares e exoesqueletos,
respectivamente [2]. Porém a quitina apresenta
solubilidade extremamente limitada em água, o que
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Além disso, a utilização de resíduos da
agroindústria nas mais diversas áreas permite a
obtenção de soluções tecnológicas alternativas de
baixo custo, que reduzem os gastos de produção e
auxiliam na destinação de resíduos, minimizando
problemas ambientais.
As propriedades reológicas de géis de quitosana e
seus derivados foram bastante estudados em estado
estacionário e em estado oscilatório [5,6].
Entretanto, poucos trabalhos foram feitos para
entender o comportamento desses biopolímeros
dispersos em sistemas mais complexos como, por
exemplo, géis contendo nanopartículas poliméricas.
Devido a sua estabilidade numa ampla faixa de pH e
temperatura os géis de N,N,N-trimetilquitosana
(TMQ) foram escolhidos para serem utilizadas neste
estudo. 2SROL İ-caprolactona) (PCL) é um poliéster
alifático semi-cristalino que pode ser obtido através
GD SROLPHUL]DomR YLD DEHUWXUD GR DQHO GH İcaprolactona. Este polímero é conhecido por suas
excelentes propriedades de biodegradação e
biocompatibilidade. Por estes motivos, nanopartículas deste material foram empregadas na
formulação de géis de TMQ.

A tabela 1 ilustra os resultados obtidos para
diferentes concentrações de TMQ em solução com
pH neutro e ácido (pH=3,5).
Analisando amostras de TMQ em pH neutro e pH
3,5 observa-se uma diferença de viscosidade. Na
tabela 1, verifica-se tal diferença para uma taxa de
cisalhamento fixa de 0,01s-1. Na TMQ, apenas 40%
dos grupos aminos são substituídos. Dessa maneira,
com a diminuição do pH da solução, estes grupos
aminos não substituídos são protonados, e isso
resulta em uma maior interação com a água e
conseqüente aumento do volume hidrodinâmico das
macromoléculas. Esse aumento pode ser
evidenciado por uma maior resistência ao fluxo das
soluções de TMQ em pH ácido e um maior valor em
sua viscosidade.

M ateriais e métodos

O comportamento reológico de todas as soluções foi
investigado. A Fig.1 ilustra as curvas de viscosidade
em função da taxa de cisalhamento para diferentes
concentrações de TMQ em pH neutro. O perfil de
viscosidade apresentado em todas as análises foi
pseudoplástico.

Tabela 1. Comparação entre amostras neutras e
ácidas.
A mostra
V iscosidade [Pa.s]
TMQ 60g/L neutra
0,4
TMQ 60g/L pH 3,5
1,2
TMQ 80g/L neutra
1,9
TMQ 80g/L pH 3,5
37,7

Neste trabalho, foram preparados géis de N,N,Ntrimetilquitosana em três concentrações (60, 70 e
80g/L). Toda a TMQ empregada neste estudo foi
obtida através da modificação química da quitosana
seguindo metodologia prévia [4]. O efeito de
nanopartículas de PCL com diferentes diâmetros
médios (55 e 150 nm) foram incorporadas aos géis
de TMQ. Estas nanopartículas foram preparadas de
acordo com metodologia prévia [7,8]. Para tanto,
soluções de nanopartículas com cada diâmetro
médio (mantidas a pH=3,5) foram utilizadas na
preparação dos géis de TMQ.
As análises reológicas em regime não-oscilatório
dos géis de TMQ puros e contendo nanopartículas
foram realizadas em um reômetro MCR 301 (Anton
Paar). Foi empregado um sensor tipo cilindros
concêntricos e a temperatura de análise (25oC)
mantida através de XP VLVWHPD ³SHOWLHU´ (VWH
reômetro se encontrava conectado a um
microcomputador para a aquisição dos dados. O
tempo de cada determinação experimental foi de
aproximadamente 5 minutos, obtendo-se 100 pontos
de deformação, realizados à temperatura controlada
de 25ºC.

2.0
TMQ 60g/L
TMQ 70g/L
TMQ 80g/L

Viscosidade (Pa.s)

1.5

1.0

0.5

0.0
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100
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Taxa de cisalhamento (s )

Figura 1. Efeito da concentração na viscosidade das
soluções de TMQ.
O efeito da adição de partículas de PCL com
diâmetro de 150nm e potencial zeta de -25mV na
viscosidade de soluções de TMQ está representada
na Fig.2. Nota-se que estas partículas tem o efeito de

Resultados e discussão
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elevar a viscosidade de todas as soluções a uma
dada taxa de cisalhamento. Este efeito pode ser
associado a uma interação entre as partículas de
PCL carregadas negativamente e os grupos amino
protonados da cadeia de TMQ.
O efeito de nanopartículas de PCL com diâmetro de
55nm e potencial zeta de -30mV na viscosidade de
soluções de TMQ também foi investigado. As
curvas de viscosidade obtidas se encontram na
Fig.3.

Viscosidade (Pa.s)

30

Figura 3. Efeito da adição de nanopartículas de PCL
de 55nm na viscosidade das soluções de TMQ no
pH de 3,5.
O efeito das nanopartículas na viscosidade das
soluções de TMQ também pode ser associado a uma
interação atrativa entre os grupos amino protonados
da TMQ e as nanopartículas de PCL. Devido ao
reduzido diâmetro das nanopartículas de PCL essa
interação se dá de forma mais intensa, o que leva a
um efeito mais significativo na viscosidade das
soluções a baixas taxas de cisalhamento.

TMQ 60g/L
TMQ 70g/L
TMQ 80g/L

Conclusões
Soluções de TMQ em diferentes concentrações e
pHs foram preparadas e caracterizadas com êxito. A
adição de partículas e nanopartículas de PCL gerou
um aumento na viscosidade das soluções de TMQ.
Além disso, todas as soluções investigadas
apresentaram um comportamento pseudoplástico.
Os resultados indicam que o aumento da viscosidade
das soluções em pHs ácidos ou devido a adição de
partículas de PCL pode ser associado a interações
dos grupo amino protonados na cadeia de TMQ.
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Figura 2. Efeito da adição de partículas de PCL de
150nm na viscosidade das soluções de TMQ no pH
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No caso da adição de nanopartículas de PCL tem-se
que a viscosidade das soluções pode chegar até 90
Pa.s. Para uma mesma taxa de cisalhamento, em
uma concentração de 80g/L, a viscosidade com
nanopartículas de 55nm é de 88Pa.s, enquanto que
para nanopartículas de 150nm, seria de 26Pa.s.
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Resumo
Recentemente, um novo método de fiação de fibras, denominado de fiação por sopro em
solução, ou, do inglês solution blow spinning (SBS) foi desenvolvido empregando-se
elementos conceituais de eletrofiação e fiação convencional a partir do polímero fundido
para a produção de nano e microfibras. Neste trabalho, foram preparadas mantas
fibrosas a partir de uma solução de poli(ácido lático) (PLA) em clorofórmio: acetona
pelo método SBS contendo diferentes concentrações de progesterona (P4) a fim de
investigar seu perfil de liberação, assim como as propriedades das fibras obtidas.
Palavras-chave: progesterona, nanofibras, fiação por sopro em solução, liberação controlada

superficial e facilidade de preparo [5].
Recentemente, um novo método de fiação de fibras,
denominado de fiação por sopro em solução, ou, do
inglês, solution blow spinning (SBS) foi
desenvolvido empregando-se elementos conceituais
de eletrofiação e fiação convencional a partir do
polímero fundido para a produção de nano e
microfibras [6,7].

Introdução
Fibras poliméricas são largamente empregadas em
diversas aplicações desde o setor têxtil, sensores e
agente de reforço até sistemas de filtração e
aplicações biomédicas [1,2]. As metodologias
tradicionais para a produção de fibras incluem a
fiação a partir do polímero no estado fundido ou em
solução. O diâmetro típico dessas fibras se encontra
na faixa de 5 a 500 nm. A partir de 1995, diversos
autores despertaram interesse em novos métodos
como a eletrofiação, que é capaz de produzir fibras
com diâmetros submicrométricos e nanométricos
[1]. Atualmente a literatura reporta nanofibras de
GLYHUVRV SROtPHURV FRPR SROL iFLGR OiWLFR  SROL İcaprolactona) e poli(óxido etileno) para aplicações
envolvendo engenharia de tecidos, biossensores e
nanofiltração [3,4]. A vantagem do emprego de
nanofibras
constituídas
por
polímeros
biodegradáveis em liberação controlada de
princípios ativos se deve a sua elevada área

M ateriais e métodos
Neste trabalho, foram preparadas mantas fibrosas a
partir de uma solução contendo 6% m/v de
poli(ácido lático) (PLA) em clorofórmio: acetona
3:1 (v/v) pelo método SBS contendo diferentes
concentrações de progesterona (P4) (2%, 4% e 8%
m/m) a fim de se investigar seu perfil de liberação
bem como as propriedades das fibras obtidas. A
liberação de P4 foi investigada por espectroscopia
no ultravioleta-visível (UV-VIS), a interação
polímero-hormônio foi avaliada por espectroscopia
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no infravermelho (FTIR) e a morfologia das fibras
por microscopia eletrônica de varredura (MEV).

Membranas nanoestruturadas com morfologia
uniforme e uma distribuição de diâmetros estreita
foram produzidas por SBS. Todas as nanofibras
obtidas (com e sem hormônio) apresentaram uma
superfície lisa e sem cristais de progesterona,
sugerindo que a progesterona foi dispersa
homogeneamente tanto na solução quanto nas fibras
fiadas. Fibras de PLA puro e contendo 2% (m/m) de
P4 apresentaram uma distribuição estreita de
diâmetros. Inversamente, quando a solução
contendo 4 e 8% (m/m) de P4 foi fiada, a
distribuição de diâmetros das fibras foi ampliada.
Uma possível razão para este comportamento é que
a adição de progesterona leva a um aumento na
viscosidade das soluções poliméricas. Os diâmetros
médios variaram de 289 nm para fibras de PLA puro
a cerca de 440 nm para fibras contendo
progesterona. O aumento do diâmetro médio da
fibra devido à adição de fármacos é semelhante aos
resultados reportados na literatura [8], e pode ser
interpretado como um sucesso na incorporação de
P4 na matriz de PLA.
Os espectros de FTIR de nanofibras de PLA puro e
contendo progesterona são mostrados na Figura 2 na
região 600-3000 cm-1. Os picos atribuídos ao PLA
estão de acordo com as bandas previamente
relatados na literatura para nanofibras de poli (ácido
láctico) [9].

Resultados e discussão
Microfotografias por MEV de nanofibras obtidas
por SBS a partir de soluções de PLA contendo
progesterona (2, 4 e 8% m/m), estão apresentadas
na Fig. 1.

Transmitância (u.a.)

(a)

(b)

PLA
PLA + P4

3000

2500

2000

1500

1000

Comprimento de onda (cm-1)

Figura 2. Espectro de infravermelho de nanofibras
de PLA e PLA+progesterona.
Ao comparar os espectros, pode-se concluir que a
presença
de
progesterona
não
afetou
significativamente a estrutura da cadeia principal de
PLA. No entanto, uma alteração é observada nas
bandas atribuídas ao grupo éster (1045-1130 cm-1),
onde uma investigação mais minuciosa revela
interação entre PLA e P4. A intensidade relativa da
banda de carbonila (COC) aumenta nas nanofibras
de PLA/P4 e pode ser avaliada como a razão COH /
(C-CH3 + CH3). Esta razão pode ser calculado

(c)
Figura 1. Imagens de MEV de nanofibras de PLA
contendo: 2% (a), 4% (b) e 8% (c) em massa de
progesterona em relação ao PLA.
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através dos valores de absorvância a 1086 / (1045 +
1130). Esta proporção foi encontrado como sendo
de 0,3 e 0,5, respectivamente, para PLA e PLA/P4.
Esse aumento reflete a nova distribuição de 31 da
hélice de poli (ácido lático), resultante da
concorrência entre os grupo éster do PLA e dos
grupos cetona presentes na progesterona.
A Figura 3 ilustra o comportamento de libertação da
progesterona
a
partir
das
membranas
nanoestruturadas de PLA.
Observa-se que a diferença entre os sistemas de
libertação PLA/P4 é basicamente relacionada com a
quantidade total de progesterona libertada (isto é,
uma quantidade determinada de nanofibras de PLA
contendo 8% (m/m) de progesterona irá libertar
mais hormônio do que a mesma quantidade de
nanofibras de PLA contendo 4% (m/m) de P4 e
assim por diante.

empregada para encapsular hormônios em polímeros
biodegradáveis e biocompatíveis, proporcionando
uma libertação com taxas de cinética de primeira
ordem. . Este estudo indicou claramente que
membranas nanoestruturadas de PLA podem ser
potencialmente utilizadas no sistema de liberação
controlada de progesterona, sendo uma ferramenta
no controle do ciclo estral bovino.
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Figura 3. Perfil de liberação in vitro de progesterona
em membranas de PLA.

No entanto, o comportamento de libertação de cada
sistema é basicamente o mesmo, obedecendo a uma
cinética de primeira ordem de libertação com
constantes cinéticas muito semelhantes. Além disso,
os dados indicam que a meia-vida para todas as
amostras é entre 4 e 5 horas.

Conclusões
Os resultados apresentados confirmam a
miscibilidade entre o progesterona e o poli (ácido
lático). Essa miscibilidade foi indicada através de
ensaios microscopia e espectroscópicos. Os dados
experimentais exibir uma alteração no espectro de
infravermelho das nanofibras de PLA contendo P4,
a qual geralmente é atribuída a interações entre o
polímero e o aditivo. Assim, a tecnologia de fiação
por sopro em solução pode ser apropriadamente
E mbrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, 16 a 18 de abril de 2012
329

VI Workshop da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

ELETROFIAÇÃO DE MANTAS POLIMÉRICAS BIORREABSORVÍVEIS DE PCL/LÁTEX DE
BORRACHA NATURAL (HEVEA BRASILIENSIS)

Ligia M. Manzine Costa1*; Luiz Henrique C. Mattoso2; Mariselma Ferreira1
1

Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC). Rua Santa
Adélia,166, 09210-170 Santo André – SP.
2
Embrapa Instrumentação Agropecuária. Rua XV de Novembro, 1452, CEP 13560-970 São Carlos - SP,
*ligia.costa@ufabc.edu.br
Projeto Componente: PC5
Projeto Componente: PC6

Plano de Ação: PA2
Plano de Ação: PA2

Resumo
Utilizando a técnica de eletrofiação foi possível produzir mantas constituídas por
nanofibras de polímeros biocompatíveis de policaprolactona (PCL) e látex de borracha
natural (látex), nas proporções em peso de PCL:látex 4:1;5:1;6:1;7:1. Foi observado que
as amostras possuíram homogeneidade das fibras, sem a presença de defeitos, e com
diâmetros médios entorno de 230-300 nm. Os novos biomateriais desenvolvidos neste
trabalho podem ser utilizados como dispositivos de liberação controlada de fármaco,
entre outras aplicações.
Palavras-chave: Eletrofiação; Policaprolactona; látex de borracha natural.
angiogênicas [5]. A atividade angiogênica é
importante por auxiliar na formação de novos vasos
sanguíneos e assim promover a vascularização do
nosso suporte.

Introdução
Eletrofiação
é
uma
técnica
de
processamento de polímeros que permite a
confecção de mantas constituídas de nanofibras em
3D e altamente porosas [1]. Sua conformação é
ideal para serem utilizadas como suportes de
crescimento celular por permitir adesão e
proliferação das células para dispositivos médicos
[2]. Para um suporte de crescimento celular é
importante possuir além da estrutura em 3D e alta
porosidade,
elementos
que
estimulem
a
microvascularização do dispositivo [3].
A poli-!-caprolactona (PCL) é um poliéster
alifático bastante usado em dispositivos para
tratamento de lesões, e como suportes para a
engenharia de tecidos. Pode constituir um sistema
de liberação controlada, pois aceita a incorporação
de biofármacos, mantendo sua atividade
farmacológica [4].
Neste trabalho propomos a inserção de látex
na produção de um suporte para crescimento
celular, juntamente com policaprolactona. O látex é
um biomaterial e possui proteínas com atividades

Materiais e métodos
Foram utilizados poli-!-caprolactona a (Peso
Molecular ~70.000g/mol) fornecido pela SigmaAldrich; látex de borracha natural que foi coletado
de clones RRIM 600 de Hevea brasilienis,
gentilmente cedido pelo Instituto Agrônomico de
Campinas IAC. A coleta foi feita a cidade de
Pindorama-SP. Os solventes utilizados foram:
clorofórmio e metanol fornecidos pela Synth-SP.
Foram preparadas soluções de PCL/látex
mantendo a concentração em 10% de polímero em
uma mistura de 2:1 em volume de clorofórmio e
metanol. Foram preparadas 5 soluções com as
seguintes proporções em peso de PCL:látex : 4:1;
5:1; 6:1; 7:1 e uma solução contendo apenas PCL.
As soluções foram agitadas magneticamente para
solubilização do polímero e posteriormente
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colocadas em ultrassom por 20 minutos. Para a
eletrofiação, utilizou-se distância de trabalho de
5cm e 20 Kv.

Resultados e discussão
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Fig. 1. MEV e histograma da manta eletrofiada com
concentração de 4:1 (PCL/látex).
5:1 PCL/latex

Fig. 6. MEV da manta eletrofiada com concentração
de 5:1 (PCL/látex).

Distribuiç!o de Frequencias
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Observamos nas figuras 1-5, que não houve
o surgimento de defeitos “tipo gota” nas fibras
processadas. Ocorreu uma diferença da morfologia
de superfície da nanofibra contendo látex,
diferentemente da morfologia das fibras contendo
apenas PCL, como podemos ver na figura 6. Houve
um estreitamento na curva de distribuição de
diâmetros com o aumento da concentração de látex.
O que mostra que a adição de látex em maior
quantidade colaborou para a homogeneidade dos
diâmetros das fibras processadas. Observamos
também que os diâmetros médios das fibras não
variaram muito com a adição de látex, para todas as
amostras os diâmetros médios variaram de 230300nm.
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Fig. 2. MEV e histograma da manta eletrofiada com
concentração de 5:1 (PCL/látex).
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Fig. 3. MEV e histograma da manta eletrofiada com
concentração de 6:1 (PCL/látex).

Conclusões
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Através da técnica de eletrofiação foi
possível a produção de mantas de nanofibras de
PCL/Látex de borracha natural com perfeita
homogeneidade. Testes futuros “in vitro” e “in vivo”
mostrarão as possíveis propriedades deste material.
Sendo as possíveis aplicações deste novo material
em dispositivos dermais e sistemas de liberação de
fármaco.
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Fig. 4. MEV e histograma da manta eletrofiada com
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Resumo
A possibilidade de utilização das matrizes poliméricas nanoestruturadas aumenta a versatilidade de
tecnologias de liberação controlada de agentes ativos. A seleção do tipo de polímero e de nanoestrutura
mais adequados depende de fatores como custo, perfil de liberação desejado, propriedades do agente ativo,
entre outros. Neste sentido, o método de fiação por sopro em solução foi empregado para se preparar
membranas nanoestruturadas de poli(!-caprolactona) (PCL) contendo rodamina–B como molécula modelo.
Estas membranas foram investigadas através da calorimetria exploratória diferencial (DSC). Uma curva de
calibração da rodamina foi elaborada no UV-Visível.
Palavras-chave: Fiação por sopro em solução, liberação controlada, poli(!-caprolactona),
nanofibras, rodamina-b.

concentração de polímero em solução, pressão do
gás de fiação e geometria da matriz de fiação.
O desenvolvimento e estudo da adição de agentes
ativos em matrizes poliméricas são de grande uso
em diversos campos de atuação como a
biotecnologia [3] e medicina veterinária [4]. Além
de afetar algumas propriedades da matriz polimérica
como
resistência
mecânica,
cristalinidade,
estabilidade térmica a adição de agentes ativos
permite a liberação controlada dos mesmos. Essa
liberação controlada desperta o interesse no
tratamento de doenças e controle do ciclo estral na
pecuária, na indústria alimentícia e de embalagens, e
no manejo integrado de pragas.
Diversas tecnologias podem ser empregadas para
promover a liberação gradual de um agente ativo
veiculado em uma matriz polimérica [5]. A
possibilidade de utilização das mesmas em sistemas
nanoestruturados aumenta sua versatilidade. A
seleção do tipo de polímero e de nanoestrutura mais

Introdução
Recentemente Oliveira et al. [1] utilizou o método
de fiação por sopro em solução (SBS) para produzir
nanofibras semelhante àquelas obtidas pela técnica
de eletrofiação. A técnica SBS usa uma matriz de
fiação composta por canais concêntricos com uma
determinada geometria que permite a produção de
nanofibras de polímeros de modo análogo à
eletrofiação [2]. Na fiação por sopro em solução, as
forças elétricas presentes na eletrofiação são
substituídas pelas forças aerodinâmicas usando
apenas um gás pressurizado. Dentre as suas
vantagens estão a não necessidade de uso de campo
elétrico, baixo custo e a alta produtividade. Vale
salientar que a produtividade se encontra cerca de,
pelo menos 100 vezes mais rápida que na
eletrofiação [1, 2]. As principais variáveis de
processo são taxa de ejeção de polímeros,
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adequados depende de fatores como custo, perfil de
liberação desejado, propriedades do agente ativo,
entre outros [6]. Este trabalho apresenta a
investigação das propriedades de nanofibras de
poli(e-caprolactona) contendo rodamina-B como
um modelo de agente ativo. Além disso, o perfil de
liberação da rodamina-B nestas matrizes foi
caracterizado.

Tabela 1 - Propriedades térmicas de nanofibras de
PCL com e sem rodamina-b
Propriedade
PCL
PCL/rodamina-b
o
Tg ( C)
-63
-63
Tm (oC)
57
59
Tc (oC)
21
23
"Hc (J/g)
53
55
"Hm (J/g)
69
72
X (%)
49
52

Materiais e métodos
A presença de um pico de cristalização a frio nas
amostras de PCL (Fig. 1) é um indicativo do
elevado grau de orientação das cadeias poliméricas
devido ao processo de fiação por sopro. Devido às
altas taxas de estiramento presentes nesta técnica as
cadeias de PCL sofrem alto grau de orientação
chegando até mesmo a se cristalizar. No caso das
nanofibras de PCL com e sem rodamina-b este
percentual
de
cristalização
chegou
a
aproximadamente 50%. O fato da rodamina-b não
ter afetado no grau de cristalinidade das fibras de
PCL é um indicio de que não existem interações
entre estes dois materiais.

Como materiais foram utilizados o poli(!caprolactona)(PCL) de massa molar 50.000 g/mol e
a rodamina–b. Inicialmente uma solução contento
8% de PCL (m/v) e 3% (m/m) de rodamina-b foi
preparada em diclorometano.
Para obtenção das nanofibras poliméricas, foi
utilizado o aparato produzido e adaptado à técnica
de fiação por sopro em solução, que consiste em
uma fonte de ar comprimido, um sistema de injeção
da solução polimérica e um sistema para coleta das
fibras. As condições empregadas no preparo das
nanofibras de PCL foram 0,5 MPa de ar
comprimido, distância de trabalho de 12 cm e taxa
de ejeção da solução de 7 mL/h.
O material produz uma manta não-tecida fibrosa
que foi coletada e analisada por calorimetria
exploratória diferencial (DSC). Nos ensaios de DSC
utilizou-se o equipamento Q100 da TA Instruments,
com taxa de aquecimento de 10!C/min na faixa de
temperatura de -80!C a 100!C, massa da amostra
cerca de 6 mg.
A curva de calibração da rodamina-b foi feita no
UV-Vis para posterior teste de liberação controlada
da rodamina presente nas fibras de PCL. Todos os
ensaios de liberação foram realizados em tampão
fosfato (pH=7,0) a 37oC sob agitação magnética
lenta.

Figura 1 - Efeito da rodamina na cristalização a frio
de nanofibras de PCL

Resultados e discussão
As propriedades térmicas obtidas através dos
ensaios de calorimetria exploratória das fibras de
PCL com e sem rodamina-b são mostradas nas.
Figs.1 e 2 e na Tabela 1. Observa-se que a
rodamina-b não interfere de forma significativa nas
propriedades térmicas das nanofibras, como
mostraram a semelhança nos valores de temperatura
de transição vítrea (Tg), temperatura de cristalização
a frio (Tc), temperatura de fusão (Tm), entalpia de
fusão ("Hm), entalpia de cristalização a frio ("Hc) e
porcentagem cristalina nas amostras (X).

Figura 2 - Efeito da rodamina na fusão de nanofibras
de PCL
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Para se investigar o perfil de liberação da
rodamina-b através das nanofibras de PCL em
solução tampão fosfato pH=7,0 à 37 oC obteve-se
uma curva de calibração da rodamina-b nas mesmas
condições. A curva de calibração foi preparada
através da análise de soluções de rodamina-b em
diferentes concentrações. A absorbância destas
soluções foi monitorada por espectroscopia UV-Vis
no comprimento de onda de 540 nm. Então uma
curva analítica (Fig. 3) foi obtida para esta
absorbância em função da concentração das
soluções.

Figura 4. Perfil da liberação da rodamina-b em
solução tampão.

Conclusões
Membranas nanoestruturadas de PCL e de
PCL/rodamina-b foram preparadas com sucesso pela
técnica de fiação por sopro em solução. Suas
propriedades térmicas foram investigadas por DSC.
Este estudo térmico indicou que a rodamina-b não
afeta de forma significativa nas propriedades
térmicas das fibras de PCL.
Figura 3. Curva de calibração da rodamina-b em
tampão fosfato pH=7,0
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Resumo
A liberação controlada de fármacos, utilizando vetores, tem motivado diversas áreas da
pesquisa científica. Os sistemas coloidais de nanopartículas poliméricas podem ser
empregados para tal finalidade. Para isso, devem apresentar estabilidade em solução.
Um meio de se determinar essa estabilidade é a análise dos tamanhos médios de
partícula e do potencial Zeta da solução. Neste trabalho, foram sintetizadas suspensões
coloidais de PCL em diferentes condições e tensoativos (F68, Tween 80 e ácido oléico)
a fim de se investigar a estabilidade destas nanopartículas em solução.
Palavras-chave: pROL İ-caprolactona), nanopartículas, potencial zeta, estabilidade

precipitação de polímeros pré-formados, tais como o
PLA, o PLGA e o PCL. Independentemente do
método empregado, uma suspensão coloidal será
obtida no final do processo. A investigação das
suspensões coloidais engloba a avaliação
morfológica, a distribuição do tamanho de partícula,
a determinação do potencial zeta e do pH [4]. Os
materiais macroscópicos ou particulados em contato
com um líquido adquirem uma carga elétrica em sua
superfície. A carga líquida na superfície da partícula
afeta a distribuição de íons na sua vizinhança,
aumentando a concentração de contra-íons junto à
superfície[5]. Assim, forma-se uma dupla camada
elétrica na interface da partícula com o líquido. Essa
dupla camada divide-se em duas regiões: uma região
interna que inclui íons fortemente ligados à
superfície e uma região exterior onde a distribuição
dos íons é determinada pelo equilíbrio entre forças
eletrostáticas e movimento térmico. Dessa maneira,
o potencial nessa região decai com o aumento da

Introdução
O controle da liberação de fármacos em sítios de
ação específica através de vetores, tem sido área de
intensa pesquisa nos últimos anos, com a finalidade
de otimizar a velocidade de liberação do composto
no organismo em estudo e do regime de dosagem
das substâncias empregadas [1]. Dentre os vetores,
incluem-se os sistemas coloidais de nanopartículas
de polímeros biodegradáveis e que possuem
estabilidade em solução. Estes sistemas visam
inúmeras aplicações terapêuticas, principalmente na
administração oral, parenteral e oftalmológica [2].
Define-se micropartículas nos intervalos de
diâmetro de 100nm até alguns micrometros,
enquanto as nanopartículas possuem tamanho entre
1 e 100nm [3]. Existem vários métodos relatados na
literatura para a preparação de nanopartículas [2]. O
primeiro deles seria a polimerização in situ de
monômeros dispersos. Um segundo seria a
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As medidas de potencial Zeta e tamanho de
partículas foram realizadas em equipamento
Zetasizer Nano ZS e os resultados foram obtidos em
triplicata.

distância da superfície ( v1 x ) até atingir o
potencial da solução. Este potencial é comumente
chamado de potencial zero. Em um campo elétrico,
cada partícula e os íons fortemente ligados à mesma
se movem como uma unidade (caráter micelar) e o
potencial no plano de cisalhamento entre essa
unidade e o meio circundante é denominado
potencial zeta. Este potencial é função da carga
superficial da partícula, de qualquer camada
adsorvida e do solvente, sendo um indicador útil
para prever e controlar a estabilidade de suspensões
ou emulsões coloidais. Quanto maior o potencial
zeta, mais provável que a suspensão seja estável,
pois as partículas carregadas se repelem umas às
outras e essa força supera a tendência natural à
agregação [4, 5].
Este trabalho foi focado na determinação e análise
do potencial zeta e do tamanho das partículas de
suspensões coloidais de PCL.

Resultados e discussão
Na Tabela 2 são observados os resultados médios
para tamanho médio das partículas e potencial Zeta
para cada síntese realizada.
Tabela 2: Resultados de potencial Zeta e tamanho.
Síntese T ensoativo Diâmetro
Potencial
(nm)
(mV)
1
F68
1223
-3,89
2
F68
312
-26,89
3
F68
295
-31,33
4
F68
193
-29,53
5
F68
166
-22,73
6
F68
159
-24,50
7
F68
139
-17,06
8
F68
133
-22,83
9
F68
112
-5,19
10
F68
99
-20,27
11
F68
73
+22,27
12
F68
68
+7,19
13
F68
64
-4,49
14
T80
66
-16,43
15
AO
100
-55,23
16
T80+AO
56
-29,46

M ateriais e métodos
Neste trabalho, foram preparadas suspensões
coloidais utilizando PCL (Poli-İ-caprolactona) de
acordo com metodologia prévia [6]. Variou-se o
tipo e intensidade de agitação (magnética ou
mecânica, de 1000 a 3000rpm), a vazão do
gotejamento (10 ou 20mL/h), a concentração de
PCL (em solvente propanona) e o tipo de tensoativo
como sendo ácido plurônico (F68), Tween 80 (T80)
e ácido oléico (AO). Na Tabela 1 são colocadas as
condições que os experimentos foram realizados.

Na Figura 1 está representado o gráfico que
relaciona a concentração de PCL em propanona com
o tamanho médio de partículas. Nota-se que o
aumento da concentração de PCL acarreta no
incremento do diâmetro médio das partículas e
aumento do módulo do potencial Zeta. No entanto,
mantendo-se a concentração constante, o aumento
da intensidade de agitação levou a uma redução no
diâmetro médio sem interferir no módulo do
potencial zeta.

Tabela 1: Condições experimentais adotadas na
síntese de suspensões de PCL
Síntese [PC L] T ipo de Agitação V azão
(g/L)
agitação
(RP M) (mL/h)
1
2,02
Magnética
--10
2
1,52
Magnética
--10
3
0,86
Magnética
--10
4
2,02
mecânica
1000
20
5
1,99
mecânica
2000
20
6
2,02
mecânica
3000
20
7
0,98
mecânica
3000
20
8
0,66
mecânica
3000
20
9
0,30
mecânica
3000
20
10
0,21
mecânica
3000
20
11
0,16
mecânica
3000
20
12
0,16
mecânica
3000
20
13
0,16
mecânica
3000
20
14
0,16
mecânica
3000
20
15
0,16
mecânica
3000
20
16
0,16
mecânica
3000
20

Figura 1. Relação entre tamanho
concentração de polímero.
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De acordo com a figura acima, a concentração de
polímero interfere no tamanho médio das partículas,
fazendo variar também, o potencial Zeta da solução.
A Fig. 2 ilustra os resultados obtidos para o
potencial zeta das suspensões coloidais de PCL
variando-se a concentração do tensoativo F68.
Dessa maneira, observa-se que a diminuição da
razão tensoativo/polímero faz o potencial Zeta
decrescer, de acordo com a Figura 2.

Conclusões
Conclui-se, portanto, que a metodologia de preparo
das suspensões coloidais de PCL permite a obtenção
de partículas com características geométricas e
elétricas controladas. Assim, suspensões coloidais
estáveis de PCL em meio aquoso foram obtidas
contendo nanopartículas com diâmetro médio da
ordem de 55nm.
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Figura 2: razão tensoativo/PCL e potencial Zeta.
Finalmente, estão dispostos na Tabela 2 os resultados de diâmetro médio e potencial zeta para as
sínteses 14, 15 e 16. Nestas sínteses foram empregadas misturas entre tensoativos de balanço
hidrofílico-lipofílico (alto (T80) e baixo (AO)).
A estratégia de se combinar 2 tensoativos no
preparo das suspensões coloidais de PCL levou a
uma redução no diâmetro médio das partículas além
de uma maior estabilidade em meio aquoso indicada
por um elevado valor de potencial zeta em módulo.
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Resumo
O estudo e desenvolvimento de novas plataformas para liberação de feromônios são
ações de extrema importância para o avanço do manejo integrado de pragas garantindo a
redução do uso desenfreado de pesticidas e promovendo a saúde e bem estar da
população. O estudo das interações do tipo feromônio-material é crucial para a
compreensão dos mecanismos de liberação e consequentemente para o sucesso dos
dispositivos desenvolvidos. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi a investigação
da liberação de um feromônio modelo (2-KHSWDQRQD  SRU ILOPHV GH XP SROL İcaprolactona) (PCL), polímero biodegradável.
Palavras-chave: filmes poliméricos, SROL İ-caprolactona), feromônios.

Nos últimos anos a comunidade cientifica vem
também buscando metodologias que visem à
preservação ambiental através do controle da
população de insetos e pragas [6,7]. Esse controle
objetiva reduzir o uso indiscriminado dos
agrotóxicos, que como consequências, entre outras,
leva ao aparecimento de pragas secundárias e
principalmente a contaminação ambiental e
consequentemente a contaminação humana [8].
Atualmente existe um grande interesse no estudo
dos feromônios de insetos e de sua liberação
controlada, visto que estes podem fornecer
alternativas ao uso de inseticidas para o controle de
populações de insetos-praga [9]. Entre os
dispositivos para a incorporação desses compostos,
a literatura apresenta o uso de matrizes de
nanofibras de poliamida e de acetato de celulose
obtidas por eletrofiação [10].

Introdução
2SROL İ-caprolactona) (PCL) é o poliéster alifático
sintético mais empregado na indústria biomédica.
Este polímero tem sido empregado em dispositivos
para uso temporário, implantados em organismos
vivos [1,2], devido a sua capacidade de degradar
internamente resultando num produto de baixa
massa molar que é absorvido pelo organismo e
removido pelo metabolismo [2]. No setor agrícola, o
PCL e suas blendas com polímeros naturais vêm
sendo estudados como suportes para mudas de
árvores [3]. Além disso, sua biodegradabilidade
associada a sua bioabsorção e a grande
permeabilidade a diversos fármacos, tem despertado
o interesse de diversos autores [4,5] no estudo de
sistemas de liberação controlada empregando
matrizes de PCL.
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O presente trabalho tem como objetivo investigar o
efeito da temperatura na liberação de 2-heptanona
por filmes GH SROL İ-caprolactona) obtidos via
extração do solvente.

entanto, o mesmo não ocorre para filmes contendo
20% (m/m) de 2-heptanona em relação ao PCL.

M ateriais e métodos
Filmes poliméricos foram preparados a partir de
soluções de 8% (m/v) de PCL em diclorometano.
Para se investigar a liberação de feromônios nesta
matriz biodegradável incorporou-se 20% (m/m) de
2-heptanona nas soluções de PCL utilizadas para o
preparo dos filmes. O trabalho teve como objetivo
analisar os efeitos causados pela temperatura na
cinética de liberação de 2-heptanona em matrizes de
PCL. Espectroscopia na região do infravermelho
(FTIR) foi empregada para se avaliar a interação
polímero-feromônio. As curvas de liberação foram
obtidas a diferentes temperaturas (25, 35 e 45oC)
com auxilio da técnica de termogravimetria (TGA).

Figura 1. Espectros de infravermelho do feromônio
e dos filmes de PCL

Resultados e discussão
A Figura1 ilustra os espectros de infravermelho
obtidos para o feromônio e para filmes de PCL puro
e de PCL contendo 20% (m/m) de 2-heptanona.
Relativo ao espectro de PCL puro, pode-se observar
intensas bandas facilmente identificadas como o
estiramento do grupo carbonila por volta de 1726
cm-1. Na região entre 1100-1190 região cm-1 onde,
através de deconvolução podem-se distinguir três
bandas no espectro se sobrepondo. A banda em
1294 cm-1 pode ser associada ao estiramento dos
grupos C-C e C-O presentes em fases cristalinas do
SROL İ-caprolactona). A banda em 1720 cm-1
presente no espectro característico obtido para o 2heptanona pode ser associada ao estiramento do
grupo C=O presente no feromônio. O espectro do
sistema PCL+ feromônio indica certa interação
entre o polímero e o 2-heptanona evidenciada pelas
bandas em 3000 cm-1 associadas ao grupamento
CH3 e pelo deslocamento da banda em 1726 cm-1do
PCL parra 1710 cm-1 para o sistema polímeroferomônio.
Temos representado nas Figuras 2 e 3 as curvas de
liberação de 2-heptanona por filmes de PCL obtidas
por termogravimetria (TGA). Através da análise da
Fig.2 pode ser evidenciado o perfil cinético de
liberação do feromônioem matrizes de PCL. Notase que não existe variação de massa significativa
das amostras contendo somente PCL à 35oC. No

Figura 2. Liberação de feromônio por filme de PCL
O efeito da temperatura na liberação de 2-heptanona
por filmes de PCL está representado na Fig.3.
Conforme esperado devido a volatilidade do
feromônio, um aumento na temperatura do
experimento levou a um incremento na porcentagem
de massa de 2-heptanona liberada pelos filmes de
PCL.
Futuramente este trabalho prevê a investigação do
efeito da adição de 2-heptanona nas propriedades
dos filmes de PCL, bem como análise da cinética de
liberação de 2-heptanona por nanofibras de PCL.
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Figura 3. Efeito da temperatura na liberação de
feromônio por matrizes de PCL.

Conclusões
Os resultados apresentados indicam que existe
interação entre o 2-KHSWDQRQD H R SROL İcaprolactona). Além disso, devido a alta
volatilidade deste feromônio, a temperatura afeta
sua liberação por filmes de PCL.
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Resumo
Recentemente, um novo método para obtenção de fibras, fiação por sopro em solução
(SBS), foi desenvolvido empregando-se elementos conceituais de eletrofiação e fiação
por sopro do fundido. Foram preparadas blendas poliméricas de poli(ácido lático) (PLA)
e poli(óxido etileno) (POE) com diversas concentrações de PLA/POE m/m através da
técnica de fiação por sopro em solução. Nanofibras foram coletadas e seu
comportamento térmico investigado por calorimetria exploratória diferencial (DSC).
Palavras-chave: nanofibras, fiação por sopro em solução, blendas poliméricas, efeito do solvente.

análises térmicas, espectroscopia e microscopia.
Misturas entre polímeros hidrofílicos e hidrofóbicos
são mais desafiadoras e têm sido usadas como uma
alternativa para confecção de sistemas para
liberação controlada, podendo funcionar como um
meio de controle do grau de hidratação da matriz,
sua taxa de degradação e resistência mecânica. Os
domínios da fase dispersa podem servir como
microreservatórios para o encapsulamento de
substâncias ativas. A blenda entre os polímeros
PLA e POE foram fiadas para produzir fibras com
maior hidrofilicidade. Recentemente Oliveira et
al.[1, 2] utilizaram o método de fiação por sopro em

Introdução
A mistura de polímeros é um dos métodos de se
modificar as propriedades de polímeros. As
vantagens de se preparar blendas polímericas são
seu relativo baixo custo de obtençaõ, criação e
controle
de
materias
com
propriedades
intermediárias às já existentes e a facilidade na
preparação de novas misturas.
Blendas de polímeros miscíveis muitas vezes são
caracterizadas por interações específicas, tais como
a ligação dipolo-dipolo, íon-dipolo e de hidrogênio.
Informações sobre essas interações podem ser
obtidas, por algumas técnicas como viscosidade,
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concêntrico exterior. A razão de diâmetros entre os
bocais concêntricos foi de 0,5 mm. Os parâmetros
SBS foram mantidos constantes para todos os
experimentos.
A morfologia das fibras foi observada utilizando um
microscópio eletrônico de varredura (MEV) modelo
DSM960 Zeiss após recobrimento com ouro da
superfície das amostras com o auxilio de um
metalizador (Balzer, SCD 050).
Varredura Diferencial de Calorimetria (DSC, TA
Instruments, modelo Q100) foi realizada sob
atmosfera de nitrogênio, a uma vazão de 20
mL/min. As amostras foram aquecidas de 0oC a
180oC para PLA,-10oC a 120oC por PEO e-10oC a
180oC para misturas a uma taxa de varredura de
10oC/min usando panelas de alumínio.

solução para produzir nanofibras semelhante
aquelas obtidas pela eletrofiação. Essa técnica usa
uma matriz de fiação composta por canais
concêntricos com geometria otimizada que permite
a produção de nanofibras de polímeros de modo
análogo à eletrofiação. Sendo que na fiação por
sopro em solução, as forças elétricas presentes na
eletrofiação são substituídas pelas forças
aerodinâmicas usando apenas um gás pressurizado.
Dentre as suas vantagens estão a não necessidade de
uso de campo elétrico, baixo custo e a alta taxa de
produtividade, cerca de, pelo menos, 100 vezes
mais rápida que na eletrofiação. As principais
variáveis de processo são taxa de ejeção de
polímeros, concentração de polímero em solução,
pressão do gás de fiação e geometria da matriz de
fiação. O objetivo do presente estudo foi produzir
nanofibras a partir de misturas entre os polímeros
PLA e POE utilizando o processo SBS e investigar
seu comportamento térmico através de calorimetria
exploratória diferencial (DSC).

Resultados e discussão
As blendas 2 e 3 apresentaram uma morfologia
constituída por particulas e fibras fato este que pode
ser associado a imiscibilidade destes polímeros. No
entanto a blenda 1 apresentou uma morfologia
homogenea que pode ser associada a formação de
uma blenda miscivel entre PLA e POE.

Materiais e métodos
Cinco soluções foram preparadas, incluindo PLA e
PEO puros e três misturas entre PLA e POE (Tabela
1).
Tabela 1. Composição das amostras investigadas.
Fração mássica
Razão
de PLA na
Amostras
(PLA/PEO)
blenda (m/m%)
PLA (puro)

1,00/0

100

Blenda 1

0,75/0,25

75

Blenda 2

0,50/0,50

50

Blenda 3

0,25/0,75

25

POE (puro)

0/1,00

0

1 µm

1 µm

(a)

(b)

1 µm

1 µm

(c)

Os polímeros foram pesados e dissolvidas em uma
mistura de 3:1 (v/v) de clorofórmio: acetona. As
misturas de polímeros representavam sempre o total
de 6% em relação ao volume dos solventes.
A soluções poliméricas foram convertidas em
nanofibras pela técnica SBS de acordo com
Medeiros et al.[3]. Brevemente, uma bomba de
injeção com uma seringa (KD científica, modelo
781100) foi empregada para ejetar a solução
polimérica (120 mL/min) através de um bocal
central. Ar comprimido foi aplicado através do
bocal externo concêntrico a uma pressão constante
(0,4MPa). O bocal interno foi posicionado de modo
que se projetava 2 milímetros além do bico

(d)

1 µm

(e)

Figura 1. Micrografias obtidas por MEV de fibras
obtidas por fiação por sopro em solução de: (a) PLA
puro; (b) blenda 1; (c) blenda 2; (d) blenda 3; (e)
POE puro.
A fim de se investigar a miscibilidade das blendas
realizou-se
experimentos
por
calorimetria
exploratória diferencial (DSC). Esta técnica é
geralmente um dos métodos mais convenientes para
a análise de transições de primeira ordem, como
fusão e cristalização. As curvas DSC foram obtidas
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de espectroscopia e estudos de microscopia (Fig. 1).
O aumento da temperatura e do calor de fusão do
PLA (Fig. 2c) nas fibras é atribuído ao fato de que
os cristalitos PLA nas blendas são maiores do que
no PLA puro.

para cada uma das amostras de fibra (Fig. 2). Os
dados DSC foram utilizados para se determinar a
temperatura de fusão (Tm) e calor de fusão ('Hf)
para ambos os POE e PLA (Fig. 2a, b). A presença
de dois picos de fusão intensa indica a natureza
semicristalina do POE (62.4oC) e PLA (147.7oC)
(Fig. 2). Valores de 'Hf foram calculados pela
integração da área sob as curvas endotérmicas, para
fibras de POE sem e com PLA. Verificou-se que o
ponto de fusão POE e seu calor de cristalização
diminui de forma linear com o aumento do teor de
PLA nas nanofibras.

Conclusões
Foi possível a obtenção de fibras de PLA/ PEO
através da técnica de fiação por sopro em solução.
Os resultados mostram que o diâmetro de fibras e
sua morfologia dependem da razão entre polímeros
na blenda. No entanto fibras de PLA puro e PEO
puro tiveram seus diâmetros menores. Apesar de
PLA e POE serem geralmente considerados como
imiscíveis, os resultados do presente estudo indicam
uma provavel miscibilidade para a blenda PLA/POE
75/25.O controle do diâmetro e morfologia das
fibras e a hidrofobicidade da blenda pode ser usado
por exemplo em aplicações de liberação controlada.

Fluxo de Calor (u.a)

PLA
blenda 1
blenda 2
blenda 3
POE

Exo
0

40

80

120
160
Temperatura (oC)

200

Agradecimentos

(a)

CNPQ, FINEP, CAPES, EMBRAPA

Referências
[1] J.E. Oliveira, E.A. Moraes, R.G.F. Costa,
A.S. Afonso, L.H.C. Mattoso, W.J. Orts, E.S.
Medeiros J. App. Polymer Sci. 2011, 122, 3396.
[2] J.E. Oliveira, V. Zucolotto, L.H.C. Mattoso,
E.S. Medeiros J. Nanosci. Nanotech. 2012, 12,
68.
[3] E.S. Medeiros, G.M. Glenn, A.P.
Klamczynski, W.J. Orts, L.H.C. Mattoso J.
App. Polymer Sci. 2009, 113, 2322.

(b)

(c)
Figura 2. Curvas de DSC (a) para fibras de PLA e
POE puros e suas blendas, calor de fusão e
temperatura de fusão do PEO (b) e PLA (c) nas
fibras em função do percentual de PLA.
A diminuição do calor de fusão do POE (Fig. 2b)
com adição de PLA pode ser explicado tanto por
uma diminuição na taxa de cristalização ou por
bloqueio da frente crescimento cristalino causada
pelos cristalitos PLA, dispersos em uma matriz
irregular na mistura de fibra como evidente a partir
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Resumo

O Tambaqui (Colossoma macropomum) é um peixe de água doce com grande potencial econômico para o
agronegócio amazônico. O objetivo desse trabalho foi analisar a incorporação de nanopartículas de quitosana
marcadas com FITC (Fluoresceína Isotiocianato) em tecido branquial de tambaquis amazônicos.
Nanopartículas de quitosana- FITC foram preparadas pelo método de Geleificação Ionotrópica e usadas em
banhos a alevinos de tambaquis durante 30 minutos. Observou-se por microscopia de fluorescência a
incorporação nanopartículas de quitosana- FITC em tecido animal, sugerindo este sistema como um
potencial veículo para a liberação controlada de fármacos em tecidos branquiais.
Palavras-chave: T ambaquis, Nanoparticulas, Q uitosana, F I T C.
para a sanidade em peixes torna-se importante
ferramenta para a minimização das perdas
econômicas substanciais geradas com a evolução.
Em face a esse aumento significativo da aquicultura
no país, a valorização de tecnologias para a sanidade
em peixes torna-se importante ferramenta para a
minimização das perdas econômicas substanciais
geradas com a evolução das enfermidades [5,6].
Sistemas poliméricos de liberação de fármacos são
largamente utilizados e não só permitem uma
liberação lenta e gradual do princípio ativo, como
também possibilitam o direcionamento a alvos
específicos do organismo [7]. A quitosana é um
biopolímero natural derivado da quitina e tem se
tornado muito atraente em medicina veterinária, sua
utilização como veículo de liberação de fármacos é
devida as suas características de atoxicidade,
biocompatibilidade,
biodegradabilidade
e
mucoadesão, propiciada pelo grande número de
grupos hidroxila e grupos amino presentes em sua

Introdução
A fauna de peixes de água doce do Brasil
é a mais rica do mundo, com cerca de 2.587
espécies [1]. Segundo dados do Ministério de Pesca
e Aquicultura, o Brasil gera um PIB pesqueiro de
R$ 5 bilhões com potencial para se tornar um dos
maiores produtores mundiais de pescado [2]. Dentre
os peixes de grande interesse econômico para o
agronegócio amazônico, o Tambaqui ( Colossoma
macropomum) (Cuvier, 1818), destaca-se com
grande potencial devido a sua adaptabilidade ao
ambiente de cultivo, bom crescimento alcançado,
alta produtividade, resistência a baixos índices de
oxigênio dissolvido, além da palatabilidade da carne
e valor comercial alcançado, entretanto, as
enfermidades ocasionadas pelos patógenos desses
organismos aquáticos podem comprometer e
inviabilizar sua produção comercial [3,4].
Em face a esse aumento significativo da
aquicultura no país, a valorização de tecnologias
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cadeia polimérica, que realçam suas propriedades de
permeação [8,9].
O objetivo desse trabalho foi avaliar a
incorporação de nanoparticulas fluorescentes em
tecido de Tambaquis Amazônicos.

exposição de 30 minutos e o grupo controle. A
alimentação dos animais foi suspensa 24 horas antes
do início do teste e durante os mesmos. Os
parâmetros
físico-químicos
das
unidades
experimentais, como temperatura e pH foram
monitorados antes da execução do experimento.
A preparação histológica foi realizada no
Laboratório de Pesquisa Dr. Carlos Azevedo/UFRA.
Após a analgesia com água gelada, os peixes foram
sacrificados através da secção da medula espinhal.
A necropsia foi realizada com remoção dos arcos
branquiais com fixação do material em solução de
formalina tamponada a 10 % e processamento
rotineiro para histologia. Posteriormente foram
preparados os cortes histológicos em lâminas e
encaminhadas
à
microscopia
de
fluorescência/UFPA, a fim de verificar a presença
de nanopartículas de quitosana aderidas aos tecidos
branquiais de tambaquis

M ateriais e métodos
M ateriais
Quitosana (MM=7,1 K Da, grau de
desacetilação 97%), obtida pela SIGMA®;
Tripolifosfato de sódio (TPP) obtida pela SIGMA ®,
FITIC (Fluoresceína Isotiocianato), ácido acético,
metanol desidratado, etanol, hidróxido de sódio.
Preparação das Nanoparticulas de Q uitosana
M arcadas com F I T C e C aracterização
Uma quantidade 100 mg de FITC somada
a
150
mL
de metanol desidratado foram
adicionados a 100 mL de quitosana a 1%
em 0,1 M CH3COOH. Depois de 3 horas de reação
em ambiente escuro, a quitosana marcada com
FITC, foi precipitado por elevação do pH de 8 a
9 com 0,5 M NaOH. Para remoção de FITC não
conjugada, o precipitado foi submetido a ciclos
repetidos de lavagem e centrifugação (40.000 g
durante 10 min) até que a não fluorescência foi
detectada no sobrenadante. A quitosanaFITC dissolvido
em 80 mL
de 0,1 M CH3COOH foi então dialisada durante
3 dias em ambiente escuro sobre 5L de água
destilada na água destilada, com água substituída
diariamente [10] .
As nanopartículas foram preparadas pelo
método de Geleificação Ionotrópica. Para isso, 2
mL de uma solução de TPP contendo cloreto de
sódio, foi gotejado em 4 mL de uma solução de
quitosana (4 mg/mL, Ácido Acético 1%) sob
agitação magnética [11,12]. Em seguida as
nanopartículas foram secas por liofilização e,
posteriormente caracterizadas através do tamanho
de partícula e potencial zeta (Zetasizer NANO ZS,
Malvern Instruments Limited).
E nsaio de nanoparticulas de quitosana marcadas
com F I T C em tecido de T ambaquis
O estudo foi realizado na Estação de
Piscicultura da Embrapa Amazônia Oriental do
Estado do Pará durante o mês de janeiro de 2012.
Foram usados alevinos de Tambaqui ( Colossoma
macropomum) previamente medidos. Para os
ensaios, os tambaquis foram aclimatados por um
período de 72 horas antes do início dos
experimentos. Em cada tanque foram colocados
(n=07) tambaquis, distribuídos no grupo submetido
ao banho de nanoparticulas de quitosana-FITC
ressuspendidas em água durante o período de

Resultados e discussão
As
nanoparticulas
de
quitosana-FITC
apresentaram tamanho de partícula com valor
predominante de 220,2 nm. Na avaliação do
potencial zeta, o valor encontrado foi de + 23,5 mV
em pH de 7,2 dessa forma, sua carga superficial é
positiva devido a natureza catiônica dos grupos
amino presentes na cadeia polimérica da quitosana.
O sistema apresenta estabilidade comprovada, uma
vez que o valor do potencial zeta de um sistema de
natureza estável eletrostaticamente apresenta valor
(em módulo) maior que 20 mV [13].
Os parâmetros de qualidade da água do
tanque dos peixes encontrados mostraram-se dentro
da faixa de recomendações técnicas [14], com
temperatura da água em 25,3°C e pH igual a 6,7 e
peixes de tamanho médio de 5 cm.
As
análises
da
microscopia
de
fluorescência do tecido branquial demonstraram
pontos com maior incidência de fluorescência ao
longo de toda sua superfície externa. A quitosana
exibe comportamento biológico favorável, tais como
mucoadesão e permeabilidade permitindo a
impregnação das nanopartículas marcadas com
FITC nessa região (Fig. 1), fato não observado no
tecido branquial do grupo controle (Fig. 2) não
submetido à exposição com nanopartículas de
quitosana-FITC. Isso sugere a possibilidade de
utilização destas partículas como veículo de
liberação controlada de fármacos em brânquias.
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7
8
F ig.1. Seção transversal de filamento
branquial de tambaquis submetido a banho
de 30 minutos de nanoparticulas de
quitosana-F I T C ; ob jetiva 10 X .

F ig.2. Seção longitudinal de
filamento branquial de tambaquis,
grupo controle; ob jetiva 10 X.

9

10

Conclusões

11

A
quitosana
é
um
biopolimero,
biodegradável não tóxico que pode ser usado na
aquicultura. Os resultados preliminares obtidos
sugerem que é possível realizar banhos de
nanopartículas de quitosana como veiculo de
liberação de fármacos com a finalidade terapêutica
para a sanidade de tambaquis amazônicos. Além
disso, a adoção de sistema de liberação controlada
pode contribuir para facilitar o manejo do animal,
com redução do estresse em ambiente de cultivo,
fator que predispõe a queda de imunidade e
susceptibilidade de peixes a enfermidades.
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Resumo
Antocianinas são empregadas com o objetivo de conceder coloração tanto a
produtos alimentícios quanto farmacêuticos. Na região Amazônica, o açaí é
uma palmeira com frutos possuem alta concentração de antocianinas.
Materiais mesoporosos foram utilizados na remoção de antocianinas. MCM 41 removeu cerca de 40% de antocianinas enquanto SBA -15 removeu cerca de
40% de antocianinas do extrato de açaí.
Palavras-chave: Materiais mesoporosos, adsorção, antocianinas.
violeta muito usada como fonte de
alimentação, cuja sua densa pigmentação
deriva de antocianinas presentes em altas
concentrações na forma de antocianidinas
glicosadas.
No presente trabalho nós apresentamos
resultados preliminares da adsorção de
antocianinas do extrato de açaí em materiais
mesoporosos.

Introdução
Antocianinas pertencentem ao grupo
de polifenóis denominados de flavonoides,
responsáveis
pelas
colorações
laranja,
vermelha, azul e roxo de frutas e vegetais [1].
Geralmente, ela é empregada com o objetivo
de conceder coloração tanto a produtos
alimentícios quanto farmacêuticos [2]. Assim,
há um considerável interesse em métodos de
separação destas espécies químicas.
Entre os métodos de separação, a
eficiência da adsorção na purificação de
compostos em matrizes líquidas possibilita
muitas aplicações. Destaca-se ainda, a sua
versatilidade já que diferentes tipos de
adsorventes estão disponíveis.
A Euterpe oleracea Mart., muito
conhecida como açaí [3, 4], é uma das
palmeiras de maior relevância da região
Amazônica. A polpa do seu fruto é roxa-

Materiais e métodos
A MCM-41 foi sintetizada de acordo com
rota proposta por Cai et al. [5]. A SBA-15 foi
sintetizada de acordo com o método desenvolvido
por Li et al. [6]. Os materiais mesoporosos foram
caracterizados por difração de Raios-X (DRX) e
adsorção de nitrogênio. O teste de adsorção foi
realizado em batelada com tempo de 24 h. Em
seguida as amostras foram analisadas por
cromatografia líquida de alta eficiência para a
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determinação da concentração de antocianinas no
extrato.

desses materiais a base de silício é constituída por
grupos silanois (Si-OH).

Resultados e discussão
Tabela 1- Percentagem de remoção de antocianinas
do extrato de açaí.

Pode-se observa nos difratogramas das
amostras MCM-41 e SBA-15 sintetizadas quatro
picos com indexação hexagonal dos planos (100),
(110), (200) e (210), que corresponde ao
ordenamento hexagonal de poros, característico da
estrutura desses materiais mesoporos.

Materiais

C3Ga

C3Rb

Oric

Homod

Remoção (%)

As isotermas estão divididas em três
regiões: região I (P/P0 < 0.25) relacionado à
formação de monocamadas a partir do recobrimento
das paredes dos poros; região II (0.25 <P/P0 < 0.45)
onde ocorre um aumento de nitrogênio adsorvido,
causado pela condensação capilar de nitrogênio
dentro dos mesoporos uniformes, também, nesta
etapa pode ser visto que o aumento da quantidade
de metal provoca uma diminuição na quantidade de
nitrogênio adsorvido e uma menor inclinação do
degrau em mesma pressão relativa, atribuída a uma
menor uniformidade no tamanho de poro; a região
III (P/P0 > 0.45) está associada com a adsorção em
multicamadas de nitrogênio na superfície externa.
As áreas superficiais são 1417 m2/g, 942 m2/g, 576
m2/g e 312 m2/g, respectivamente, MCM-41, AlMCM-41, SBA-15 e Al-SBA-15.

MCM-41

38,10

24,76

50,11

20,90

Al-MCM-41

39,43

24,52

54,40

78,91

SBA-15

40,57

27,49

49,98

72,48

Al-SBA-15

22,72

17,15

44,23

64,35

a) cianidina-3-O-glucosídeo, b) cianidina-3-O-rutinosídeo, c) Orientina
e d) Homoorinetina.

Conclusões
Os materiais mesoporosos foram utilizados
na remoção de antocianinas do extrato do açaí, os
quais mostraram bons resultados com percentagem
de 40% de remoção de antocianinas, o que mostra
uma possível aplicação desses materiais na adsorção
de antocianinas e posteriormente na dessorção
dessas espécies químicas.

Um teste foi realizado para avaliar o
percentual de adsorção de antocianinas do extrato
de açaí em materiais mesoporosos, mais
precisamente, para principais antocianinas presentes
no fruto do açaí, Tabela 1. Observa-se que os
percentuais de adsorção de antocianinas para MCM41 e Al-MCM41 não variaram muito devido à
incorporação de Al na estrutura da MCM-41. Após
a modificação com Al bons percentuais de adsorção
ainda prevaleceram. No caso da Homoorientina
pode ser observada uma melhora no percentual de
adsorção passando de 20,9% para 78,91 com a
modificação com Al.
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Resumo
Polifenóis são encontrados em uma grande variedade de frutas, vegetais, sementes, bebidas e comidas
industriais, neste último caso usado como ingrediente natural na produção de alimentos. A Euterpe
oleracea Mart., muito conhecida como açaí, é uma das palmeiras de maior relevância da região
Amazônica. No presente trabalho nós apresentamos resultados preliminares da adsorção de
antocianinas do extrato de açaí em argilas. As argilas foram utilizadas na remoção de antocianinas do
extrato do açaí, as quais mostraram bons resultados com percentagem de 86% de remoção de antocianinas.
Palavras-chave: Argilas, adsorção, antocianinas.
muitas aplicações. Destaca-se ainda, a sua
versatilidade já que diferentes tipos de
adsorventes estão disponíveis.
A Euterpe oleracea Mart., muito
conhecida como açaí [5, 6], é uma das
palmeiras de maior relevância da região
Amazônica. A polpa do seu fruto é roxavioleta muito usada como fonte de
alimentação, cuja sua densa pigmentação
deriva de antocianinas presentes em altas
concentrações na forma de antocianidinas
glicosadas.
No presente trabalho nós apresentamos
resultados preliminares da adsorção de
antocianinas do extrato de açaí em argilas.

Introdução
Polifenóis são encontrados em uma
grande variedade de frutas, vegetais, nozes,
sementes, flores, cascas, bebidas e comidas
industriais, neste último caso usado como
ingrediente natural na produção de alimentos.
Nas últimas décadas, eles estão cada vez mais
sendo reconhecido pelo seu valor nutricional uma
vez que ajudam a reduzir os ricos de doenças
crônicas e, em geral, tem um efeito positivo na
saúde [1]. Por exemplo, polifenóis possuem
eficácia como anticancerígena [2] e antiaterogênico [3].
Antocianinas, pertencente ao grupo de
polifenóis denominados de flavonoides, são
responsáveis
pelas
colorações
laranja,
vermelha, azul e roxo de frutas e vegetais [4].
Entre os métodos de separação, a
eficiência da adsorção na purificação de
compostos em matrizes líquidas possibilita

Materiais e métodos
As argilas foram obtidas de uma e testadas
na adsorção de antocianinas do extrato de açaí em
batelada com tempo de 24 h. Em seguida as
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amostras foram analisadas por cromatografia líquida
de alta eficiência para a determinação da
concentração de antocianinas no extrato.

As argilas foram utilizadas na remoção de
antocianinas do extrato do açaí, as quais mostraram
bons resultados com percentagem de 86% de
remoção de antocianinas, o que mostra uma possível
aplicação desses materiais na adsorção de
antocianinas e posteriormente na dessorção dessas
espécies químicas.

Resultados e discussão
Um teste foi realizado para avaliar o
percentual de adsorção de antocianinas do extrato
de açaí em argilas, mais precisamente, para
principais antocianinas presentes no fruto do açaí,
Tabela 1. Observa-se que os percentuais de
adsorção de antocianinas para as argilas variaram de
86,42% a 56,73% para C3G. Enquanto que para a
C3R a remoção foi um pouco menos acentuada
variando de 55,78% a 17,58% de remoção de
antocianinas. Segundo Kohno et al. [7] a antocinina
possui uma estrutura planar com açúcares
(glicosídeo e rutinosídeo), o qual é hidrofílico e
pode ser adsorvido por moléculas de água
interlamelar. Assim, o açúcar pode ser adsorvido no
espaçamento lamelar.
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Remoção (%)
Adsorbent

86,42

55,78

33,37

14,99
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in natura

A 85,64

52,85

15,28

11,98

Chocolate
in natura

B 79,62

44,68

22,95

17,62

72,48

36,21

22,95

16,50

in 68.72

31,01

16,31

12,74

76,56

36,42

20,33

16,00

lodo 56,73

17,58

1,00

1,00

Cubati ácida
Cubati
natura
Verde lodo
Verde
lagedo

a) cianidina-3-O-glucosídeo, b) cianidina-3-O-rutinosídeo, c) Orientina
e d) Homoorinetina.
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Resumo

A atenção e grande esforço está sendo focada na síntese de fotocatalisadores eficientes sob irradiação visível
atualmente como TiO2 dopado com N para utilização em processos oxidativos avançados. Assim, esse
trabalho tem como finalidade descrever um processo de síntese rápido e fácil de nanopartículas de TiO 2
dopado com N, assim como sua caracterização por diferentes técnicas analíticas. Nanopartículas de TiO 2
dopadas com N apresentam-se predominantemente na fase anatase, obtendo um aumento de área superficial
com o aumento da porcentagem de N. A energia de band gap diminui com o aumento da porcentagem de N e
a dopagem pode ser confirmada por espectroscopia Raman e fotoeletrônica de raio-X.
Palavras-chave: fotocatálise, TiO2 dopado com N.
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catalítica significativa em reações realizadas sob
irradiação visível [4].
A dopagem do TiO2 por nitrogênio
geralmente é realizada com processos com controles
de dopagens não efetivos, envolvendo diferentes
etapas e podendo produzir algumas reações
indesejáveis [7]. Assim esse trabalho apresenta a
síntese de nanopartículas N:TiO2 através de um
processo simples e rápido baseado nos métodos de
síntese de precursores poliméricos [8]. É de extrema
importância a caracterização por diferentes técnicas
analíticas do material produzido, já que o processo
difere de diversos processos relatados na literatura.

Introdução
A utilização de semicondutores para
fotocatálise é de grande importância, pois estes por
apresentarem geração e separação de cargas
eficientes, induzidas por irradiação luminosa,
promovem reações redox subseqüentes com
substratos (contaminantes). Um material utilizado e
bem conhecido para esse fim é TiO 2 na forma
anatase, devido as suas características de não
toxicidade e notável absorção de luz UV [1]. Porém,
TiO2 na fase anatase apresenta atividade
fotocatalítica apenas sob irradiação UV, devido a
seu alto valor de band gap (3,2 eV) [2]. Assim,
grande atenção é destinado para preparação e
caracterização de TiO2 dopados com impurezas
como metais de transição [3] ou elementos como
carbono [4], nitrogênio [5] e enxofre [6], com o
objetivo
de
produzir
um
material
fotocataliticamente ativo que possa operar sob
irradiação visível e/ou luz solar. O sistema mais
promissor para esse objetivo é TiO2 anatase dopado
com nitrogênio (N:TiO2), o qual apresenta atividade

M ateriais e métodos

A resina de Ti4+ foi preparada através do
método dos precursores poliméricos, o qual consiste
na dissolução de tetraisopropóxido de titânio
(Aldrich) em uma solução de ácido cítrico (Merck) a
75 ºC e razão molar de 1:3. Após completa
homogeneização, o citrato de titânio obtido foi
polimerizado por etilenoglicol (Merck). Resinas
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dopadas com N foram obtidas de forma semelhante,
sendo adicionado quantidades diferentes de uréia
(0,1 a 2,0 % de peso equivalente ao TiO2) antes do
tratamento térmico. As amostras foram nomeadas
da seguinte maneira: 0,1% de N = SAM2; 0,5% =
SAM3; 1,0% = SAM4; 1,5% = SAM5; 2,0% =
SAM6. O tratamento térmico das resinas consistiu
em duas etapas. Primeiramente, as resinas foram
calcinadas por duas horas em forno elétrico
convencional por 150 ºC. Os pós amorfos
resultantes foram posteriormente calcinados por
duas horas a 450 ºC para produzir nanopartículas
cristalinas caracterizadas por Difração de Raio-X
(Shimadzu XDR 6000). O espectro foi coletado por
anodo de Cu (ȜCu-.Į = 0,154 nm), de 2ύ = 10-80 º a
2 º min-1. O espctro Raman foi coletado (FT Raman
Bruker RF S100/S) utilizando um laser de 1064 nm
de 450 W YAG com 200 scans para cada medida. A
área superficial das nanopartículas foi determinada
por BET (ASAP 2000 analisador adsortivo).
Espectros de reflectância difusa UV-visivel também
foram obtidos (ultraviolet-visible-near infrared UVvis NIR Cary 5g spectrofotômetro), além de
espectros fotoeletrônicos de raio-X (UNI-SPECS
UHV XPS system).

A Tabela 1 apresenta a área superficial das
nanopartículas. É possível observar que com o
aumento da porcentagem de nitrogênio, há um
acréscimo na área superficial. Um aumento na
porcentagem de N indica que o processo de
dopagem não afeta somente a superfície das
partículas, mas também o tamanho.
A Figura 2 apresenta os espectros Raman
das amostras sintetizadas, apresentando uma
semelhança com espectros reportados anteriormente
para a fase anatase. A fase anatase apresenta bandas
Raman de maior intensidade em 144, 399, 515 e 639
cm-1. Com o aumento da porcentagem de N, as
bandas da fase anatase diminuem. Embora a análise
de DRX confirme a cristalinidade da amostra, esse
fator pode ocorrer devido à coloração mais
amarelada obtida quando as amostras são calcinadas
com maiores porcentagens de N. Adicionalmente, a
fase rutilo pode ser determinada também, pela banda
de 447 cm-1, a qual diminui com o aumento da
porcentagem de N. Os espectros Raman das
amostras dopadas apresentam uma banda adicional
em 590 cm-1 a qual pode estar correlacionada com a
estruturas TiOxN1-x, superposta com a banda em 639
cm-1 [10].

Resultados e discussão
A Figura 1 apresenta os espectros de
difração de raio-X para as amostras sintetizadas. Os
espectros indicam que para todas as amostras
dopadas, TiO2 apresenta-se predominantemente na
fase cristalina homogênea anatase. Nota-se que não
há evidências de nitritos de titânio. A fase rutilo
pode ser observada na amostrada não dopada de
TiO2 e em baixos teores de dopagem de N (SAM2).
Com o aumento da porcentagem de nitrogênio, há a
supressão da fase rutilo [9], indicando efeito de
retenção de anatase com a dopagem.

Fig. 2: Espectros Raman das amostras sintetizadas.
Espectros de Reflectância Difusa (não
apresentados)
revelam
diferenças
entre
nanopartículas de TiO2 e N:TiO2, principalmente
devido a sua mudança de coloração com a adição do
N. Assumindo que o material é um semicondutor
indireto, pode ser determinada a energia de band
gap por função de Kubelka-Munk, apresentadas na
Tabela 1. Os valores das energias de band gap
apresentam uma diferença máxima de 0,12 eV entre
as amostra, sendo pequenas diferenças já esperadas.
Porém, absorbâncias em comprimentos de onda
maiores para as amostras dopadas é uma ótima
indicação da eficiência do processo de dopagem. O
aumento da absorção de comprimentos de onda
variáveis e a atividade fotocatalítica na região do
visível para amostras de N:TiO2 pode ser
conseqüência de níveis de energias adicionais na

Fig. 1: Espectros de difração de raio-X das amostras
a: TiO2, b: SAM2, c: SAM3, d: SAM4, e: SAM5, f:
SAM6.
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energia de band gap das nanopartículas.
Provavelmente, estes níveis podem eficientemente
facilitar a recombinação de cargas em energias
maiores, além de induzir a fotogeração de cargas
com irradiação sob luz visível.

Conclusões
Este trabalho apresenta um método simples
e rápido baseado no método dos precursores
poliméricos para sintetizar nanopartículas de TiO2
dopados com N utilizando uréia como fonte de N.
Os resultados apresentam que o processo é eficaz e a
dopagem foi confirmada por espectroscopia Raman,
UV-vis e fotoeletrônica de raio-X, sendo que a
localização do N na dopagem não é conclusiva.
Estudos fotocatalíticos realizados podem apresentar
uma eficiência maior de TiO2 dopado com N sob
irradiação visível e/ou luz solar do que somente
TiO2.

Tabela 1: Área superficial (BET) e energia de band
gap das amostras sintetizadas.
A mostras

Band gap
(eV)

T i O 2 não dopado

Á rea
Superficial
(m2 g-1)
50

2,99

SA M2

43

2,98

SA M3

39

2,94

SA M4

56

2,92

SA M5

60

2,92

SA M6

63

2,87
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Fig. 3: Espectros fotoeletrônicos de raio-X de TiO2
sem dopar e SAM6.
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Resumo
A utilização de nanopartículas de TiO2 dopadas com N (N:TiO2) é de grande importância atualmente, devido
a eficiência fotocatalítica sob irradiação de luz visível ou solar. Assim, nanopartículas previamente
caracterizadas foram utilizadas para avaliar a eficiência fotocatalítica na degradação de rodamina B (corante)
e ametrina (pesticida incolor). Nanopartículas de TiO2 não dopadas apresentam maior eficiência sob
irradiação UVC, porém nanopartículas dopadas com N apresentam melhor eficiência sob irradiação visível,
sugerindo um caminho útil para utilizar esses catalisadores sob irradiação solar.
Palavras-chave: fotocatálise, TiO2 dopado com N, degradação de contaminantes.

Publicações relacionadas
G.B. Soares, B. Bravin, C. Ribeiro. Appl. Catal. B., 2011, 106, 287.

.

com N, sintetizadas e caracterizadas anteriormente,
estimadas para a foto-oxidação da rodamina B e
ametrina, sob irradiação luz UVC e visível e a
possível causa da eficiência fotocatalítica de N:TiO2
sob irradiação visível.

Introdução
A utilização de semicondutores para
fotocatálise é de grande importância, pois estes por
apresentarem geração e separação de cargas
eficientes, induzidas por irradiação luminosa,
promovem reações redox subseqüentes com
substratos (contaminantes). Um material utilizado e
bem conhecido para esse fim é TiO 2 na forma
anatase, devido as suas características de não
toxicidade e notável absorção de luz UV [1]. Porém,
TiO2 na fase anatase apresenta atividade
fotocatalítica apenas sob irradiação UV, devido a
seu alto valor de band gap (3,2 eV) [2]. A dopagem
de TiO2 com N vem apresentando resultados
interessantes para utilização sob irradiação visível
e/ou luz solar [3].
Assim este trabalho apresenta a avaliação
fotocatalítica de nanopartículas de TiO2 dopadas

M ateriais e métodos
Foram utilizadas nanopartículas de TiO2
dopados com N em diferentes porcentagens de
massa [1]. As amostras foram nomeadas da seguinte
maneira: 0,1% de N = SAM2; 0,5% = SAM3; 1,0%
= SAM4; 1,5% = SAM5; 2,0% = SAM6. A
atividade fotocatalítica para oxidação de solução de
rodamina B (Rhod-B) foi testada sob irradiação
UVC e visível. As nanopartículas foram adicionadas
a 20 mL de solução de Rhod-B (2,5 mg L-1). Os
bequers foram colocados em um fotoreator a 25 ºC
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sob iluminação de seis lâmpadas UVC (TUV
Philipis, 15 W, com máximo de intensidade de 254
nm). Em testes separados, o mesmo procedimento
foi repetido com seis lâmpadas fluorescentes
(Quality, 15W, com máximo de intensidade em 440
nm). A oxidação fotocatalítica da Rhod-B foi
monitorada por espectroscopia UV-vis (ShimadzuUV-1601 PC) em diferentes tempos de exposição.
Foi testado também, com os mesmo procedimentos
anteriores a degradação da ametrina (3,25 x 10-3 mg
L-1).

visível são apresentadas na Figura 3. Nota-se que o
valor de k para ametrina sob irradiação visível são
menores do que para irradiação UVC da ordem de
10-2 unidades. Para a degradação da Rhod-B, dois
perfis similares são claramente identificados.
Primeiro, sob irradiação UVC, a constante de
degradação é menor para SAM2 do que para SAM3.
A tendência não é alterada até SAM6, o que está de
acordo com a área superficial das nanopartículas [4].
Porém, somente esse aspecto não justifica tal
variação, podendo ser que quando utilizadas
pequenas quantidade de N, este permaneça na forma
de dopagem intersticial e, conforme aumente o valor
da dopagem, pode favorecer a permanência do N na
forma substitucional, diminuindo a eficiência do
processo catalítico.

Resultados e discussão
A área superficial do TiO2 determinada por
BET é de 50 m2 g-1. As amostras dopadas com N
apresentam área superficial: SAM2 = 43, SAM3 =
39, SAM4 = 56, SAM5 = 60 e SAM6 = 63 m2 g-1.
A Figura 1 apresenta a degradação da RhodB catalisada por nanopartículas de TiO2 e N:TiO2
sob diferentes fontes de irradiação (A: UVC e B:
visível). Dos gráficos de eficiência catalítica, é
possível determinar que a ordem de reação de
degradação da Rhod-B é de primeira ordem.

Figura 2: Fotodegradação da Ametrina com
nanopartículas de N: TiO2 sob irradiação UVC (A) e
visível (B).
Sob irradiação visível, o perfil da
degradação da Rhod-B é similar a um componente
sinusoidal, com maiores valores para SAM3 e
SAM6. A amostra SAM3 também apresentou
melhor eficiência sob irradiação UVC, sendo
evidente uma dopagem ideal para a degradação da
Rhod-B.

Figura 1: Fotodegradação da Rhod-B com
nanopartículas de N: TiO2 sob irradiação UVC (A)
e visível (B).
Para ter uma melhor compreensão do efeito
fotocatalítico das nanopartículas sob irradiação
visível, foi realizada a degradação de uma
substância contaminante, porém sem cor (ametrina)
(Figura 2).

A ametrina apresentou fotólise direta sob
irradiação
UVC,
sendo
observado
esse
comportamento para outros pesticidas triazínicos.
Em geral, todas as amostras apresentaram uma
degradação rápida inicial (< 30min), sendo

As constantes de degradação para a Rhod-B
(A) e para a ametrina (B) sob irradiação UVC e
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classificada como uma cinética de primeira ordem
após esse período. Os valores da constante de
degradação da ametrina apresentam o mesmo
comportamento observado para a Rhod-B, com um
aumento dos valores de k para irradiação visível
para a amostra SAM4.

Conclusões
A degradação da Rhod-B e da ametrina
mostram que o processo de dopagem interfere na
eficiência fotocatalítica, especialmente sob luz
visível, promovendo melhor eficiência em dopagens
menores de N, sendo muito útil para aplicações
como degradações de contaminantes, corantes e
pesticidas, sob irradiação de luz solar.

Em geral, pode ser observado que a
variação dos valores de k indicam um valor ótimo
de dopagem do TiO2 entre as amostras SAM3 e
SAM4 para a Rhod-B e ametrina. Provavelmente a
redução dos valores de k para porcentagens maiores
de N pode ocorrer espalhamento de luz devido à
mudança de coloração observada [4].
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Entretanto, a influência da dopagem de N
na degradação da ametrina é claramente menos
importante quando comparada a degradação da
Rhod-B. Esses resultados confirmam que o
mecanismo de sensitização do corante (dyesensitizing mechanism) acontece na fotodegradação
da Rhod-B, porém não ocorre na degradação da
ametrina (sem cor). O efeito esperado com a
dopagem de N no TiO2 é a criação de novos níveis
de energias na energia de band gap do TiO2,
gerando mais níveis doadores ou aceptores.
Qualquer nível criado pode indicar uma redução na
energia de transferência eletrônica no mecanismo de
sensitização de corantes. Porém, um substrato que
não interage com a luz incidente não será afetado
tão fortemente quanto um corante já que o
mecanismo de degradação será menos afetado. Este
resultado é muito importante, pois apresenta que a
natureza do substrato também é um fator crucial na
eficiência das nanopartículas N:TiO2.
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Figura 3: Gráficos de coluna de valores de k sob
irradiação UVC e visível para degradação da RhodB (A) e para a ametrina (B).
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Resumo
Nanopartículas de TiO2 são geralmente utilizados como catalisadores em processos
oxidativos avançados e a forma mais utilizada de utilizadas em eletrodo é através de
filmes finos.Devido grandes desvantagens dos filmes, optou-se por construção de
eletrodos sólidos com as nanopartículas, caracterizados por voltametria cíclicas. O
eletrodo apresentou-se de fácil uso e útil para análises eletroanalíticas, assim como para
fotoeletrocatálise, na qual foi aplicado a solução de Rhod-B.
Palavras-chave: nanopartículas de TiO2, eletrodo sólido, fotoeletrocatálise, voltametria cíclica.
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As nanopartículas de TiO2 foram
sintetizadas pelos métodos dos precursores
poliméricos [4]. Os eletrodos para análise
eletroanalítica foram construídos em uma seringa de
1 mL com diferentes porcentagens de TiO 2 (0, 15,
30, 45, 60 %) (m/m) misturadas a pó de grafite
(Dinamica). Foi adicionado óleo mineral (3 mg do
pó: 0,3 mL de óleo). Os eletrodos utilizados para
fotoeletrocatálise foram construídos em seringas de
2,5 mL.
Voltametrias cíclicas foram realizadas
utilizando
um
potenciostato/galvanostato
AUTOLAB PGSTAT® 30, com soluções de
K3Fe(CN)6 (Merck) (0,05 mol L -1) como eletrólito
suporte, eletrodo de calomelano saturado como
eletrodo de referência e eletrodo de platina como
contra eletrodo. Na fotoeletrocatálise foi utilizado
eletrodo de pasta de grafite em uma seringa de 3 mL

Introdução
Nanopartículas de TiO2 tem sido muito
utilizados como um material chave para processos
oxidativas avançados [1]. Atualmente a construção
de eletrodos, assim como a caracterização dos
mesmos por técnicas eletroanalíticas, desperta
grande interesse. Porém, com a utilização de filmes
finos de nanopartículas, a caracterização e
resultados obtidos diferenciam-se muito da
caracterização das nanopartículas em si, além de
parte crucial de estabilidade e reutilização dos
filmes [2,3]. Assim, esse trabalho tem como
objetivo
a
construção
e
caracterização
eletroanalítica
de
eletrodos
sólidos
de
nanopartículas de TiO2 para aplicação em sistemas
fotoeletrocatalíticos.
M ateriais e métodos
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como contra eletrodo e solução de KCl (Merck) (0,5
mol L-1) como eletrólito suporte.
Lâmpada UVC (Philips PL-S 9W/2P BLB),
UVA (Philips Osram 7W/840) e visível (Philips
TUV PL-S 5W) foram utilizadas na cela de
fotoeletrocatálise e a concentração inicial de
rodamina B (Rhod-B) utilizada foi 2,5 mg L-1,
monitorada por espectroscopia UV-vis (BLACKComet UV-VIS Spectrometer Models Range 190900nm).

aplicado, ocorre uma região de depreciação e menos
cargas são transferidas e reações de transferência
eletrônica podem ocorrer lentamente. Porém, se o
eletrodo semicondutor é iluminado com energia
suficiente, elétrons podem ser conduzidos para a
banda de condução. Se esse processo ocorre no
interior do semicondutor, é possível que ocorra
recombinação de cargas. Mas, se ocorrer na região
de troca de cargas (superfície), o campo magnético
nessa região causará a separação de cargas [5].
Assim, uma polarização positiva é mais efetiva, já
que implica na migração dos elétrons para dentro do
eletrodo, acumulando buracos em sua superfície.

Resultados e discussão
Voltametrias cíclicas com os eletrodos com
diferentes porcentagens de TiO2/grafite foram
realizadas para avaliar a resposta eletroanalítica dos
mesmos (Fig.1). O eletrodo com 15% de TiO 2
apresentou um sinal eletroanalítico melhor do que
os outros, sendo o melhor para ser utilizado em
análises eletroanalíticas. Quando iluminado com luz
UVC,
o
sinal
eletroanalítico
aumentou,
principalmente com eletrodo com presença de TiO2.
Isso se deve a melhor separação de carga, quando
iluminado o semicondutor, juntamente com a
aplicação de potencial, resultando em uma
resistividade menor e, conseqüentemente, uma
corrente resultante maior.
Quando aplicado potencial de até 1,5 V nos
eletrodos e realizadas voltametrias cíclicas, o
eletrodo sem presença de TiO2 sofre deformações
estruturais e não apresenta sinal eletroanalítico,
porém o eletrodo com 15% de TiO2 não apresentou
deformações estruturais e apresentou ainda sinal
eletroanalítico demonstrando assim que é possível
sua utilização em sistema fotoeletrocatalíticos.
Quando utilizado o eletrodo de 15% de
TiO2 para degradação de Rhod-B em sistemas
fotoeletrocatalítico, não ocorreu degradação
significativa. Assim, o eletrodo de 60% foi
escolhido para essa finalidade. Comparado a
eletrodo sem TiO2 (Fig 2 a), com eletrólise (Fig 2 b)
e com fotólise de Rhod-B (Fig 2 c), o sistema
fotoeletrocatalítico apresentou uma eficiência maior
na degradação da Rhod-B.
Porém pode-se notar que dependendo da
polaridade do potencial aplicado, a degradação da
Rhod-B é mais efetiva. Para potenciais positivos a
degradação da Rhod-B é mais rápida do que para
potenciais negativos.
A habilidade de transferência de carga de
um eletrodo semicondutor depende se há uma
região de depreciação ou acumulação em sua
superfície. Se ocorrer uma região de acumulação de
carga (quando aplicado potencial negativo) o
comportamento do eletrodo é semelhante a um
eletrodo metálico. Quando um potencial positivo é

Fig. 1: Voltametrias cíclicas de eletrodo de
grafite/TiO2 com diferentes porcentagens de TiO2
com e sem iluminação UVC, v = 50 mV s-1.
Para determinar a melhor eficiência da
degradação da Rhod-B quanto ao comprimento de
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onda que o eletrodo semicondutor for iluminado,
testes com luz UVC, UVA e visível foram
realizados e a luz UVC apresentou a melhor
eficiência, já que apresenta a maior energia (Fig. 3).
Também foi variado o valor do potencial positivo
aplicado, mostrando que quanto maior o valor do
potencial aplicado, mais eficiente o processo. O
valor máximo utilizado foi 2,0 V, já que valores
maiores a esse poderiam causar eletrólise direta da
Rhod-B e da água em solução (Fig. 4).

Conclusões
O eletrodo de grafite com TiO2 pode ser
utilizado em análises eletroanalíticas assim como
em fotoeletrocatálise. Para o primeiro caso, quanto
maior a porcentagem de TiO2, menor o sinal
eletroanalítico, sendo que quando iluminado com
luz UVC, o sinal eletroanalítico tende a aumentar. Já
para o segundo caso, quanto maior a porcentagem
de TiO2 mais efetivo é o sistema, sendo mais
eficiente quando utilizado potenciais positivos com
valores elevados (2,0 V) e iluminação com luz
UVC. Pode ser de grande valia para tratamento de
resíduos de corantes e pesticidas em soluções
concentradas.
Agradecimentos
CNPQ, FINEP, EMBRAPA, CAPES, FAPESP
(2009/10998-3).

Fig 2. Perfil da degradação de Rhod-B em
diferentes métodos com eletrodo de grafite com e
sem TiO2.
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Resumo

O fotocatalisador TiO2 na fase anatase é promissor na área de catalisadores. Para
melhorar a área superficial e eficiência catalítica foi utilizado, neste trabalho,
nanopartículas de TiO2 imobilizado sobre um substrato de sílica mesoporosa obtendo
espessuras (0,5 nm; 1,0 nm; 2,0 nm; 3,5 nm ; 5,0 nm). A cinética de degradação com
Ametrina apresenta melhores resultados para catalisadores de 3,5 nm e 5,0 nm . Os
resultados mostram que a diferença na área superficial do catalisador pode influenciar a
eficiência fotocatalítica.
Palav ras-chave: Imobilização , TiO2 , fotocatálise, área superficial.
(Ti[OCH(CH3)2]4)97% PA (Aldrich), ácido cítrico
monohidratado (C6H8O7.H2O) 99,5% PA (Nuclear)
e etilenoglicol (C2H6O2)99,5% PA (Vetec) foram
utilizados. O material mesoporoso utilizado como
substrato foi sílica Tixosil (Rhodia) e herbicida
Ametrina (Sigma-Aldrich RiedeldeHäen). Tratou-se
a sílica a 800oC por 2 horas para retirar todos os
ions indesejáveis. A imobilização de TiO2 sobre o
suporte foi feito com pH 1,5 determinado pelas
medidas de potencial zeta. A solução aquosa
de sílica (Tixosil) foi misturada com a resina de Ti
em volume proporcional para obter o filme de TiO2
com largura (0,5;1,0; 2,0; 3,5; 5,0 nm) sobre a sílica.
Calcinou-se essa suspensão a 450 oC por 2 horas.As
amostras foram identificadas como AMS(AMostra
Silica) seguido com a espessura de TiO2 . Os pós
resultantes foram caracterizados pelos seguintes
metodos: Difração de Raio-X, Área Superficial BET
(Brunauer-Emmett-Teller), Microscopia Eletrónica
de Varredura, Espectroscopia de Energia Dispersiva
de Fluorescência de Raios-X (EDX) e Ensaio de
Degradação com solução de Ametrina (2,4.10-5
mol.L-1 ).

Introdução
Atualmente, a contaminação de água e ar por
compostos orgânicos de origem indústrial constitue,
ainda, um grande problema de poluição. Entre
vários métodos para descontaminação de água, a
fotocatálise de TiO2 tem sido mais estudado em
vários lugares devido ao forte potencial de
tratamento de água [1]. O semicondutor TiO2
apresenta bom desempenho para esta aplicação e
quando iluminado com luz de comprimento de
onda igual ou menor de 387 nm, muitos poluentes
orgânicos (álcoois, fenóis, aromáticos, surfactantes,
corantes e pesticidas) podem ser completamente
decompostos em dióxido de carbono e água em
temperatura ambiente [2]. TiO2 pode ser utilizado na
forma imobilizada em sílica porosa, alumina,
carvão ativado, argilas e zeólitas apresentando alta
atividade catalítica associada ao aumento de área
superficial [3]. A efetividade do processo
fotocatalítico dependerá da morfologia, distribuição
de poros, quantidade e dispersão do TiO2 entre
outros fatores.

M ateriais e métodos

Resultados e discussão

Para a síntese do óxido de titânio via método dos
precusores poliméricos, Isopropóxido de titânio IV

Figura 1A apresenta os valores de potencial zeta
com o correspondente pH da resina e sílica.
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Observa-se que a resina não tem um ponto isoelé
trico e apresenta uma carga superficial negativa em
toda faixa do pH devido ao uso de excesso de ácido
cítrico no metodo de precusores poliméricos [4]. A
sílica apresenta um ponto isoelétrico em pH 2,6
sendo assim, imobilização acima desse valor cria
aglomeração e mal dispersão, resultado de interação
eletrostática de repulsão entre a sílica e resina de
TiO2. A atração electrostática é obtida em pH 1,5.

Tabela 1 Área superficial das amostras
Amostra
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5
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Pela tabela 1 é fácil observar que ocorreu variações
entre as áreas superficiais com o aumento da
quantidade em massa de TiO2. A imobilização de
TiO2 sobre a superfície da sílica aumenta a
rugosidade que é umas das razões para o aumento
da área superficial. Para AMS0,5 não houve
aumento da área superficial específica pois a
quantidade de TiO2 da amostra foi somente
suficiente para preencher os canais coloidais da
sílica sem ocorrer a dispersão das particulas sobre
sílica.
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Fig. 1A) Medidas de potencial zeta da sílica e
resina de Ti B) Difratogramas de a) sílica; b) sílica
com TiO2 imobilizado com pH 1,5; c) TiO2;
d)AMS0,5; e) AMS1,0; f) AMS2,0 g) AMS3,5 ; h)
ASM5,0 .
A figura 1B monstra os espectros de raio-X para
todos os catalisadores imobilizados com TiO 2 a pH
1,5 (0,5 nm; 1,0 nm; 2,0 nm; 3,5 nm e 5,0 nm),
sílica e TiO2 puro. Os catalisadores imobilizados
tem aspecto menos cristalino do que TiO2 puro e
isso demonstra o efeito da interação de sílica com a
estrutura cristalina de TiO2. O pico caracteristico da
anatase esta presente nas amostras (ș = 25,3
graus). O aumento da camada de TiO 2 nas amostras
acarreta em um aumento da cristalinidade da fase
anatase e isto é observado através do estreitamento
da base do pico (101) dos espectros. Os picos de

Fig. 2 Imagens da MEV A) sílica ; B) AMS0,5; C)
AMS1,0; D) AMS2,0;
Figura 2 mostra as imagens do MEV dos três
catalisadores selecionados e da sílica. As imagens
mostram que a imobilização não teve muita
influencia nas propriedades das nanopartículas, por
exemplo, a forma, o tamanho e a geometria. De uma
camada para outra, as superfícies estão irregulares e
cada partícula é associada a um aglomerado
descartando segregração de fase .
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fotocatalisador e produz radiciais .OH que pode
atacar as moléculas de Ametrina em solução.
Desta forma, a degradação da Ametrina é
controlada pela formação de radiciais .OH
produzidos na superfice do TiO2 que depende da
quantidade de TiO2. Por isso, quanto maior a
quantidade de TiO2 , melhor é a eficiência de
degradação da Ametrina. Assim, a AMS3.5
apresentou melhor desempenho para esse fim. O
maior grau de cristalinidade dela pode estar
influenciando nesse processo também.

A

B

Conclusões
Conforme os resultados apresentados e da
finalidade do projeto, tem se como conclusão que:
 O recobrimento da sílica pelo TiO2 em pH 1,5
apresentou boa dispersão do TiO2 concluindo-se
que o pH é um fator importante para imobilização.
 A imobilização resultou em aumento na área
superficial especifica para todos os catalisadores
exceto AMS0,5.
 A espessura do TiO2 tem uma influência na
atividade fotocatalítica dos catalisadores sendo
3,5nm a espessura ideal para obter uma boa
atividade catalítica para degradação da Ametrina.
 O desempenho de catalisadores imobilizados
depende da molécula e do mecanismo de
degradação , área superficial e a qualidade de
dispersão de TiO2 . Portanto, tais fatores devem ser
considerados para a engenharia dos catalisadores
imobilizados.

Fig. 3 Mapa de EDX para
A) AMS1,0 e
B)AMS3,5.
Figura 3 apresenta o mapa EDX de duas
amostras representativas. É possível ver a presença
de titanio e sílica como componentes principais dos
catalisadores.Além disso, as imagens mostram Ti na
mesma região que a Si, confirmando que o método
e pH para imobilização foi eficiente.
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Resumo
Este trabalho apresenta um estudo sobre a temperatura de síntese hidrotérmica de óxido
de Ti em meio alcalino, utilizando-se um precursor peroxo complexo de Ti obtido do
isopropóxido de Ti. Os materiais foram sintetizados nas temperaturas de 125 ± 250 °C e
caracterizados por difração de raios X (DRX), espectroscopia Raman e microscopia
eletrônica de varredura (MEV). A temperatura foi um parâmetro importante sendo que o
processo de formação do óxido inicia-se a 175 °C. Além disso, dois padrões de
nanoestruturas com morfologias diferentes foram observados nos materiais.
Palavras-chave: fotocatalisadores, método hidrotérmico, peroxo complexo de Ti, óxido de Ti.

peroxocomplexo de Ti (peroxytitanium complex,
PTC) obtido pela dissolução de Ti metálico com
uma mistura de H2O2/NH4OH [1]. Estruturas do tipo
PTC também podem ser obtidas pela decomposição
de Isopropóxido de Ti por H2O2, como já estudado
no trabalho de Ribeiro e colaboradores [2]. No
referido trabalho, os autores discutiram a síntese de
nanocristais de óxido de Ti, especialmente
nanobastões de TiO2 rutilo, pelo tratamento
hidrotémico em meio ácido (pH 3) do PTC obtido
do Isopropóxido de Ti, sendo estudado o efeito do
tempo de tratamento (1 ± 48 h) sobre as
características dos nanocristais obtidos [2].

Introdução
Na busca por potenciais fotocatalisadores que
possam ser utilizados em processos de
descontaminação de águas, o principal desafio é
estudar os processos de sínteses destes materiais.
Neste sentido, alguns parâmetros de síntese devem
ser estudados, tais como tipo de precursor, tempo de
síntese, temperatura de síntese, entre outros. O
método hidrotérmico vem sendo muito utilizado na
síntese de óxidos de Ti nanoestruturados que são os
principais materiais usados em fotocatálise
heterogênea. Neste sentido, Ribeiro e colaboradores
apresentaram a síntese hidrotérmica de várias fases
de óxidos de titânio utilizando um precursor do tipo
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Desta maneira, este trabalho apresenta a avaliação
da temperatura de tratamento hidrotérmico na
síntese de óxido de Ti em meio alcalino.
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M ateriais e métodos
Foi feito um estudo sobre a influência da
temperatura de tratamento hidrotérmico na obtenção
de óxidos de titânio em meio alcalino. O precursor
de Ti utilizado foi um peroxo complexo de Ti
obtido a partir da decomposição do isopropóxido de
Ti com H2O2 (Iso/PTC), de acordo com
procedimentos já apresentados na literatura [2]. Os
tratamentos hidrotérmicos do Iso/PTC em KOH
0,01 mol/L foram feitos nas temperaturas de 125,
150, 175, 200, 225 e 250 °C por 2 horas. Após as
sínteses, estes materiais foram limpos por diálise,
congelados e liofilizados para obtenção dos pós que
foram utilizados nas caracterizações. Foi feita uma
avaliação da evolução das fases por DRX e
espectroscopia Raman, utilizando os aparelhos
Shimadzu XRD 6000 em uma velocidade de
varredura de 1° min-1, e FT Raman-Bruker RFS
100/S, respectivamente. A avaliação da morfologia
destes materiais foi feita por MEV/FE, usando o
equipamento JEOL JSM ± 6701F.
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Fig.1. Difratogramas de raios X das amostras obtidas em
diferentes temperaturas. No difratograma 250 °C estão
identificados os picos do TiO2 anatase.

As amostras também foram caracterizadas por
espectroscopia Raman para confirmação da fase,
como apresentado na Fig. 2. Espectros similares
relativos à fase TiO2 anatase foram observados para
as amostras obtidas de 200 ± 250 °C. A única
ressalva é para a presença de um pequeno pico a
aproximadamente 280 cm-1 na amostra obtida a
200 °C que não é atribuído a esta fase. Os espectros
das outras amostras (125 ± 175 °C) são diferentes e
os principais picos observados (linhas tracejadas)
nestas amostras foram a aproximadamente 284, 523,
680 e 905 cm-1, que são devidos a deslocamentos
relativos ao precursor peroxo complexo de Ti
Iso/PTC [3]. Semelhante aos resultados de DRX, o
espectro Raman da amostra obtida a 175 °C
demonstrou a presença de um pequeno pico a
aproximadamente 144 cm-1 relativo à fase TiO2
anatase, comprovando que o processo de formação
deste óxido inicia-se nesta temperatura, embora este
material ainda tenha grandes quantidades do
precursor Iso/PTC.

Resultados e discussão
Os materiais obtidos foram primeiramente
caracterizados por DRX, como apresentado na
Fig. 1. Os difratogramas das amostras obtidas no
intervalo de temperatura de 200 ± 250 °C
apresentaram somente a presença de TiO2 anatase.
Nos difratogramas dos materiais obtidos em
temperaturas inferiores, observa-se a presença de
dois picos pequenos e alargados a ș§ H °
relacionados com as características do precursor
Iso/PTC, o que indica que até 175 °C a estrutura do
precursor não foi totalmente degradada pelo
tratamento hidrotérmico. A partir desta temperatura,
se inicia a formação do óxido visto que pode-se
observar um pequeno pico à aproximadamente 25°
relativo aos planos (101) da fase TiO2 anatase.
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Fig. 2. Espectros Raman das amostras obtidas em
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diferentes temperaturas. No espectro 250 °C estão
identificados os picos do TiO2 anatase.

!"

A Fig. 3 apresenta as imagens obtidas por
MEV/FEG para todas as amostras sintetizadas em
diferentes temperaturas. Como pode ser observado,
aglomerados sem morfologia definida foram
observados nas amostras obtidas a 125 e 150 °C. Já
na imagem da amostra obtida a 175 °C é possível
observar duas regiões distintas, compostas por
µQDQRDJXOKDV¶ RX SRU XP PDWHULDO VHP PRUIRORJLD
definida, semelhante ao que já foi observado nas
imagens das amostras sintetizadas em temperaturas
inferiores. A partir da temperatura de síntese de
200 °C, as morfologias das amostras são similares a
nanobastões, sendo que em 250 °C observa-se
também a presença de algumas nanopartículas de
base quadrangular.
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Fig. 3. Imagens obtidas por MEV/FEG das amostras
obtidas em diferentes temperaturas.

Conclusões
Os resultados demonstraram que a temperatura de
tratamento hidrotérmico é um parâmetro importante
para as sínteses de óxidos de Ti em meio alcalino. O
processo de formação do óxido iniciou na
temperatura de 175 °C, mas o precursor foi
totalmente degradado somente a partir de 200 °C.
Além disso, as imagens obtidas por MEV indicaram
a presença de dois padrões de nanopartículas com
morfologias diferentes, o que indicou que estas
foram formadas por dois processos de formação
distintos.
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Resumo
Uma rota sintética simples aplicando tratamento hidrotérmico sob radiação de microondas foi desenvolvida
para a obtenção de ZnO dopado com metais de transição (V, Co e Fe) que proporcionam ao material
propriedades ferromagnéticas. Caracterização do material mostra a formação da fase cristalina do tipo
wurtzite para todas as amostras. A atividade fotocatalítica do material, testada frente à degradação do corante
Rodamina B, decresce com o aumento da eletronegatividade do elemento dopante. Isto ocorre, como
mostrado pelos espectros de fotoluminescência, por conta da inserção de defeitos na rede do ZnO. Estes
defeitos agem com centro de recombinação da carga fotogerada, impossibilitando o processo fotocatalítico.
Palavras-chave: óxido de zinco, radiação microondas, tratamento hidrotérmico, fotocatálise e
despoluição de águas.
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puro [4]. Como este tipo de propriedade está
relacionado com a estrutura eletrônica do
semicondutor, outras propriedades relacionadas,
como a atividade fotocatalítica, devem também ser
afetadas [5]. Deste cenário, este trabalho teve como
objetivo avaliar a possibilidade de síntese de ZnO
dopado com metais de transição (V, Co e Fe) via
tratamento hidrotérmico sob radiação microondas, e
verificar a influência do dopante sobre suas
propriedades fotocatalíticas frente a degradação do
corante Rodamina B em solução aquosa.

Introdução
Óxido de zinco tem atraído atenção científica por
conta de sua variedade de aplicações. Dentre as
quais, destacam-se os processos fotocatalíticos para
tratamento de água [1]. A utilização de radiação
microondas na síntese de materiais inorgânicos
eleva a velocidade de reação e a qualidade do
produto, sendo extremamente útil para estudos
científicos [2]. Estudos sobre a síntese de ZnO por
esta rota mostra a possibilidade de controle de
tamanho e forma do cristal, parâmetros de grande
importância em processos fotocatalíticos [3]. A
dopagem de ZnO com metais de transição em
baixas proporções, de até 5% em mol, confere a este
propriedades ferromagnéticas, inexistentes no óxido
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Os testes fotocatalíticos são mostrados na Fig. 2.
As amostras dopadas apresentaram redução na sua
atividade, com relação ao óxido puro. Esta redução
é proporcional à eletronegatividade do elemento
dopante. De modo a entender a redução na
fotoatividade, medidas de espectroscopia de
fotoluminescência foram efetuadas. Os resultados
são mostrados na Fig. 3. A intensidade relativa é
também apresentada e foi calculada a partir do
espectro mais intenso.

Materiais e métodos
O óxido foi sintetizado partindo-se do precursor
Zn(NO3)2.6H2O. A dopagem foi feita na proporção
de 3% em mol do dopante, sendo os precursores dos
dopantes Co(NO3)2.6H2O, Fe(NO3)2.9H2O e
NH4VO3. Após mistura dos precursores em
adequadas proporções, a solução foi tratada
hidrotérmicamente a 120°C por 32 minutos sob
radiação microondas de 2.45 GHz e 800 W de
potência. Caracterização de fase por difratometria
de raio-X e de área superficial específica por
adsorção de N2 foram efetuadas. O potencial
fotocatalítico foi testado frente à degradação do
corante Rodamina B irradiando radiação UV sobre a
suspensão do óxido na solução do corante.
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Fig. 1 apresenta o padrão de difração das amostras
sintetizadas. Apenas a fase do ZnO-wurtzite foi
identificada, independente do elemento dopante.
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Fig. 1: DRX das amostras de ZnO e M:ZnO sintetizadas
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Cálculo de domínio de coerência cristalográfica
mostra um crescimento preferencial na direção
[002] em todas as amostras, o que indica que o
substituinte dopante não modifica as energias de
superfície do óxido. Imagens de microscopia
eletrônica de varredura mostram amostras com
morfologia similar, exceto para aquela dopada com
Fe, e isso é refletido no valor de área superficial
específica, mostrados na tabela a seguir.
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Fig. 3: Espectros de fotoluminescência das amostras sintetizadas

Tabela 1: Área superficial específica
Amostras
A.S (m2.g-1)
ZnO
13,1
V:ZnO
14,2
Fe:ZnO
24,4
Co:ZnO
16,9

A figura 4 mostra um esquema mecanístico para o
processo de fotocatálise. Como as amostras foram
sintetizadas nas mesmas condições de tempo,
temperatura e pH do meio, a superfície do material
não deverá ser afetada pelo processo de síntese.
Portanto, a principal diferença entre as amostras que
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leva a diferenças em seu potencial fotocatalítico é
com relação à sua estrutura eletrônica.
Os valores de band gap, determinados por
espectroscopia UV de reflectância difusa não
mostraram significantes variações. Portanto, a
principal diferença com relação à estrutura
eletrônica das espécies está relacionada com a
intensidade do espectro de fotoluminescência.

Conclusões
O método de síntese empregado possibilitou, em um
curto período de tempo, a obtenção de estruturas de
ZnO dopada com metais de transição que
proporcionam a este propriedades ferromagnéticas.
A possibilidade de utilização destes materiais na
despoluição de águas foi testada frente à degradação
do corante Rodamina B. As amostras dopadas
apresentaram uma redução na sua atividade
fotocatalítica. Esta redução é proporcional à
eletronegatividade do material dopante. Espectros
de fotoluminescência mostraram que a redução no
potencial fotocatalítico se deu por conta da inserção
de defeitos na rede cristalina do material, o que faz
com que as cargas fotogeradas se recombinem nãoradiativamente antes de atingirem a superfície do
material para promover o processo redox relativo à
fotocatálise. A simples e eficiente metodologia de
síntese mostrada aqui é possivelmente aplicável na
síntese de ZnO dopado com outros materiais.

Fig 4: Mecanismo fotocatalítico para um semicondutor.
1) excitação; 2) recombinação; 3) redução de oxigênio;
4) oxidação de grupos hidroxila; 5) ataque de radicais
hidroxilas e degradação do poluente.
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Há uma relação direta entre esta intensidade e o
potencial fotocatalítico das amostras (Fig. 2 e 3).
Esta intensidade é proporcional a formação de pares
elétron-buraco que se recombinam radiativamente.
O tipo de recombinação não-radiativa gera uma
diminuição na intensidade do espectro e está
relacionada à presença de defeitos cristalinos no
interior da amostra. Estes defeitos cristalinos agem
como centro de recombinação da carga fotogerada,
sendo a energia armazenada liberada na forma de
calor ou vibração de rede. A recombinação interna
diminui o tempo de vida das cargas e impossibilita
que estas atinjam a superfície do material para
promover as reações pertinentes ao processo
fotocatalítico, mostradas na Fig. 4.
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Resumo
Foi desenvolvido um sistema modelo para determinação dos fatores que influenciam a atividade
fotocatalítica do TiO2 – anatase. Método de síntese sem a presença de contaminantes orgânicos ou
haletos possibilitou a obtenção de materiais morfologicamente diferentes apenas variando-se o pH.
Foram identificados dois principais efeitos: hidroxilação de superfície, benéfico em fotocatálise, e a
presença de defeitos cristalinos, que possui efeito deletério, ambos dependentes do ambiente de
síntese. Um valor ótimo de pH de síntese foi determinado. Mecanismo de degradação por radicais
hidroxila foi utilizado para explicar as diferentes fotoatividades e o valor ótimo de pH de síntese.
Palavras-chave: dióxido de titânio, fotocatálise, morfologia, potencial zeta, fotoluminescência.
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Introdução

de transferência de carga e atividade fotocatalítica
de diferentes TiO2 – anatase.

Nanocristais de óxidos metálicos tem sido foco de
pesquisa há anos por conta de sua capacidade de
converter
energia
luminosa
em
energia
química[1,2,3]. TiO2 – anatase é um dos mais
estudados por conta de suas adequadas
características químicas e físicas[1,2]. Apesar de
vários estudos lidarem com materiais de diferentes
formas, tamanhos e superfície, é fato que a
morfologia e estrutura do material não tem ainda
um papel completamente entendido em processos
fotocatalíticos[2]. Desta forma, se faz necessário o
desenvolvimento de uma metodologia de síntese
limpa que possibilite avaliar a complexa relação
entre área superficial específica, adsorção de
substrato, geração de radicais hidroxilas, eficiência

Este trabalho propõe a aplicação de um método de
síntese de TiO2 limpo, i.e., sem a presença de
compostos orgânicos e haletos, para o estudo da
influência de parâmetros morfológicos e estruturais
na atividade fotocatalítica de tais óxidos.

Materiais e métodos
O processo de síntese se deu via degradação do
complexo peroxotitânico {[Ti(OH)3O2]-}, preparado
pela dissolução de Ti metálico em solução
amoniacal de H2O2[4]. Os materiais foram
caracterizados por difratometria de raio-X e análise
de área superficial específica por adsorção de N2. Os
testes fotocatalíticos foram efetuados com a adição
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do material em solução de Rodamina B, sob efeito
de radiação UV. Análises de potencial zeta e
espectroscopia de fotoluminescência foram
efetuadas para explicar as diferentes atividades
fotocatalíticas dos materiais.

A amostra obtida em pH 8 apresenta maior atividade
fotocatalítica, seguido pelas amostras obtida em pH
6, 10 e 12. Nos testes efetuados com a mesma área
superficial novamente a amostra obtida em pH 8 foi
a mais efetiva. Interessantemente as amostras
obtidas em pH 6 e 10 apresentaram a mesma
fotoatividade. Deste fato se conclui que a diferença
no experimento com mesma massa se deve
unicamente a um efeito de área superficial,
consequência direta da forma e do tamanho do
material.
De modo a explicar as diferentes fotoatividades e o
valor ótimo de pH de síntese (pH = 8) foram
efetuadas medidas de potencial zeta com o intuito de
estudar a superfície do material, e medidas de
espectroscopia de fotoluminescência, para estudo da
estrutura eletrônica dos óxidos sintetizados. O
deslocamento do ponto isoelétrico (IEP) no gráfico
de potencial zeta (Fig. 3A) para valores mais baixos
de pH mostra que o aumento do pH de síntese gera
materiais com maior hidroxilação de superfície. A
diminuição da intensidade dos espectros de
fotoluminescência
(Fig.
3B
–
espectros
normalizados) com o aumento do pH de síntese é
consequência da formação de centros de
recombinação do par elétron-buraco no interior das
amostras por conta de defeitos gerados pelo
crescimento das partículas [2,4,5].

Resultados e discussão
Fig. 1 mostra o padrão de difração de raio-X para as
amostras sintetizadas. Os valores de área superficial
específica obtido utilizando-se a isoterma BET são
também mostrados na figura. Apenas a fase anatase
foi obtida em pH de síntese entre 6 e 12.
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Fig. 1: DRX das amostras sintetizadas. Os picos corresponde ao
TiO2 - anatase.

Fig. 2 mostra os testes fotocatalíticos com a mesma
massa de material (Fig. 2A) e com a mesma área
superficial (Fig. 2B).
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Um mecanismo de degradação adequado para
explicar o processo fotocatalítico é mostrado na Fig.
4. Deste mecanismo fica clara a importância de dois
pontos. O primeiro é que a eficiência fotocatalítica
de um material deve ser diretamente proporcional à
quantidade de grupamentos hidroxilas em sua
superfície. Outro ponto é que para que se ocorra as
reações redox necessárias, as cargas devem
permanecer em estado excitado até que se atinja a
superfície do material. Os fenômenos 2 e 4
indicados na figura são os passos influenciados
pelas diferentes características dos materiais
sintetizados.

Fig 5: Figura esquemática mostrando a relação entre os efeitos identificados e a
fotoatividade das espécies.

Conclusões
Neste trabalho, estudamos a influência da
morfologia, superfície e estrutura eletrônica de TiO2
– anatase em suas propriedades fotocatalíticas. O
método de síntese desenvolvido foi adequado como
sistema modelo para estudar tais características, uma
vez que foi possível obter materiais em uma mesma
fase cristalina com diferentes morfologias e sem a
presença de contaminantes orgânicos e haletos. A
influência do ambiente de síntese foi vista em todas
as características mencionadas. Área superficial
específica, hidroxilação de superfície e centros de
recombinação dependem do pH de síntese. Por
conta disso, há um valor ótimo de pH onde os
efeitos de hidroxilação de superfície e crescimento
de cristal não se anulam, resultando em cristais com
maior fotoatividade.

Fig 4: Mecanismo fotocatalítico para um semicondutor. 1) excitação; 2)
recombinação; 3) redução; 4) oxidação; 5) degradação.

Analisando os dados de fotocatálise da Fig 2, vemos
que os dois efeitos listados estão influenciando na
fotoatividade dos materiais. O valor ótimo de pH de
síntese é explicado pelo ponto onde há grupos
hidroxila na superfície suficientes para promover a
fotocatálise e ainda não há a atuação de efeitos de
crescimento que geram centros de recombinação
que diminuem o tempo de vida das cargas
fotogeradas. Apesar do fato da amostra obtida em
pH 12 apresentar alta hidroxilação de superfície,
esta apresenta baixa fotoatividade por conta da sua
alta taxa de recombinação, como indicado pelo
espectro de fotoluminescência. O interessante entre
as amostras obtidas em pH 6 e 10 é que o ganho de
efetividade por aumento da hidroxilação de
superfície na amostra de pH 10 foi suprimido por
efeitos de crescimento que gerou centros de
recombinação,
fazendo
com
que
ambas
apresentassem a mesma fotoatividade por unidade
de área.
Estas idéias estão resumidas na figura 5. O efeito
positivo de hidroxilação de superfície é tanto maior
quanto é o pH de síntese. O efeito do centro de
recombinação, que por sua vez é negativo para
fotocatálise, segue a mesma tendência. Estes fatos
geram um valor ótimo de pH de síntese, que de
acordo com nosso estudos, está em torno de 8.
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1

W. Avansi.1,2*, V.R. Mendonça1, C. Ribeiro1 and E. Longo2
Laboratorio Nacional de Nanotecnologia para Agricultura (LNNA), Embrapa, São Carlos, SP, Brasil.
2
Instituto de Química, Universidade Estadual Paulista (UNESP), LIEC, Araraquara, SP, Brasil
Projeto Componente: 5

Plano de Ação: 3

Resumo
Heteroestruturas de V2O5/TiO2 foram obtidas através do tratamento hidrotermal de nanobastões de V2O5 na
fase ortorrômbica e nanopartículas de TiO2 na fase anatase. As amostras obtidas foram caracterizadas por
difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de transmissão (TEM) e espectroscopia de energia
dispersiva de raios X (EDS). As heteroestruturas obtidas apresentaram alta atividade fotocatalítica, utilizando
radiação visível, na degradação do corante Azul de Metileno (AM) quando comparadas as nanoestruturas em
sua forma isolada.
Palavras-chave: heteroestruturas; tratamento hidrotermal; fotocatálise.
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está também relacionado à rápida recombinação do
par elétron-buraco fotogerado, onde uma das
alternativas para vencer tais desafios está no uso das
heteroestruturas [12, 13].
Diante disso, o principal objetivo desse
trabalho é o de sintetizar e caracterizar quanto às
propriedades fotocatalíticas heteroestruturas de
TiO2/V2O5 através do método hidrotermal
comparando as nanoestruturas obtidas em sua forma
isolada, ou seja, nanoestruturas de TiO2 e V2O5.

Introdução
Embora o TiO2 seja um material muito
estudado em aplicações fotocatalíticas, este possui
um problema que não foi superado até hoje. Como
seu “band gap” possui um valor em torno de 3,2
eV, este necessita ser ativado através de iluminação
na região ultravioleta (UV), radiação que representa
apenas 4% da energia da luz solar chegando à
superfície
da
Terra
[1].
Portanto,
o
desenvolvimento de fotocatalisadores de luz visível
tornou-se um dos sistemas mais desafiadores nas
últimas décadas [2]. Dentre esses materiais,
nanoestruturas de V2O5 na fase ortorrômbica por
possuir um “band gap” em torno de 2,4 eV, torna-se
suscetível a uma fotoativação com comprimentos de
onda superior a 443 nm [2-4], sendo muito estudado
na utilização em tratamento fotocatalítico da
degradação de poluentes da água [2, 3, 5-11].
Entretanto um dos desafios no uso de
materiais semicondutores como fotocatalisadores

Materiais e métodos
Na síntese das nanoestruturas de V2O5
(denominada AM01) e TiO2 será utilizada a rota de
decomposição de peróxido seguindo procedimento
recentemente publicada por nosso grupo de pesquisa
[14, 15]. Heteroestruturas (denominada AM02)
serão sintetizadas, primeiramente, através do
tratamento hidrotermal simultâneo de diferentes
estruturas cristalinas pré-formadas de TiO2 (anatase
) e V2O5 (ortorrômbica).
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Com a finalidade de identificar a fase cristalina
das amostras obtidas foi utilizada a técnica de
difração de raios X (DRX), utilizando o
equipamento Shimadzu XRD 6000 com tubo de
cobre, linha k" (! = 1,5406 !). Para a obtenção de
imagens de microscopia eletrônica foi utilizado um
microscópio eletrônico de transmissão JEOL JEM
2010 URP, operando em 200kV. Analise química
das
amostras
foram
realizadas
através
espectroscopia de energia dispersiva de raios X
(EDS) usando um EDS Thermo-Noran equipado
com detetor de silício (Si) acoplado ao JEOL JEM
2010.
Para os testes fotocatalíticos, suspensões
coloidais contendo os catalisadores foram
preparadas de forma a obter uma solução de 175
mg.L-1 em 20 mL de Azul de Metileno (denominada
AM). Os ensaios de fotodegradação foram
realizados
utilizando-se
um
fotoreator
termostatizado, com fonte de radiação visível. Em
intervalos regulares, amostras foram coletadas e
analisadas
por
espectroscopia
UV-Visível
(equipamento Shimadzu UV-1601PC) monitorando
a evolução temporal da degradação do corante.

menores, de aproximadamente 5nm. De acordo com
trabalhos anteriores realizados por nosso grupo de
pesquisa, o nanobastão observado trata-se do
composto V2O5 [14]. Análise composicional da Fig.
2a, utilizando a técnica de EDS, foi realizada, Fig.
2b. O espectro de EDS, Fig. 2b, confirma a
composição da nanoestrutura analisada com linhas
localizadas em torno de 4,9 e 5.4keV referentes,
respectivamente, as transições K!2 e K"1 do
elemento V, enquanto que a linha localizada
próximo a 4.5 e 4.9KeV é referente a transição K!2
e K"1, respectivamente, do elemento Ti. A linha
localizada em torno de 0,5 keV também pode ser
atribuída a transição do elemento O, enquanto que a
linha localizada em torno de 0,25keV é atribuída a
presença de carbono (C), possivelmente,
proveniente do filme da grade utilizada para a
deposição da amostra. Na Fig. 2b também é possível
observar linhas referentes ao elemento Cobre (Cu),
também relacionado ao uso da grade onde foi
depositada a amostra, e a presença de cálcio (Ca)
como impureza.

Resultados e discussão
A Fig. 1 apresenta as medidas de DRX das
amostras obtida em sua forma isolada, seguindo
procedimento descrito anteriormente e para as
amostras misturadas e submetidas a tratamento
hidrotermal.

Intensidade (u.a)

*

(a)

Fig. 2: (a) Imagens de MET e (b) espectroscopia de
energia dispersiva de raios X (EDS) da amostra
AM02.

TiO2 - anatase

A Fig. 3 apresenta imagem de microscopia
eletrônica de alta resolução (HRTEM) para a AM02.
Analisando esta figura, é possível observar de forma
clara a presença de distancias entre os planos, ao
longo da largura dos nanobastões, referente ao plano
cristalino (200) da V2O5 de fase ortorrômbica, como
observado no DRX. Também é possível observar na
Fig. 3 a presença de nanoparticulas de TiO2 de fase
anatase, confirmado pelas distancias entre os planos
referente ao plano cristalino (101) da TiO2, também
observado no DRX.

*
V2O5-TiO2

*

V 2 O5

10

20
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(b)
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2#(graus)

Fig. 1: DRX das amostras AM01 e AM02
Analisando a Fig. 1 é possível observar que
a amostra AM01 possui a fase V2O5 ortorrômbica,
como esperado. Para a AM02 é possível notar a
presença de duas fase cristalinas, a fase V2O5
ortorrômbica e TiO2 de fase anatase.
A Fig. 2a apresenta imagem de microscopia
eletrônica de transmissão (TEM) da AM02. Nesta
figura é possível observar a presença de
nanobastões
decorados
com nanoparticulas
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O processo de degradação fotocatalítica do
AM foi monitorado através da intensidade do pico
de absorção característico deste composto, ou seja,
em 664nm. A Fig. 4 apresenta a variação da
concentração do AM com o tempo na presença dos
fotocatalisadores (AM01 e AM02) e da solução sem
a presença de fotocatalisadores.
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Fig. 3: Curva de fotodegradação do AM na
presença das amostras AM01 e AM02.
Através da Fig. 4 é possível observar
claramente que a amostra AM02 (V2O5/TiO2)
possui atividade fotocatalítica muito maior quando
comparado a amostra AM01 (V2O5). Alguns artigos
na literatura demonstram o aumento da atividade
fotocatalitica
de
heteroestruturas
quando
comparadas as amostras em sua forma isolada [16,
17]. De acordo com esses artigos, este fato ocorre
devido ao aumento da separação das cargas,
levando a consideráveis aumentos das propriedades
fotocatalíticas [16, 17].

Conclusões
Os resultados apresentados neste trabalho
mostram que é possível obter heteroestruturas de
V2O5/TiO2 através do método hidrotermal. No que
diz respeito a atividade fotocatalítica da amostras
estudadas, foi possível observar que as
heteroestruturas preparadas apresentaram maior
atividade fotocatalítica na degradação do azul de
metileno quando comparadas a sua forma isolada.
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Resumo

Nanoestruturas de V2O5.nH2O de fase ortorrombica possuindo a forma de fios e bastões foram sintetizadas
atraves da decomposição do peróxido de vanádio quando submetidos a tratamento hidrotermal. As amostras
obtidas foram caracterizadas por difração de raios X (DRX), área superficial (método de BET),
espectroscopia de fotoluminescência, Espectroscopia de reflectância difusa UV-visível e microscopia
eletrônica. As nanoestruturas obtidas apresentaram alta atividade fotocatalitica na degradação do corante
Azul de Metileno (AM) quando irradiadas com fonte de radiação na região visível do espectro
eletromagnético.
Palavras-chave: nanoestruturas; pentóxido de vanádio; síntese hidrotermal; fotocatálise.
Publicações relacionadas: 1 - W. Avansi, C. Ribeiro, E.R. Leite, V.R. Matelaro, J. Crys. Growth, 2010.
312, 3555. 2 - W. Avansi, L.J.Q.M., C. Ribeiro, E. R. Leite,V. R. Mastelaro. J. Nanoparticles Res., 2011, 13,
4937.
das nanoestruturas de V2O5nH2O obtidos em suas
diferentes formas.

Introdução
É bem estabelecido que a obtenção do mesmo
material na forma nanoestruturada leva a uma
mudança significativa em suas propriedades
estruturais, físicas e químicas [1]. Entretanto, o
primeiro grande desafio desta classe de materiais
está no fato da sua composição química, física e
morfológica seja obtida de maneira controlada.
Dentre as suas diversas aplicações, os materiais
semicondutores
nanoestruturados
apresentam
grande potencial para serem utilizados como
fotocatalisadores. Embora o TiO2 seja um material
muito estudado em aplicações fotocatalíticas, o
desenvolvimento de fotocatalisadores que possam
ser ativados na região visível do espectro
eletromagnético tornou-se um dos sistemas mais
desafiadores nas últimas décadas [2].
Nesse contexto, esse trabalho tem como objetivo
realizar a síntese e a caracterização do pentóxido de
vanádio hidratado (V2O5.nH2O) que apresenta uma
grande diversidade de aplicações quando na forma
nanoestruturada. Dentre essas aplicações, temos
como objetivo o estudo da eficiência fotocatalítica

Materiais e métodos
Na síntese das nanoestruturas de V2O5.nH2O foi
utilizada a rota V2O5-H2O2 seguindo procedimento
recentemente publicado por nosso grupo de pesquisa
[3]. A amostra submetida a tratamento de 1800C,
durante um período de 24 horas foi denominada
como AM01, enquanto a amostra submetida a
tratamento de 2000C, durante um período de 24
horas foi denominada como AM02.
Com a finalidade de identificar a fase cristalina
das amostras obtidas foi utilizada a técnica de
difração de raios X (DRX), utilizando o
equipamento Shimadzu XRD 6000 com tubo de
cobre, linha k" (! = 1,5406 !). Para a obtenção de
imagens de microscopia eletrônica foi utilizado um
microscópio eletrônico de varredura (FEI–Tecnai
20), operando no modo de transmissão. As
isotermas de adsorção para determinar a área
superficial das amostras foram obtidas através do
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durante 24 horas (AM02) é possível observar uma
pequena mudança na morfologia, passando de
nanofios para nanobastões, Figura 2b, apresentado
uma largura entre 30 e 40 nm, com a presença de
nanoestruturas com comprimentos menores ao
observado para AM01.

equipamento ASAP 2000 (Micrometrics). A área
superficial foi obtida através do método de BET
(Braunauer, Emmet e Teller). Espectroscopia de
fotoluminescência (FL) foi obtida através do
espectro
de
emissão
utilizando
um
espectrofluorímetro
Fluorolog
FL-322
Horiba/Jobin-Yvon, equipado com uma lâmpada de
Xenon com 450 W e uma fotomultiplicadora
Hamamatsu. As medidas de refletância difusa
(DRS) foram realizadas no espectrofotômetro Cary
5G Varian, com o auxílio de uma esfera integradora
com intensidade calibrada pelos padrões Labsphere
de 0,2% e 99% de refletância.
Para os testes fotocatalíticos, suspensões
coloidais contendo os catalisadores foram
preparadas de forma a obter uma solução de 175
mg.L-1 em 20 mL de Azul de Metileno (denominada
AM). Os ensaios de fotodegradação foram
realizados
utilizando-se
um
fotoreator
termostatizado, com fonte de radiação visível. Em
intervalos regulares, amostras foram coletadas e
analisadas
por
espectroscopia
UV-Visível
(equipamento Shimadzu UV-1601PC) monitorando
a evolução temporal da degradação do corante.

Figura 2: Imagens de MET da amostra AM01 (a) e AM02 (b).

Com o objetivo de obter o “band gap” das
amostras AM01 e AM02, espectros de DRS das
amostras obtidas são apresentados na Figura 3a. A
Figura 3b ilustra o espectro de absorção obtido
através da equação Kubelka-Munk de forma a obter
o “band gap” das amostras estudadas [4]. Os
valores obtidos para o “band gap” foi em torno de
2,39 e 2,42 para as amostras AM01 e AM02,
respectivamente. Estes valores estão em bom acordo
com a literatura, onde para nanoestruturas V2O5 na
fase ortorrômbica, este material possui “band gap”
entre 2,3 e 2,5 eV [5].
Reflectância (%)

A Figura 1 apresenta as medidas de DRX das
amostras obtidas.
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Figura 3: (a) Espectro de DRS das amostras AM01 e AM02. (b)
Espectro de absorbância obtido através da equação de
Kubelka-Munk a partir do espectro de DRS [4].
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O processo de degradação fotocatalítica do AM
foi monitorado através da intensidade do pico de
absorção característico deste composto, ou seja, em
664nm. As Figura 4a e b apresentam a variação da
concentração do AM com o tempo na presença dos
fotocatalisadores (AM01 e AM02).
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Figura 1: DRX das amostras AM01 e AM02.

Analisando os padrões de DRX obtidos para as
duas amostras (AM01 e AM02), é possível observar
que não há diferença significativa entre as amostras
estudadas, sendo que todos os picos de difração
podem ser indexados a fase V2O5 ortorrômbica,
como observado anteriormente [3].
Imagens de microscopia eletrônica de
transmissão, (TEM), foram obtidas possibilitando a
analise do efeito das variáveis de síntese de forma a
confirmar a morfologia das amostras obtidas. As
Figura 2a e b, que apresentam imagens da amostra
obtida após tratamento hidrotermal em 180oC
durante 24 horas (AM01), mostram que as
nanoestruturas possuem a forma de nanofios com
uma largura em torno de 20 nm e comprimentos
superiores a 700nm. Para a amostra obtida a 2000C

AM02
AM01

1.00
0.95

C/C0

0.90
0.85
0.80
0.75
0

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Tempo ( minutos)

Figura 4: Curva de fotodegradação do AM na presença das amostras
AM01 e AM02.

É possível observar que a concentração de AM
possui um decréscimo, em torno de 25% para as
amostras AM01 e AM02, respectivamente, no
período de 180 minutos. Para a solução sem a
presença de fotocatalizador e para a solução
contendo o oxido precursor, não foi é possível
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as amostras estudadas, o sinal de FL observado, não
esta relacionado a presença de vacâncias de
oxigênios, mais sim a ordem local da ligação V-O
[8], não favorecendo a adsorção de O2. Diante disso,
a baixa intensidade de FL, relacionada a maior taxa
de separação das cargas fotoinduzidas, sugere uma
maior atividade fotocatalítica, o que explica a maior
atividade fotocatalítica para a amostra AM02,
mesmo possuindo menor área superficial.

observar mudança significativa da concentração do
corante, como esperado (não sendo apresentado
aqui).
Diversos trabalhos mostram que alguns fatores
como fase cristalina e área superficial tratam-se de
parâmetros que influenciam, e estão diretamente
relacionados a atividade fotocatalítica [6]. É
interessante notar que para as amostras estudadas
nenhuma diferença significativa na fase cristalina
pode ser observada, sendo que estas amostras
apresentaram diferentes áreas superficiais (35m2.g-1
e 28m2.g-1 para AM01 e AM02, respectivamente).
Com o objetivo de melhor compreender a
configuração eletrônica dos catalisadores estudados,
espectros FL foram obtidos para as amostras
estudadas, Figura 5a e b. Através da Figura 5a e b, é
possível observar que tanto AM01 como AM02
podem emitir luz visível em temperatura ambiente
apresentando um espectro de FL com uma banda de
emissão entre 520 e 830nm (2,4-1,5eV). Esta
emissão de luz visível não poder ser relacionada a
transição do tipo banda-banda, uma vez que o “band
gap” observado para estes materiais foi em torno de
2,4eV (Figura 3), isto é, em torno de 520nm. A
emissão de luz visível com bandas na região de 500
a 800nm são freqüentemente atribuídas a defeitos na
estrutura cristalina, como por exemplo, vacância de
oxigênio, vacância de vanádio ou a presença de
oxigênio intersticial [7]. Entre as duas amostras
estudadas é possível observar uma variação
significativa na intensidade de emissão, que está
diretamente
relacionado
aos
níveis
de
doadores/aceptores de elétrons. É interessante notar
que, independente do comprimento de onda de
excitação (!exc), não há mudanças significativas na
posição dos espectros de emissão, indicando que
esta variação de intensidade entre as amostras não
deve estar relacionada a mudança de morfologia.
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Conclusões
Os resultados obtidos durante este período
mostraram que as nanoestruturas de V2O5nH2O,
obtidas através da decomposição do peróxido de
hidrogênio em condições hidrotermais, possuem
grande
potencial
de
aplicação
como
fotocatalisadores ativados na região visível do
espectro eletromagnético na degradação do corante
Azul de Metileno. Sua performance fotocatalítica
mostrou-se diretamente relacionada a separação das
cargas fotoinduzidas. Também foi possível observar
que tanto AM01 como AM02 podem emitir luz
visível em temperatura ambiente apresentando um
espectro de FL com uma banda de emissão entre
520 e 830nm.
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Em reações de fotocatalise, os defeitos presentes
na estrutura podem agir como centros de captura, ou
armadilhas para esses elétrons fotoinduzidos,
inibindo a recombinação desses elétrons com os
buracos . Diante disso, a presença de vacâncias de
oxigênios pode favorecer a adsorção de O2, que por
sua vez, irá capturar os elétrons fotoinduzidos,
produzindo grupos radicais de -O2. Entretanto, para

Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, 16 a 18 de abril de 2012
395

VI Workshop da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

NANOESTRUTURAS DE TiO2 DOPADAS COM VANÁDIO:
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Resumo
Nanoestruturas de TiO2 dopadas com vanádio (V- TiO2) foram sintetizadas através da decomposição do
peróxido quando submetidos a tratamento hidrotermal. As amostras obtidas foram caracterizadas por
difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de transmissão (MET) e espectroscopia de energia
dispersiva de raios X (EDS). As nanoestruturas obtidas apresentaram alta atividade fotocatalítica na
degradação do corante Azul de Metileno (AM) quando irradiadas com fonte de radiação na região visível do
espectro eletromagnético.
Palavras-chave: nanoestruturas; síntese hidrotermal; fotocatálise.
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propriedades fotocatalíticas na degradação do
corante azul de metileno (AM) serão avaliadas
quando irradiado na região visível do espectro
eletromagnético.

Introdução
Embora o TiO2, na fase anatase, seja um
material
muito
estudado
em
aplicações
fotocatalíticas, por possuir um “band gap” em torno
de 3,2 eV, este necessita ser ativado através de
iluminação na região ultravioleta (UV), radiação
que representa apenas 4% da energia da luz solar
chegando à superfície da Terra [1]. Portanto, o
desenvolvimento de fotocatalisadores de luz visível
tornou-se um dos sistemas mais desafiadores nas
últimas décadas [2]. Entretanto, alguns trabalhos na
literatura mostram ser possível obter um
deslocamento do “band gap” de absorção das
nanoestruturas de TiO2 para a região visível do
espectro eletromagnético através da dopagem dessas
nanoestruturas [3, 4].
Diante disso, o principal objetivo desse
trabalho é o de sintetizar e caracterizar
nanoestruturas de TiO2, na fase anatase, dopadas
com vanádio (denominada V-TiO2). Além disso, as

Materiais e métodos
Na síntese das nanoestruturas V-TiO2,
inicialmente foram preparadas soluções dos peroxocomplexos de titânio e vanádio seguindo as rotas de
síntese recentemente publicada por nosso grupo de
pesquisa [5, 6]. Em seguida, foram misturadas
quantidades apropriadas das soluções, de forma a
variar a quantidade de V a ser dopada na estrutura
de TiO2. Após a mistura, a solução resultante foi
submetida a tratamento hidrotermal a 2000C por um
período de 4 horas. O precipitado foi seco a uma
temperatura de 50 °C durante um período de 24
horas.
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está relacionada a
adicionado à síntese.

Com a finalidade de identificar a fase cristalina
das amostras obtidas foi utilizada a técnica de
difração de raios X (DRX), utilizando o
equipamento Shimadzu XRD 6000 com tubo de
cobre, linha k" (! = 1,5406 !). Para a obtenção de
imagens de microscopia eletrônica foi utilizado um
microscópio eletrônico de transmissão JEOL JEM
2010 URP, operando em 200kV. Analise química
das
amostras
foram
realizadas
através
espectroscopia de energia dispersiva de raios X
(EDS) usando um EDS Thermo-Noran equipado
com detetor de silício (Si) acoplado ao JEOL JEM
2010.
Para os testes fotocatalíticos, suspensões
coloidais contendo os catalisadores foram
preparadas de forma a obter uma solução de 175
mg.L-1 em 20 mL de Azul de Metileno (denominada
AM). Os ensaios de fotodegradação foram
realizados
utilizando-se
um
fotoreator
termostatizado, com fonte de radiação visível. Em
intervalos regulares, amostras foram coletadas e
analisadas
por
espectroscopia
UV-Visível
(equipamento Shimadzu UV-1601PC) monitorando
a evolução temporal da degradação do corante.
O espectro XANES foi medido na borda K
do átomo de vanádio na linha de luz D04B-XAFS1
do LNLS. O espectro XANES foi coletado no modo
de transmissão a temperatura ambiente utilizando
um monocromador tipo “channel-cut” de Si (111).
O espectro XANES foi medido de 40 eV e 80 eV
antes e após a borda de absorção com passo de 0,3
eV na região próxima a borda.

TiO2; (B) (5%)V-TiO2 e (C) (30%)V-TiO2.
Através das imagens de MET é possível
observar uma evolução da morfologia das amostras
estudadas em função da quantidade de V. Com o
aumento
dessa
quantidade,
nanoestruturas
anisotrópicas
evoluem
para
nanoestruturas
isotrópicas com menores dimensões.
Análise composicional por EDS da amostra
(30%)V-TiO2, da região ilustra na Figura 3A,
confirma a composição da nanoestrutura analisada
com linhas localizadas em torno de 4,9 e 5.4keV
referentes, respectivamente, as transições K!2 e K"1
do elemento V, enquanto que a linha localizada
próximo a 4.5 e 4.9KeV é referente a transição K!2
e K"1, respectivamente, do elemento Ti, Figura 3B.
A linha localizada em torno de 0,5 keV também
pode ser atribuída a transição do elemento O,
enquanto que a linha localizada em torno de
0,25keV é atribuída a presença de carbono (C),
possivelmente, proveniente do filme da grade
utilizada para a deposição da amostra. Na Figura 3B
é possível observar linhas referentes ao elemento
Cobre (Cu), também relacionado ao uso da grade
onde foi depositada a amostra.

Intensidade (u.a.)
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Figura 2: Imagens de MET das amostras: (A)

Medidas de DRX das amostras obtidas em
função da quantidade de V adicionada a síntese são
apresentadas na Figura 1. É possível observar que
independente da quantidade de V, todas as amostras
obtidas tem seus planos de difração indexados a
fase TiO2 anatase [7].

10

de

A Figura 2 apresenta imagens de
microscopia eletrônica de transmissão (TEM) das
amostras TiO2, (5%)V-TiO2 e (30%)V-TiO2.

Resultados e discussão

5

porcentagem

70

2# (graus)

Figura 1: DRX das amostras obtidas em função da
quantidade de V. A porcentagem entre parênteses
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Figura 3: (A) Imagens de microscopia eletrônica de
transmissão obtida no modo varredura (STEM) e
(B) espectro de EDS da região indicada na Figura
3A para amostras (30%)V-TiO2.

estrutura do TiO2 anatase faz com que este material
tenha atividade fotocatalítica na região visível do
espectro eletromagnético.

Conclusões

A Figura 4 apresenta o espectro XANES
normalizado dos compostos utilizados como
referência (V2O5 e VO2), e da amostra (30%)VTiO2.

Nanoestruturas de TiO2 dopadas com
vanádio foram sintetizadas através do método
hidrotermal. Independente da quantidade de V foi
possível observar para todas as amostras apenas a
formação da fase TiO2 anatase. As imagens de MET
mostraram a mudança de morfologia em função da
quantidade de V, sendo que as amostras evoluem de
uma forma anisotrópica para uma forma isotrópica.
Os resultados de XANES mostram que os átomos de
V estão presentes como dopantes na estrutura
cristalina,
possuindo estado
de
oxidação
predominantemente igual a 4+. As amostras dopadas
com V apresentaram atividade fotocatalítica na
degradação do azul de metileno quando irradiados
com fonte de radiação na região visível do espectro
eletromagnético, sendo sua performance dependente
da quantidade de V na estrutura do fotocatalisador.

Intesidade Normalizada (u.a)

VO2
(30%)V-TiO2
V2O5

5450

5475

5500

5525
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5575

5600

Energia (eV)

Figura 4: Espectro XANES na borda K do Vanádio
dos compostos de referência (V2O5 e VO2) e da
amostra (30%)V-TiO2.
Através da analise do espectro de XANES
da amostra estudada, é possível observar que o
espectro de absorção é muito similar ao espectro do
composto de referencia VO2. Este fato indica que o
vanádio apresenta o estado de oxidação
predominante como 4+, mostrando que o V deve
está substituindo o átomo de titânio (Ti), como
esperado.
A Figura 5 apresenta a variação da
concentração do AM com o tempo na presença dos
fotocatalisadores quando irradiados com fonte de
radiação na região visível do espectro
eletromagnético.
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Figura 5: Curva de fotodegradação do AM na
presença dos fotocatalisadores estudados.
Através da Figura 5 é possível observar que
as amostras de TiO2 dopadas com V apresentam
atividade fotocatalítica quando irradiados com fonte
de radiação na região visível do espectro
eletromagnético, sendo a amostra (30%)V-TiO2, o
fotocatalisador com maior atividade. Esse
resultados mostram que a presença do V na
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Resumo
Neste trabalho sintetizou-se o Nb2O5, empregando-se o método dos precursores poliméricos. Este
óxido foi utilizado em ensaios fotocatalíticos para a degradação do pesticida Atrazina, resultando em dois
produtos, que apresentaram concentrações diferentes para cada caso. Verificou-se que a maior eficiência no
processo de degradação ocorre entre 0 e 1 h de exposição à radiação ultravioleta e que a melhor resposta
fotocatalítica encontrada foi observada para a amostra de menor tamanho médio de partículas, sugerindo que
o reagente precursor NbCl5 em meio a HCl é a rota mais eficiente na obtenção de Nb2O5 pelo método
empregado.
Palavras-chave: Fotocatálise heterogênea, Pentóxido de Nióbio, Atrazina, Precursores
Poliméricos.

os métodos possíveis estão a ozonólise [2], a reação
Fenton [3] e a fotoexcitação na faixa ultravioletavisível de alguns semicondutores nanoestruturados,
sendo que os mais estudados são o TiO2 [4-5] e o
ZnO [3]. O pentóxido de nióbio, Nb2O5, é um
semicondutor de grande importância do ponto de
vista tecnológico. Como o Nb2O5 apresenta grande
absorção de energia na região do ultravioleta, pode
ser utilizado na proteção de materiais sensíveis a
esta radiação. O Nb2O5 é particularmente
interessante pelas suas notáveis propriedades
químicas e físicas que o fazem um material
promissor para aplicação na catálise. Dessa maneira,
este trabalho teve como objetivos a obtenção de
Nb2O5 nanométrico pelo método dos precursores
poliméricos, e a avaliação da resposta deste
catalisador frente à degradação de atrazina por
fotocatálise heterogênea com radiação no
ultravioleta.

Introdução
Atualmente, foi constatado que quase todos
os reservatórios de água apresentam traços de
pesticidas orgânicos. Estas espécies, mesmo em
concentrações aceitáveis a normas ambientais,
podem acabar ocasionando problemas de saúde
humana, devido a efeitos cumulativos.
Uma vez realizada a contenção dos
resíduos, os mesmos necessitam de tratamento
adequado. Os métodos tradicionalmente usados no
tratamento de água não são totalmente eficientes
[1], devido a isto, métodos capazes de degradar e
mineralizar pesticidas em água tornam-se
fundamentais para o sucesso destes processos. Entre
os métodos propostos, um dos mais promissores
baseia-se na utilização de Processos Oxidativos
Avançados (POAs). O princípio de funcionamento
destes métodos é a geração de radicais livres
altamente oxidantes, levando a quebras sucessivas
da estrutura orgânica do resíduo inicial, até que este
resulte em CO2, H2O e subprodutos atóxicos. Entre

M ateriais e métodos
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O
pentóxido
de
Nióbio,
Nb2O5,
nanoparticulado foi preparado a partir do método
dos precursores poliméricos. Para isto, realizou-se a
complexação de cátions de Nióbio provenientes do
NbCl5 (Sigma Aldrich, 99%) ou do complexo
NH4[NbO(C2O4)2H2O]H2O (CBMM) por Ácido
Cítrico Anidro, AC (Dinâmica P.A.) na proporção 3
mols AC:1 mol Nb. Adicionou-se etilenoglicol, EG
(Synth) ao complexo produzido, respeitando a
proporção 60%: 40% em massa de AC: EG. A
seguir, submeteu-se o meio reacional ao
aquecimento de 90°C, a fim de favorecer a reação
de poliesterificação. Em algumas rotas sintéticas
foram utilizados HNO3 ou HCl para otimizar esta
solubilização. A Tabela 1 mostra um resumo das
rotas sintéticas.
Nº da Amostra Reagente

Meio

Resultados e discussão
A Figura 1 ilustra a caracterização estrutural
e de formação de fases do Nb2O5 por DRX. Ao
analisar-se o difratograma abaixo (Fig. 1), é possível
verificar que os materiais cristalizados apresentam
picos de Nb2O5 coincidentes aos padrões
encontrados no banco de dados Joint Committee of
Powder Diffraction Standards (JCPDS) n° 030-0873
(ortorrômbico) e/ou 080-2493 (monoclínica),
podendo assim, identificar esses materiais como
sendo o produto desejado.

T1/°C t1/h T2/°C t2/°C

1

NbCl5

HNO3

300

4

2

NbCl5

HCl

300

4

700

3

3

NbCl5

HCl

300

4

NH4[NbO(C2O4)2H2O]H2On* NH4OH*

300

4

700

3

4

300

5

NH4[NbO(C2O4)2H2O]H2On* NH4OH

3

300

4

300

6

3

NH4[NbO(C2O4)2H2O]H2On* NH4OH

300

4

7

NH4[NbO(C2O4)2H2O]H2On* NH4OH

300

4

700

3

8

NH4[NbO(C2O4)2H2O]H2On

300

4

9
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Fig. 1: Difratograma de raios X das Amostras 1, 3, 7
e 9.
Para a AMOSTRA 7 são observadas a
presença de mais uma fase do Nb2O5, as fases
monoclínica e ortorrômbica. Foi observada também
a tendência à formação do óxido ortorrômbico
quando se utiliza as sínteses das AMOSTRAS 1, 3 e
9. O que indica que o HNO3 e o HCl produzem
produtos de uma mesma estrutura cristalina, Nb2O5
ortorrômbico, com formação homogênea, ou seja,
apresentam apenas uma fase.
A caracterização quanto à forma e tamanho
de partículas das amostras segue utilizando as
imagens obtidas por MEV-FEG, Figura 2. Pela
análise desta figura observa-se que as imagens
ilustram as diferenças morfológicas entre as
amostras sintetizadas. Verifica-se a presença de
aglomerados
de
partículas
com
formas
aproximadamente esféricas para as AMOSTRAS 1,
7 e 9, e aglomerados na forma de Agulhas para a
AMOSTRA 3. A AMOSTRA 1 apresenta os
maiores tamanhos de partículas com diâmetros que
variam de 45 a 60nm. A AMOSTRA 3 apresenta as
partículas com menores diâmetros, que variam de 8
a 15nm. As AMOSTRAS 7 e 9 apresentam
partículas que variam de 20 a 45nm. Observa-se que
há diferenças significativas nos tamanhos e formas
das partículas de Nb2O5 obtidos nas diferentes rotas
empregadas.
O resultado do acompanhamento da
degradação da atrazina pela ação conjunta da

Tabela 1: Resumo das rotas sintéticas. *Dissoluçãoprecipitação com NH4OH.
Após a obtenção da solução resultante, a
mesma foi submetida à calcinação a 300°C, para o
início da pirólise do poliéster. O polímero obtido foi
desaglomerado e cristalizado com tratamento
térmico em temperaturas na ordem de 700°C.
As caracterizações das amostras obtidas
foram realizadas por difração de Raios X (DRX),
com o objetivo de determinar a(s) fase(s)
cristalina(s). Para isto, empregou-se um
difratômetro de raios X Shimadzu modelo XRD6000 FRP UDGLDomR &X .Į operando a 30kV e
30mA, uma velocidade de 1°C min-1 HșYDULDQGR
de 10 a 80°. No intuito de se observar de forma
direta a morfologia dos materiais sintetizados foi
usado um microscópio eletrônico de varredura com
emissão de campo (MEV-FEG) JEOL, JMS
6701F.
Para o acompanhamento da reação de
fotodegradação
foram
realizados
testes
fotocatalíticos, empregando-se 30 mL de solução de
Atrazina (5mg L-1) e um valor de massa de
catalisador igual a 0,01g para as AMOSTRAS 1, 3,
7, 9. Estes ensaios de foram realizados utilizando-se
um fotorreator termostatizado, com fonte de
radiação ultravioleta (UVC, emissão máxima em
254 nm). Nos intervalos 2n, onde n corresponde a
números inteiros, as alíquotas foram coletadas e
analisadas por espectroscopia UV-Visível em um
equipamento Shimadzu UV-1601PC
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atividade fotocatalítica do Nb2O5 e da radiação
ultravioleta pode ser observado nas Figuras 3a-c.

permaneceu praticamente constante. A AMOSTRA
3 mostrou-se mais eficaz que as outras, seguida da
AMOSTRAS 7 e 9. A AMOSTRA 1 obteve o pior
desempenho. O melhor desempenho na degradação
pela AMOSTRA 3 se deve ao menor tamanho de
partículas (Figura 2b), que consequentemente
resulta em uma maior superfície de contanto,
favorecendo o processo catalítico. O comportamento
inverso pode ser atribuído para a AMOSTRA 1
(Figura 2a), que apresenta maior tamanho médio de
partículas.

Fig. 2: Imagens obtidas por microscopia eletrônica
das Amostras 1(a), 3(b), 7(c) e 9(d).

Fig. 4: Gráfico ilustra a degradação da Atrazina.

Conclusões
De acordo com os resultados apresentados,
constata-se que as melhores condições de síntese
para a obtenção da fase Nb2O5 para ser empregado
na fotocatálise da atrazina correspondem à
AMOSTRA 3, ou seja, com a utilização e NbCl5
como reagente precursor em meio contendo HCl.
Verificou-se também que o Nb2O5 como catalisador
tem sua eficiência máxima durante a primeira hora
de exposição ao ultravioleta, sendo que esta é
totalmente dependente da rota de síntese empregada,
uma vez que a mesma é diretamente responsável
pela formação da fase e o controle do tamanho de
partículas.

Fig. 3: Espectro na região do UV-Visível da
degradação da Atrazina submetida à radiação UV
em períodos iguais a 1 h (a), 2 h (b) e 4 h (c).
Ao analisar os espectros obtidos (Figura 3ac), observa-se que a degradação da atrazina ocorre
com a formação de produtos intermediários que são
identificados no gráfico como bandas #1 e #2. No
espectro da primeira hora (Fig. 3a) é possível notar
uma acentuada degradação da banda que
corresponde ao pesticida (222 nm), resultando
consequentemente na banda #1, em torno de 210 nm
e na banda #2, em aproximadamente 240 nm. Para o
tempo de 2 h (Figura 3b) verifica-se que as bandas
dos produtos intermediários se definem melhor,
sugerindo uma maior degradação da atrazina. Na
Figura 3c, que é referente ao tempo de 4h, observase o processo de fotólise direta da atrazina pela
radiação ultravioleta. Os produtos de degradação da
atrazina já foram caracterizados pela literatura [6],
porém serão realizadas caracterizações posteriores
para a comparação dos espectros obtidos.
Na Figura 4 está demonstrada a variação da
concentração de atrazina degradada (C/C0), obtida a
partir dos resultados ilustrados na Figura 3, para as
bandas #1 e #2.
Pela análise da Figura 4 observa-se que o
tempo de maior eficiência encontra-se entre 0 e 1h,
sendo que a partir deste período a degradação
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Resumo
Através de uma rota simples nanoheteroestruturas de TiO2/WO3 foram sintetizadas pelo
método hidrotermal sendo avaliado seu comportamento fotocatalítico em relação a
diferentes proporções de WO3 em TiO2. As heteroestruturas sintetizadas apresentaram
ambas as fases do TiO2 e WO3, como observado por difratometria de raios X (DRX) e
confirmadas por espectroscopia Raman, mesmo em pequenas quantidades. A atividade
fotocatalítica sob radiação UV foi superior ao material de referencia, TiO 2, mostrandose ativas também sob radiação visível.
Palavras-chave: Síntese hidrotermal, heteroestruturas, fotocatálise

Publicações relacionadas
X Encontro da SBPMAT, Gramado-RS, 2011.
fotocatalítico na degradação do corante orgânico
rodamina B (RhB), sob radiação UV e visível.

Introdução
É bem conhecido que o acoplamento do TiO2 com
outros óxidos metálicos leva a um aumento em sua
atividade fotocatalítica, podendo estender a faixa de
absorção do espectro luminoso para a região visível
e reduzir os efeitos de recombinação dos pares
elétron-buraco melhorando assim sua atividade
fotocatalítica. [1,2] Diante disso, alguns trabalhos
na literatura mostram que a utilização de
heteroestruturas a base de WO3 fazem com que tal
problema seja solucionado, aumentando a atividade
fotocatalítica na região de luz visível, o que está
relacionado ao seu bandgap, em torno de 2,6 eV. [3]
Assim, este trabalho tem como objetivo a síntese de
heteroestruturas de TiO2/WO3, através do método
hidrotermal e avaliação do seu potencial

Materiais e métodos
Nanopartículas de WO3 foram obtidas a partir do
tratamento hidrotermal do peroxo complexo [4],
utilizando o complexo H2WO4/H2O2 como
precursor, obtendo WO3/H2O2 após tratamento a
200ºC por 24h. Para obtenção das heteroestruturas,
nanopartículas de WO3/H2O2 previamente obtidas
foram tratadas na presença de TiO2 comercial na
célula hidrotermal a 200ºC/4h sob agitação
magnética, nas proporções de WO3 de 10, 20, 30,
40, 50, 60 e 80%. Caracterizações foram realizadas
por difratometria de raios X, espectroscopia Raman
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e fotoluminescência. Testes fotocatalíticos foram
realizados na presença de RhB na concentração de
5mgL-1 e monitorados por espectroscopia de UVvis.

Resultados e discussão
(a)

Através dos padrões de difração de raios X (figura
1) as fases anatase (A) e rutilo (R) foram
encontradas para o TiO2 comercial, para o
WO3/H2O2 previamente obtido, a fase ortorrômbica
foi encontrada (o-WO3) (JCPDS No. 35-0270). As
heteroestruturas apresentaram ambas as fases
presentes no TiO2 e no WO3/H2O2. Entretanto, para
as heteroestruturas com 10 e 20% de WO3 o sinal
referente ao WO3/H2O2 não foi observado.

(b)

Fig. 2. Mapeamento Raman para TiO2/WO3-10% (a)
e TiO2/WO3-20% (b).

A(101)
A

A

R(101)

A A

A

(a)

Intensidade/ u.a

(b)

A atividade fotocatalítica é apresentada na figura 4.
O material TiO2 apresentou uma atividade
semelhante ao WO3/H2O2, sob radiação UV e visível
no período de tempo avaliado. Entretanto as
heteroestruturas apresentaram elevada capacidade
fotocatalítica, quando comparadas aos materiais
isolados. O material contendo 40% de WO3 em TiO2
oxidou 70% da RhB em 135 minutos de contato
com a solução do corante, enquanto o TiO2 oxidou
cerca de 30%, nas mesmas condições. Sob radiação
visível o material contendo 30% de WO3 oxidou
cerca de 25% e apenas 8% foi observado para o
TiO2. Isto se deve a capacidade de absorção do TiO2
apenas em comprimentos de onda menores que 405
nm. Já para o WO3, a absorção ocorre em maiores
comprimentos de onda, entretanto não foi observada
elevada fotoatividade devido à rápida recombinação
dos pares elétron-buraco, não havendo uma
formação efetiva dos radicais oxidantes. [5]

(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
*

10

*

*
20

* *

*
*
30

* * *
40

*
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(i)

* *
60

70

2/ graus

Fig 1. Difratometria de raios X para TiO2 (a),
heteroestruturas na proporção de WO3 de 10% (b),
20% (c), 30% (d), 40% (e), 50% (f), 60% (g), 80%
(h) e WO3/H2O2 (i).
Dessa forma, um mapeamento Raman foi realizado
para confirmação da presença de WO3 nas mesmas,
através de seu espectro característico no modo ativo
Raman. Como pode ser observado pela figura 2,
sinais referentes ao WO3 foram identificados,
mesmo em pequenas quantidades, nas áreas claras
das figuras 2a e 2b referentes ao TiO2/WO3-10% e
TiO2/WO3-20%, respectivamente. O sinal em 708
cm-1 se refere ao modo vibracional O-W-O e os
sinais em 394, 516 e 635 cm-1 são bandas
características da fase anatase do TiO2. Pode ser
observado também que o WO3 não está distribuído
de forma homogênea nas heteroestruturas.
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Fig. 3. Curvas de degradação fotocatalítica sob
radiação visível (a) e UV (b).
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O efeito fotocatalítico é proveniente da
configuração eletrônica específica do material, tal
como diferentes níveis de doadores/aceptores de
elétrons. Dessa forma, um estudo sobre a estrutura
eletrônica dos materiais foi obtido por de espectros
de fotoluminescência (figura 4). No espectro obtido
para o TiO2, bandas referentes a transições da fase
anatase foram encontradas, assim como efeitos de
confinamento quântico, que se deve a espectros de
maior intensidade [6]. Já para o WO3/H2O2, o
espectro obtido apresentou menor intensidade, o que
significa maiores centros de recombinação, o que
leva a maior recombinação dos pares elétronburaco. Os espectros de fotoluminescência obtidos
para as heteroestruturas não apresentaram grandes
diferenças entre si, apresentando intensidade e
comportamento similar ao espectro obtido para o
TiO2, o que se deve a maior razão molar deste nas
heteroestruturas.
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Fig. 4. Espectro de fotoluminescência para os
materiais.

Conclusões
Heteroestruturas de TiO2/WO3 foram obtidas
através do método hidrotermal, apresentando tanto
as fases do TiO2 quanto do WO3 como comprovado
por DRX e espectroscopia Raman. Os materiais
sintetizados apresentaram elevada atividade
fotocatalítica sob radiação UV, sendo mais ativos
que o material de referencia, TiO2 na fase anatase,
principalmente para a heteroestrutura TiO2/WO340%. Sob radiação visível os materiais isolados não
apresentaram
uma
atividade
fotocatalítica
significativa, o que está relacionado à estrutura
eletrônica dos mesmos. As heteroestruturas
apresentaram uma maior fotoatividade, entretanto
não foi significativa quando comparada a
fotoatividade obtida sob radiação UV.
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Resumo
Nanopartículas de WO3 foram sintetizadas pelo método dos peróxidos oxidantes, através
da rota hidrotermal, utilizando H2WO4 como precursor. A variação nos parâmetros de
síntese durante o tratamento hidrotermal exerceu grande influencia na fase cristalina e
em sua morfologia. A fase ortorrômbica do WO3 foi revelada por difratometria de raios
X, a partir de 160ºC de tratamento na célula hidrotermal durante 24h. Uma morfologia
cúbica foi observada por microscopia eletrônica de varredura, com diâmetro médio de
150 nm, para o material tratado a 200ºC/24h na célula hidrotermal na presença de H2O2
na razão molar de 1:100.
Palavras-chave: Síntese hidrotermal, óxido de tungstênio, nanopartículas
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forma, este trabalho pretende avaliar a
influencia dos parâmetros de síntese como
temperatura, concentração do precursor e de
peróxido de hidrogênio durante a síntese
hidrotermal na morfologia e cristalinidade das
nanopartículas de WO 3 sintetizadas.

Introdução
Nanopartículas de WO 3 tem sido foco de
muitas pesquisas devido à possibilidade de
aplicação em diversas áreas de estudo como
em
baterias,
sensores
de
gás,
fotocatalisadores, dispositivos de energia
solar, na produção de hidrogênio, entre outras
aplicações. [1] Vários métodos de síntese têm
sido propostos na obtenção de nanoparticulas
de WO 3 , como por exemplo, o método sol-gel
[2], solvotermal [3], hidrotermal [4], etc.
Dentre estes, o método hidrotermal tem se
destacado devido à capacidade de obtenção de
nanoestruturas em determinada fase cristalina
com tamanho e morfologia controlada. Dessa

Materiais e métodos
Nanopartículas de WO3 foram obtidas a partir do
tratamento hidrotermal do peroxo complexo [5]. Em
um procedimento típico de síntese, 1g de H2WO4 foi
solubilizado em H2O2, na proporção molar de 1:100,
e tratado na célula hidrotermal a 200ºC durante 24h.
A influencia do H2O2 (da presença e da ausência
durante a síntese), da temperatura de síntese (120, e
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160ºC) e concentração do precursor (0,5 e 0,3g) foi
avaliada, mantendo-se constante os outros
parâmetros. A análise estrutural e morfológica dos
materiais foram realizadas por difratometria de raios
X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura
(MEV).

Tabela 1: Tamanho de cristalito (nm) para H2WO4 e
materiais tratados na ausência de H2O2 (WO3/H2O) e
na presença de H2O2 (WO3/H2O2).
2ϴ
14,06
18,03
23,12
28,20
26,65
28,71
35,51
41,85
16,39
25,58
34,96

Resultados e discussão
Através dos padrões de difração de raios X obtidos
para o material usado como precursor e os materiais
tratados na presença e na ausencia de H2O2 a
200ºC/24h na célula hidrotérmal (Figura 1) é
possivel observar transições de fase. Para o H2WO4
todos os picos de difração foram indexados para
fase ortorrômbica (o-H2WO4) JCPDS No. 18-1418.
Após o tratamento hidrotérmico em água
deionizada, a fase monoclínica deste óxido foi
encontrada (JCPDSC No. 83-0951). No entanto,
após o tratamento hidrotérmico com H2O2, a fase
ortorrômbica foi obtida para o WO3 (o-WO3)
(JCPDS No. 35-0270). Uma diminuição no tamanho
de cristalito também foi observada após o
tratamento hidrotermal na presença de H2O2, como
nos planos (020) para H2WO4 e WO3/H2O2, obtendo
valores de 21,27 e 17,93 nm respectivamente,
calculados a partir da equação de Sherrer a partir de
dados de DRX, como apresentado na Tebela 1.

hkl
020
111
002
040
120
112
122
222
020
111
131

H2WO4
21,17
20,37
11,30
16,81

WO3/H2O

WO3/H2O2

24,46
16,34
19,82
14,43
17,93
25,66
24,03

131

400
260

(b)

30

(c)
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202

220

202

20
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002
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10

224

220
042

222

131

002

(a)

200

111

020

040

Intensidade/ u.a.

020

111

Após o tratamento hidrotermal do H2WO4 foi
observada maior regularidade, assim como uma
diminuição no tamanho das partículas, através de
imagens por microscopia eletrônica de varredura
(Figura 2), corroborando com os dados de DRX.
Após o tratamento com H2O2 uma morfologia
cúbica é obtida (Figura 2c).

40

50

60

70

Fig. 2. MEV para o precursor (H2WO4) (a) e
materiais tratados na ausência (b) e na presença de
H2O2 (c).

2 graus

Fig. 1. DRX para o precursor (H2WO4) (a) e
materiais tratados na presença (b) e ausência de
H2O2 (c).

Variações na fase cristalina e no tamanho de
cristalito (Tabela 2) não foram observadas com a
variação na concentração do precursor (0.3, 0.5 e 1g
de H2WO4). Apenas a fase ortorrômbica é obtida
nesta condição de síntese.
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Fig. 3. DRX para síntese com 0,3g de precursor (a),
0,5g (b) e 1g (c).
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Fig. 4 DRX para materiais tratados a 200ºC (a),
160ºC (b) e 120ºC (c).
Tabela 3: Tamanho de cristalito (nm) para os
materiais tratados em diferentes temperaturas
(120ºC, 160ºC e 200ºC).

Tabela 2: Tamanho de cristalito (nm) para síntese
variando a massa do precursor de 0.3, 0.5 e 1g.
2ϴ
14,00
18,00
28,02
36,76
55,80

30

2/ graus

2graus

0,5g
17,55
21,08
18,41
23,49
21,72

1g
23,65
27,35
21,82
25,23
19,10

2ϴ
14,00
18,00
22,92

hkl
020
111
002

120º
16,71
20,31
23,49

160ºC
16,83
20,70
23,78

200ºC
23,65
27,35
30,78

Conclusões

Como pode ser observado na Figura 4, a
temperatura exerce grande influencia na fase
cristalina, no tamanho de cristalito e na
cristalinidade dos materiais durante o tratamento
hidrotermal. A partir de 160ºC/24h de tratamento
hidrotermal a fase ortorrômbica do WO3 é obtida.
Entretanto, em menores temperaturas de tratamento,
120ºC, uma mistura de fases é encontrada,
apresentando difrações referentes ao precursor,
H2WO4, e a fase ortorrômbica do WO3. Foi
observado um aumento no tamanho de cristalito
com o aumento na temperatura de síntese (Tabela
3), o que pode ser devido aos mecanismos de
crescimento de cristal, que envolvem as etapas de
nucleação e crescimento. Logo, o aumento na
temperatura favorece o crescimento dos cristais
durante a síntese.

Alterações na fase cristalina, na cristalinidade e na
morfologia foram obtidas, variando alguns
parâmetros de síntese. A temperatura de síntese e o
peróxido de hidrogênio foram fatores determinantes
para obtenção da fase cristalina desejada.

Agradecimentos
FAPESP, CNPq, FINEP, EMBRAPA.

Referências
1. D. J. Ham; A. Phuruangrat; S. Thongtem; J. S.
Lee. Chem. Eng. J. 2010, 165, 365.
2. J. D. Kuntz; O. G. Cervantes; A. E. Gash; Z. A.
Munir. Combust. Flame. 2010, 157, 1566.
3. Y. Quin; W. Shen; X. Li; M. Hu. Sens. Actuators,
B. 2011, 155, 646.
4. L. Zhou; J. Zou; M. Yu; P. Lu; J. Wei; Y. Qian;
Y. Wang; C. Yu. Cryst. Growth Des. 2008, 8, 3993.
5. C. Ribeiro, C. M. Barrado, E. R. Camargo, E.
Longo, E. R. Leite, Chem.- A Eur. J. 2009, 15,
2217.

Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, 16 a 18 de abril de 2012
409

VI Workshop da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

AVALIAÇÃO DE REAGENTES PRECURSORES DE FERRO NA
SÍNTESE SOLVOTERMAL DE NANOPARTÍCULAS
MAGNÉTICAS DE ÓXIDO DE FERRO.
Fernando Barbosa de Freitas Silva; Elaine Cristina Paris; Caue Ribeiro Oliveira.
Embrapa Instrumentação – fernandofreitas2@gmail.com
Projeto Componente: PC5

Plano de Ação: PA4

Resumo
Diferentes precursores de ferro e condições de síntese foram avaliadas na produção de
nanopartículas de óxido de ferro por meio do método solvotérmico utilizando-se o
álcool benzílico como solvente e agente de controle no crescimento das partículas. Os
procedimentos renderam partículas de óxidos de ferro em escala nanométrica que foram
caracterizados por difração de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura
(MEV-FEG). As análises evidenciaram a produção de fase(s) magnética(s), magnetita
e/ou maghemita, e hematita.
Palavras-chave: Óxido de ferro; nanopartículas, método solvotérmico, síntese não-aquosa.
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sem que estes percam facilmente a sua atividade e
enantioseletividade. Catalisadores tão pequenos e
magneticamente separáveis podem combinar as
vantagens de alta dispersão e reatividade com fácil
separação, e a redução de custos pela reciclagem
desses catalisadores [2].
O método solvotérmico é um dos que mais se
destaca na obtenção de magnetita e/ou maghemita
pela sua capacidade de produção em larga escala4,
modificação da superfície com moléculas orgânicas
e consequente dispersão das partículas em solventes
orgânicos, tais como álcoois e óleos. Na síntese
solvotermal, o solvente orgânico atua não somente
como o solvente da solução, pode atuar também
como ligante orgânico e surfactante, e pode ser fonte
de oxigênio para a formação de óxidos [3;4].
Pinna et al [5] obtiveram nanopartículas de
magnetita a partir da dissolução de acetilacetonato

Introdução
Nanopartículas magnéticas estáveis, em
especial as de óxido de ferro (magnetita e
maghemita) despertam grande interesse em
pesquisadores de vários campos do conhecimento.
São consideradas materiais superparamagnéticos
biocompatíveis, que apresentam fortes propriedades
magnéticas e baixa toxicidade. Tais propriedades
possibilitam sua utilização na produção de fluidos
magnéticos, em dispositivos de armazenamento de
dados e em processos biomédicos como a separação
celular, carregamento de fármacos, tratamentos de
hipertermia, contrastes para a obtenção de imagens
por ressonância magnética nuclear e imobilização
de enzimas e proteínas [1]. Tais nanopartículas
recobertas com catalisadores promovem a fácil
recuperação destes em reações em estado líquido
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de ferro (III) em álcool benzílico, seguida de
solvotermalização em temperaturas que variaram de
175 a 200°C, sem a adição de surfactantes. Estes
autores obtiveram nanopartículas de Fe3O4
monofásicas e com tamanho médio na ordem de 12
a 25 nm, as quais apresentaram dispersão eficiente,
tanto em solventes polares como apolares, após o
recobrimento da superfície com ácido undecanóico
ou dopamina.
Este trabalho teve por objetivo a obtenção de
nanopartículas magnéticas de óxido de ferro por
meio do método solvotérmico com álcool benzílico
segundo o método descrito por Pinna e
Niederberber [5] utilizando-se como precursores
metálicos os cloretos de ferro (II) e (III) e ferro
metálico com o intuito de viabilizar a produção
desses materiais em larga escala, o que possibilitaria
a aplicação desses materiais em processos
industriais como a recuperação de enzimas celulases
na produção de etanol celulósico [6]. Os resultados
obtidos indicam que o método proposto possibilitou
a formação de óxidos de ferro em escala
nanométrica com alto rendimento de fases
magnéticas.

Tabela 1. Precursores, condições de síntese e produtos
obtidos
Precursor(es)
de Ferro
FeCl3.6H2O

Razão
(%)
100

Temp.
(°C)
200

Tempo
(h)
2

FeCl3

100

200

2

FeCl2.4H2O

100

200

2

FeCl3/
FeCl2.4H2O

25/75
50/50
75/25

200

2

!-Fe2O3 +
"-FeOOH

FeCl3.6H2O/
FeCl2.4H2O

50/50

200

2
8
24

!-Fe2O3

FeCl3.6H2O/
FeCl2.4H2O

70/30

200

8
24

FeCl3.6H2O/
FeCl2.4H2O

70/30

250

24

FeCl3.6H2O/
FeCl2.4H2O/Fe0

70/20/1
0

250

24

70/30

250

24

0

FeCl3.6H2O/Fe

Produtos(s)
!-Fe2O3
!-Fe2O3 + fase não
identificada
"-FeOOH
+FeCl2.4H2O

!-Fe2O3;
!-Fe2O3+ (Fe3O4/
#-Fe2O3)
!-Fe2O3+ (Fe3O4/
#-Fe2O3) +
FeCl2.4H2O
!-Fe2O3+ (Fe3O4/
#-Fe2O3)
!-Fe2O3+(Fe3O4/
#-Fe2O3)

Válvula
Termopar

Materiais e métodos
Cápsula de teflon

Todos os procedimentos de síntese foram
realizados em atmosfera inerte de N2 em glovebox
([H2O] < 0,1ppm). Os precursores de ferro,
totalizando sempre 4,5 mmol de Fe, foram
adicionados a 30mL de ácool benzílico contido em
uma cápsula de Teflon de 50mL em agitação
magnética. Após a homogeneização da suspensão, a
cápsula foi colocada um reator do tipo autoclave
que foi cuidadosamente vedado. O reator foi
retirado da glovebox e aquecido a 200 ou 250°C por
diferentes tempos utilizando-se um controlador de
temperatura. As suspensões resultantes foram
centrifugadas a 10000 rpm, os precipitados lavados
com acetona e tetrahidrofurano e secados em estufa
a 70°C.
Os precursores de ferro, as proporções entre
eles e a temperatura final de cada síntese e os
produtos obtidos estão descritos na Tabela 1.
A cela de solvatermalização utilizada consiste
em um reator do tipo autoclave em aço inox com
uma cápsula interna de politetrafluoretileno (PTFE).
A cela de solvotermalização utilizada pode ser
visualizada na Fig. 1.

Barra magnética
Figura 1. Cela de Solvotermalização: Representação
esquemática

Os produtos obtidos foram identificados por
meio de difração de raios X em um difratômetro
Shimadzu, modelo XRD 6100, com radiação Cu
K!, e foram observados por microscopia eletrônica
de varredura com o em um microscópio utilizado foi
o Zeiss VP Supra 35 contendo um canhão de
emissão de elétrons.

Resultados e discussão
Os produtos obtidos em cada síntese, os
precursores e as condições aplicadas podem ser
observados na Tabela 1. Foi possível observar que a
hematita é facilmente obtida nas condições
aplicadas e esteve presente no produto de todas as
sínteses. A fase magnética formada, magnetita e/ou
maghemita, foi obtida, preferencialmente, a
temperaturas mais altas, com maiores tempos de
reação e na presença de ferro metálico. Os
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difratogramas (Fig. 2) mostram que tais condições
levam à obtenção de magnetita e/ou maghemita
como produto majoritário.

Conclusões
Foi possível concluir que a síntese solvotermal
com álcool benzílico é um método promissor para a
obtenção de nanopartículas magnéticas de óxido de
ferro a partir de sais inorgânicos de ferro. A
evolução dos resultados indica que os parâmetros de
síntese podem ser ajustados para a obtenção da fase
magnética com alto rendimento.
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Figura 2. Difratogramas das sínteses com maior rendimento
de fase magnética.

4.

As imagens de microscopia eletrônica de
varredura evidenciaram a polimerização [7] do
álcool benzílico, observada anteriormente devido ao
aumento da viscosidade do solvente após o processo
de solvotermalização. As partículas, com tamanho
entre 30 e 50 nm, permaneceram aglomeradas no
polímero formado como pode ser observado na
figura a seguir (Fig. 3).

Niederberger, M.; Bartl, M. H.; Stucky, G. D. J.
Am. Chem. Soc., 2002, 124, 13642.

5. Pinna, N. et al. Chem. Mat.,2005, 17, 3044.
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Jordan, J.; Kumar, C. S. S. R.; Theegala, C., J.
Mol. Catal. B-Enzym, 2011, 68, 139.
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44, 3913.

Figura 3. MEV da amostra sintetizada a partir de Cloreto de
Ferro (III) hexahidratado e Ferro Metálico (70/30)% em 24
horas a 250°C.
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Resumo
As atividades catalíticas das nanopartículas de CaO, CaTiO3, ZnO, TiO2 e SnO2 produzidas pelo método da
polimerização de complexos (MPC) foram avaliadas na conversão do biodiesel através do óleo de milho e
metanol. A basicidade/acidez dos óxidos e a área superficial (AS) foram levadas em consideração para se
analisar a atividade catalítica na reação de esterificação. Observou-se um rendimento superior a 89% na
conversão para biodiesel para os catalisadores CaO e ZnO a 70 e 150 oC, respectivamente. Os resultados
obtidos indicaram que o efeito da basicidade de superfície dos óxidos supera o efeito da AS na reação de
transesterificação para os óxidos obtidos pelo MPC.
Palavras-chave: Nanopartículas, óxidos metálicos, biodiesel, catálise heterogênea e método da
polimerização de complexos.
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saponificação e se faz impraticável o uso deste
produto [5]. Assim, novos catalisadores são
necessários a fim de permitir a fabricação de
biodiesel em grandes escalas. Nanopartículas de
óxido são promissores substitutos dos hidróxidos,
porque eles apresentam uma grande superfície de
área e também previnem a ocorrência da reação de
saponificação, desde que o sódio não esteja presente
no meio reacional [6].

Introdução
A necessidade do desenvolvimento de fontes de
energia renovável tem crescido exponencialmente
nos últimos anos devido ao grande problema
ambiental que os combustíveis fósseis têm gerado
[1, 2]. A transesterificação de óleos vegetais pode
produzir um substituto para o diesel, com todas as
vantagens da utilização de combustíveis renováveis
[3, 4]. O reagente chave neste sistema de reação é o
catalisador, necessário para promover a formação de
biodiesel. Geralmente, os hidróxidos de sódio ou
potássio são usados, mas a presença de pequenas
quantidades de água promove a reação de

M ateriais e métodos
Nesse trabalho, foi feito um estudo comparativo
entre CaO, CaTiO3, ZnO, TiO2 e SnO2, sintetizados
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pelo método da polimerização dos complexos
(MPC) a fim de se avaliar suas atividades catalíticas
em uma reação de transesterificação. O MPC
consiste na dissolução de ácido cítrico em água,
seguido da complexação dos cátions metálico por
este ácido policarboxílico. Carbonato de cálcio,
cloreto de zinco, isopropóxido de titânio e cloreto
de estanho, foram utilizados como precursores.
Após a dissolução completa destes, etilenoglicol foi
adicionado e obteve-se uma resina polimérica, que
foi tratada termicamente a 350 oC por 2 horas para
promover a formação do polímero pirolisado e a
eliminação das matérias orgânicas. Os materiais
receberam um tratamento térmico entre 430 e
1000oC no período de 1 ou 2 horas, dependendo do
óxido, para promover a cristalização da fase
desejada. Os óxidos foram caracterizados por
difração de raios X (DRX), Microscopia eletrônica
de varredura (MEV), Potencial Zeta e por medidas
da área superficial pelo método de fisissorção de N 2
utilizando a isoterma de BET. Do pó obtido, 5% em
peso foi adicionado a uma razão molar de 30:1,
metanol:óleo de milho, e a mistura resultante foi
aquecida em tubos fechados a 70 e 150oC por 2
horas. O produto final foi analisado por
Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio
(RMN 1H), a fim de se determinar a conversão
química para biodiesel.

ZnO. Pela Fig 2, notou-se também a aglomeração
dos pós, que foi confirmada pelos valores da área
superficial da Tab. 1.

Resultados e discussão

T ab. 1. Valores da área superficial e do potencial
zeta dos óxidos e do metanol.

F ig. 2. Imagens de microscopia eletrônica de
varredura dos óxidos: (a) SnO2, (b) TiO2, (c) ZnO,
(d) CaTiO3 e (e) CaO.
O potencial Zeta para cada sistema analisado,
mostra uma seqüência correlacionada para a
esperada basicidade dos óxidos (Tab.1), do CaO
(superior) para o SnO2 (inferior).

A análise estrutural por DRX (Fig. 1) confirmou a
presença das fases desejadas em todas as amostras,
com uma pequena porcentagem da fase minoritária
CaCO3 nas amostras de CaO e CaTiO3 (Fig. 1d-e).

A Fig. 3 mostra os espectros de RMN 1H típicos do
óleo de milho e de seu biodiesel. A única diferença
significativa observada nos espectros é na região
entre 3,6 e 4,5 ppm, que está em destaque, sendo
esta a região que permite diferenciar a amostra do
triacilglicerol da do éster metílico.
Os cálculos da porcentagem de conversão do
triacilglicerol a éster metílico, foram feitos com base
no trabalho de GUESTI et AL [7].
F ig. 1. Difratogramas de raios x das amostras: (a)
SnO2, (b) TiO2, (c) ZnO, (d) CaTiO3 e (e) CaO.
Pelas imagens de MEV (Fig. 2) observou-se
nanopartículas com morfologias semelhantes para
todos os pós, em torno de 30-60nm, exceto para o
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Conclusões
Na conversão do óleo vegetal pela reação de
transesterificação, a basicidade da superfície dos
materiais influencia no processo catalítico, já que, o
óxido de caráter mais básico, CaO, foi o único que
apresentou atividade catalítica a 70ºC (97,8%), e o
SnO2, o de caráter mais ácido, apresentou atividade
catalítica insignificante mesmo a 150ºC (6,8%).
Porém, o CaTiO3 que possui um caráter mais básico
que os demais catalisadores (exceto o CaO),
mostrou uma atividade catalítica a 150ºC próxima à
do TiO2 (55,8 e 45,1%, respectivamente) e inferior à
do ZnO (89,5%). Como estes materiais apresentam
estruturas diferentes, sendo o CaTiO3 constituído
pelo ânion (TiO3)2- e os demais óxidos por ânions
O2-, a natureza do ânion pode estar influenciando na
catálise; além da superfície dos catalisadores.

F ig. 3. Espectros do triacilglicerol (TGL) e do éster
metílico com ampliação da região de diferenciação
na formação do biodiesel.
Exceto para o CaO, as conversões a 70oC foram
insignificantes, e os materiais por esta análise não
poderiam ser relatados como catalisadores para essa
reação. No entanto, os ensaios a 150 oC
apresentaram atividade catalítica para todas as
amostras, com exceção do SnO2, o qual apresentou
um valor de conversão próximo ao da reação na
ausência de catalisador. Como a basicidade de
superfície esperada desses materiais é SnO2 <TiO2
<ZnO <CaTiO3 <CaO, de acordo com o
comportamento observado pelo potencial Zeta
(Tab.1), pode-se afirmar que esta linha também
coincide com a maior atividade do CaO, no entanto
não explica o fato de o CaTiO3 apresentar atividade
praticamente nula, ainda que tenha caráter básico.
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F ig. 4. Gráfico em barras da porcentagem da
conversão do triacilglicerol a 70 e 150ºC para os
catalisadores.
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Resumo
Nesse trabalho, o comportamento catalítico de nanopartículas de ZnO foi avaliado frente a uma reação de
transesterificação. Para isso, este material foi sintetizado por diferentes rotas sintéticas: polimerização de
complexos, hidrotermal assistido por micro-ondas e solvotermal, e os resultados obtidos foram confrontados
com o ZnO comercial. Os resultados obtidos indicaram que a atividade catalítica desse óxido é pouco
influenciada pelo método de síntese empregado e que os óxidos sintetizados obtiveram maior rendimento na
conversão do biodiesel do que o comercial.
Palavras-chave: Nanopartículas, óxidos de zinco, biodiesel, catálise heterogênea, método hidrotermal
micro-ondas, método solvotermal e método da polimerização de complexos.
saponificação indesejável, apresentam grande área
superficial [3, 4]. Sabe-se que o método de síntese
tem influência na área superficial do catalisador [5],
por isso, nesse trabalho fez-se uma análise
comparativa da atividade catalítica do ZnO obtido
por diferentes rotas sintéticas.

Introdução
Devido ao aumento nos preços do petróleo e ao
grande problema ambiental causado por este, a
busca por combustíveis alternativos vem ganhando
uma atenção significativa recentemente [1]. Dentre
os diferentes recursos possíveis, o uso do biodiesel
se destaca por ser uma energia renovável [2]. O
processo convencional da produção de biodiesel é a
transesterificação de óleos vegetais com metanol na
presença de catalisadores homogêneos básicos, tais
como hidróxido de sódio ou de potássio [3]. No
entanto, a presença de uma pequena quantidade de
água leva à hidrólise dos ésteres e
consequentemente a formação de sabão, reduzindo
o rendimento do biodiesel [2]. O uso de
catalisadores heterogêneos pode ser uma atrativa
solução para esse problema, pois além de impedir a

M ateriais e métodos
A fim de se verificar o efeito do tamanho, forma e
distribuição de partículas no comportamento
catalítico do ZnO frente a uma reação de
transesterificação, este material foi sintetizado por
diferentes métodos de síntese: polimerização de
complexos (MPC), hidrotermal assistido por microondas (HTMW) e solvotermal (SV), sendo que os
resultados obtidos foram confrontados com o do
ZnO comercial (CM), Synth PA. O ZnOMPC foi
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obtido pela dissolução de ácido cítrico em água,
seguido da complexação do cloreto de zinco por
este ácido policarboxílico. Após a dissolução
completa destes, etilenoglicol foi adicionado e
obteve-se uma resina polimérica, que foi tratada
termicamente a 350oC por 2 horas. Esse material
recebeu um tratamento térmico de 800oC por 2
horas para promover a cristalização do material
desejado. Para se obter o ZnOHTMW, uma solução
aquosa de acetato de zinco dihidratado foi
preparada. Posteriormente, o pH da solução foi
mantido em cerca de 14 com a adição de 15,0 mL
de uma solução de KOH 6 mol L-1. A suspensão foi
transferida para uma autoclave de teflon de 100 mL,
que foi fechada e colocada no sistema HTMW,
utilizando radiação de microondas 2,45 GHz com
800 W de potência. O sistema foi aquecido a 160°C
e mantido por 10 minutos, aplicando-se uma taxa de
aquecimento de 160°C min-1 sob pressão constante
(3,0 bar). Após o tempo de tratamento, a autoclave
foi naturalmente resfriada até temperatura ambiente.
O produto resultante foi lavado com água
deionizada até se obter o pH neutro, e seco em
estufa. O ZnOSV foi obtido de acordo com
NIEDERBERGER et al. [6]. O acetato de zinco
dihidratado foi dissolvido em álcool benzílico
(0,03molL-1). A solução foi aquecida a 120°C e
mantida sob agitação magnética por 24 horas.
Formou-se uma suspensão coloidal que foi separada
por centrifugação. O pó resultante foi lavado com
tetrahidrofurano por três vezes e seco em placa de
aquecimento a 35-40°C. Os óxidos foram
caracterizados por difração de raios X (DRX),
Microscopia eletrônica de varredura (MEV),
espectroscopia na região do infravermelho com
transformada de Fourier (FTIR) e por medidas da
área superficial pelo método de fisissorção de N2
utilizando a isoterma de BET. Do pó obtido, 5% em
peso foi adicionado a uma razão molar de 30:1,
metanol:óleo de milho, e a mistura resultante foi
aquecida em tubos fechados a 70 e 150oC por 2
horas. O produto final foi analisado por
Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio
(RMN 1H), a fim de se determinar a conversão
química do biodiesel obtido.

síntese empregado. Os valores da AS para as
amostras foram ZnOCM 6,4 m2g-1, ZnOSV 10,6 m2g-1,
ZnOHTMW 6,0 m2g-1 e ZnOMPC 3,7 m2g-1. Como
esperado, a correlação das imagens de MEV com a
AS indicou que o ZnOSV apresentou o maior valor
de AS e o ZnOMPC o menor valor.

F ig. 1. Imagens de microscopia eletrônica de
varredura dos óxidos: (a) ZnOCM, (b) ZnOSV, (c)
ZnOHTMW e (d) ZnOMPC.
Nas análises dos difratogramas de raios X (Fig. 2),
pode-se observar que somente o ZnO monofásico
foi obtidos para todos as rotas empregadas.

F ig. 2. Difratogramas de raios X das amostras: (a)
ZnOCM, (b) ZnOSV, (c) ZnOHTMW e (d) ZnOMPC.
Verifica-se nos espectros vibracionais de FTIR (Fig.
3), que todas as amostras de ZnO apresentaram a
banda característica do Zn-O, entre 520 e 550cm-1
(#1) [7]. Em todos os casos são observadas as
bandas na região de 3650 a 3300cm-1 (#5) e 1630cm1
(#3) correspondentes ao grupo O-H e HOH,
respectivamente [8]. Esse fato se deve ao caráter
anfótero do ZnO que facilita a adsorção deste grupo
na superfície das partículas, que é uma característica
importante, devido ao fornecimento de sítios básicos
que favorecem no processo catalítico. O ZnOSV é o
único que apresenta bandas além das observadas nos
demais espectros, na região entre 2970 a 2840cm-1
(#4) e em 1420cm-1 (#2), decorrentes do C-H
metileno do álcool benzílico [8] e do grupo COO do
acetato de zinco [9], respectivamente.

Resultados e discussão
Pelas imagens de MEV (Fig. 1), pode-se verificar
forte aglomeração das partículas para todos os
métodos e também suas diferentes formas,
distribuição e tamanhos, que variam de 44 a 540nm.
Deste modo, é possível visualizar que as formas das
partículas são totalmente dependentes do método de
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Dessa maneira, verificou-se que os óxidos
sintetizados, ZnOMPC, ZnOSV e ZnOHTMW,
apresentaram eficácia na conversão do TAG com
uma atividade catalítica superior à ZnOCM. O menor
valor de conversão atribuído ao ZnOSV se deve,
possivelmente, ao resíduo de material orgânico em
sua superfície como verificado pelos resultados de
FTIR (Fig. 3).

Conclusões
F ig. 3. Espectros de FTIR das amostras (a) ZnOCM,
(b) ZnOSV, (c) ZnOHTMW e (d) ZnOMPC.

Na análise comparativa do ZnO, obtido por
diferentes rotas de síntese, observou-se que os
óxidos de zinco sintetizados, ZnO MPC, ZnOSV e
ZnOHTMW, apresentam atividade catalítica superior
ao ZnOCM na conversão do óleo vegetal pela
transesterificação e que a atividade catalítica do
ZnO é pouco influenciada pelo método de síntese
empregado.

A Fig. 4 mostra os espectros de RMN 1H típicos do
óleo de milho e de seu biodiesel. A única diferença
significativa observada nos espectros é na região
entre 3,6 e 4,5 ppm, que está em destaque, sendo
esta a região que permite diferenciar a amostra do
triacilglicerol da do éster metílico. Os cálculos da
porcentagem de conversão do triacilglicerol a éster
metílico, foram feitos com base no trabalho de
GUESTI et AL [10].
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F ig. 4. Espectros do triacilglicerol (TGL) e do éster
metílico com ampliação da região de diferenciação
na formação do biodiesel.

F ig. 4. Gráfico em barras da porcentagem da
conversão do triacilglicerol a 70 e 150ºC para os
catalisadores.
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Resumo
Apresentamos o desenvolvimento de membranas de alumina anódica porosa (AAP) para microfiltração, a
partir da anodização galvanostática de alumínio comercial usado para proteção de fogão. Um planejamento
fatorial 23 foi realizado e envolveu os fatores: densidade de corrente, tipo de eletrólito e concentração dos
ácidos. As membranas foram caracterizadas por MEV afim de determinar o diâmetro médio dos poros e a
espessura. Os fluxos foram determinados para N2 e água. Observou-se que as variáveis mais importantes
para um bom fluxo e resistência mecânica são o tipo de eletrólito utilizado e a densidade de corrente,
respectivamente. Foi conseguido um tamanho de poro de aproximadamente 157 nm e com fluxo médio de
0,84 L h-1.
Palavras-chave: Alumina anódica porosa, membranas, microfiltração, anodização galvanostática.
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de material particulado com tamanho maior ou igual
a 1 Pm. Desta forma, os elementos filtrantes atuais
não são efetivos para retenção de agentes patógenos,
cujo tamanho é inferior a 0,2 Pm.
Um material que apresenta características viáveis
para aplicação em sistemas de ultramicrofiltração é
o óxido de alumina anódica porosa, o qual possui
nanoestrutura porosa auto-ordenada formada pela
oxidação eletroquímica de alumínio em uma solução
ácida adequada. A AAP tem sido amplamente
estudada há muitas décadas[1] devido as suas únicas
propriedades químicas, térmicas, mecânicas,
estruturais, ópticas e por possuir um diâmetro

Introdução
A presença de diferentes contaminantes na água
utilizada para consumo humano e animal em
ambientes com pequena ou nenhuma infraestrutura
de saneamento implica em problemas relacionados
à saúde pública. Deve-se frisar que qualquer
metodologia para purificação de água para consumo
precisa levar em consideração seu custo de
instalação, manutenção, durabilidade e facilidade de
operação. Muitas destas características já estão
presentes nos sistemas de filtração atuais. Porém
estes sistemas apresentam eficiência na eliminação
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(25 Pm). Áreas circulares de 2,8 cm2 foram
anodizadas em apenas um lado das amostras.
Um planejamento fatorial 23 foi realizado para a
otimização dos parâmetros do sistema, e envolveu
três fatores em dois níveis cada: densidade de
corrente (0,5 e 0,8 A cm-2), tipo de eletrólito (ácido
oxálico e ácido fosfórico) e concentração dos ácidos
(0,1 e 0,3 mol L-1).
As membranas de AAP foram caracterizadas por
microscopia eletrônica de varredura (marca. Zeiss)
quanto ao tamanho dos poros e espessura da camada
anodizada. Foi usado o programa ImageJ para
calcular o tamanho dos poros e sua distribuição
média, nas imagen de FEG das amostras
anodizadas.Um fluxo de N2 foi determinado por
meio de um fluxômetro com medidor de pressão
eletrônico (Mod. PR100) e bolhômetro de 25 mL na
saída para medir os tempos de vazão. A partir destes
dados, e utilizando a equação de Forchheimer para
fluidos não compressíveis [10], o fluxo para água foi
determinado para cada membrana.

nanoporoso ajustável. As membranas de AAP tem
atraído um interesse considerável para aplicações
em vários campos das ciências tais como: templates
para
sínteses
e/ou
catálise[2],
separação
molecular[3], adsorção[4], biosensoriamento[5],
armazenamento de energia, distribuição de
medicamentos[6], membranas para separação de
gases[7], e como membranas inorgânica para
XOWUDPLFURILOWUDomRG¶iJXD>@
Considerando o exposto acima, este trabalho
consiste no desenvolvimento de membranas para
ultrafimicrofiltração,
neste
caso,
no
desenvolvimento de membranas porosas com poros
de até 0,2 Pm de diâmetro. Deseja-se controlar o
tamanho de poro bem como a espessura da
membrana, além é claro de obter um sistema de
baixo custo e de fácil implementação.

M ateriais e métodos
As anodizações foram realizadas em solução de
ácido oxálico (Mallinckrodt) e ácido fosfórico
(Sigma-Aldrich), ambos em dois níveis de
concentração, 0,1 e 0,2 mol L-1. Como as
anodizações foram conduzidas em duas etapas, de
30min e 2h [9], uma solução de CrO3 0,2 mol L-1
em ácido fosfórico 0,4 mol L-1, foi utilizada para
remover o óxido de alumínio da primeira
anodização. Após as anodizações, uma solução de
CuCl2 em ácido clorídrico 20% v/v foi empregada
para remover a camada de alumínio não anodizada
do outro lado da folha, expondo a camada barreira
do fundo dos poros [3]. Por fim, uma solução de
ácido fosfórico 0,4 mol L-1 foi empregada para
remover esta última camada em 4 etapas de 15 min,
tornando assim a membrana final permeável a
líquidos e gases.
As anodizações foram feitas em uma fonte de
corrente de 40 mA, de fabricação própria. Durante a
anodização foi monitorado a diferença de potencial
entre o eletrodo de trabalho (folha de alumínio) e o
contra-eletrodo (uma placa de Pt), e a aquisição dos
dados foi realizada por um multímetro HP 34410A
interfaciado ao software HPVE.
A célula
eletroquímica usada nas anodizações foi um célula
de Teflon® com capacidade de 150 mL, com
camisa para termostatizar a solução em 20ºC e
controle de temperatura adicional da amostra de Al
por meio de uma placa Peltier® e cooler de
resfriamento.
Foi utilizado um alumínio comercial de baixo custo
(marca Pratsy) que é comumente empregado na
proteção de fogões por possuir uma maior espessura

Resultados e discussão
A Tabela 1 apresenta o planejamento fatorial 23
com os parâmetros: densidade de corrente, tipo de
eletrólito e concentração dos ácidos em seus
respectivos níveis. Esta Tabela também apresenta os
resultados obtidos para a porosidade, espessura e
fluxo das membranas em função dos ensaios e da
matriz do planejamento. O ensaio 4 mostrou a maior
porosidade das membranas obtidas com 157±56 nm,
o que possibilitou um fluxo de aproximadamente
0,84 L h-1. Mesmo existindo membranas com fluxo
superiores dentro das condições do planejamento,
esta amostra foi escolhida devido a sua maior
resistência mecânica, provavelmente devido a
espessura de 16,7 Pm, que é superior a todas as
outras condições do planejamento.

A Figura 1 apresenta as micrografias de FEG da
membrana referente a condição 4 do planejamento
fatorial. Na Figura 1a temos a face superior
anodizada, mostrando os poros obtidos; em (1b)
temos a visão lateral, que além da espessura, nos
fornece a informação sobre a tortuosidade dos
poros. Por fim, as imagens da base dos poros, antes
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(1c) e a após a remoção da camada barreira (1d),
etapa necessária para dar vazão as membranas.

(a)

!

(c)

!

Conclusões
Membranas inorgânicas nanoporosas de AAP foram
obtidas com sucesso, em alumínio de baixo custo, e
com porosidade satisfatória para a aplicação como
membranas de sanitização de água para consumo
humano, devido ao seu tamanho de poro inferior a
0,3 um.
Com base na distribuição média dos poros e
espessura, a melhor membrana foi obtida na
condição 4 do planejamento, realizado em uma
densidade de corrente de 0,8 A cm-2 e em solução e
ácido fosfórico 0,3 mol L-1. Sendo que a resistência
mecânica foi o fator determinante para a escolha
desta condição.
A análise das respostas obtidas no planejamento
fatorial 23, mostrou que o eletrólito utilizado é o
efeito principal para a otimização do tamanho dos
poros para a aplicação desejada. Já quando se deseja
obter um maior fluxo, é a interação 1-2 entre a
densidade de corrente e tipo de eletrólito, é o fator
determinante.

(b)

(d)

!

F igura 1: Micrografias de FEG do ensaio 4 mostrando a face
superior da membrana (a), a seção tranversal (d) e o fundo dos
poros antes (c) e após a remoção da camada barreira do fundo
dos poros (d).

A análise dos efeitos principais e de interação, para
os resultados de tamanho de poro obtidos dentro do
planejamento fatorial 23, é mostrada na Tabela 2. É
possível observar que o efeito principal é o
eletrólito usado nas anodizações, com um peso de
82,22, que é bem acima do limite de significância
de 32,75. Este fato já era esperado, pois quando o
ácido fosfórico é usado, este causa a dissolução de
parte da parede dos poros, durante seu crescimento
galvanostático, e incrementa o seu tamanho final
nas membranas [11].

Os resultados de fluxo das membranas são
analisados na Tabela 3. Nesse caso, o efeito com
maior peso (0,511) sobre o fluxo das membranas, é
a interação 1-2 entre a densidade de corrente e tipo
de eletrólito. De acordo com o limite de
significância de 0,302, a concentração do eletrólito
também tem um efeito positivo sobre o fluxo, mas
com menor intensidade.

As membranas para ultrafimicrofiltração foram
conseguidas visando à aplicação como filtros de
sanitização, processo este que leva à redução dos
microrganismos a níveis seguros, ou seja, de acordo
com os padrões de saúde pública pré-estabelecidos.
Este sistema apresentado aqui pode ser também
reconfigurado para membranas virais, ou seja, com
poros ainda menores, como o apresentado no ensaio
6, com 28,4±11 nm. Neste caso, o fluxo e a
resistência
mecânica
devem
ainda
ser
incrementados este uso.
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Resumo
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de membranas de alumina anódica porosa
(AAP), para ultramicrofiltração a partir de alumínio de baixo custo. As membranas
foram obtidas eletroquimicamente a partir folhas de alumínio comercial e caracterizadas
por MEV. Partindo de sua morfologia, poros de aproximadamente 157 nm e espessura
média de 16 µm, medimos sua capacidade de filtração, e observmos um fluxo médio de
0,84 L.h-1. Por fim, a membrana foi submetida a um teste de filtração e mostrou-se
totalmente eficaz na sanitização de água contaminada por patógenos como a E. coli.
Palavras-chave:
galvanostática.
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µm. Um material que apresenta características
viáveis para aplicação em sistemas de
ultramicrofiltração é o óxido de alumina anódica
porosa - AAP (Anodic Alumina Oxide - AAO), o
qual possui nanoestrutura porosa altamente
ordenada formada pela oxidação eletroquímica de
alumínio em uma solução ácida adequada [2,3]. O
presente trabalho foca o desenvolvimento de
membranas porosas de AAP para ultramicrofiltração
d’água, dando-se a devida importância a fatores
como seu custo de instalação, manutenção, e
facilidade de operação, viabilizando assim a

Introdução
A presença de diferentes contaminantes na água
que poderia ser utilizada para consumo humano e
animal em ambientes com pequena ou nenhuma
infraestrutura de saneamento implica em problemas
relacionados à saúde pública [1]. Sistemas de
filtração atuais apresentam eficiência na eliminação
de material particulado com tamanho maior ou igual
a 1 µm. Assim, não são efetivos para retenção de
agentes patógenos, cujo tamanho é inferior a 0,2
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utilização desse método pela população carente. A
vazão de água e a eficácia da barragem de agentes
patógenos, como a E. coli [4], foram estudadas.

controlada da bactéria Escherichia coli (ATCC
25.922) foi obtida no meio Luria-Bertani (LB).
Tubos de ensaio foram inoculados com E. coli e
incubados sob agitação por 6 h a 37 °C [5]. A
densidade óptica do inóculo foi medida em 625 nm
em um espectofotômetro UV-Vis (marca Shimadzu,
UV-1600 com software UVProbe 2.31). A
quantidade de bactérias presentes no meio de cultura
líquido foi determinada pela comparação com uma
solução padrão de turbidez McFarland 0,5 [6] (0,5
mL de solução de BaCl2 0,045 mol L-1 e 99,5 mL de
solução H2SO4 0,18 mol.L-1).
A água contaminada foi preparada adicionandose uma quantidade calculada do inóculo em 900 mL
de água destilada e esterilizada para uma
concentração final de bactérias da ordem de 105
UFC L-1. A água contaminada foi então filtrada
utilizando o sistema de filtração. Após a filtragem,
uma fração de 1 mL foi retirada da água
contaminada e da água filtrada para serem feitas
diluições em solução salina nas concentrações de 101
, 10-2 e 10-3. O meio de cultura armazenado
anteriormente, sem adição de bactérias, foi utilizado
para o crescimento das colônias de bactérias em
Placas de Petri, adicionando-se Agar bacteriológico
na proporção de 1,5. De cada diluição, foram
inoculados 100 !L nas placas, as quais foram
incubadas a 37 °C por 24 h. Após este período,
procedeu-se a contagem das placas, utilizando-se a
diluição que produziu crescimento bacteriano entre
30 e 300 UFC por placa [5].

Materiais e métodos
As membranas de AAP foram preparadas
galvanostaticamente. Um planejamento fatorial 23
foi realizado para a otimização dos parâmetros do
sistema e envolveu três fatores em dois níveis cada:
densidade de corrente (0,5 e 0,8 A.cm-2), tipo de
eletrólito (H3PO4 e H2C2O4) e concentração do
ácido (0,1 e 0,3 mol.L-1). Com base nas
micrografias de FEG, nos testes de vasão, em N2 e
água, e na resistência mecância das membranas, a
melhor condição foi escolhida para o ensaio
microbiológico. A célula eletroquímica usada nas
anodizações foi um célula de Teflon® com
capacidade de 150 mL, com camisa para
termostatizar a solução em 20°C e controle de
temperatura adicional da amostra de Al em 12°C
por meio de uma placa Peltier® e cooler de
resfriamento. O Al metálico utilizado na fabricação
das membranas é um alumínio comum do tipo:
folhas de papel alumínio (! 12 µm), folhas
empregadas na confecção de latas de Al (! 90 µm),
folhas usadas na confecção de protetores de fogão
(marca Pratsy, ! 25 µm) e folhas usadas em
confecção de embalagens para proteção térmica de
alimentos (! 46 µm). Áreas circulares de 2,8 cm2
foram anodizadas em duas etapas em apenas um
lado das amostras.
O fluxo de nitrogênio foi determinado por
meio de um fluxômetro de fabricação própria. O
equipamento é composto por: um cilindro de gás
nitrogênio comprimido com pressão regulada por
uma válvula, uma câmara atmosférica, uma câmara
de nitrogênio, um suporte para posicionar a
membrana, um medidor de pressão eletrônico e um
bolhômetro. Foram coletados 24 pontos de pressão,
e com as devidas transformações, de vazão para
cada membrana. A partir desses dados de vazão de
nitrogênio, foi esboçado um gráfico do termo
independente da equação de Forchheimer [7] para
vazão de fluidos em função da velocidade de
escoamento. E por fim, a vazão teórica de água na
membrana é calculada pelo ajuste da equação de
Forchheimer de fluidos compressíveis para a
equação de fluidos não-compressíveis.
As membranas de AAP foram caracterizadas por
MEV-FEG (marca. Zeiss) quanto ao tamanho dos
poros e espessura da camada anodizada.
Um sistema para a filtração de água foi
construído para testar a eficácia da barragem de
agentes patógenos pela membrana. Uma quantidade

Resultados e discussão
A melhor folha de alumínio dentre as testadas foi
a usada na confecção de protetores de fogão. A
Figura 1 apresenta micrografias obtidas por um
MEV da face anodizada da membrana (a) com poros
de 157,42 nm, da seção tranversal (b) com
aproximadamente 8 µm de espessura e da face não
anodizada da mesma (c) após a decapagem do
alumínio restante do substrato e abertura dos poros.

a)

b)

c)

Fig. 1: micrografias da face anodizada (a), da seção transversal (b) e da
face decapada da membrana (c).

A Figura 2 apresenta o ensaio biológico nas
diluições de: 100 (a), 10-1 (b), 10-2 (c) e 10-3 (d) para
água contaminada (à esquerda) e para a água filtrada
(à direita). Como pode ser observado, a membrana
de AAP se mostrou completamente eficiente na
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7.

barragem de E. coli. A contagem de colônias
formadas foi realizada na placa contendo a água
contaminada com a diluição de 10-2, apresentando
uma ordem de 104 UFC.mL-1 de concentração de
bactérias presentes na água contaminada antes da
filtração. Enquanto que as placas contendo a água
filtrada não apresentaram formação de colônias de
bactérias desde a condição sem diluição.

a)

b)

c)

d)

C. Ribeiro “Efeito da Temperatura e de Aditivos de
Secagem na Permeabilidade de Concretos Refratários”
Universidade Federal de São Carlos (2002).

Fig. 2: Colônias de bactérias E. coli inoculadas a partir da água
contaminada (à esquerda das fotos), e da água filtrada (à direita). As
placas apresentam as diluições de: 100 (a), 10-1 (b),10-2 (c) e 10-3 (d).

Conclusões
Membranas inorgânicas de AAP foram obtidas
com sucesso, em alumínio de baixo custo, com
porosidade satisfatória (< 200 nm) para a aplicação
em sistemas de ultramicrofiltração d’água para
consumo humano. O sistema apresentado aqui pode
ainda ser reconfigurado para membranas virais, ou
seja, com poros ainda menores (< 30 nm). Neste
caso, o fluxo e a resistência mecânica devem ainda
ser incrementados para este uso.
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Resumo
A concentração do polímero e, consequentemente, a viscoelasticidade da solução, é um parâmetro de
fundamental importância na eletrofiação. A adição de nanopartículas poliméricas pode modificar as
propriedades reológicas de soluções poliméricas e consequentemente a morfologia das fibras obtidas. Neste
WUDEDOKR IRUDP SUHSDUDGDV VROXo}HV KLGURDOFRyOLFDV GH ]HtQD FRQWHQGR QDQRSDUWtFXODV GH SROL İcaprolactona) a fim de se investigar seu comportamento reológico.
Palavras-chave: ]HtQDSROL İ-caprolactona), nanopartículas, reologia

apresentam alto grau de polimerização com boa
capacidade de formação de filmes a partir de géis.
Atualmente há um crescente interesse pelo uso das
zeínas em embalagens [4], engenharia de tecidos [5]
e liberação controlada [6] devido a suas excelentes
propriedades de barreira ao oxigênio e gás carbônico
e de alta biocompatibilidade. Recentemente alguns
trabalhos apresentam o processamento de nanofibras
de zeínas e suas blendas através da técnica de
eletrofiação [7,8].
Os poliésteres alifáticos são os materiais de maior
aplicação biomédica devido a suas propriedades
físicas, químicas e biológicas, associadas a sua
biodegradabilidade [9]. A degradação de poliésteres
alifáticos é resultado de hidrólise da ligação éster ou
de ataques enzimáticos, ou ainda uma combinação
de ambos fatores [10]. O poli(İ-caprolactona) (PCL)

Introdução
No endosperma do milho estão presentes várias
proteínas, conhecidas como prolaminas, que
representam em média cerca de 10% em massa do
grão seco. As zeínas são as proteínas que se
encontram em maior quantidade representando
cerca de 80% das prolaminas totais [1].
Comercialmente, as zeínas são extraídas a partir do
glúten de milho [2], um subproduto da produção de
amido.
Por serem ricas em resíduos de aminoácidos
apolares (leucina, prolina, alanina, glicina, valina e
outros), as zeínas são altamente hidrofóbicas,
portanto insolúveis em água, mas solúveis em
soluções aquosas de álcool [3]. Essas proteínas
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é o poliéster alifático, sintético mais empregado na
industria biomédica.
Assim, buscando aliar as propriedades destes dois
materiais, soluções hidroalcoólicas de zeína foram
preparadas com e sem nanopartículas de PCL. Suas
propriedades reológicas foram caracterizadas por
reologia. Estes resultados serão de extrema
importância para experimentos futuros na
eletrofiação destas soluções.

faixa de freqüência investigada. Assim, sua
viscosidade se manteve constante em 0,03 Pa.s.
A adição de nanopartículas de PCL com
diferentes diâmetros médios à solução de zeína
levou a um aumento da viscosidade bem como a
uma alteração em seu comportamento reológico.
À medida que o tamanho das nanopartículas de
PCL foi aumentando este comportamento foi se
tornando pseudoplástico. Este fato pode ser
evidenciado pela redução no índice da lei de
potências de 0,97 (solução de zeína) para 0,8
(soluções de zeína/PCL55nm e zeína/PCL100nm) e
0,4 (solução de zeína/PCL140nm). O índice da lei
de potências foi obtido através da aplicação de um
modelo do tipo Ostwald
às curvas
reológicas obtidas experimentalmente.

M ateriais e métodos
Neste trabalho, foram preparados soluções de zeína
(20% m/v) em água:etanol (20:80 v/v). A zeína
empregada neste estudo foi adquirida da Aldrich.
Também foram preparadas soluções aquosas de
nanopartículas de PCL com diferentes diâmetros
médios (55 100 e 150 nm). Estas soluções foram
empregadas no preparo as soluções de zeína/PCL.
Estas nanopartículas foram preparadas de acordo
com metodologia prévia [11].
As análises reológicas em regime não-oscilatório
das soluções de zeína pura e contendo
nanopartículas foram realizadas em um reômetro
MCR 301 (Anton Paar). Foi empregado um sensor
tipo cilindros concêntricos e a temperatura de
análise (25oC) mantida através de um sistema
³SHOWLHU´ (VWH UH{PHWUR VH HQFRQWUDYD FRQHFWDGR D
um microcomputador para a aquisição dos dados. O
tempo de cada determinação experimental foi de
aproximadamente 5 minutos, obtendo-se 25 pontos
de deformação.
Também foram efetuadas análises reológicas em
regime oscilatório da solução de zeína (20% m/v)
em solução água:etanol (20:80 v/v) no mesmo
reômetro, utilizando o mesmo sensor tipo cilindros
concêntricos, na temperatura de 25ºC. Antes de
realizar as análises dos espectros mecânicos
PyGXORV *¶H *¶¶ HP IXQomR GD IUHTrQFLD  IRL
realizada uma varredura de tensão na faixa de 0,01 a
100 Pa a freqüência 1Hz com o objetivo de
determinar a região viscoelástica linear desta
solução. Finalmente a varredura de freqüência foi
realizada em deformação oscilatória de baixa
amplitude, na faixa de 0,5 a 500 Hz.

Figura 1. Efeito da adição de nanopartículas de PCL
na viscosidade da solução de zeínas.
A região viscoelástica linear é conhecida por ser a
região onde a estrutura do material é preservada, ou
VHMDRVPyGXORVGHDUPD]HQDPHQWR *¶ HGHSHUGD
*¶¶  VmR LQGHSHQGHQWHV GD IUHTrQFLD $ )LJ 
indica o valor mínimo de deformação da solução de
zeína dentro da região viscoelástica linear. Pode-se
observar que os módulos de perda (relacionado à
viscosidade) e de armazenamento (relacionado à
elasticidade) se tornam constantes com deformações
a partir de 1%.
Na Fig. 3 temos ilustrado o comportamento
oscilatório dinâmica da solução de zeínas 20% (m/v)
em água:etanol (20:80 v/v).
A dependência do módulo de armazenamento (G') e
módulo de perda (G'') da solução de zeína com a
frequência também foi investigada, como mostrado
na Figura 3. Ambos os módulos são altamente
dependentes da frequência e aumentam de forma

Resultados e discussão
A Fig. 1 apresenta o comportamento da
viscosidade das soluções de zeína com a variação
da taxa de cisalhamento. Nota-se que a solução de
zeína 20% (m/v) em água:etanol (20:80 v/v)
apresenta comportamento newtoniano em toda a
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OLQHDU *´  H H[SRQHQFLDO *¶  FRP R DXPHQWR GD
frequência de oscilação.
A freqüência de cruzamento entre os módulos é de
cerca de 20 rad.s-1 $VVLP RV YDORUHV GH *´ VmR
VXSHULRUHVD*¶QDIDL[DGHIUHTrQFLDDEDL[RGH
rad.s-1, com comportamento predominantemente
viscoso.

resultados poderão auxiliar na compreensão de
morfologias que serão obtidas futuramente pela
eletrofiação deste biopolímero.
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Figura 2. Determinação do regime viscoelástico
linear da solução de zeínas.

Figura 3. Varredura de Freqüência da solução de
zeínas.
$OpP GLVVR RV YDORUHV GH*¶ H *´VmR GHSHQGHQWHV
da freqüência, caracterizando este sistema como
uma solução e não como um gel. Espera-se que
estes resultados auxiliem na compreensão da
morfologia obtida para nanofibras de zeína que
serão preparadas futuramente através da técnica de
fiação por sopro.

Conclusões
A adição de nanopartículas de PCL altera de forma
significativa as propriedades reológicas de soluções
hidroalcoólicas de zeína. Acredita-se que estes
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AVALIAÇÃO DA SOLUBILIDADE DA HIDROXIAPATITA
NANOESTRUTURADA COMO FONTE DE FOSFATO
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Introdução
!
8! JE-J,$,! R! 3,(-%)'$#),! 7<! ),-! =$%(3%=#%-!
<#3$,(7+$%'(+'-! =#$#! ,! -,2,/! )'-'<='(M#(),! =#='2!
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<#%,$%#! ),-! -,2,-B! C<#! =,--P9'2! #2+'$(#+%9#! =#$#! #!
$'-,27?@,! )'-+'! =$,52'<#! -'$%#! ,+%<%S#$! #!
3,(3'(+$#?@,! )'--'! <#3$,(7+$%'(+'! '<! J'$+%2%S#(+'-!
<%('$#%-! '($%U7'3%),-! 3,<! J,-J#+,-! (,-! -,2,-!
=,5$'-!'<!JE-J,$,!'/!U7'!('3'--%+#<!3#)#!9'S!<#%-!
)'!<#%,$'-!U7#(+%)#)'-!)'!(7+$%'(+'-!=#$#!#7<'(+#$!
,! $'()%<'(+,! '! 3,<='+%+%9%)#)'! )#! =$,)7?@,!
#D$P3,2#!a.bB!
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Hidroxiapatita
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Conclusões
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Projeto Componente: PC5

Plano de Ação: PA6

Resumo

Os NTC são promissores nanomateriais que podem ser utilizados como vetores de DNA na
transfecção de células de mamíferos. O objetivo do presente estudo foi avaliar a capacidade de MWCNTCHOO atuarem como vetor de transfecção de plasmídeos marcados com GFP em fibroblastos bovinos
cultivados in vitro. Pode-se verificar que o complexo MWCNT-CHOO/pLGW foi capaz de transfectar as
células, porém, com menor eficiência quando comparado ao método padrão com o reagente PEI. Assim,
novos estudos estão sendo conduzidos para aumentar a taxa de transfecção com este nanomaterial.
Palavras-chave: nanotecnologia, células, animal transgênico.
transfecção de células doadoras de núcleo para a
clonagem na produção de animais domésticos
transgênicos com características de interesse.
O objetivo do presente estudo foi avaliar a
capacidade de MWCNT funcionalizados (MWCNTCOOH) atuarem como vetor de transfecção de
plasmídeos marcados com GFP em fibroblastos
bovinos cultivados in vitro.

Introdução
Os nanotubos de carbono (NTC) são
nanomateriais formados por arranjos hexagonais de
carbono que originam pequenos cilindros [1].
Existem duas classes de NTC: os de parede simples
ou únicas (do inglês single-walled carbon
nanotubes - SWCNT) que são constituídos por
apenas uma camada cilíndrica de grafite e os
multicamadas (do inglês multiwalled carbon
nanotubes - MWCNT) que são constituídos de
vários cilindros concêntricos de grafite.
Dentre as diversas aplicações desses
promissores nanomateriais, ressalta-se a utilização
de NTC como vetores não virais de DNA na
transfecção de células de mamíferos [2, 3, 4, 5]. A
transfecção ocorre por meio de interações
hidrofóbicas, nas quais a fita de DNA enrola-se
espontaneamente em torno dos NTC [6].
Assim, esses estudos abriram novas
perspectivas para a aplicação de NTC na

M aterial e métodos
MWCNT -COOH e de elevada pureza
(95%) com diâmetro variando de 10-20nm e
comprimento de 1-4 µm foram sintetizados por
deposição química de vapor (CVD) no
departamento de Física da UFMG. Os NTC foram
tratados com UV e diluídos em água livre de
nuclease em ultrassom produzindo uma solução
homogênea.
A obtenção do DNA foi realizada após
amplificação do plasmídeo pLGW contendo o gene
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responsável pela expressão da proteína verde
fluorescente (GFP) na bactéria Escherichia coli
'+Į $SyV R FUHVFLPHQWR GDV EDFWpULDV HP
cultura, o pLGW foi purificado com o Kit Qiagen
Plasmid Maxi Purification (QIAGEN) e
armazenados a -20°C até a sua utilização.
A transfecção foi realizada em fibroblastos
bovinos cultivados in vitro. Inicialmente, os
fibroblastos foram semeados na densidade de 3 x
104 em placas de 4 poços por 48 h antes da
transfecção. As células foram cultivadas em meio
DMEM suplementado com 10% de soro fetal
bovino (SFB), 1% de antibiótico e incubadas a 37
°C, 5% CO2 e 95% de umidade.
Quando as células atingiram 60% de
confluência, foram transfectadas com MWCNTCHOO ou com o polímero catiônico polietilenimina
- PEI (método controle de transfecção). Para o
complexo MWCNT-CHOO/pLGW a proporção de
agente transfectante e DNA plasmidial foi de 10:1 e
para o complexo PEI/ pLGW a relação foi de 1:1.
As células foram incubadas com os
complexos por 6 h, e então o meio foi totalmente
substituído por DMEM suplementado com 10%
SFB. Após 48 h, as células foram visualizadas no
microscópio de epifluorescência (BX 52, Olympus,
Washington, EUA), usando um filtro de 470-490
nm.

Fig. 1. Capacidade de transfecção de MWCNT-CHOO e PEI
em fibroblastos bovinos cultivados in vitro com o plasmídeo
pLGW. A: controle (sem pLGW); B : pLGW puro; C:
complexo MWCNT-CHOO/pLGW e D: complexo PEI/
pLGW.

Entretanto, a eficiência de transfecção de
NTC pode ser influenciada pelo método de
funcionalização dos NTC [8], tamanho e
característica do NTC [11] e proporção da
quantidade de NTC e DNA. No presente estudo,
quando comparada com uma técnica de referência, a
menor eficiência de transfecção dos MWNT pode
estar associada simultaneamente aos fatores
supracitados e, ao uso de fibroblastos bovinos que,
sabidamente apresenta menor número de células
transfectadas quando comparadas à outros tipos
celulares (e.g. HEK293).
Portanto, novos estudos estão sendo
desenvolvidos, visando o aumento da eficiência de
transfecção com MWCNT-CHOO em fibroblastos
bovinos cultivados in vitro.

Resultados e discussão
Visando testar a utilização de NTCs como
método alternativo de transfecção em fibroblastos
bovinos, foram testados a capacidade de transfecção
de MWCNT-CHOO e o agente PEI (controle),
juntamente com o vetor pLGW contendo o gene
GFP. Pode-se verificar que o complexo MWCNTCHOO/pLGW foi capaz de transfectar as células
(Fig. 1C). Porém, observou-se grande quantidade de
células GFP positivas utilizando-se o reagente PEI
(Fig. 1D). Não foram observadas fluorescências nas
células sem DNA plasmidial (Fig. 1A) ou com
DNA plasmidial sem agente transfectante (Fig. 1B).
Os NTC podem penetrar nas células por
endocitose [7] ou passar livremente pela bicamada
lipídica em vários tipos de células somáticas [8] e
atingir o núcleo da célula, aumentando a eficiência
de transfecção do transgene [9]. Além disso, a
ligação não-covalente de ácidos nucléicos na
superfície dos nanotubos aumenta a eficiência da
liberação do conteúdo na célula [10].

Conclusões
Os MWCNT-CHOO são capazes de
transfectar fibroblastos bovinos, porém são
necessários mais estudos para o aumento da taxa de
transfecção com este nanomaterial.
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Resumo
A citometria de fluxo é uma técnica que vem sendo utilizada intensivamente em vários estudos de
atividade celular e, mais recentemente, na interação de nanomaterias com as células. O objetivo deste estudo
foi avaliar a interação de nanofibras de celulose (NFC) e fibroblastos bovinos cultivados in vitro por
citometria de fluxo. Em altas concentrações (>100 µg/mL), as NFC induziram mudanças no tamanho e
granularidade dos fibroblastos. Os resultados apresentados demonstraram que a citometria de fluxo pode ser
usada como uma alternativa metodológica na avaliação da morfologia de células de mamíferos expostas a
NFC auxiliando nos estudos de toxicidade.
Palavras-chave: nanofibras de celulose, morfologia, granularidade, citotoxidade.

fluxo, a interação de nanofibras de celulose
(NFC) e fibroblastos bovinos cultivados in vitro.

Introdução
A citometria de fluxo é um método
quantitativo que vem sendo amplamente utilizado
para monitorar interações físicas entre nanomaterias
e células [1, 2, 3, 4]. Essa técnica possibilita a
análise de um grande número de células em pouco
tempo (10.000 células/s) [5].
A leitura das células pelo citômetro é
baseada na dispersão da luz que fornece diversas
informações acerca da célula. Por exemplo, o
parâmetro FSC ( Forward Scatter Signal ) é relativo
ao tamanho da célula e o SSC (Side Scatter Signal)
representa a complexidade intracitoplasmática que
caracteriza a granularidade interna da célula.
Utilizando estes parâmetros, o objetivo deste estudo
foi avaliar quantitativamente, por citometria de

M ateriais e métodos
As amostras de NFC, obtidas por
hidrólise ácida empregando-se solução de ácido
sulfúrico (H2SO4 60% (v/v), foram produzidas e
caracterizadas no Laboratório Nacional de
Nanotecnologia para o Agronegócio (LNNA) na
sede da Embrapa Instrumentação Agropecuária
em São Carlos (SP).
Fibroblastos bovinos adultos foram
cultivados em meio DMEM suplementado com
10% de soro fetal bovino (SFB) e incubados a
37°C, 5% CO2 e 95% de umidade. Após atingir a
confluência de 60%, as células foram expostas as
NFC (diâmetro: 6-18 nm; comprimento: 85-225
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µm) por 24h em diferentes concentrações: 0
(controle); 0, 02; 0, 2; 0, 5; 1, 0; 1, 5; 100; 200; 400;
800; 1000; 2000; 3000 e 5000µg/mL.
Posteriormente, as células foram coradas com iodeto
de propídio (50 µg/mL) e avaliadas por citometria de
fluxo, empregando o equipamento FACScalibur
(Becton Dickinson, São Jose, CA) equipado com um
laser de 585±42nm. Foram realizadas três repetições
em triplicata. A análise foi realizada após contagem
de 10.000 eventos por replicata e os dados obtidos
foram analisados com o auxílio do software
WinMDI versão 2.9.
A análise estatística foi realizada por
ANOVA e as medias comparadas pelo teste de
Student Newman Keus.

F ig 1. Influência de N F C sobre a morfologia de
fibroblastos bovinos. Citograma bidimensional em dot
plot de FSC (escala linear) X SSC (escala logarítima)
demonstrando que células tratadas com NFC nas
concentrações de 0,02; 0,20; 0,50; 1,00 e 1,50µg/mL
não apresentaram alterações nos parâmetros avaliados
quando comparadas ao grupo controle.

Resultados e discussão
As células exposta a baixas concentrações
de NFC (0,02 a 1,5 !g/mL) não apresentaram
alterações nos parâmetros FSC e SSC quando
comparado ao grupo controle (Fig. 1). Entretanto, as
células cultivadas com altas doses de NFC
(>100µg/mL) apresentaram diminuição do FSC e
aumento do SSC (Fig. 2).
FSC e SSC são parâmetros citométricos
rotineiramente utilizados para mensurar tamanho e
granularidade celular e revelam a internalização e
acúmulo de nanomaterais dentro das células [3]. Em
especial, o aumento de SSC pode ser devido à
presença de nanomaterias adsorvidos ou endocitados
à célula [4]. A avaliação desses parâmetros
citométricos é importante, uma vez que outros
estudos revelaram que o acúmulo de nanomateriais
altera a morfologia celular produzindo efeitos
endotóxicos [6]. Além disso, a diminuição de FSC
indica
encolhimento
celular
e
alterações
citoplasmáticas que são características da fase inicial
da apoptose [2].
No presente estudo, a alteração de FSC e
SSC foi evidente em maiores concentrações de NFC,
possivelmente por maior adsorção de nanofibras na
membrana plasmática ou seu acumulo no
citoplasma.
Os resultados apresentados demonstraram
que a citometria de fluxo pode ser usada como uma
alternativa metodológica na avaliação da morfologia
de células de mamíferos expostas a NFC. Esses
dados são úteis em estudos de toxicidade, uma vez
que a interação de NFC com células podem ter
implicações citotóxicas.

F ig 2. Influência de N F C sobre a morfologia de
fibroblastos bovinos. Citograma bidimensional em dot
plot de FSC (escala linear) X SSC (escala logarítima)
demonstrando que células tratadas com NFC nas
concentrações de 100, 200, 400, 800, 1000, 2000, 3000
e 5000µg/mL apresentaram alterações nos parâmetros
avaliados quando comparadas ao grupo controle.
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Conclusões
Em altas concentrações (>100 µg/mL), as
NFC induziram mudanças no tamanho e
granularidade dos fibroblastos.
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Resumo
A qualidade dos frutos e hortaliças está intimamente associada com as suas características físicas,
tais como coloração, forma e firmeza. Sabe-se que essas características estão associadas com o
amadurecimento, no qual as células vivas de frutos colhidos utilizam o oxigênio a partir de suas próprias
reservas e do meio ambiente, liberando etileno e dióxido de carbono. Nos últimos anos, várias técnicas foram
desenvolvidas para regular o efeito da ação do etileno sobre o amadurecimento, sendo que o aumento do
conhecimento sobre o uso de absorvedores de etileno em tecnologia pós-colheita pode ajudar a melhorar a
qualidade final do produto, medida em termos de satisfação do consumidor e da redução do desperdício.
Palavras-chave: etileno, amadurecimento, absorvedores, horticultura
A maturação de frutos climatéricos, como o tomate,
é regulada pelo etileno [3; 4]. O gás etileno (C2H4) é
um hormônio vegetal, responsável pela regulação de
muitos aspectos fisiológicos do crescimento e do
desenvolvimento, além da maturação e senescência
de plantas e/ou de seus órgãos [5]. Por isso, técnicas
de manipulação da produção de etileno podem
antecipar ou retardar a maturação de tomates,
permitindo assim a redução das pressões de ofertas e
preços, bem como das perdas pós-colheita.
Uma solução de remoção do etileno se
baseia na reação química do etileno com
permanganato de potássio (KMnO4) através de um
processo oxidativo. São atualmente utilizados
sachês durante o armazenamento de frutos e
hortaliças contendo KMnO4 disperso em plataforma
inerte e porosa, proporcionado maior longevidade
pós-colheita [6].
Essas plataformas podem ser substituídas
por novos materiais, como os materiais
nanoparticulados. O interesse na utilização de
nanopartículas no desenvolvimento de sistemas
retardadores do amadurecimento consiste na

Introdução
O agronegócio é um dos segmentos mais
importantes da economia brasileira, correspondendo
a 34% do PIB e é responsável por 42% das nossas
exportações. A produção de frutos e hortaliças tem
contribuído
significativamente
para
esse
crescimento. O Brasil representa a terceira maior
potência mundial em volume de produção de
frutícolas, mas a qualidade dos nossos produtos nem
sempre satisfaz as exigências dos consumidores,
especialmente quando é destinada às exportações.
Outro grande desafio a ser superado é o de reduzir
as perdas pós-colheita de frutos e hortaliças, que
corresponde a 30-40% do que é produzido [1].
Embora o tomate seja produzido em
diversas regiões do Brasil em diferentes épocas do
ano, a sazonalidade da oferta e, especialmente dos
preços, ainda ocorre em muitos centros de consumo.
Além disto, estima-se que as perdas pós-colheita de
tomate no Brasil sejam superiores a 30%,
especialmente
por
deterioração
fisiológica,
desenvolvimento de doenças e danos mecânicos [2].
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possibilidade de absorver etileno de forma mais
efetiva, a baixo custo e com menor quantidade de
material inerte. Esta inovação pode viabilizar o uso
em frutos e hortaliças com alta produção de etileno,
em grandes quantidades estocadas e locais amplos
de armazenamento sem que o sachê perca sua
eficácia.
Com este propósito, o presente projeto de
pesquisa visou colaborar no desenvolvimento de
absorvedores específicos da ação do etileno,
utilizando plataformas à base de nanopartículas,
juntamente com o permanaganato de potássio como
agente oxidante para controlar o amadurecimento e
frescor de frutos e hortaliças.
Como parte do projeto da Rede AgroNano,
o trabalho explora a aplicação da nanotecnologia
como diferencial para aumentar a competitividade e
a sustentabilidade do agronegócio brasileiro, pela
melhoria da qualidade de produtos de origem
agropecuária e de processos agroindustriais e pelo
desenvolvimento de novos usos de produtos de
origem agropecuária. Além disso, no decorrer do
projeto serão realizadas avaliações toxicológicas e
de risco destes absorvedores em contato com os
produtos embalados.

apenas um nanocomposto, o qual não se observou
na forma sólida.
No entanto, a alta umidade do ambiente de
armazenamento reduz a eficiência do KMnO4, pois
ele reage com a água [7]. Assim, a via úmida
possivelmente seria a forma mais equilibrada de
impregnação adequada e eficácia garantida no
retardo do amadurecimento.
Nos experimentos com os tomates,
observou-se que houve uma inibição aparente no
amadurecimento dos frutos das embalagens tratadas
com o absorvedor em relação ao controle, ao longo
do tempo. O aumento das concentrações de KMnO4
não retardou proporcionalmente o amadurecimento
dos tomates, possivelmente por existir um limiar
máximo de controle.
Absorvedores de etileno como o KMnO4,
em sachês ou impregnados em embalagens plásticas,
ou ainda em filtros químicos, absorvem e oxidam o
etileno liberado pelo próprio fruto durante o
amadurecimento, prolongando a fase pré-climatérica
e a vida pós-colheita [8]. Para maior eficiência do
projeto é necessário contato íntimo entre os
produtos, o que é conseguido impregnando-se
suportes inorgânicos porosos, como vermiculita
expandida ou alumina, com solução saturada de
KMnO4 [7; 9], assim como o uso de plataformas
nanométricas.

M ateriais e métodos
Para início do desenvolvimento do
absorvedor de etileno, realizou-se um estudo da
impregnação do agente oxidante permanganato de
potássio (KMnO4) com a plataforma de
nanopartículas de sílica. O nanopó de dióxido de
silício foi obtido comercialmente, possuindo
características esféricas e porosas, tamanho das
partículas de 5-15 nm e 99,5% de metais traço. A
impregnação dos reagentes foi feita nas vias sólida,
úmida e líquida, utilizando água destilada.
Os experimentos preliminares com o
absorvedor basearam-se na exposição de tomates,
em embalagens de polipropileno fechadas,
armazenadas à temperatura ambiente, contendo
placas de Petri com diferentes concentrações de
KMnO4 (0; 0,1; 0,5; 1 e 2%), juntamente com a
plataforma de nanosílica por 20 dias. A mistura dos
reagentes foi realizada na forma úmida, sendo seca
em estufa a 60ºC por 15 minutos. O delineamento
experimental consistiu de 3 repetições.

Conclusões
A formação do nanocomposto foi obtida
com a impregnação dos reagentes nas vias úmida e
líquida.
Os tomates tratados com a mistura de
KMnO4 juntamente com as nanopartículas de sílica
tiveram o seu amadurecimento retardado.
Com a continuidade deste trabalho, esperase controlar o amadurecimento e frescor de frutos e
hortaliças através do desenvolvimento de
absorvedores de etileno mais eficazes, que
satisfaçam os requisitos de embalagens alimentícias
em um mercado cada vez mais exigente, além do
aumento da vida de prateleira, melhor relação
custo/eficiência, maior monitoramento e informação
eficaz ao consumidor.
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De acordo com os ensaios de impregnação
do KMnO4 com a nanosílica, verificou-se que as
vias úmida e líquida foram eficazes na formação de
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Resumo
As nanofibras de celulose (NFC) possuem características mecânicas excepcionais e são provenientes
de fontes renováveis, o que as torna muito atrativa para aplicações na construção de matrizes poliméricas,
bioengenharia e em !"!#$%&!' ($' )"*$+&,-.' /.0#+.)&(&' ($' 12+%&/.!. Entretanto, antes da sua aplicação, são
necessários estudos toxicológicos que garantam a segurança do seu uso. O objetivo deste estudo foi
determinar a (.!$' /&3&4' ($' %&#&+' 567' (.!' "0("89(:.!' ($' :%&' 3.3:)&,-.' $%' #$!#$ (DL50) de NFC em
fibroblastos bovinos cultivados in vitro. Nas condições testadas, as NFC não apresentaram toxicidade até a
concentração de 1,50µg/mL. A DL50 foi de 5000µg/mL.
Palavras-chave: nanotecnologia, nanofibras de celulose, citotoxidade.
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As NFC podem ser aplicadas na construção
de
matrizes
poliméricas
biodegradáveis,
bioengenharia e em !"!#$%&!'($')"*$+&,-.'/.0#+.)&(&'
($'12+%&/.!';<=.
Entretanto, antes da sua ampla aplicação,
são necessários estudos toxicológicos, considerando
a toxicidade associada à morfologia de fibra
observadas em outros nanomateriais [3].
O objetivo deste estudo foi determinar a
DL50 de NFC em fibroblastos bovinos cultivados in
vitro.

Introdução
A nanotecnologia é uma ciência
multidisciplinar que tem o potencial de melhorar a
vida humana por aprimorar produtos existentes e
por gerar novos produtos, utilizando dispositivos
que possuem pelo menos uma de suas dimensões
menores que 100 nm [1]. Dentre os nanomateriais
existentes, destacam-se as nanofibras de celulose
(NFC) WDPEpPFRQKHFLGDVFRP³ZKLVNHU´, as quais
possuem características mecânicas excepcionais e
são provenientes de fontes renováveis.
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M ateriais e métodos
As amostras de NFC, obtidas por hidrólise
ácida empregando-se solução de ácido sulfúrico
(H2SO4 60% (v/v), foram produzidas e
caracterizadas no Laboratório Nacional de
Nanotecnologia para o Agronegócio (LNNA) na
sede da Embrapa Instrumentação Agropecuária em
São Carlos (SP).
Fibroblastos bovinos adultos foram
cultivados em meio DMEM suplementado com
10% de soro fetal bovino (SFB) e incubados a 37°C,
5% CO2 e 95% de umidade. Após atingir a
confluência de 60%, as células foram expostas as
NFC (diâmetro: 6-18 nm; comprimento: 85-225
µm) por 24h em diferentes concentrações: 0
(controle); 0, 02; 0, 2; 0, 5; 1, 0; 1, 5; 100; 200; 400;
800; 1000; 2000; 3000 e 5000µg/mL.
Posteriormente, as células foram coradas com
iodeto de propídio (50 µg/mL) e avaliadas por
citometria de fluxo, empregando o equipamento
FACScalibur (Becton Dickinson, São Jose, CA)
equipado com um laser de 585±42nm. Foram
realizadas três repetições em triplicata. A análise foi
realizada após contagem de 10.000 eventos por
replicata e os dados obtidos foram analisados com o
auxílio do software WinMDI versão 2.9.
A análise estatística foi realizada por
ANOVA e as medias comparadas pelo teste de
Student Newman Keus.

Fig. 1. Médias das porcentagens de células viáveis
após exposição às concentrações de 0 (controle);
0,02; 0,20; 0,50; 1,00 e 1,50µg/mL de NFC por 24h.

Resultados e discussão
NFC são nanomaterias que apresentam
grandes resistência, área de superfície, flexibilidade
e são leves. Porém, relatos científicos que avaliam a
toxicidade de NFC são numericamente escassos.
Suwantong, Ruktanonchai e Supaphol [4],
observaram que não houve toxicidade de
fibroblastos expostos à fibras de acetato de celulose
(301-545 nm).
Clift e colaboradores [5]
demonstraram baixa citotoxicidade de NFC em
células pulmonares humanas. Todavia, um único
ensaio isolado é insuficiente para assegurar a
inocuidade de uma nova substância.
No presente estudo, as NFC também não
alteraram (P>0,05) a viabilidade de fibroblastos
bovinos nas concentrações de 0,02 (92,37 ± 1,31);
0,2 (94,00 ± 1,29); 0,5 (92,33 ± 1,35); 1,0 (92,25 ±
1,37) e 1,5 µg/mL (89,93 ± 1,17) quando
comparado ao grupo controle (94,27 ± 1,52) (Figs. 1
e 2).

Fig. 2. (A, B) Fibroblastos bovinos derivados de animais
adultos após exposição às concentrações de 0,00
(controle); 0,02; 0,2; 0,5; 1,0 e 1,5 µg/mL de NFC por
24h. ($¶%¶ *UiILFRV citométricos da viabilidade celular.
Tamanho (FSC) versus fluorescência com marcação do
iodeto de propídio (FL2).

Adicionalmente, a fim de determinar a DL50
para NFC foram testadas maiores concentrações que
alteraram a viabilidade celular (P<0,001) nas
concentrações de 100 (90, 78% ± 3, 20), 200 (86,
41% ± 5, 37), 400 (86,32% ± 1,31), 800 (76,79% ±
2,74), 1000 (71,94% ± 2,76), 2000 (67,99% ± 4,63),
3000 µg/mL (55,97% ± 2,37), comparado com o
grupo controle (95,75% ± 0,96) sendo que a DL50
foi estimada na concentração de 5000 µg/mL
(36,51% ± 2,58 - Figs. 3 e 4).
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Conclusões
Nas condições testadas, as NFC não
apresentaram toxicidade até a concentração de
1,50µg/mL. A DL50 estimada foi de 5000µg/mL.
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Fig. 4. (A, B e C) Fibroblastos bovinos derivados de
animais adultos após exposição às concentrações de 0,00;
100; 200; 400; 800; 1000; 2000; 3000 e 5000 µg/mL de
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viabilidade celular. Tamanho (FSC) versus fluorescência
com marcação do iodeto de propídio (FL2).
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Resumo
Os nanotubos de carbono (NTC) podem ser utilizados como vetores de fármacos e DNA para a terapia
gênica, bem como na produção de animais domésticos transgênicos de interesse econômico. Porém, pouco se
sabe sobre a interação desse nanomaterial com embriões de mamíferos. O objetivo do trabalho foi utilizar a
espectroscopia Raman para determinar se nanotubos multicamadas (MWNTs) conseguem permear embriões
bovinos produzidos in vitro. Os resultados revelaram a presença da banda G no interior dos embriões,
indicando que os MWNTs atingiram as células embrionárias. Em conclusão, a técnica de espectroscopia
Raman é um eficiente método para compreender a interação entre MWNT e embriões de mamíferos.
Palavras-chave: nanotecnologia, embriões, transgênicos, toxicidade.
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de animais domésticos transgênicos de interesse
econômico. Porém, pouco se sabe sobre sua
capacidade de interação com membranas biológicas
e, especialmente, a zona pelúcida (ZP) de embriões
de mamíferos que é constituída por glicoproteínas
que formam poros nanométricos e funcionam como
barreira protetora contra os menores vírus existentes
na natureza.
O objetivo do trabalho foi utilizar a
espectroscopia Raman para determinar se MWNTs

Introdução
Nas últimas duas décadas, a nanotecnologia
tornou-se um campo amplo de pesquisas em todo o
mundo, sobretudo os nanomateriais como os
nanotubos de carbono (NTC). Tais nanomateriais
têm
potencial
emprego
em
eletrônicos,
agropecuária, medicina e indústria farmacêutica [1].
Várias pesquisas têm sido realizadas utilizando
NTC como vetores de fármacos e de DNA visando
aplicação na terapia gênica, bem como a produção
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conseguem transpor a ZP intacta de embriões
bovinos produzidos in vitro.

associada a modos de vibração tangencial no plano
da grafite. Contudo, mesmo após a lavagem do
embrião, na interface ar/zona pelúcida (ponto 2)
pode-se detectar um discreto estiramento da banda
G indicando a presença de NTC. À medida que se
deslocam os eixos X e Y para o interior do embrião,
passando pela zona pelúcida (ponto 3), ocorre um
aumento da intensidade de ambas as bandas, que
atingem a intensidade máxima no interior do
embrião (ponto 4).
Esses dados indicaram que os MWNTs
conseguiram transpor a ZP e entrar em contato com
os blastômeros.

M aterial e métodos
A espectrocospia Raman foi realizada no
Departamento de Física da UFMG para avaliação da
capacidade de passagem dos NTC pela zona
pelúcida de embriões.
Oócitos imaturos foram obtidos de ovários
coletados de animais abatidos e maturados in vitro
em meio de cultivo de células (TCM199),
adicionado de hormônio folículo estimulante (FSH)
e soro de vaca em cio dentro de incubadora com 5%
de CO2, ar atmosférico e 39 ºC, por 24 h. Ao
término da maturação, os oócitos foram fecundados
in vitro com doses de sêmen congelado de touros na
concentração de 2 x 106/mL. Após a fecundação, os
possíveis zigotos foram transferidos para meio de
cultivo embrionário CR2aa suplementado com 10%
de soro fetal bovino, em incubadora com 5% CO2,
ar atmosférico e umidade saturada, por sete dias.
Posteriormente,
os
embriões
foram
divididos em grupo controle e expostos a ȝJP/
MWNT por 24 h. Antes da espectroscopia Raman, 3
embriões do grupo controle e 3 do cultivado com
MWNT foram lavados em solução salina fosfatada
para remover MWNTs adsorvidos à superfície da
ZP e, mantidos em lâmina em temperatura
ambiente.
Os espectros Raman foram coletados em
vários pontos das amostras após incidência de um
laser de He-Ne (632,8 nm), utilizando-se um
espectrômetro (AndorTM Technology ± shamrock sr303i) acoplado a um microscópio óptico confocal
invertido (Eclipse TE2000-U, Nikon).

Fig 1. Morfologia (TEM) do MWNT utilizado (1A).
Imagem confocal (filtro para banda G) de embriões
ERYLQRV FXOWLYDGRV FRP 0:17 ȝJPO  % 
evidenciando a faixa espectral da banda G (1C).

A crescente utilização de nanomateriais,
principalmente nas áreas biomédicas e no
agronegócio, gera a necessidade de melhor
entendimento dos mecanismos de interação dessas
nanoestruturas, em especial de NTC com os
sistemas biológicos. Para a identificação de NTC
nas amostras, geralmente é utilizada a
espectroscopia Raman [2, 3]. Essa técnica permite a
verificação da presença da banda G (grafite), que
aparece por volta de 1320 cm-1 e está relacionada ao
modo de vibração tangencial do grafite [2].
Neste contexto, técnicas que auxiliem no
estudo da interação de nanomateriais com embriões
de mamíferos podem auxiliar outros estudos que
avaliem o potencial embriotóxico de sistemas
nanoestruturados.

Resultados e discussão
Para estudar a capacidade dos MWNTs
permearem para o interior embriões de mamíferos,
embriões bovinos produzidos in vitro foram
expostos a 0,2 µg/mL de MWNTs por 24 h e
avaliados por espectroscopia Raman.
Na fig. 1A estão demonstrados os MWNTs
por microscopia eletrônica de transmissão. Na fig.
1B observam-se a imagem espectroscópica Raman
do embrião gerada com auxílio de um filtro
espectral para banda G do MWNT e na fig. 1C os
espectros Raman.
Quando se avaliou o espectro Raman (com
ajuste da linha de base) desses pontos no embrião
exposto ao NTC (Figura 1B), observou-se no ponto
1 a inexistência da banda G (1565-1595 cm-1),
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Conclusões
Em conclusão, observou-se que a técnica de
espectroscopia Raman é um eficiente método para
compreender a interação entre MWNT e embriões
de mamíferos.
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Resumo
O interesse no desenvolvimento de tecnologias com um melhor desempenho ambiental
tem exigido estudos ambientais fundamentados sobre estes novos produtos. Este
trabalho analisa o inventário de ciclo de vida de dois processos de extração de
nanocristais de celulose obtidos a partir da pluma de algodão e casca do coco verde. Os
parâmetros analisados foram, maior consumo de água, energia e maior emissão de
nutrientes em meio líquido. Concluiu-se que o processo de obtenção de nanocristais a
partir da casca do coco verde é o mais impactante ao meio ambiente.
Palavras-chave: coco verde; algodão; nanoestruturas; avaliação de ciclo de vida
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Introdução

dessas fibrilas de celulose, ou seja, na remoção dos
compostos agregadores [1].

Muitas inovações tecnológicas têm surgido
na área da nanotecnologia, sendo uma delas os
nanocristais de celulose. Esses cristais são extraídos a
partir de fibras vegetais lignocelulósicas, que são
consideradas compósitos de fibrilas de celulose,
agregadas pela lignina e hemicelulose. O processo de
extração de nanocristais consiste no isolamento

A crescente consciência ambiental e o
LQWHUHVVHQRGHVHQYROYLPHQWRGHWHFQRORJLDV³YHUGHV´
têm exigido estudos ambientais fundamentados sobre
estes novos produtos, como a avaliação de ciclo de
vida (ACV).
A ACV consiste na compilação e avaliação
de entradas e saídas e dos impactos ambientais
potenciais de um sistema de produto ao longo do seu
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ciclo de vida, que vai desde a aquisição de matéria- não é significante para o intervalo de confiança
prima, até o descarte do produto.
adotado (95%).
Este trabalho analisa o inventário de ciclo Tabela 1. Inventário do ciclo de vidas dos processos
de vida de dois processos de extração de nanocristais de extração de nanocristais de celulose
de celulose obtidos a partir de duas fontes de fibras Aspectos
Unidade Sistema de
Sistema de
vegetais: pluma de algodão e casca do coco verde, ambientais
de
produto P1
produto P2
considerando a produção de 1g de nanocristais.
medida (nanocristais (nanocristais da
Avalia-se qual processo de extração de nanocristais
da fibra de
fibra de
leva ao maior consumo de água, energia e a maior
coco verde)
algodão)
emissão de nutrientes em meio líquido.
Consumos
Água

M ateriais e métodos

Energia

A obtenção de nanocristais de celulose
ocorre com a realização das seguintes etapas:
moagem, lavagem, clareamento, hidrólise ácida e
diálise. Dependendo do tipo de fibra, algumas dessas
etapas não são necessárias, e diferentes quantidades
de insumos são utilizadas. Ambas as fibras requerem
a moagem, hidrólise ácida e diálise, mas as etapas de
lavagem e clareamento são necessárias apenas à fibra
de coco verde [2,3].
Na construção do inventário, foram
realizados cinco balanços de massa de todo o
processo de extração de nanocristais de celulose em
laboratórios da Embrapa Agroindústria Tropical,
quando foi utilizada a fibra de coco verde, e da
Embrapa Instrumentação Agropecuária, quando foi
utilizada a fibra de algodão. As emissões foram
avaliadas considerando os seguintes parâmetros:
DQO (demanda química de oxigênio), DBO
(demanda bioquímica de oxigênio), nitrito, nitrato,
nitrogênio total Kjeldahl (NTK) e fósforo total
[4,5]. Os dados inventariados foram inseridos no
software Simapro 7.2, que facilita a integração de
inventários em estudos de ciclo de vida de produtos.

Resultados e discussão

E missões
DBO
DQO
Nitrato
Nitrito
NTK
Fósforo
total

l
kJ

135,55

142,96

15.936,02

1.800,23

3,11

0,11

6,33

0,37

g
g
g
g
g
g

0,07
0,000003

0,01

0,001

0,005

0,004

As Figuras 1 e 2 mostram a contribuição de
cada processo relacionado ao sistema de produto P1
nos consumos de água e energia e emissões para
água. Observa-se, que dentre todos os processos
considerados em P1, a extração de nanocristais é o
principal processo responsável pelos consumos e
emissões nesse estudo. Dessa forma, para que os
nanocristais de celulose obtidos a partir da fibra de
coco verde possam obter um melhor desempenho
ambiental, deve-se investigar possibilidades de
redução no consumo de energia nos equipamentos
utilizados, seja com redução no tempo de utilização
dos mesmos, seja pela sua substituição por outros
mais eficientes. Quanto às emissões de nutrientes,
deve-se avaliar possibilidades de reúso desse
efluente na irrigação de culturas, após correções de
pH.

A Tabela 1 apresenta os valores de
inventário para extração de 1g de nanocristais pelos
sistemas de produto P1 (relacionados à extração de
nanocristais a partir da fibra de coco verde) e P2
(relacionados à extração a partir da pluma de
algodão). Observa-se que o sistema de produto P1,
em relação ao P2, consome de forma significativa
uma maior quantidade de energia. O sistema de
produto P1 também acarreta o lançamento de uma
carga maior de nutrientes na água, com nível
aceitável de significância, para os parâmetros DBO,
DQO, NTK e Nitrito. O consumo de água no
sistema de produto P1 é menor que o consumo de
água no sistema de produto P2, mas essa diferença

E mbrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, 16 a 18 de abril de 2012
450

0,05
0,0001

VI Workshop da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

5.
S. A. Silva; R. Oliveira. Manual de análises
físico-quí micas de águas de abasteci mento e
residuárias, O Autor, Campina Grande, 2001.

Figura 1 ± Contribuições dos processos para o
consumo de água e energia e nas cargas poluentes
de DBO e DQO

Figura 2 - Contribuições dos processos para as
cargas poluentes de Nitrato, Nitrito, NTK e Fósforo
Total

Conclusões
Levando em consideração as análises
realizadas, chegamos à conclusão que o sistema de
produto P1 (utiliza a fibra de coco verde) contribui
significativamente mais que o sistema de produto
P2 (utiliza a fibra de algodão) no consumo de
energia e nas emissões em meio líquido de DBO,
DQO, NTK e Nitrito.
Considerando
todos
os
processos
relacionados ao sistema de produto P1, conclui-se
que o processo de extração de nanocristais é o maior
consumidor de água, energia e gerador de cargas.
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Resumo
Nanocristais de celulose podem ser obtidos por meio da hidrólise ácida de fibras vegetais. Este trabalho
apresenta o inventário de ciclo de vida de cada subprocesso que integra o processo de extração de
nanocristais de celulose obtidos a partir da fibra de coco verde. Para tanto, realizaram-se medições em
laboratório referentes a consumos de água, energia e reagentes químicos, assim como emissões de poluentes
em meio líquido. Os resultados mostram que os subprocessos hidrólise/diálise e lavagem são os maiores
demandantes de água e energia, além de responsáveis pelas maiores cargas poluentes.
Palavras-chave: nanocristais de celulose, fibra de coco verde, inventário
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Os nanocristais de celulose podem ser
obtidos de várias fontes renováveis, como a fibra da
casca de coco verde [2]. O uso da fibra do coco
verde como matéria-prima na produção de
nanocristais de celulose agrega valor à casca de
coco verde, um resíduo volumoso e problemático
nos centros urbanos.
Entretanto, para que os nanocristais de
celulose obtidos da fibra do coco verde possam ser

Introdução
Nanocristais de celulose são estruturas
atômicas de tamanho entre 0,1 e 100 nanômetros. O
interesse por essas estruturas vem crescendo nos
últimos anos, principalmente devido a sua grande
área superficial que potencializa interações com
matrizes poliméricas aumentando a resistência
desses novos materiais [1].
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categorizados como um produto de reduzido
impacto ambiental, é necessário analisar os aspectos
ambientais relevantes associados ao seu processo de
extração, como água, energia e emissões de
poluentes. Essa análise possibilita a identificação de
etapas críticas quanto ao consumo de recursos e a
geração de emissões.
Neste contexto, este trabalho tem como
objetivo analisar comparativamente o inventário de
ciclo de vida de cada subprocesso que integra o
processo de extração de nanocristais de celulose
obtidos a partir da fibra de coco verde, considerando
os seguintes aspectos ambientais: água, energia e
nutrientes presentes em efluentes líquidos. Para
tanto, utiliza-se a abordagem de ciclo de vida
conforme a ISO 14040 [3], na estruturação dos
inventários desses aspectos.

Observa-se
que
os
subprocessos
Hidrólise/Diálise e Lavagem das fibras são os
maiores responsáveis pelo consumo de energia.O
maior consumidor de água é o subprocesso
Hidrólise/Diálise (Tabela 1). Devido à maior
quantidade de água requerida neste subprocesso ser
utilizada na diálise para aumento do pH da solução
contendo nanopartículas.
Tabela 1: Inventário do sistema em estudo relativo à
produção de 1g de nanocristais
Uni d. de
me di da
Quantidade
de fibra
necessária
g
em cada
subprocess
o

M ateriais e métodos

Moage m

Lavage m

Hi dról ise
C l are ame n
áci da/D i ál i
to
se

16,61

9,38

5,01

3,88

T O T AL

Entradas
Energia

kJ

171,64

6.253,99

3424,81

6.477,03

16.327,47

O processo de extração de nanocristais de
celulose é realizado por meio das seguintes etapas
ou subprocessos: moagem, lavagem, clareamento,
hidrólise ácida e diálise, conforme [2]. Neste
estudo, foi realizado um inventário de ciclo de vida,
considerando o consumo de água, reagentes
químicos, energia e a geração de efluentes líquidos
em cada subprocesso relacionado à extração de
nanocristais de celulose.

Água

L

0,029

3,99

3

128,86

135,88

O valor médio atribuído a cada aspecto foi
obtido com a realização de balanços de massa
desses processos, com cinco repetições. Os
parâmetros considerados nas emissões de efluentes
líquidos foram: DQO (demanda química de
oxigênio), DBO (demanda bioquímica de oxigênio),
nitrito, nitrato, nitrogênio orgânico total, fenol total
e fósforo total.

Analisando os dados da DBO e DQO,
percebe-se que o subprocesso Lavagem foi
responsável pelas maiores cargas (Tabela 1). Em
relação a DBO, tal fato pode ser explicado,
considerando que houve perda de material sólido na
forma de fibra, que passaram durante a filtração, e
de material solubilizado pelos reagentes. Quanto a
DQO, foi devido a grande quantidade de matéria
orgânica e inorgânica, provenientes da fibra, da água
e do reagente utilizado. Avaliando os valores de
DBO, pode-se concluir que 50% do efluente é
biodegradável uma vez que a relação de DQO/DBO
é em torno de 2.
Com relação às emissões de nutrientes,
observou-se que a maior carga de nitrato resultou do
subprocesso Clareamento, que utiliza ácido nítrico
(Tabela 1). Em contrapartida, avaliando os valores
do fósforo e do nitrogênio orgânico total, percebe-se
que a maior carga de fósforo e de nitrogênio foi no
subprocesso lavagem, que retira sujidades e parte da
lignina das fibras. O nitrato, assim como o
nitrogênio orgânico e o fósforo podem levar à
eutrofização de corpos hídricos.
A maior concentração de fenol foi
observada na lavagem (Tabela 1) por que nesta

S aí das para água
DBO*

g

0,004

1,54

0,09

1,23

2,86

DQO**

g

0,0047

2,68

0,75

2,46

5,89

Nitrato

g

0,0003

0,04

0,06

0,02

0,12

Nitrito

g

0,000001

0,001

0,0004

0,0001

0,001

NTK***

g

0,0003

0,02

0,01

0,01

0,04

g

0,0001

0,01

0,001

0,0001

0,01

g

0

0,04

0,001

0,0018

0,04

Fósforo
total
Fenol

Os valores coletados foram inseridos no
software Simapro com o objetivo de gerar o
inventário final de consumos e emissões,
considerando todos os processos em estudo.

Resultados e discussão
A Tabela 1 apresenta o inventário de cada
subprocesso em estudo considerando o consumo de
água, energia e as emissões de nutrientes em meio
líquido. Para produção de 1g de nanocristais, foi
necessário 16,61g de fibra de coco verde, que
representa um rendimento de apenas 18,8%, valor
que pode ser maior quando se considera que essa
fibra possui 38% de celulose [2].
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etapa ocorre a retirada de uma parte da lignina que é
formada por compostos fenólicos, os quais podem
afetar a maioria dos organismos aquáticos pela
toxidez. Apesar de uma carga pequena de fenóis ser
gerada no subprocesso Clareamento, ressalta-se a
possível ocorrência de fenol clorado, que é tóxico,
devido ao uso de clorito de sódio na remoção da
lignina residual
Conclusões
Com base nos dados levantados, pode-se
concluir que os subprocessos mais impactantes ao
meio ambiente são a hidrólise ácida e a lavagem,
considerando os parâmetros consumo de energia,
água e emissões de nutrientes em efluentes líquidos.
Devem-se investigar oportunidades de reuso de
água para redução do consumo, equipamentos mais
eficientes no uso de energia quando do
escalonamento da produção e sistemas de
tratamentos de efluentes com capacidade de tratar
cargas residuais não biodegradáveis.
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Resumo
As crescentes pesquisas desenvolvidas no uso das diferentes fontes de celulose nos leva
a pensar na sustentabilidade ambiental destes produtos. Dentro deste contexto, o
objetivo deste trabalho foi analisar comparativamente o inventário de ciclo de vida de
cada subprocesso que integra o processo de extração de nanocristais de celulose obtidos
a partir da fibra do bagaço da cana-de-açúcar. Os parâmetros inventariados foram:
consumo de água, reagentes químicos, energia e emissões de nutrientes para água. O
subprocesso clareamento é o mais impactante ao meio ambiente.
Palavras-chave: Avaliação do Ciclo de Vida, fibra vegetal.
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além de provocar problemas de estocagem pode
trazer danos ambientais.
Uma alternativa inovadora para utilização e
valoração deste resíduo está na extração dos
nanocristais de celulose. A extração dos nanocristais
é realizada a partir de via química, ou seja, há um
consumo de insumos e geração de resíduos durante
todas as etapas do processo. Para que este processo
tenha um bom desempenho ambiental, se faz
necessário uma avaliação de impactos ainda na
etapa de desenvolvimento da tecnologia. O método

Introdução
Dentro do seu vasto potencial de
aproveitamento, o bagaço da cana-de-açúcar tem
sido utilizado como matéria-prima na produção de
rações de animais, na fabricação de papel, como
material alternativo na construção civil, como meio
adsorvente de contaminantes orgânicos [1].
Entretanto, ainda resta um grande excedente, que
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de avaliação de impactos utilizado neste estudo foi a
Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). A avaliação do
ciclo de vida busca acessar os aspectos e impactos
ambientais de produtos por meio da: compilação de
um inventário de entradas e saídas dos processos
considerados; avaliação dos impactos ambientais
potenciais associados às entradas e saídas, e;
interpretação dos resultados da análise em relação
aos objetivos do estudo [2]. Quando realizada na
etapa de desenvolvimento de inovações, a ACV
possibilita alterações no design de produtos e
processos tecnológicos, que trazem maior eficiência
na utilização dos recursos naturais e menor emissão
de poluentes.
Dentro deste contexto, o objetivo deste
trabalho foi analisar comparativamente o inventário
de ciclo de vida de cada subprocesso que integra o
processo de extração de nanocristais de celulose
obtidos a partir da fibra do bagaço da cana-deaçúcar.

foram inseridos no software Simapro 7.2, que
facilita a integração de inventários em estudos de
ciclo de vida.

Resultados e discussão
A participação de cada subprocesso
referente ao total consumido de energia, água e
emissões de efluentes para água é apresentada na
Figura 1. Observa-se que os subprocessos
Clareamento e Hidrólise/Diálise são os maiores
responsáveis pelo consumo de energia, devido ao
maior tempo de uso dos equipamentos e maior
quantidade de equipamentos utilizados nesses
subprocessos. O subprocesso hidrólise/diálise
também foi maior responsável pelo consumo de
energia e água na obtenção de nanocristais a partir
da casca do coco verde e pluma de algodão,
processos estudados anteriormente [3,4]. Como não
foi observado uso ineficiente dos equipamentos nos
subprocessos, clareamento e hidrólise/diálise para
redução do consumo de energia nessas etapas, devese investigar a aquisição de outros equipamentos
mais eficientes no uso da energia.
O maior consumo de água foi no
subprocesso de Hidrólise/Diálise, devido à grande
quantidade de água utilizada na diálise para
promover o aumento do pH da solução de
nanocristais altamente ácida proveniente da
hidrólise.
Deve-se,
portanto
investigar
a
possibilidade de armazenamento e reuso do efluente
da diálise.

M ateriais e métodos
O processo de extração de nanocristais de
celulose, que utiliza o bagaço da cana-de-açúcar
ocorre em quatro etapas: Moagem, lavagem,
clareamento e hidrólise/diálise. As informações
sobre a metodologia são apresentadas na tabela 1.
Tabela 1: Informações sobre a Metodologia utilizada
Etapas
Moagem
Lavagem
Clareamento

Hidrólise

Reagentes utilizados
Concentração Solução
Nome
(%)
(mL)

Nome

Equipamentos
tempo Temperatura
(min)
(oC)

-

-

-

Moinho

-

-

NaOH

4

100

Agitador

120

ambiente

Agitador/Placa
aquecedora

120

50

Agitador/Placa
aquecedora

45

H2O2

24

100

NaOH

4

100

H2SO4

60

100

'!!"

&!"

?:.,*@

45

A.B.,*@

%!"

C7.+*.@*)9:

Na construção do inventário, foram
realizados cinco balanços de massa de todo o
processo de extração de nanocristais de celulose em
laboratórios
da
Embrapa
Instrumentação
Agropecuária. As emissões desse processo foram
avaliadas considerando os seguintes parâmetros:
DQO (demanda química de oxigênio), DBO
(demanda bioquímica de oxigênio), nitrito, nitrato,
nitrogênio total Kjeldahl (NTK), fósforo total,
furfural e fenóis totais.
Os dados de carga poluente dos processos
de produção dos insumos utilizados na extração de
nanocristais foram obtidos da base de dados suíça
Ecoinvent e são relativos a produção de um grama
de nanocristais em solução. Os dados inventariados

$!"
D-E+=7->*
/F-E.G1-H7->*
#!"

!"
()*+,-. /,0.

123

143 50+60+.7 8-9+.9: 8-9+-9: 8-9+:,;)-: 5=>6:+: 5*):7
<:9.7

Figura 1 ± Contribuição de cada subprocesso para os
consumos e emissões encontrados no inventário de ciclo
de vida.

Em relação à DBO, o subprocesso de
Clareamento foi responsável pela maior carga. Tal
fato pode ser explicado pela possível perda de
material na filtração, ou até mesmo pela lignina
residual e outros compostos dissolvidos no meio.
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Analisando os dados de DQO, percebe-se que o
subprocesso lavagem é responsável pela maior
carga, seguido do subprocesso de clareamento,
podendo ser devido à grande quantidade de matéria
orgânica e inorgânica liberada pela fibra em reação
com meio básico.
Com relação a emissões de nutrientes, o
subprocesso clareamento foi o responsável pelos
maiores valores de emissões de nitrato, nitrogênio e
fósforo. Estes nutrientes são os maiores
responsáveis pela eutrofização de corpos hídricos.
As concentrações de nitrito e fenol foram
maiores no subprocesso de lavagem das fibras. Este
subprocesso retira sujidades, gordura, graxas, ácidos
carboxílicos de cadeia longa e parte da lignina da
fibra. A lignina é formada por compostos fenólicos,
que são tóxicos a maioria de organismos aquáticos.
O furfural só foi detectado na etapa de
hidrólise, com um valor de 15,18 g para a produção
de 1 g de nanocristais de celulose. O furfural pode
ser gerado quando a estrutura lignocelulósica é
desidratada, seja pelo aumento da temperatura, seja
pela utilização de ácidos fortes [5]. Tal composto é
nocivo, podendo ser letal dependendo da
concentração, tanto para a vida animal, quanto para
o metabolismo bacteriano.
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Conclusões
Com base no levantamento de dados, podese concluir que o subprocesso clareamento é o
processo mais impactante ao meio ambiente em
relação aos parâmetros energia, DBO, nitrato,
nitrogênio e fósforo.
O subprocesso de hidrólise/diálise foi o
maior consumidor de água e o único gerador de
furfural. Deve-se investigar a possibilidade de reuso
do efluente desse subprocesso, e a recuperação do
furfural para aplicações mais nobres como a
produção de solventes e resinas sintéticas.
Deve-se investigar possibilidades de
otimização da metodologia utilizada na extração de
nanocristais a partir do bagaço da cana.
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Resumo
As nanofibras de celulose (NFC) são consideradas nanomateriais estratégicos devido à sua estrutura e
propriedades singulares, o que permite que sejam exploradas em diferentes áreas de pesquisa e aplicação. No
entanto, dados relativos à sua toxicidade são escassos. Este trabalho objetivou avaliar a toxicidade pulmonar
in vivo de NFC em modelos murinos de alergia pulmonar experimental, por meio de exposição inalatória,
verificando a indução de resposta alérgica/inflamatória semelhante à asma. Não foram encontradas alterações
histopatológicas no pulmão, aumento do número de células no lavado broncoalveolar e distúrbios
hematológicos, resultados que apontam para baixa toxicidade das NFC.
Palavras-chave: Nanofibras de celulose, Asma pulmonar experimental, Toxicidade respiratória.
aplicação. Na indústria, as NFC também possuem
aplicações múltiplas, com fim de reforço, em
compósitos de matrizes poliméricas biodegradáveis
[11]. Na nanomedicina, as NFC vêm sendo
apontadas por diversos estudos por sua potencial
aplicação em enxertos de peles artificiais, produção
de vasos sanguíneos, suporte para crescimento de
tecidos e na liberação controlada de fármacos [12,
13].
Embora a aplicabilidade desses materiais seja
bastante explorada, dados relativos à sua toxicidade
são escassos. Pouco se conhece acerca dos efeitos
das NFC sobre a saúde humana e o meio ambiente.
A toxicidade pulmonar das NFC deve ser
particularmente explorada, devido à sua facilidade
de acesso a este sistema, bem como para o
aperfeiçoamento e consolidação de suas potenciais
aplicações industriais, sem que haja riscos
ocupacionais.
Neste contexto, faz-se imperiosa a realização de
estudos que elucidem os mecanismos de interação
das NFC com sistemas biológicos, investigando o

Introdução
As nanofibras de celulose (NFC), consideradas
nanomateriais estratégicos devido à sua estrutura
singular, possuem 2 a 20 nm de diâmetro e poucos
micra de comprimento [1,2]. Podem ser obtidas de
várias fontes, tais como tunicina, bactéricas,
madeira, legumes, frutas e algodão [3,4,5,6].
Devido à sua organização estrutural, as NFC
apresentam propriedades mecânicas excepcionais, a
saber: flexibilidade, resistência, grande área de
superfície, baixa densidade (1,6 g/cm-3), além de
possuírem grupos carboxila que facilitam a
funcionalização desses materiais [7, 8]. Além disso,
a utilização da celulose na escala nanométrica é
atrativa, uma vez que as nanofibras são obtidas a
partir de fontes renováveis, biodegradáveis, de
baixo custo [9, 10] e abundantes em países em
desenvolvimento, como o Brasil.
A versatilidade desses materiais permite que
sejam explorados em diferentes áreas de pesquisa e
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seu potencial tóxico, carcinogênico e inflamatório.
Isto posto, este trabalho avaliou a toxicidade
pulmonar in vivo de NFC em modelos murinos de
alergia pulmonar experimental, verificando se eles
induzem resposta alérgica/inflamatória semelhante à
asma. Para tal, foi analisado o lavado
broncoalveolar e realizada a análise histopatoógica
do pulmão, além do esfregaço sanguíneo.

O lavado broncoalveolar (LBA) foi coletado por
PHLR GD LQVHUomR GH XPD VRQGD &3/ 0HGLFDO¶V
São Paulo, SP, Brasil) na traquéia exposta e
lavagem dos pulmões com 1 mL de PBS e foi
analisado em câmara de Neubauer para
determinação do número total de células. As
lâminas de esfregaços sanguíneos foram coradas
com May-Grünwald-Giemsa e analisadas com o
auxílio de microscópio ótico (Olympus Bx51).
Após a obtenção do LBA, a caixa torácica do
animal foi recortada longitudinalmente e o tecido
pulmonar lavado, através de uma perfusão com 10
mL de PBS gelado. Os lobos pulmonares foram
fixados em formaldeído tamponado a 10% por 24
horas, submetidos ao processamento histológico de
rotina e corados pela hematoxilina-eosina (HE). As
amostras foram analisadas em toda a sua extensão
quanto ao grau de inflamação pulmonar, presença de
hiperplasia de células caliciformes, fibrose e
hipertrofia/hiperplasia do músculo liso das vias
aéreas, em microscópio óptico. Após observação,
foram selecionados para captura fotográfica digital,
5 campos de cada lobo pulmonar para análise do
infiltrado inflamatório. Para a análise estatística,
foram utilizadas as médias aritméticas simples
destes 5 campos pulmonares por lâmina.
Na
análise
histopatológica,
as
áreas
peribronquiolares e perivasculares foram avaliadas
de acordo com o grau de infiltrado celular
inflamatório, tendo sido atribuído escores de 0 a 5
para cada campo [14], sendo 0 para ausência de
processo inflamatório e 5 para infiltrado
inflamatório intenso.
Os dados foram analisados estatisticamente
empregando o programa GraphPad Prism 5 usando
o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov,
seguido pelo teste t não pareado para os dados
paramétricos e Mann-Whitney para os dados não
paramétricos. O nível de significância aceito foi de p
< 0,05.

M aterial e métodos
As amostras de NFC, obtidas por hidrólise ácida
empregando-se solução de ácido sulfúrico (H2SO4
60% (v/v), foram produzidas e caracterizadas no
Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o
Agronegócio (LNNA) na sede da Embrapa
Instrumentação Agropecuária em São Carlos (SP).
Os procedimentos experimentais envolvendo
animais foram aprovados pelo Comitê de Ética em
Pesquisa Animal da Universidade Federal de Juiz de
Fora, sob o registro 063/2010.
Os camundongos (fêmeas - BALB/c) com idade
aproximada de 5 semanas, foram divididos em 6
grupos experimentais, cada um com 10 animais:
controle negativo absoluto (não-tratado), controle
negativo relativo (tratado apenas com o veículo das
nanopartículas), controle positivo (induzido à asma
com ovoalbumina) e 3 grupos testes expostos a
nanofibras de celulose (nas concentrações de 1, 2 e
4g/kg de peso do animal).
O grupo controle positivo teve a asma alérgica
experimental
induzida
pela
sensibilização
intraperitoneal com 10 g de ovoalbmina (OVA)
(Grade V, Sigma-Aldrich Corp, EUA) adsorvida em
100mg de hidróxido de alumínio (Sigma-Aldrich
Corp, EUA) em volume total de 160 L por animal
nos dias 0 e 14 do protocolo, seguido pelo desafio
com ovoalbumina nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 do
protocolo, onde os animais eram submetidos à
nebulização com OVA 1% por 20 minutos/dia,
mimetizando a via natural de exposição aos
alérgenos ambientais. Os grupos testes foram
primeiramente sensibilizados com solução de NFC
em tampão PBS, por meio de nebulização durante 1
hora. Quinze dias após esse procedimento, eles
foram desafiados com a mesma solução, sob as
mesmas condições, através de nebulizações
(nevulizador Ultra-Sônico Pulmosonic Star,
Soniclear, Brasil) de 1 hora de duração por 5 dias
consecutivos..
Após término do protocolo (24 horas após a
última nebulização), os animais foram eutanaziados
e coletadas as amostras biológicas para análise.

Resultados e discussão
Os grupos controle negativo absoluto e relativo,
bem como os 3 grupos teste expostos às NFC
apresentaram média 0 (zero), segundo o grau de
inflamação. Já o grupo controle positivo (APE), que
teve a asma induzida com OVA, apresentou 4 como
escore médio nos campos avaliados. Não foram
encontradas nas fotomicrografias do tecido epitelial
de revestimento bronquiolar e no epitélio alveolar
alterações celulares metaplásicas. A produção de
muco foi observada somente no grupo controle
positivo, no qual foi induzida a asma.
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Nos esfregaços sanguíneos não foram
observadas alterações hematológicas nas séries
branca e vermelha.
O número total de células do LBA (Fig. 1) não
foi afetado pela exposição às NFC, permanecendo
próximo aos valores observados nos grupos
controle.
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Conclusões
Os resultados encontrados, embora preliminares,
apontam para a ausência de toxicidade respiratória
das NFC nestas condições experimentais. Novos
estudos deverão ser conduzidos para ratificar este
achado.

14. M. LEE: S. KIM; O.K. KWON; S.R. OH; H.K. LEE;
K. AHN. Int I mmunopharmacol. 2009, 9, 418.
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Resumo
As diversas propriedades das nanopartículas de dióxido de titânio (nano-TiO2) devem ser consideradas na
avaliação da sua ecotoxicidade. Este estudo buscou avaliar os efeitos da co-exposição de peixes ao nanoTiO2 e a radiação ultravioleta a níveis ambientais. Peixes foram expostos durante 96h a 0, 1, 10 ou 100 mg/L
de nano-TiO2, sob duas diferentes condições de iluminação. Ao final do período de exposição foram
analisados os biomarcadores bioquímicos atividade específica de catalase, superóxido dismutase, glutationa
S-transferase, fosfatase ácida, lipoperoxidação e carbonilação de proteínas no fígado dos animais. Nas
condições testadas, não foram observados efeitos tóxicos do nano-TiO2 nos parâmetros avaliados.
Palavras-chave: nano-TiO2, ultravioleta, peixes, biomarcadores, nanoecotoxicologia.
condições ambientais, e poucos estudos até agora
têm considerado isso [3].
Este estudo tem por objetivo obter informações
sobre os potenciais riscos ecotoxicológicos do nanoTiO2 estabelecendo para isso um modelo
experimental de avaliação da sua toxicidade em uma
espécie de peixe nativa, mantida sob diferentes
condições de iluminação.

Introdução
Estudos sobre o potencial risco ecotoxicológico das
nanopartículas de titânio (nano-TiO2) têm sido
publicados, mas os resultados são ainda
inconclusivos. As propriedades dos diversos nanoTiO2 devem ser consideradas para estabelecer
modelos experimentais que permitam avaliar
melhor sua toxicidade. O TiO2 tem importantes
propriedades fotocatalíticas e sua fotoativação
ocorre na faixa de 300-388nm, que corresponde à
faixa do ultravioleta [1].
Em condições naturais, os organismos aquáticos
estão expostos a diversos fatores que não são
incluídos nos bioensaios laboratoriais, como a
radiação solar; composta por luz visível, radiação
ultravioleta e infravermelho [2]. As propriedades
fotocatalíticas do nano-TiO2 podem elevar seus
efeitos tóxicos a organismos aquáticos em

Materiais e métodos
Peixes juvenis (n=8) da espécie pacu caranha
(Piaractus mesopotamicus) foram expostos durante
96h a diferentes concentrações de nano-TiO2 Sigma
Aldrich 25nm 100% anatase (0, 1, 10 e 100 mg/L) e
sob duas diferentes condições de radiação (luz
visível e/ou ultravioleta). As soluções de exposição
foram totalmente renovadas a cada 24h, e foram
preparadas a partir de uma solução de nano-TiO2 em
água (1 g/L), sonicada durante 10 min (150 W/L
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Sonicador Cole Parmer 600 W, amplitude 100%).
Para estabelecimento da radiação ultravioleta (UV)
em laboratório, foram utilizadas quatro lâmpadas
UVA340 Q-Panel. Os animais não foram
alimentados durante o bioensaio, e foram
submetidos a um ciclo claro-escuro de 12h. A
exposição à UV, nos grupos correspondentes,
ocorreu durante o período claro. Medidas da
radiação solar em ambiente externo e em laboratório
foram feitas através do espectroradiômetro Ocean
Optics USB 2000+RAD.
Foram
realizadas
medidas
de
tamanho,
polidispersão (pdi) e potencial zeta (PZ) do nanoTiO2 na água de exposição através do método de
Espalhamento Dinâmico de Luz (Dynamic Light
Scattering/ DLS - Zeta sizer Nano series, Malvern
Instruments).
Ao final do período de exposição, os peixes foram
anestesiados com benzocaína e eutanasiados. Foi
coletado o fígado dos animais para análise dos
biomarcadores bioquímicos: atividade específica de
catalase [4], superóxido dismutase [5], glutationa Stransferase [6], fosfatase ácida [7], concentração de
lipoperóxidos [8] e de proteínas carboniladas [9]. A
concentração protéica nas amostras foi medida
segundo o método de Bradford [10].

exposição ao nano-TiO2 e UV aumentou a
toxicidade em girinos e daphnia [15; 16; 17].

Resultados e discussão
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Conclusões
O nano-TiO2 não provocou toxicidade nem alteração
aguda nos biomarcadores aqui testados em fígado de
Piaractus mesopotamicus. A co-exposição a
radiação ultravioleta em níveis ambientalmente
relevantes não alterou os efeitos do nano-TiO2 aos
parâmetros analisados neste estudo. Outros
biomarcadores e condições experimentais serão
avaliados. Os resultados deste estudo contribuem no
estabelecimento de protocolos de análise
nanoecotoxicológica e na avaliação de risco do
nano-TiO2.
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Resumo
$QDQRWHFQRORJLDpFRQVLGHUDGDXPDIRUPDGHHQJHQKDULDPROHFXODUTXHWHPVLGRDQXQFLDGDFRPRD³QRYD
UHYROXomRWHFQROyJLFD´ Esta tecnologia está permitindo que a indústria possa manipular a matéria em nível
atômico, oferecendo assim possibilidades inigualáveis através da biotecnologia, tecnologia da informação,
agricultura, medicamentos e materiais. As nanopartículas podem ser agrupadas em duas classes:
nanopartículas (NP) orgânicas e inorgânicas. As nanopartículas orgânicas podem incluir as nanopartículas de
carbono (fulerenos), e as nanopartículas inorgânicas incluem as nanopartículas magnéticas, nanopartículas
metálicas (prata e ouro) e as nanopartículas de semicondutores (dióxido de titânio e óxido de zinco). O
presente trabalho tem como objetivo sintetizar nanopartículas de prata para posteriormente serem utilizadas
em testes microbiológicos. As nanopartículas de prata foram sintetizadas no Laboratório Interdisciplinar de
Eletroquímica e Cerâmica (LIEC) pelo método Turkevich. As nanopartículas foram caracterizadas por
espectroscopia de absorção na região UV-Visível (espectrofotômetro Shimadzu MultSpec-1501), no
intervalo de 300-800 nm. Foi possível sintetizar as nanopartículas de prata pelo método Turkevich. A síntese
das nanopartículas de prata foi confirmada por espectroscopia UV-Vis. Posteriormente, estas nanopartículas
serão utilizadas nos testes com microrganismos ( E. coli , Sal monella sp., Staphylococcus aureus e
Enterococcus sp.).
Palavras-chave: nanotecnologia, espectroscopia, absorção.

tecnologia
da
informação,
agricultura,
medicamentos e materiais [2].
A nanotecnologia pode ter aplicações em diversas
áreas, tais como: medicina, cosmetologia, química,
agricultura, materiais, ciências dos alimentos, meio
ambiente, energia, segurança, eletrônica, entre
outras [3].
Devido ao grande potencial que a nanotecnologia
possui em diversas áreas, o mercado mundial é

Introdução
A nanotecnologia é considerada uma forma de
engenharia molecular que tem sido anunciada como
D³QRYDUHYROXomRWHFQROyJLFD´ [1]. Esta tecnologia
está permitindo que a indústria possa manipular a
matéria em nível atômico, oferecendo assim
possibilidades inigualáveis através da biotecnologia,
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estimado em mais de um trilhão de Euros em 20112015 [4]. Os locais que mais investem em
nanotecnologia são: USA, Europa e Japão, vem
investindo cerca de um bilhão de dólares ao ano e
são detentores de cerca da metade dos investimentos
mundiais. No Brasil o governo investiu R$ 140
milhões entre 2001 e 2006 em redes de pesquisa e
projetos na área de nanotecnologia [5].
As nanopartículas podem ser agrupadas em duas
classes: nanopartículas (NP) orgânicas e
inorgânicas. As nanopartículas orgânicas podem
incluir as nanopartículas de carbono (fulerenos), e
as nanopartículas inorgânicas incluem as
nanopartículas magnéticas, nanopartículas metálicas
(prata e ouro) e as nanopartículas de semicondutores
(dióxido de titânio e óxido de zinco) [6].
O presente trabalho tem como objetivo sintetizar
nanopartículas de prata para posteriormente serem
utilizadas em testes microbiológicos.

Fig. 1. O gráfico mostra a banda plasmon de
absorção característica de nanopartículas de prata,
aproximadamente 425 nm.

M ateriais e métodos
As nanopartículas de prata foram sintetizadas no
Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e
Cerâmica (LIEC) pelo método Turkevich [7]
através da redução de nitrato de prata com citrato de
sódio, com adição de amônia após obter a coloração
amarela. Essa mistura foi mantida sob agitação e
temperatura controlada.
As nanopartículas foram caracterizadas por
espectroscopia de absorção na região UV-Visível
(espectrofotômetro Shimadzu MultSpec-1501), no
intervalo de 300-800 nm.

Foi possível sintetizar as nanopartículas de prata
pelo método Turkevich. A síntese das
nanopartículas de prata foi confirmada por
espectroscopia UV-Vis. Posteriormente, estas
nanopartículas serão utilizadas nos testes com
microrganismos ( E. coli , Sal monella sp.,
Staphylococcus aureus e Enterococcus sp.).

Resultados e discussão
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Resumo
Sistemas nanoparticulados como as grafites magnéticas estão despertando interesse por
aperfeiçoarem a liberação controlada diretamente no local desejado. Neste trabalho a
grafite Fluka magnética foi dispersa em água deionizada na presença de surfactante
(CTAB) e esfoliada por rota química obtendo um valor em modulo de potencial zeta
(ZP) maior que 30mV determinado o método mais adequado para aplicações na
medicina veterinária.
Palavras-chave: grafite magnético, dispersão, tamanho de partícula.
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partículas carregadoras de medicamentos reduziriam
ou eliminariam os efeitos colaterais, uma vez que
atuam diretamente nas células desejadas. Uma
alternativa promissora seriam as nanopartículas da
grafite magnética, uma vez que podem ser carreadas
pela membrana com a ajuda de um campo
magnético, alcançando diretamente a célula
infectada. Para esta aplicação, é necessário que as
nanopartículas apresentem magnetização, tamanho
inferior a 100 nm, uniformidade em suas
propriedades físicas e químicas [1], além disso, a

Introdução
A nanociência ou nanotecnologia vem sendo
considerada a ciência do futuro, com inúmeras
aplicações e vasto campo de pesquisa a ser
explorado. O crescente desenvolvimento da
nanotecnologia permite o planejamento de
nanomateriais na medicina para o transporte e
liberação
controlada
de
fármacos,
no
reconhecimento e/ou destruição de células e tecidos
tumorais. Sistemas nanométricos associados às
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extensão dos efeitos adversos da utilização das
nanopartículas em geral, deve ser conhecida. O
objetivo deste trabalho foi a obtenção de uma
suspensão coloidal estável de nanopartícula de
grafite magnética para futuros estudos da toxicidade
[2]. A suspensão coloidal destes materiais em
solução aquosa foi obtida por dois diferentes
métodos. O primeiro método investigou a utilização
de diferentes concentrações de surfactante brometo
de cetil trimetil amônio, enquanto o segundo
método utilizado foi a avaliação da influência da
esfoliação micromecânica de grafite.

Fig. 1. Potencial zeta em pH 7,0 da grafite Fluka
magnética esfoliada por rota química.

Fig. 2. Potencial zeta em pH 7,0 da grafite Fluka
magnética na presença de surfactante CTAB.

Materiais e métodos

A dispersão de grafite não magnética obtida por
meio da esfoliação apresentou um valor negativo de
potencial Zeta comparado com valor obtido para a
dispersão de grafite obtida por meio da utilização de
surfactante, devido ao mesmo em solução aquosa,
apresentar cargas positivas.

Os materiais utilizados foram: Ácido sulfúrico
(SYNTH), Ácido fosfórico (DINÂMICA), Grafite
(FLUKA 50870), Permanganato de potássio
(SYNTH), Peróxido de hidrogênio (SYNTH),
Ácido clorídrico (DINÂMICA), Catecol (ACROS
ORGANICS), Poliestirenosulfonato de Sódio
(ALDRICH), CTAB (brometo de cetil trimetil
amônio), Acetona (QHEMIS) Agitador magnético
(FISATOM), Centrífuga (SORVAL), Ultrassom de
ponteira (BRANSON). A estabilidade da suspensão
coloidal de grafite Fluka magnético em solução
aquosa foi investigada pela técnica de potencial zeta
(Zetasizer-Malnern).

Tamanho de Partícula
Por meio das Figuras 3 e 4 foi possível observar
uma diminuição do tamanho da partícula de grafite
Fluka magnética esfoliada pela rota química
dispersa em água em relação à grafite magnética
dispersa em água por meio da utilização de
surfactante. A grafite sendo constituída por várias
camadas ou planos paralelos de anéis benzênicos
condensados [3], pode ser esfoliada com agitação
mecânica, obtendo-se uma partícula menor com o
desprendimento desses planos.

Resultados e discussão
Potencial Zeta (ZP)
O valor do potencial Zeta (ZP) da grafite permite a
caracterização desta partícula determinando o
diâmetro hidrodinâmico, além de fornecer
informações sobre a estabilidade da suspensão em
água. Na Figura 1 e 2 foi possível observar um valor
em módulo de potencial Zeta maior que 30 mV em
pH 7,0 para as grafites magnéticas. A determinação
deste valor é importante para a estabilidade físicoquímica das soluções, uma vez que forças
repulsivas evitam possíveis agregações.
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Fig. 3. Tamanho de partícula da grafite Fluka
magnética obtida por esfoliação e dispersa em água.
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Fig. 4. Tamanho de partícula da grafite Fluka
magnética dispersa em água na presença de
surfactante.

Conclusões
Foi possível observar que no método de dispersão
com CTAB o valor absoluto do ZP aumentou com o
aumento da concentração de surfactante, resultando
em um comportamento dependente da concentração
do surfactante. O método de esfoliação
micromecânica é mais adequado que o outro, pois
não utiliza surfactante, o qual pode ser tóxico para
as células.
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Resumo:
A utilização de fertilizante nas lavouras brasileiras tem se intensificado a cada ano. Os fertilizantes
fosfatados são os mais utilizados nas lavouras devido às perdas por imobilização do fosfato pelas argilas e
outros elementos químicos constituintes dos solos. Este estudo está sendo feito no intuito de se obter uma
melhor compreensão das características físicas e químicas dos fertilizantes fosfatados comerciais e os
primeiros resultados mostraram que o SSF possui em sua composição duas fases majoritárias, o sulfato de
cálcio (gesso) e o fosfato de cálcio hidratado, a análise termogravimétrica mostrou que a quantidade de água
de hidratação é grande e a fissisorção de nitrogênio mostrou que os grânulos do fertilizante não possuem
poros que possam facilitar sua dissolução no solo.
Palavras-chave: fertilizante, super fosfato simples, SSF, apatita.
solos e, principalmente devido à sua forte interação
com o solo, especialmente em solos argilosos ou que
contenham concentrações elevadas de ferro (Fe),
alumínio (Al) e Manganês (Mn), levando à sua
imobilização. Para melhorar a eficiência da
fertilização nesses tipos de solos é necessária a
utilização de fertilizantes granulados que possuem
uma liberação mais lenta, para que a planta possa
competir com o solo pelo fósforo [5,6 e 7]. As fontes
de fósforo mais utilizadas para fertilização do solo
são provenientes da matéria orgânica e rochas
fosfáticas naturais, no entanto estas possuem
liberação mais lenta que as fontes industrializadas,
obtidas a partir das naturais tais como o super
fosfato simples (SSF), super fosfato triplo (STF),
fosfato monoamônico (MAP) e fosfato diamônico de
liberação rápida, porém mais caros. [5 e 6].
Uma alternativa para aumentar a
solubilidade dos fosfatos naturais é a diminuição do
tamanho das partículas, melhorando assim sua
solubilidade.

Introdução
A agricultura moderna tem se caracterizado
pelo uso intensivo da terra com utilização de altas
doses de agrotóxicos e fertilizantes. Os avanços
tecnológicos devido às pesquisas agronômicas
fizeram com que as propriedades aumentassem suas
produções, principalmente pelo uso dos fertilizantes
que além de aumentar a produção também
contribuem evitando que novas áreas sejam
desmatadas para serem utilizadas na produção de
alimento[1 e 2]. O aumento da produtividade está
diretamente ligado a esse aumento na fertilização do
solo[3]. Em 2010, foram comercializados no Brasil
mais de 24,5 milhões de toneladas de fertilizantes
[4]
. Dentre os três macronutrientes principais,
nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), o fósforo
é o menos exigido pelas plantas, em contrapartida é
o nutriente que mais limita a produção e o mais
utilizado em adubações no Brasil. Essa situação é
resultante da carência generalizada de fósforo nos
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Sendo assim o objetivo desse estudo foi
caracterizar fertilizantes comerciais para entender
melhor sua composição química e futuramente sua
dinâmica de solubilidade.

Materiais e métodos
De uma amostra de um fertilizante
granulado super fosfato simples (SSF) comercial,
foram feitas as seguintes caracterizações:
difratometria de raios X (DRX), análise
termogravimétrica (TGA), microscopia eletrônica
de varredura (MEV) com análise química por
espectroscopia de energia dispersiva de raios X
(EDS) e fissisorção de nitrogênio com isoterma de
BET.

Resultados e discussão
A Figura 1 ilustra a microscopia do granulo
do fertilizante (SSF), observa-se muitas estruturas
com formato de placas lamelares, típicas do gesso.
Ainda na Figura 1, estão apresentados os mapas da
distribuição química dos principais elementos
constituintes do SSF, além de outros em menores
quantidades, identificados no espectro.
Sabe-se que o fertilizante SSF é fabricado a
partir da reação da rocha fosfática natural,
geralmente uma apatita, com ácido sulfúrico (20 a
45%), após sua dissolução, neutraliza-se a solução
com cal virgem. É de se esperar que os precipitados
sejam principalmente sulfatos, fosfatos, e podem
existir alguns óxidos de outros metais constituintes
da rocha natural.
Analisando o difratograma de raios X
apresentado na Figura 2 e consultando as fichas
cristalográficas, foi possível identificar três fases
majoritárias: o gesso que é o sulfato de cálcio
hidratado e anidro (CaSO4.xH2O) além do
hidrogeno
fosfato
de
cálcio
hidratado
(Ca(H2PO4)2.2H2O). Outras fases minoritárias
destes elementos ou mesmo de outros elementos
encontrados não foram possíveis de serem
identificados com precisão, pois os picos de
difração de menor intensidade podem estar sendo
mascarados pelas fases majoritárias.
A análise termogravimétrica feita com o
fertilizante moído apresentada na Figura 3, mostra
vários eventos de perda de massa tais como, perda
de umidade e perda do agente aglutinante para a
formação dos grânulos do fertilizante até cerca de
150oC e um evento importante iniciado aos 700oC
que vai até 1000oC (limite do equipamento) que é
característico de perda de água de hidratação dos
compostos constituintes.

Figura 1: MEV e EDS do granulo do fertilizante SSF.
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Figura 2: Difratograma de raios X do fertilizante SSF.

fertilizante não possuem poros o que deve dificultar
a solubilidade dos compostos constituintes.
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Figura 3: Termogravimetria do Fertilizante SSF.

Os resultados de fissisorção de nitrogênio
do fertilizante mostraram que praticamente não
existem poros nos grânulos, pois sua área ficou em
torno de 0,01m2/g, ou seja, são grânulos rígidos que
por não dar acesso à água através dos poros pode
dificultar a solubilidade dos compostos fosfatados
constituintes do SSF.
Outros estudos ainda estão em andamento
para melhor compreensão das características físicas
e químicas deste tipo de fertilizante, além de ensaios
de toxicidade in vitro.

Conclusões
Este estudo inicial mostrou que o
fertilizante super fosfato simples é formado
majoritariamente por gesso proveniente da sua
fabricação e uma segunda fase identificada foi um
tipo fosfato, esta fase em fertilizantes comerciais é
responsável entre 15 a 25% de sua composição.
Outro fato que vale destacar é que os grânulos do
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Resumo

Este trabalho tem como objetivo principal realizar avaliações do potencial genotóxico das nanofibras de
celulose, utilizando como modelo células em divisões mitóticas de Allium cepa a fim de encontrar possíveis
efeitos genotóxicos. A utilização do ensaio de aberrações cromossômicas de Allium cepa a fim de encontrar
possíveis efeitos genotóxicos (alterações no material genético), é feito utilizando-se culturas rápidas de
células vegetais, onde são necessárias sementes de Allium cepa. Como resultado espera-se que com a
realização do teste haja possibilidade de avaliar as nanofibras celulósicas garantindo a segurança na
utilização das mesmas.
Palavras-chave: genotoxicidade, nanofibras celulósicas e Allium cepa.
O surgimento de propostas para a utilização
destes materiais requer investigações da sua
toxicidade, considerando a sua segurança em termos
de ambiente e seres vivos, assim como as possíveis
modificações das técnicas de produção que podem
reduzir qualquer toxicidade, se presente. É possível
que a utilização destes materiais no sector da saúde
poderia melhorar a biocompatibilidade, o que é
requerido pelas agências reguladoras [5]. O objetivo
dos estudos nanotoxicologico é garantir a aplicação
segura dos nanomateriais, aumentando assim a sua
aceitação e minimizar eventuais problemas futuros
que possam ser associados à sua utilização em larga
escala.
Como resultado, a toxicidade dos materiais
também
podem
variar
[6].
Análises
nanotecnológicas deve permitir a identificação dos
métodos de produção requeridos para produzir
nanoestruturas (tais como nanofibras de celulose)
que possuem características optimizadas em termos
de minimização de toxicidade. No entanto, a

Introdução
Há um interesse considerável na exploração
comercial de materiais derivados da celulose, uma
vez que é tanto renovável e abundante. Nanofibras
de celulose, também conhecidas como bigodes,
cristalitos, ou cristais de celulose, são os domínios
cristalinos de fibras celulósicas que podem ser
isoladas utilizando hidrólise ácida. A terminologia
utilizada para descrever estas fibras escala
nanométrica está relacionada com a sua
características físicas, em termos de rigidez,
comprimento, espessura [1]. Apesar de atualmente
estes materiais têm limitado as aplicações
industriais, devido a dificuldades relacionadas com
a sua alta higroscopicidade, tendência a se
aglomerar e interação com outros materiais pobres,
whiskers de celulose tem uma variedade de
aplicações potenciais futuros. Eles podem ser
usados em aplicações médicas, bem como no
agronegócio [2,3,4].
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principal dificuldade em relação ao potencial
toxicológico de nanomateriais resulta do fato de que
é impossível generalizar, uma vez que diferentes
nanomateriais exibir distintos perfis toxicológicos
[7,8]. No caso de nanofibras, o desafio surge da sua
tendência para se aglomerarem, e o seu
comportamento higroscópico, o que dificulta a
manipulação e análise, e exige o desenvolvimento
de novas formas de avaliação.
A viabilidade celular e aparecimento de
apoptose não são as principais dificuldades na
medida em que o material genético é em causa. A
apoptose é uma solução que utiliza a célula quando
não é possível para reparar os danos. No entanto,
sabe-se que uma alteração na expressão do gene,
bem como alterações na sinalização celular, pode
levar a danos irreversíveis e multiplicação de
células não regulada, com a formação do tumor, a
longo prazo. Pequenas perturbações iniciais,
portanto, pode levar a sérias conseqüências futuras.
O objetivo deste estudo foi investigar a
genotoxicidade de nanofibras de celulose derivados
de branco, marrom, rubi, e de algodão verde e
curauá. Uma vez que esses materiais apresentam um
considerável potencial para uso em aplicações de
saúde e ambiental, a informação relevante para a
sua segurança foi obtida com o Allium cepa ensaio
de aberração cromossômica.

serão mantidas até o momento da análise em
microscópio.
Para análise das irregularidades celulares,
foram confeccionadas de 3 a 5 lâminas de cada
concentração, sendo utilizado para a leitura apenas 3
(triplicata). Em cada uma das lâminas foram
analisadas,
aproximadamente,
500
células,
totalizando 1500 células por tratamento de
exposição ás nanofibras celulósicas.
Para a preparação das lâminas, a região
meristemática foi sobreposta por uma lamínula e
esmagada cuidadosamente em uma gota de carmim
acético a 2%. O material pronto foi conservado á
uma temperatura de aproximadamente 4ºC onde
serão mantidas até o momento da análise em
microscópio.

Resultados e discussão
No presente trabalho, o ensaio de Allium cepa
foi realizada colocando as raízes germinadas em
contato com os diferentes tipos de nanofibras
durante 24 horas, em concentrações de nanofibras
de 0,01, 0,1, e 1%. Após o tratamento, as lâminas
foram preparadas, e contagens foram feitas dos
números de células em divisão (prófase, metafase,
anafase e telófase), bem como os números de células
danificadas (Fig.2). Os resultados dos testes de
Allium cepa foram utilizados para calcular o índice
mitótico (IM= número de células em divisão/ total
de células), o índice mitótico relativa (IMR= índice
mitótico/ índice mitotico do negativo), e do arranjo
de aberração cromossómica (IALT= número de
células com alteração/ total de células).

M ateriais e métodos
Para análise de genotoxidade das nanofibras
celulósicas foi realizado a citogenética de sementes
de Allium cepa , que mede e classifica as alterações
cromossômicas ocorridas por exposição, indicando
maior ou menor toxidade das diferentes
concentrações, baseadas nas alterações de
concentrações.

Os resultados mostraram que não houve
alteração significativa índice mitótico. Uma forma
de avaliar a citotoxicidade é por análise de
alterações no valor do índice mitótico [8], onde uma
redução do valor abaixo de 20%, em relação a um
controle, poderia indicar um efeito potencialmente
letal sobre o organismo [11]. Aqui, foi observado
que o efeito tóxico foi, portanto, maior em
concentrações mais baixas de fibra, com as
alterações nos valores de índice de mitose de 3040%, em relação ao controlo, indicando uma
interferência
negativo
em
relação
ao
desenvolvimento celular.

Os testes foram realizados colocando-se as
sementes para germinar em água ultrapura. Após
período de germinação as raízes foram colocadas
em exposição ás diferentes tipos de nanofibras por
12, 24 ou 48 horas, posteriormente as raízes foram
fixadas com fixador Carnoy (álcool etílico e ácido
acético, na proporção de 3:1). Após fixação as
raízes devem ser lavadas por três vezes em água
destilada e após este procedimento foram
submetidas á uma hidrólise ácida (HCl) em banho
Maria a 60ºC por 9 minutos, seguida de lavagens
com água destilada. Após este tratamento as raízes
foram coradas com reativo de Schiff no escuro por 2
horas. . Na montagem da lâmina foi utilizada a
técnica de esmagamento utilizando-se uma gota de
Carmim Acético. O material pronto foi conservado
á uma temperatura de aproximadamente 4ºC onde

A utilização das nanofibras de algodão branco e
verde provocou alterações significativas, em relação
ao controle, em todas as concentrações (0,01, 0,1 e
1%), enquanto que no caso de as nanofibras curauá,
alterações só foram observados em concentrações de
0,1 e 1% . Para as nanofibras de algodão marrom,
houve apenas uma diferença significativa na maior
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concentração testada. Uma descoberta importante
foi a de que o algodão branco, algodão verde, e
nanofibras curauá produzido os maiores valores de
índice de aberrações cromossómicas nas
concentrações mais baixas de fibra, suportando a
noção de que a formação de agregados em
concentrações mais elevadas reduziu a superfície de
contato, bem como o grau de interação com Allium
cepa as células, resultando em menores alterações
celulares.(Fig.1)
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Por conseguinte, é importante a considerar o
ambiente em que as nanofibras será utilizado, uma
vez que em alguns agregados aplicações de fibra
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Resumo
O desenvolvimento de produtos que contêm nanofibras oferece uma alternativa promissora para a utilização
de produtos agrícolas. No entanto, o surgimento de novos produtos nanotecnológicos exige que os seus
riscos para a saúde humana e ao ambiente seja avaliada. Neste trabalho os autores mostram a análise de
genotoxicidade de nanofibras de celulose utilizando citogenética. A genotoxicidade foi observada usando
nanofibras de algodão marrom e curauá. Este trabalho demonstra o potencial genotóxico de nanofibras de
celulose e a necessidade de novos estudos para obter informações para o uso futuro desses materiais.
Palavras-chave: Nanofibras de celulose, Genotoxicidade.
Publicações relacionadas
(Caso este trabalho tenha sido previamente publicado em artigos científicos ou em trabalhos de congressos,
simpósios, etc., citar a referencia completa neste espaço.)
Os materiais nanoestroturados funcionam como
carregadores de substâncias ativas e apresentam
estabilidade física e biológica [3] sendo as
nanofibras uma importante classe desses materiais
nanoestroturados, são geralmente fibras com
diâmetros inferiores a 100 nm [4].
Pessoas podem estar expostas a nanomateriais de
diversas formas, uma vez que, vários produtos no
mercado
possuem
nanopartículas.
Estas
nanoestruturas podem entrar no organismo por seis
vias: intravenosa, derme, subcutânea, respiratória,
intraperitoneal e oral, a absorção se inicia quando as
nanopartículas interagem com os componentes
biológicos, podendo ser distribuídos em diferentes
tecidos, alterando suas estruturas ou mesmo
podendo ser metabolizados, entrando nas células por
tempo desconhecido até serem secretadas [5].

Introdução
A nanotecnologia é a ciência que usa materiais em
escala nanométrica (na ordem de uma a cem
nanômetros), e incluí o desenvolvimento de

materiais ou componentes e está associada a
diversas áreas (como a medicina, eletrônica,
ciência da computação, física, química, biologia
e engenharia dos materiais), podendo assim ser
usado desde produtos eletrônicos até fármacos.
Os nanomateriais podem ser classificados em
categorias de acordo com a sua estrutura ou
propriedades, estas características são: metais,
polímeros, cerâmicas, semicondutores e compósitos
[1], porém, alguns autores usam uma classificação
mais abrangente como metais e ligas metálicas,
materiais inorgânicos, materiais orgânicos e
materiais biológicos [2].
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Devido ao tamanho das partículas estas podem
atravessar facilmente a membrana celular e ficarem
próximas do núcleo ou mesmo atravessar a
membrana nuclear, podendo interagir com proteínas
ou o DNA. Estudos de analises em
nanogenotoxicologia mostraram que nanopartículas
de diferentes fontes de materiais (metais, oxido
metais, fibras entre outras) podem gerar danos no
DNA [6]. Apesar de vários estudos ainda não se
sabe os mecanismos de ação entre as nanopartículas
e o sistema biológico, quando estas interagem em
nível molecular [7].

(1:3). As laminas foram montadas pingando-se o
material em laminas previamente limpas seguida de
coloração com GIEMSA 6% por 20 minutos. As
análises foram realizadas usando um microscópio
óptico, com uma média de 1000 células contadas
por ensaio.

Resultados e discussão
As análises citogenéticas mostraram que houve
uma redução geral entre nos valores dos índices
mitóticos usando todos os tipos de nanofibras
(Fig.1), embora as alterações não foram
estatisticamente significativas, indicando que as
nanofibras não induziram angústia celular.

Materiais e métodos
As células para a realização do projeto foram
obtidas através de doação realizada pelo laboratório
de biomembranas da Universidade de CampinasUnicamp e encontram-se em manutenção no
laboratório de Biotecnologia da Uniso.
O teste realizado utilizou as células BALB-C 3T3
(fibroblastos) de ratos, com ciclo de divisão de
aproximadamente 14h, crescidas em meio de cultura
D-MEM, suplementado com 10% de soro bovino
fetal, mantido em estufa a 37º.C. Esta cultura sofre
repicagens para a sua manutenção, sendo que cada
cultura celular pode passar por em média 20
repicagens.

Fig.1: gráfico com os resultados dos indices
mitóticos (IM).
A nanofibra Curauá foi a que apresentou o menor
indice mitótico (IM).

Conclusões
Pode-se observar que houve uma diminuição do
número celular de todas as culturas expostas às
nanofibras testadas, não afetando drasticamente o
ciclo celular, sendo a Curauá a que foi obtido o
menor índice mitótico. Podendo ser concluído que a
nanofibra Curauá é genotóxica às células animais
utilizadas.

As células em cultivo foram transferidas para
placas de 6, 12 ou 24 poços, conforme o teste
realizado, foram mantidas por 24h após
plaqueamento e posteriormente receberam os
tratamentos por 1h, 6h e 24h. Pós tratamento foi
feito a tripsinização rápida para que as células
percam a aderência.

Para o uso futuro das nanofibras de celulose requer
primeiramente uma melhor compreensão de seus
efeitos incluindo os possíveis impactos ambientais
quando usado em aplicações do agronegócio e para
a saúde humana.

Teste Citogenético
Para analise citogenética as células foram
plaqueadas e após a aderência as células foram
tratadas com as nanofibras de celulose por 24 horas.
Seguidamente as culturas foram lavadas com PBS e
um novo meio de cultura foi colocado e adicionado
100µL de colchicina a cada poço, após 4 horas as
culturas
foram
tripsinizadas,
seguida
de
hipotonização com KCL 0,0075M por 30 minutos.
Ao final da hipotonização as células foram
centrifugadas, o sobrenadante foi descartado e as
células foram fixadas com ácido acético e metanol
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Resumo
A nanotecnologia cresce a cada dia em suas inovações e aplicações em diversas áreas do
conhecimento. Porém para que um nanomaterial seja seguro para ser utilizado é preciso
passar por testes de toxicidade para avaliar a sua segurança perante os organismos. Para
este trabalho foi utilizado ensaio de citotoxicidade (MTT) em quatro tipos de nanofibras:
algodão marrom, algodão branco, algodão rubi e algodão verde. Os ensaios realizados
mostraram que o teste de MTT não é uma técnica adequada para análises de nanofibras,
sendo necessária a utilização de outros tipos de ensaios.
Palavras-chave: Nanofibras, MTT, Citotoxidade
sobre como estes riscos podem ser identificados,
avaliados e controlados [2] [3].
Uma maneira de eliminar a necessidade de
animais para teste de toxicidade são os testes in vitro
sendo de grande relevância para a pesquisa e
desenvolvimento. Modelos in vitro com culturas
celulares, além de serem utilizados para avaliação
de potencial de risco, são usados para estudar
mecanismos de ação de drogas, tendo assim, um
grande impacto sobre farmacologia e medicina. Os
métodos que empregam a cultura celular e consta a
viabilidade dessas células com o uso de diferentes
corantes vitais como o vermelho neutro e é um dos
parâmetros mais comentados na literatura. Nesses
ensaios pode se utilizar tanto células humanas como
animais, de diferentes órgãos ou tecidos, as quais
podem se originar de tecidos ou células que venham
a ser atingidas por substâncias quando testados in
vivo. Métodos in vitro apresentam vantagens quanto
ao in vivo como, por exemplo, pode-se limitar o
número de variáveis experimentais, obterem dados
significativos com mais facilidade, em muitas vezes
o período de tempo que se utiliza para fazer os testes
é mais curto e obtêm o mesmo resultado de
citotoxicidade que significa causa de efeitos tóxicos
a nível celular, como inibição enzimática, alteração

Introdução
Nanoestruturas possuem diversas áreas e
aplicações. Embora existam avanços de grande
importância da nanotecnologia, também surge a
preocupação com seu potencial efeito ao ambiente
[1] [2].
Ao mudar a dimensão de um elemento, mudase também sua estrutura, assim, um material
nanoestruturado pode ter diferente comportamento
de quanto em macroescala e devido às dimensões
dos nanomateriais, que podem penetrar no corpo
humano e se sedimentar em órgãos, trazendo
malefícios ao organismo [1], como por exemplo, as
nanopartículas atravessar as membranas celulares e
interagir com as suas organelas, sendo esta
interação relativamente desconhecida. Em testes
feitos com animais mostraram que nanopartículas
podem penetrar nos tecidos, cair na corrente
sanguínea e assim se move pelo corpo causando
danos bioquímicos resultando na produção de
espécies reativas de oxigênio, que podem levar a
lesões celulares de diversos níveis. O contato com
as nanoestruturas podem acontecer de várias
maneiras desde sua fabricação até seu uso com
produto. Hoje se tem conhecimento relativo para
sugerir que alguns nanomateriais possam apresentar
riscos novos e incomuns, mas há pouca informação
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na permeabilidade da membrana celular, morte
entre outros[1].
O teste MTT (redução do tetrazólio) foi
desenvolvido para avaliar a viabilidade celular
checando a ação de uma enzima mitocondrial, a
succinato desidrogenase. É um teste colorimétrico,
que utiliza o brometo de 3-[4,5-dimetiltiazol-2il]2,5- difeniltetrazólio (MTT), no qual a substância
MTT é reduzida apenas por mitocôndrias viáveis.
Essa redução da substância que possui uma
coloração amarelada a azul de formazana, acontece
somente com as células viáveis, assim sendo sua
densidade diretamente proporcional ao número de
células presentes [4].

Na nanofibra de algodão branco os resultados
mostraram um aumento da viabilidade celular
conforme o aumento da concentração do tratamento,
entretanto a partir da concentração de 2,5% pode se
verificar uma diminuição da viabilidade celular e
consequente citotoxicidade nas concentrações de
4,00% e 4,5%. Embora o esperado fosse uma menor
viabilidade no tratamento 4,5%, não foi o ocorrido,
sendo a concentração 4% a que apresentou maior
citotoxidade (Fig 2).

Materiais e métodos
Inicialmente foi preparada uma placa de
cultura de células com 96 poços para cada nanofibra
testada, esta foi deixada em estufa a 37˚C por 2
dias. Então as nanofibras foram colocadas em
contato com a placa por 24 horas. Após este tempo
foi retirada as nanofibras dos poços e preparada
uma solução de 5mg/ml de MTT (3-(4, 5dimethylthiazolyl-2)-2,
5-diphenyltetrazolium
bromide) que foi distribuída na placa de cultura,
sendo 100 µ l da solução de MTT por poço. Foram
utilizadas aproximadamente 106 células/poço. A
placa foi mantida por 3 horas na estufa de CO2 a
37°C e em seguida foi adicionado 100 µl de etanol
por poço para a fixação. A leitura foi realizada
utilizando-se o equipamento de leitura de ELISA
leitura à 570nm.

Figura 2 - Resultados do teste de MTT após tratamento
de 24 horas com nanofibras de algodão branco

A partir do resultado obtido nas duas análises
sugere que as nanofibras levam a um aumento da
proliferação celular, que parece ser crescente até a
concentração próxima a 2,5% quando ocorre uma
queda brusca na viabilidade.
Pode-se pensar que as nanofibras estimulam a
proliferação celular, porém um aumento tão intenso
causou-nos estranheza e a desconfiança de que o
material estivesse mascarando o teste, uma vez que
as nanofibras apresentam grande aderência,
comprometendo assim o resultado do teste
realizado.
A diminuição da viabilidade celular em
concentrações maiores poderia ser explicada pelo
fato destas aderirem umas nas outras, formando
aglomerados maiores que são mais facilmente
retirados das placas quando se aspira ao meio para a
colocação do MTT.
Devido a estas dúvidas foram realizados novos
testes com nanofibras de Algodão Rubi e Algodão
Verde, onde se resolveu em parte do experimento
testar apenas as nanofibras sem as células. Os
resultados deste teste com tratamento com alguns
poços sem conter células mostrou o mesmo padrão
das analises anteriores com as nanofibras de
Algodão Rubi (Figura 3), onde se observa uma
crescente viabilidade celular até a concentração de
1,5% seguida de queda na viabilidade células. Os
resultados da nanofibra de algodão verde mostraram
um padrão um pouco diferenciado do restante,
apresentando inicialmente uma ligeira queda na

Resultados e discussão
Os resultados iniciais de viabilidade celular
para a nanofibras de algodão marrom mostraram
que com o aumento da concentração, também
ocorreu um aumento da viabilidade celular, porém
nas concentrações a partir de 4 e 4,5% apresentaram
uma queda da viabilidade celular (Figura 1).

Figura 1 - Resultados do teste de MTT após tratamento
de 24 horas com nanofibras de algodão marrom.
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viabilidade celular seguido de aumento na
viabilidade chegando ao valor máximo na
concentração de 2,5% seguida de uma queda
(Figura 4).
Com relação aos poços sem células e apenas
com nanofibras pode-se observar uma viabilidade
celular próximo a 91% para algodão Rubi (Figura 3)
e 100% para algodão verde (Figura 4), o que nos
leva a certeza de interferência das nanofibras nos
resultados.

Figura 5 - Resultados do teste de MTT após tratamento
de 24 horas com nanofibras de algodão marrom
considerando-se o erro.

Figura 6 - Resultados do teste de MTT após tratamento
de 24 horas com nanofibras de algodão branco
considerando-se o erro.

Figura 3 - Resultados do teste de MTT após tratamento
de 24 horas com nanofibras de algodão rubi.

Figura 4 - Resultados do teste de MTT após tratamento
de 24 horas com nanofibras de algodão verde.

Figura 7 - Resultados do teste de MTT após tratamento
de 24 horas com nanofibras de algodão rubi
considerando-se o erro.

A partir dos resultados que indicaram
viabilidade celular onde não existiam células
resolveu-se realizar o ajuste dos dados apenas para
uma conferencia superficial, pois a concentração de
nanofibras utilizada nesta verificação na placa sem
células foi de 0,5%.
Os resultados considerando-se o erro das
nanofibras foram calculados (T=valor de leitura –
valor da leitura nano+meio) e são mostradas nas
figuras 5, 6, 7 e 8.

Figura 8 - Resultados do teste de MTT após tratamento
de 24 horas com nanofibras de algodão verde
considerando-se o erro.

Estes resultados não são considerados os ideais,
uma vez que, os poços sem células foram testados
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apenas na concentração 0,5%, sendo o ideal a
realização de testes que considerassem todas as
concentrações testadas.

Conclusões
Os dados mostrados neste trabalho refletem
que o teste de MTT não é uma técnica adequada
para analises de nanofibras, sendo necessária talvez
a reformulação da técnica para garantir a não
ocorrência de interferência das nanofibras na leitura
final.
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Resumo
O estudo e desenvolvimento de novas plataformas para crescimento celular são de
extrema importância para o avanço da medicina regenerativa, garantindo e promovendo
a saúde e bem estar da população. Diversos estudos indicam que o tipo de material
empregado bem como a topografia da matriz de crescimento afeta a adesão das células o
que influência na morfologia, proliferação e viabilidade celular. Neste trabalho será
avaliado o crescimento de células-tronco mesenquimais em membranas
nanoestruturadas de poli(ácido lático) produzidas por fiação por sopro em solução.
Palavras-chave: células-tronco, nanofibras, poli(ácido lático), medicina regenerativa

e engenharia de materiais com as ciências da vida
para o desenvolvimento de substitutos biológicos
capazes de restaurar, manter ou melhorar a função
de um tecido ou órgão.
Os biopolímeros e polímeros sintéticos a partir de
recursos renováveis são considerados a base para o
desenvolvimento sustentável e eco-eficiente dos
materiais plásticos. Como exemplo de um polímero
pioneiro em mercados emergentes de plásticos
biodegradáveis temos o poli(ácido lático) (PLA) que
é um poliéster alifático, biocompatível e
biodegradável [4] que pode ser obtido por
fermentação bacteriana de glicose extraída do milho
[5].
Por fim, a técnica de Solution Blow Spinning, ou
fiação por sopro em solução, foi recentemente
desenvolvida por Medeiros e colaboradores em
2009 [6], a partir da combinação de elementos das
técnicas para produção de não tecidos de
eletrofiação e meltblowing. Essa técnica usa uma
matriz de fiação composta por canais concêntricos

Introdução
Lesões em tecidos ou órgãos são um dos problemas
mais freqüentes enfrentados pela medicina.
Atualmente as opções terapêuticas (aloenxerto,
xenoenxerto, autoenxerto e implante de dispositivos
biomédicos) têm ampliado a qualidade de vida da
população [1]. No entanto estas opções estão
associadas a claras limitações incluindo viabilidade
de doadores, infecção, baixa integração com o
hospedeiro e potencial rejeição do implante. Assim,
a medicina regenerativa foi desenvolvida com o
objetivo de superar tais limitações e de encontrar
terapias revolucionárias capazes de sanar as lesões
do tecido, através do reparo ou criação de tecidos ou
órgãos visando a restauração das funções
prejudicadas [2].
O termo engenharia de tecidos tornou-se parte da
linguagem acadêmica em 1993, quando Langer &
Vacanti [3], a definiu como um campo
interdisciplinar que integra os princípios da ciência
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com geometria otimizada que permite a produção de
nanofibras de polímeros de modo análogo à
eletrofiação. Dentre as suas vantagens estão a não
necessidade de uso de campo elétrico, baixo custo e
a alta taxa de produtividade, cerca de, pelo menos,
100 vezes mais rápida que na eletrofiação.

M ateriais e métodos
Neste trabalho, foram preparadas membranas
nanoestruturadas a partir de uma solução contendo
6% m/v de PLA e 6% m/v da blenda PLA/PEG
90/10 (m/m) em clorofórmio: acetona 3:1 (v/v) pelo
método SBS a fim de se investigar a viabilidade de
crescimento de células-tronco mesenquimais neste
tipo de estruturada. As membranas nanoestruturadas
foram cortadas em pedaços circulares, esterilizadas
através de radiação ultravioleta por 30 minutos e
fixadas em placas tratadas de poliestireno de
cultura. Foram adicionados 1,5 mL de meio de
cultura nas placas por 30 minutos antes da
semeadura das células. Então, as células-tronco
mesenquimais foram semeadas nas placas com e
sem as diversas membranas nanoestruturadas
(controle), em uma mesma densidade por placa.
As membranas obtidas foram caracterizadas por
microscopia eletrônica de varredura (MEV). A
adesão das células-tronco mesenquimais nas
membranas poliméricas nanoestruturadas foi
investigada por coloração de hematoxilina e eosina
no intervalo de 48 horas seguida da obtenção de
imagens por um microscópio ótico.

(a)

(b)
Figura 1. Imagens obtidas por MEV de nanofibras
de (a) PLA e (b) PLA/PEG

Resultados e discussão
Temos na Fig. 1 as imagens obtidas através de
microscopia eletrônica de varredura para nanofibras
de PLA puro e da blenda PLA/PEG. Nota-se um
aumento no diâmetro das fibras de PLA devido à
adição de PEG à solução. Esse fenômeno já foi
constatado pelo grupo em trabalhos anteriores
envolvendo a fabricação de nanofibras de blendas
poliméricas [7]. Através da análise estatística de
diâmetros tem-se que as fibras de PLA puro e da
blenda PLA/PEG apresentaram diâmetro médio de
525 nm e 1000 nm, respectivamente. Essa variação
no diâmetro com a adição de um novo polímero à
solução de PLA pode ser associada ao aumento da
viscosidade das soluções resultante das interações
atrativas entre estes polímeros.
Na Fig. 2 está ilustrado o crescimento de célulastronco mesenquimais em diferentes matrizes.

Figura 2. Imagens obtidas por microscopia ótica de
células-tronco mesenquimais sob diferentes matrizes
de crescimento:(a) controle, (b) PLA e (c) PLA/PEG
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Inicialmente experimentos de crescimento de
células-tronco mesenquimais bovinas foram
realizados em placas de cultura de poliestireno
como um controle positivo. Na Fig. 2a nota-se que
conforme o esperado, as células cresceram de
forma bidimensional ao longo da superficie da placa
de cultivo. Em seguida as células foram semeadas
na superficie das membranas nanoestruturadas.
Pode-se constatar que as células se encontram
dispostas tridimensionalmente na aderidas nas
membranas nanoestruturadas de PLA e PLA/PEG
devido a presença de vários focos nas imagens Fig.
2b e 2c.
Atualmente este projeto busca através de várias
técnicas de caracterização tanto de materiais como
de células obter correlações entre as propriedades
das membranas nanoestruturadas e a resposta
celular.
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Conclusões
Os resultados apresentados confirmam a adesão de
células-tronco mesenquimais na superfície de
membranas poliméricas nanoestruturadas de PLA e
PLA/PEG obtidas pela técnica de fiação por sopro
em solução. O crescimento celular foi indicado
através de ensaios microscopia eletrônica de
varredura e ótica. Assim, a tecnologia de fiação por
sopro em solução pode ser apropriadamente
empregada para a fabricação de matrizes
tridimensionais porosas para o crescimento de
células de interesse médico-veterinário.
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Resumo
A Nanotecnologia oferece a perspectiva de grandes avanços que permitirão melhorar a
qualidade de vida e preservar o meio ambiente e os nano-produtos agrícolas ganham
espaço com as descobertas de novas aplicações, muitas das quais já disponíveis no
mercado. Este projeto visa desenvolver indicadores para avaliação dos impactos
ambientais e sociais das nano-cápsulas e nano-partículas utilizadas na agricultura. Estes
serão futuramente validados através de consultas a especialistas de áreas correlatas à
Nanotecnologia na Agricultura e utilizados no software Impactos NanoAgri.
Palavras-chave: Nanotecnologia na agricultura, avaliação de impactos, impactos ambientais,
impactos sociais, metodologia de avaliação.
Desta forma, faz-se necessária uma abordagem
multifacetada e multidisciplinar para que seja
possível levantar indicadores relevantes para avaliar
a segurança dos nano-produtos agrícolas, dada a
complexidade, abrangência e provável persistência
desta
tecnologia
no
mercado.

Introdução
A Nanotecnologia tem potencial para solucionar
limitações agro-ambientais com o advento de
insumos agrícolas modificados em nano-escala
como fertilizantes químicos, nano-pesticidas,
aumento dos nutrientes e resistência à estresses
ambientais e microorganismos [1] e também para
revolucionar o sistema alimentar global, pois as
aplicações desta área são utilizadas em todas as
fases
da
produção
de
alimentos
[2].
Historicamente, não há motivos para assumir que as
nanotecnologias serão diferentes de outras
inovações industriais cujos riscos potenciais
demandam atenção independentemente dos
benefícios que a tecnologia trará [3, 4]. Com mais
de 1.300 produtos nanotecnológicos disponíveis no
mercado [5] pode-se supor que a exposição às nanopartículas seja crítica e o ambiente já sofre os
impactos deste uso, apesar da dificuldade de prevêlos.

M ateriais e métodos
Após o levantamento e revisão da literatura, foram
desenvolvidos indicadores ambientais e sociais
segundos as diretrizes de Schomaker [6]. Em seu
estudo, mostra que os indicadores são
necessariamente: claros, sem ambiguidades e
relacionados especificamente ao sistema estudado;
mensuráveis: para que possam ser comparados a
outros sistemas ou ao mesmo sistema em outras
circunstâncias; executáveis: alguns indicadores
necessitam de grande aporte de recursos para serem
monitorados, então deve-se preferir informações de
fácil acesso; relevantes: devem retratar um aspecto

E mbrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, 16 a 18 de abril de 2012
489

VI Workshop da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

importante, essencial e crítico do sistema; sensíveis
à mudança temporal; passíveis de padronização:
deve basear-se em uma norma, um procedimento
único, bem definido e estável no tempo; terem um
limiar ou valor de referência: permitir a comparação
e a interpretação do resultado. Complementando
esta definição, os indicadores também tem a
necessidade de possuírem gradação de intensidade e
serem rastreáveis [7].
Os indicadores foram divididos em dimensões e
critérios para melhor organização e são
apresentadas
justificativas
para
seu
uso.

E feitos
na flora
em
contato
com
nanoproduto

Resultados e discussão
Desenvolveu-se 21 indicadores de impacto
divididos em duas dimensões: ³Ambiental´ (11
indicadores) e ³Cenário Tecnológico H 6RFLDO´ (10
indicadores). A elaboração foi feita com base nos
dados levantados pela revisão de literatura
científica.

A valiação
da
toxicidade
in vitro do
nanomaterial

[14]

[16]

2. Dimensão: Cenário Tecnológico e Social
Indicador

C ritério

Ref.

1. Teste com resultado
positivo para citotoxicidade
do nano-produto

[8]

2. Teste com resultado
positivo para genotoxicidade
do nano-produto

[4]

3. Teste positivo para
toxicidade in vivo do nanomaterial

[8]

4. Teste positivo para
C aracterísti biodisponibilidade do nanoproduto
cas
cinéticas do 5. Geração de dióxido de
nanocarbono maior que 30%
produto
(Teste de bio-degradação do
nano-produto)
A lteração
na microfauna do
solo em
contato
com
nanoproduto

[13]

11. Geração de resíduos
químicos ou metais pesados
[10]
na produção do nano-material.

1. Dimensão Ambiental
C ritério

8. Teste com resultado
positivo para fitotoxicidade
em mudas de plantas em
contato com o nano-produto
(inibição do crescimento e/ou
alongamento das raízes)
9. Presença de NPs nas folhas
e raízes de plantas em contato
com o nano-produto
(absorção, translocação e
acumulação de nanopartículas)
10. Alterações benéficas em
plantas em contato com o
nano-produto (estímulo da
germinação da semente e/ou
do crescimento vegetal)

Indicador
12. Classe social beneficiada
com o nano-produto.

13. Existência de
componentes
reconhecidamente tóxicos no
nano-produto ou em sua
Influência
produção.
nas
condições
14. Diferença de 25% na
de trabalho concentração de nanopartículas no ambiente de
trabalho (entre a 1ª e 2ª
medição).
15. Porcentagem da
população que desconhece a
Nanotecnologia (Percepção
pública da Nanotecnologia)
16. Investimento
governamental em Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) na
área de Nanociência e
Nanotecnologia no Brasil.
17. Número de empresas de
nano-produtos agrícolas
brasileiras.
18. Existência de acordos
Regulamen- internacionais visando o uso
adequado de nanotecnologias
tação.
agrícolas

[9]

[10]

6. Alteração na biomassa dos
microorganismos do solo após [11]
tratamento com nano-produto
7. Alteração na atividade
enzimática dos
[12]
microorganismos do solo após
tratamento com nano-produto
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Conclusões
É preciso evitar que os impactos de produtos
nanotecnológicos agrícolas não sejam bem
analisados e gerenciados. Há alto nível de incerteza
devido à falta de maiores pesquisas na área e não é
possível definir uma solução única e óbvia, pois tais
problemas estão constantemente se redefinindo e
evoluindo.
Desta forma, procurou-se levantar os indicadores
mais eficientes em definir o sistema em estudo para
que estes sejam submetidos futuramente a um painel
de especialistas e, assim, validá-los e consolidá-los,
agregando conhecimentos específicos.
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Resumo
Filmes com nanopartículas de prata têm sido utilizados no desenvolvimento de novos produtos recebendo
atenção por sua ação antimicrobiana. Objetivou-se neste estudo obter e caracterizar filmes de polietileno de
baixa densidade (PEBD) com nanopartículas de prata sendo estes caracterizados através das técnicas de
difratogramas de raio X (DRX) e análises térmicas de termogavimetria (TG) e calorimetria exploratória
diferencial (DSC). Os resultados mostraram que a adição de nanopartículas não alterou a estrutura dos filmes
e em apenas duas amostras foi possível detectar nanopartículas de prata nas condições utilizadas.
Palavras-chave: Filmes, polietileno de baixa densidade, nanopartícula, prata.

nanopartículas de prata para posterior uso como
embalagem de alimentos.

Introdução
A nanotecnologia tem sido aplicada em produtos
desenvolvidos pelo Agronegócio brasileiro, a fim de
aumentar a competitividade e sustentabilidade. Para
alcançar esse objetivo, a Rede Agronano vem
desenvolvendo projetos transdisciplinares para
agregar novas metodologias e ferramentas de
nanotecnologia. Filmes nanoestruturados de
diferentes materiais têm recebido atenção entre
tecnologias modernas para o desenvolvimento de
novos produtos por permitirem o controle de
propriedades em nível molecular [1]. A adição de
partículas nanométricas em polímeros pode
apresentar um incremento em propriedades físicas e
de engenharia, principalmente quando comparados
com polímeros puros ou compósitos convencionais
[2]
. Nanopartículas de prata apresentam propriedades
físicas, químicas e biológicas muito interessantes,
apresentando também ação antimicrobiana [3].
Assim muitos estudos utilizando nanopartículas de
prata são aplicados em processos biológicos [4].
Objetivou-se neste trabalho, obter e caracterizar
filmes de polietileno de baixa densidade com

M ateriais e métodos
Concentrados
de
aditivos
(masterbatches)
confeccionados em polietileno de baixa densidade
(PEBD) aditivados com nanopartículas de prata
fornecidos pelas empresas #1 e #2 foram misturados
a PEBD puro (Quattor®), nas proporções de
100%:0% e 50%:50%, respectivamente. Para o
processamento das formulações, foi utilizado um
misturador interno HAAKE PolyLab OS RheoDrive 4 conectado a um reômetro de torque,
com temperatura de 160°C, velocidade de rotação
de 50rpm e tempo de mistura de 5min. As misturas
obtidas foram moldadas por prensagem hidráulica
com placas de aquecimento e controle de
temperatura. O material permaneceu sem pressão
durante 2min e em seguida foi aplicada uma força
de 2ton durante 30s e após 4 ton por 30s. Os filmes
obtidos foram caracterizados por difração de raios X
(DRX), utilizando um difratômetro da Shimadzu
XRD-6000 com radiação Cu KD, empregando-se 30
kV e 30 mA, uma velocidade de 2°C/min e ș
variando de 3 a 90°. As análises térmicas estudadas
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foram termogravimetria (TG) e
Calorimetria
exploratória diferencial (DSC). Foi realizado ensaio
de TG utilizando um equipamento da TA
Instruments com o módulo TGA500 com 10mg ±
0,20mg de amostra, atmosfera de nitrogênio de
60mL min-1, razão de aquecimento de 10°C,
intervalo de temperatura de 10°C a 800°C e um
porta amostra de platina. Para a análise de DSC
foram realizadas em um calorímetro da TA
Instruments (modelo DSC Q-100), amostra com
massa de ± 6mg, porta amostra de alumínio e entre
10°C a 200°C sob razão de aquecimento de
10°C/min e vazão de nitrogênio de 60mL/min.
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Na Fig. 1 estão apresentados os difratogramas
obtidos por DRX dos polímeros de PEBD puro e
suas misturas com os masterbatches obtidos das
empresas. De acordo com a literatura [1-2], o
polietileno apresenta dois principais picos, que são
característicos
da
fase
ortorrômbica
em
aproximadamente ș    H ș  
(200), respectivamente. Pela análise das Figuras 1ac, pode-se observar que as reflexões para esses dois
planos para o filme de PEBD puro (Figura 1a)
foram mantidas nos filmes produzidos com mistura
de materiais (Figuras 1b e c). Para todos os casos
das Figuras 1a-c, a estrutura do PEBD foi
determinada como ortorrômbica de acordo com a
ficha JCPDS (Internacional Center for Diffraction
Data) número 53-1859. Na figura 1b, é possível
notar que mesmo a mistura de 50% não sofreu
alteração estrutural em longa distância no retículo
cristalino, pois há a sobreposição dos gráficos,
indicando a permanência do PEBD ortorrômbico.
Nesta figura não foi possível verificar a presença
das nanopartículas de prata, devido à concentração
das mesmas estar em um limite inferior à detecção
do equipamento. Pela análise da Figura 1c, pode se
observar, que assim como para a Figura 1b, não
houve alteração nos picos referentes ao PEBD
ortorrômbico. As demais reflexões observadas na
Figura 1c indicam a presença das nanopartículas de
prata, confirmando a presença das mesmas no filme
de PEBD obtido. Além disso, é possível verificar a
presença da fase TiO2 rutilo, que foi empregada
como suporte para as nanopartículas de prata, a fim

'"

("

)"

*"

R

,
<

< >0:3
 ?2/@.2A



-./0.123430,56.237,89:7;

z





!""+
,

<

)-+

8=





z



z

&"+

!"

#"

$"

%"

&"

'"

("

)"

#Tq

F ig. 1. Difratogramas dos filmes produzidos a partir de
masterbachs comerciais: (a) PEBD, (b) #1 + PEBD na
proporção 50%/50% e 100%/0 e (c) #2 + PEBD na
proporção 50%/50% e 100%/0.

A Fig. 2 mostra as curvas termogravimétricas
(TG/DTG) para as amostras dos diferentes
materiais. Ao observar a associação das curvas TG
DTG, evidenciam-se sutis variações na temperatura
máxima de degradação que gira em torno de 463°C.
Pode-se observar também, que os filmes analisados
apresentam estabilidade térmica semelhantes, com
temperatura de início de degradação em torno de
435°C, em atmosfera de nitrogênio. Os resíduos
obtidos após a análise encontram-se entre 1,7 e
6,5% para as amostras, exceto pela amostra #2
100%, cujo resíduo compreende em 13,43%. A
maior quantidade de resíduo obtido nas blendas de
#2, quando comparado com as amostras de #1,
deve-se provavelmente, a maior concentração de
prata administrada nos pellets fornecidos pela
empresa. Esses resultados concordam com os
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obtidos por DRX (Figuras 1b-c), em que é possível
verificar a presença de prata nos filmes de PEBD da
#2, não sendo possível está observação para os
filmes da #1.

observou-se valores distintos entre as diferentes
amostras. Este fato deve-se a diferença de
composição entre os materiais que as compõe.

Conclusões

*
"!!

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir
que o método empregado mostrou-se eficiente para
a obtenção dos filmes de PEBD com nanopartículas
de prata. Uma vez que, por intermédio das técnicas
empregadas não foram verificadas alterações
estruturais significativas na matriz de interesse
(PEBD).

*?#

!(#&'

*?"
*?"*&!@

)!

*;<=>

*

#!

*

%!

"!!

!

*

*;<=>
*?#
*?"
*?#*&!@
*?"*&!@

!"#$%&'
+,*+- ." */,012."3*/456+7*89:73

FCGGC*@

*?#*&!@

'!

#!!

$!!

%!!

&!!

'!!

(!!

Agradecimentos

)!!

-A,BA9CDE9C*12

!

"!!

#!!

$!!

%!!

&!!

'!!

(!!

)!!

CNPq, CAPES/NanoBiotec, FINEP, EMBRAPA.

-A,BA9CDE9C*/123

F ig. 2. Curvas TG/DTG das amostras analisadas: (a)
DTG e (b) TG.
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A Tabela 1 mostra os dados de variação de entalpia
total, ponto de fusão e temperatura Onset dos
materiais testados. O pico de fusão 105°C
encontrado correspondente ao PEBD puro difere
dos valores encontrados na literatura que se
encontra em torno de 112°C. As blendas #2 100% e
#2 50% apresentam curva de fusão bimodal, devido
a heterogeneidade de cristalitos presentes, com
picos de fusão a 110°C e 120°C e 102°C e 118°C,
respectivamente. #2 100% possui temperatura Onset
consideravelmente maior quando comparado com as
outras amostras. Fato, que pode ser associado ao
efeito de maior concentração de nanopartículas
nesta amostra, retardando o início da degradação
(fusão) do filme. Os resultados provam que a
incorporação das nanopartículas de prata não
alterou a estrutura da matriz utilizada uma vez que
os pontos de fusão das amostras são semelhantes.
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Y")C")?&9/.4$()Y6;"()#'.N4/8.3&34)L85&3-&$)34)<2'5&)
?/288&()>I!I")
Y") Y-'&/2() E6;") AD4848() #'.N4/8.3&34) T434/&$) 32)
<&/&'V()>II["))

)
)

T abela 1: Resultados das análises de DSC.

ǻ+t

Ponto de F usão

O nset

(J/g)

(°C)

(°C)

PEBD

105,7

102,81

96,32

#2

125,4

110,42

120,98

117,56

#2 50%

116,6

102,13

118,78

82,99

#1

127,1

105,24

98,23

#1 50%

108,2

103,77

96,81

Ao analisar a variação de entalpia de fusão, que
correspondente à área do pico endotérmico,
E mbrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, 16 a 18 de abril de 2012
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+@BM<:B!0BNOB><>:<3!6EF! !

!

+I9>B!C<!*PQB3!C!

!
!
,<AENB!
!
#9/*!/&'%':\,!'(&*9*./'!'!)*/,<,:,1+'!]!5,K/^'&*!T$('S/,9IZ'.,/*S!_2*!(*&$+/*!'!'=':+'UV,!<*!+$('S/,9!
+.9/&2`<'!*!,&1'.+a'<'!S,$!%'9*!*$!<'<,9!/bS.+S,9!<,!(&,c*/,!*!<'!'(:+S'UV,!<'9!.'.,/*S.,:,1+'94!(,<*.<,!
9*&!*$(&*1'<'!'./*9!,2!'(d9!'!92'!2/+:+a'UV,!,2!:+%*&'UV,!.,!$*+,!'$%+*./*7!-!K*&&'$*./'!b!S,$(,9/'!<*!
+.<+S'<,&*94!S,$(,.*./*9!*!K'/,&*9!<*!(,.<*&'UV,!(&d(&+,9!*!<*<+S'<,9!('&'!2$'!'.W:+9*!<*!(&,<2/,9!,2!
(&,c*/,9! .'.,/*S.,:d1+S,97! e! )b/,<,! K2.S+,.'! S,$,! 2$! .,&/*'<,&! ('&'! '! '=':+'UV,4! '(,./'.<,! ,9!
+.<+S'<,&*9!_2*!<*=*$!9*&!'.':+9'<,9!*!,9!S,$(,.*./*9!_2*!(,<*$!/*&!':12$'!+$(,&/f.S+'!.'!'=':+'UV,4!
<*99*!$,<,4!S,./&+%2+!('&'!<+$+.2+UV,!<'!92%c*/+=+<'<*!.'!'=':+'UV,!<'9!.'.,/*S.,:,1+'9!<*!$,<,!1*&':7!
!
6':'=&'9IS\'=*L!Z'.,/*S.,:,1+'4!T.<+S'<,&*9!<*!T$('S/,4!)b/,<,!<*!-=':+'UV,!<*!T$('S/,9!

+ERI;S9PT<A!@<I9S;B>9C9A!
#)6;#5-! 8;-5Tg#T;-! h#! 6#5ijT5-! -k;e6#Ejl;T-I! #)8;-6-7! 4! 0'12'&+3.'! [! 564! m'/+'!
;*1+.'!#='&+9/,!<*!0*929I!n+/a9S\Ao7!1BU:V9@<!)NO9S:BA7!29>B:<SK!8;!.p!6T!""FGDIB7!B"@H7!@"!P*=7!B@@GO!
>"!)'+7!B@""7!;*=+9/'!<,!T.9/+/2/,!Z'S+,.':!<'!6&,(&+*<'<*!T.<29/&+':7!

!
<,! .'.,(&,<2/,4! <*./&*! ,2/&,9N! +$(:+S'! /'$%b$!

)>:@BCEPQB!
!
-! S,$(&**.9V,! <*! 9+/2'Uq*9! (,/*.S+':$*./*! <*!
&+9S,! b! S'<'! =*a! $'+9! $2:/+K'S*/'<'! *4! <*9'K+'! ,9!
'=':+'<,&*9! <*! &+9S,! '! *9S,:\*&*$! '9! (&+,&+<'<*9!
*./&*! '! $2:/+(:+S+<'<*! <*! K'/,&*9! <*! &+9S,!
S,./&+%2+./*97!-:12.9!$,<*:,9!K,&'$!(&,(,9/,9!('&'!
'=':+'&! ,9! .'.,(&,<2/,97! -! +.=*9/+1'UV,! 9,%&*! ,!
*9/'%*:*S+$*./,!<*!*9/&'/b1+'9!'<*_2'<'9!<*!/*9/*!<*!
*S,/,Q+S+<'<*! *! $b/,<,9! ('&'! '9! .'.,('&/`S2:'9!
<*=*$! S*./&'&I9*! *99*.S+':$*./*! 9,%&*! '! <*K+.+UV,!
<*!S*.W&+,9!<*!*Q(,9+UV,!&*':+9/'9!<,!(+,&!S'9,!('&'!
'9!.'.,('&/`S2:'9!.,!$*+,! '$%+*./*!*4!*$!9*12+<'4!
/*9/'&! '! /,Q+S+<'<*! <'9! .'.,('&/`S2:'9! 9,%! *99*9!
S*.W&+,9!r"s7!-!(&+,&+a'UV,!<*!':12$'9!(&,(&+*<'<*9!
_2*! <*=*$! 9*&! '.':+9'<'9! MS,$,! 9,:2%+:+<'<*4!

*9/'%+:+<'<*4! <*1&'<'UV,4! W&*'! 92(*&K+S+':! K+.':!

"!

.'! .*S*99+<'<*! <*! '/&+%2+&! $b/,<,9! <+9(,.`=*+9! *!
'<*_2'<,9! ('&'! $*<+&! *9/'9! (&,(&+*<'<*97!
T.K*:+a$*./*! +99,! .*$! 9*$(&*! b! (,99`=*:4! 2$!
*Q*$(:,! <'! S'&t.S+'! <*! $b/,<,9! _2*! *Q+9/*! .*9/'!
W&*'4!b!<*!2$!S&+/b&+,!!('&'!$*<+&!<+&*/'$*./*!'!W&*'!
92(*&K+S+':! K+.':! <,! .'.,(&,<2/,! *$! 2$'!
<+9(*&9V,! '_2,9'7! j$! *Q*$(:,! &*:*='./*! b! ,! ':/,!
&+9S,! <*! (&,<2a+&! &*92:/'<,9! S,$! =+*9*9! S,$! '9!
<+K*&*./*9! /bS.+S'9! <*! <*! '.W:+9*! <'9! (&,(&+*<'<*94!
S'&'S/*&`9/+S'9! ,2! *K*+/,9! '<=*&9,9! <'! 2/+:+a'UV,! ,2!
:+%*&'UV,! <*! .'.,('&/`S2:'97! -! '=':+'UV,! <,!
(,/*.S+':! +$('S/,! %+,:d1+S,! <,9! .'.,$'/*&+'+9! 9*!
/,&.,2! <*! 1&'.<*! +$(,&/f.S+'! .,9! 3:/+$,9! '.,94!
9*.<,! _2*! ,! &W(+<,! &+/$,! <*! <*9*.=,:=+$*./,! <'!
.'.,/*S.,:,1+'! .V,! K,+! 'S,$('.\'<,! (,&! 2$'!
+.=*9/+1'UV,!S,$(:*/'!<*!92'!9*12&'.U'7!-9!$*9$'9!
(&,(&+*<'<*9! _2*! /,&.'$! '9! .'.,('&/`S2:'9!
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%)1)$40/! (2)! &$0'1&! (2*&'56,#&! &! (2)! )+%)!
'&)%#7#8)8&/! %)19:1! )(! %0'$)1! ),&((67&#(! )! +0,)#(!
)$%&'#0'1&$%&! #$),&((67&#(! &1! (#(%&1)(! 7#70(/! ,01!
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$)$01&8#,#$)!&!$)$0(&=2')$-)>!
!

"#$%&'#'(!%!)*$+,+(!
!
?! #8&$%#5#,)-@0! 8&! #$8#,)80'&(! 8&! #1*),%0!
*0%&$,#)+! 8)(! $)$0%&,$0+0=#)(! 50#! 9)(&)8)! &1! 21!
+&7)$%)1&$%0! 8)! +#%&')%2')! &(*&,#)+#A)8)/! 0$8&! 0!
50,0!50#!'&2$#'!)(!#$50'1)-.&(!1)#(!'&+&7)$%&(!B%&#(!
)0!*B9+#,0!&1!=&')+!&!)0(!,#&$%#(%)(!&!%01)80'&(!8&!
8&,#(@0! 8)! &(5&')! *B9+#,)>!C1)! ,&$%&$)! 8&!
#$8#,)80'&(! 50')1! (&+&,#0$)80(/! ,+)((#5#,)80(! &1!
32)%'0!8#1&$(.&(D!)E!F#1&$(@0!?19#&$%)+!&!G)B8&H!
9E! F#1&$(@0! G0,#)+/! I)*),#%)-@0! &! J%#,)H! ,E!
F#1&$(@0! K,0$L1#,)! &! M0+6%#,)! &/! 8E! F#1&$(@0!
I)*),#%)-@0! &! I#<$,#)/! N&,$0+0=#)! &! O$07)-@0>!?!
5#1! 8&! 7)+#8)'! 0(! #$8#,)80'&(/! &+&(! 50')1!
0'=)$#A)80(! ,010! 32&(%.&(! 8&! ),0'80! ,01! 0!
50'1)%0! 80! P:%080! F&+*4#! 8&! I0$(2+%)! )!
K(*&,#)+#(%)(>!!
N08)! &(%)! #$50'1)-@0! &(%Q! 0'=)$#A)8)! &1!
21! 1:%080!32&!*&'1#%&!)!)7)+#)-@0!,)(0R)R,)(0!8&!
),0'80! ,01! %'<(! 5&'')1&$%)(D! STE! *+)$#+4)(! *)')! )!
'&)+#A)-@0! 8)! U?7)+#)-@0! 8&! G&=2')$-)V/! )%')7:(! 8)!
50'12+)-@0!80!W$8#,&!8&!G&=2')$-)H!S"E!M+)$#+4)!8&!
#$8#,)80'&(! *)')! )! ,01*#+)-@0! 80! X67&+! 8&!
F&(&1*&$40!80(!O$8#,)80'&(/!8&5#$#80!*&+0!UW$8#,&!
8&!P)=$#%28&V>!Y#$)+1&$%&/!)!,019#$)-@0!8&!)190(!
0(! W$8#,&(! SG&=2')$-)ZP)=$#%28&E! *0((#9#+#%)! )!
50'12+)-@0! 80! '&(2+%)80! $)! S[E! P)%'#A! 8&! O1*),%0!
32&!:!,0$(%'268)!*&+0!UW$8#,&!8&!O1*),%0!\&')+V>!]!
P:%080! O1*),%0(RX)$0%&,! 52$,#0$)! ,010! 21!
$0'%&)80'! *)')! )! )7)+#)-@0/! )*0$%)$80! 0(!
#$8#,)80'&(! 32&! 8&7&1! (&'! )$)+#()80(! &! 0(!
,01*0$&$%&(!32&!*08&1!%&'!)+=21)!#1*0'%^$,#)!$)!
)7)+#)-@0/! 8&((&! 1080/! &((&! 1:%080! ,0$%'#92#! *)')!
8#1#$2#-@0! 8)! (29_&%#7#8)8&! $)! )7)+#)-@0! 8)(!
$)$0%&,$0+0=#)(!8&!1080!=&')+>!!
]!8#5&'&$,#)+!8&(%&!1:%080!:!)!*0((#9#+#8)8&!
8&! #$,+2#'! #$8#,)80'&(! &(*&,65#,0(! *)')! )!
$)$0%&,$0+0=#)!&1!32&(%@0>!X&(()!)7)+#)-@0!,)(0R)R
,)(0! 0(! 5)%0'&(! 8&! 108&')-@0! &! 0(! 6$8#,&(! (@0!
*)')1&%'#A)80(! *)')! *&'1#%#'! 21)! )7)+#)-@0!
,0$5#Q7&+>! I0$,+2#$80/! &(%&! 1:%080! *08&! (&'! 1)#(!
5),#+1&$%&! &1*'&=)80! *&+)! 2%#+#A)-@0! 80! G05%`)'&!
O1*),%0(RX)$0%&,/! $0! 32)+! 0(! ,Q+,2+0(! (@0!
)2%01)%#A)80(! &! 0(! '&(2+%)80(! )*'&(&$%)80(! $0!
50'1)%0!8)!P)%'#A!8&!O1*),%0/!='Q5#,0(/!%)9&+)(!&!8&!
21!'&+)%a'#0!8&(,'#%#70>!
!
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-%(./$#,+(!%!,'(0.((1+!
!
]! 09_&%#70! 8&(%&! 1:%080! :! ,0$(#8&')'! )!
)7)+#)-@0! 80(! #$8#,)80'&(! 8&$%'0! 8&! ,)8)! 8#1&$(@0!
*0((67&+/! (&1! *'#7#+&=#)'! 32)+32&'! #$8#,)80'>!F&(%)!
50'1)/! 0! bP:%080! O1*),%0(! X)$0%&,c! *'&7<! )!
*)')1&%'#A)-@0! 80(! *&(0(/! 1)(! $@0! *'#0'#A)!
8#1&$(.&(>! X0! ,)(0! 8&! 21)! )7)+#)-@0! &dR*0(%/! )!
*+)$#+4)! 8&! #$8#,)80'&(! 8&7&! (&'! ,01*+&%)1&$%&!
)7)+#)8)/! &$32)$%0! 32&! $0! ,)(0! 8&! 21)! )7)+#)-@0!
&dR)$%&! 8)! $)$0%&,$0+0=#)/! )*&$)(! )+=2$(!
#$8#,)80'&(! *0%&$,#)#(! 8&7&1! (&'! )$)+#()80(>!
2/#3'/4#(! 5#&#! 0+)5'/#&! #! 67#/'#81+! ,%!
9%:.&#38#! ,+! ;#3+5&+,.$+<! ?! P&%080+0=#)!
O1*),%0(RX)$0%&,! *'0*.&! 32&! )! )7)+#)-@0! 8&! 21!
$)$0*'082%0!(&_)!,01*0(%)!*0'!#$50'1)-.&(!09%#8)(!
)%')7:(! 8&! &$()#0(! 8&! +)90')%a'#0! 02! ,01! 9)(&! $)!
+#%&')%2')!&(*&,#)+#A)8)D!#E!8)80(e%&(%&(!8&!(&=2')$-)!
8)(! 1)%:'#)(R*'#1)(H! ##E! %&(%&(! 8&! &(%)9#+#8)8&! 80!
$070! *'082%0H! ###E! %&(%&(! 8&! &(%)9#+#8)8&! 80! $070!
'&,2'(0H! #7E! )7)+#)-@0! 8)(! )*+#,)-.&(! )='0$L1#,)(H!
7E! %&(%&(! 8&! #$0,2#8)8&! 80! $070! *'082%0!
S5)'1),<2%#,0(! 02! ,0(1:%#,0(EH! 7#E! %&(%&(! 8&!
(&=2')$-)! )+#1&$%)'! S&32#7)+<$,#)! (29(%)$,#)+EH! 7##E!
#$='&8#&$%&(!$@0R%ad#,0(>!!
2/#3'/4#(! 5#&#! 0+)5'/#&! +(! =3,'0#,+&%(! ;>7%/! ,%!
?%(%)5%34+! ,+! =)5#0$+<! @3,'0%! ,%! "#:3'$.,%<!
]! (&=2$80! #$(%'21&$%0! ,0$(#(%&! 8&! *+)$#+4)(! *':R
50'1)%)8)(! 32&! 0'=)$#A)1! 0(! *)'^1&%'0(! 02!
#$8#,)80'&(!8&!),0'80!,01!0!50,0!8&!(2)!8#1&$(@0!&!
*&'1#%&! 32&! 0(! 2(2Q'#0(! *'&&$,4)1! 0(! 7)+0'&(!
'&+),#0$)80(! ,01! 0! $67&+! 8&! #1*0'%^$,#)! 02!
1)=$#%28&! 80! #1*),%0! 02! 8)$0(! *0%&$,#)#(! 80(!
#$8#,)80'&(>!
"#$&'A! ,%! =)5#0$+! 0+3($&.>,#! 5%/+! BC#/+&! ,%!
=)5#0$+!D%&#/E<!?!%&',&#')!5&'')1&$%)!50'$&,&!21)!
&(%'2%2')! *)')! 09(&'7)'! 0! #1*),%0! *0%&$,#)+! &! )!
)7)+#)-@0! 8)! (&=2')$-)! 80! $)$0*'082%0/! $)! )$Q+#(&!
&dR)$%&>!X)! )7)+#)-@0! &dR*0(%/! 2%#+#A)R(&! 0! W$8#,&!
?7)+#)-@0!8&!G&=2')$-)!&!%080(!0(!#$8#,)80'&(!*)')!
0! &(%)9&+&,#1&$%0! 80! W$8#,&! 8&! P)=$#%28&>!K((&(!
6$8#,&(! (@0! ,'2A)80(! *)')! 10(%')'! )! 50'1)! 5#$)+! 80!
'&(2+%)80D!)!)$Q+#(&!&1!50'1)%0!8&!1)%'#A!SY#=>!TE>!
?!P)%'#A!:!,0$(%'268)!,01!80#(!&#d0(/!0$8&!$0!&#d0R
d! &(%@0! )(! ,)%&=0'#)(! 80! W$8#,&! 8&! P)=$#%28&!
S8&(&1*&$40! 80(! #$8#,)80'&(E! &! $0! &#d0! f! &(%@0! )(!
,)%&=0'#)(! 80! W$8#,&! 8&! ?7)+#)-@0! 8&! G&=2')$-)!
SN&(%&! 8&! G&=2')$-)/! I)'),%&'#A)-@0! &! 8&(%#$0! 8&!
'&(6820(/! I)'),%&'#A)-@0! &! ?7)+#)-@0! N0d#,0+a=#,)(!
80! $)$0*'082%0/! I)'),%&'6(%#,)(! 80! $)$0*'082%0/!
M&',&*-@0! 8&! g#(,0E>!O((0! :! #$8#,)80! $)! 1)%'#A!
ch)+0'!\&')+!80!O1*),%0c/!32&!:!0!'&(2+%)80!5#$)+!8&!
%080(! 0(! #$8#,)80'&(! 8&! %08)(! )(! 8#1&$(.&(>!M)')!
,01*+&1&$%)'!)!)7)+#)-@0!0(!'&(2+%)80(!80(!W$8#,&(!
8&!P)=$#%28&!&!8&!G&=2')$-)!*)')!,)8)!,)1*0!(@0!
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+$'$(! $(! -)'-#&'$,/(! '/)+,$! '&! '-0/)(4$! /0!
&:&%-&34$8!>!-%1(+,&34$!'/((/!,/(1%+&'$!'&!&:&%-&34$!
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E&)$!/0!#&'&!'-0/)(4$8!

>! &:&%-&34$! '/! -02&#+$(! &61-! 2,$2$(+&!
-)#%1-! 2&,V0/+,$(! 61/! 2/,0-+/0! 10&! /(+-0&+-:&! '$!
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#$0!$!-02&#+$8!L(($!,/(1%+&!/0!0/)$,!(1CD/+-:-'&'/!
/!
0&-$,!
#%&,/.&!
)$(!
2,$#/(($(!
'/!
&)H%-(/8!R/#)$%$;-&(! #$0! $(! 0/(0$(! $CD/+-:$(!
+&0C=0! 2$'/0! (/,! #$02&,&'&(! 1(&)'$! $! (-(+/0&!
2,$2$(+$8!!
'

!"#$%&' ()' *&+%",' -.' /0&1"&234' -.' 567&8+49' -.'
:&;4+.8;414#"&9'
'

/#%&-.8"6.;+49'
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SEU6B!GLEQUB!S&2/(!/!Q0C,&2&!*/-$!>0C-/)+/8!
'
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Resumo
A Nanotecnologia está baseada na crescente capacidade da tecnologia moderna de manipular átomos e
partículas em nanoescala, com aplicações em diversas áreas de atuação, desde a medicina, meio ambiente e
agricultura. Apesar das nanotecnologias apresentarem propriedades físicas específicas, a avaliação dos
impactos associados ao seu emprego e liberação no meio ambiente ainda não é uma prática corrente. Neste
cenário, o presente trabalho propõe o estudo de caso de nanopartículas na agricultura, através do
levantamento de indicadores, utilizando uma metodologia empregada para estudo de transgênicos, adaptada
para um novo software de avaliação de riscos de nanoprodutos.
Palavras-chave: Nanotecnologia, Método de Impactos-Nanotec, estudo de caso de nanopartículas na
agricultura
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alimentar, como o desenvolvimento de filmes nano
e microestruturados comestíveis para revestimentos
de frutas e legumes minimamente processados ou in
natura.
Com essa nova tecnologia surgiram questões sobre a
segurança ocupacional do consumidor e do meio
ambiente. Alguns cientistas sociais têm questionado
se nanomateriais que apresentam propriedades
físicas
diferentes
do
seu
correspondente
convencional, podem também apresentar riscos para

Introdução
O rápido desenvolvimento da nanotecnologia
movimenta
anualmente
uma
indústria
multibilionária [1], graças a sua gama de aplicações.
Em geral ela vem sendo empregada para economia
de energia, recuperação do meio ambiente, menor
uso de matérias primas, e na saúde humana,
associada à liberação controlada de drogas no
organismo. Existe também a aplicação na área
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a saúde humana durante a sua manufatura, uso e
destinação final [2].
Dentre os possíveis problemas associados à
nanotecnologia podemos citar a nanopoluição
gerada por nanomateriais. Estes impactos potenciais
só poderão ser dimensionados de forma clara
através de uma Avaliação de Risco das
Nanotecnologias.
A Avaliação de Risco de Novas Tecnologias é uma
medida mitigatória eficaz para enfrentar os desafios
cada vez maiores da degradação do meio ambiente,
dos riscos alimentares, sociais e econômicos. Para
tanto, métodos científicos devem ser utilizados na
construção de cenários que possibilitem avaliar o
alcance dos efeitos ambientais e impactos em geral
das novas tecnologias. Deste modo, este trabalho
prevê a aplicação de uma metodologia comumente
empregada para a Avaliação de Risco de Plantas
Geneticamente Modificadas para o caso das
Nanotecnologias.

risco das nanotecnologias são indicados no Software
Impactos-Nanotec (Fig. 2).
Os indicadores da área ambiental utilizados para o
preenchimento do método estão descritos na Tabela
1. Na matriz de avaliação de risco verificamos os
principais parâmetros analisados para a segurança
ambiental das nanotecnologias (Fig. 3).
Tabela 1. Alguns indicadores de Impacto da área ambiental
Indicador

Referências

Presença de poluentes e/ou partículas em
suspensão na atmosfera

[4]

Avaliação do ciclo de vida do produto
nanorelacionado
Modificação nos processos e nas dinâmicas dos
sistemas ecológicos por estresse ambiental
devido à presença de nanopartículas
Avaliação de segurança para agroquímicos de
nanoescala
Exposição de organismos não-alvo da biota de
ambientes terrestre e aquáticos onde foram
aplicados os agroquímicos em nanoescala
Inibição da germinação da semente devido à
fitotoxicidade das nanopartículas

Material e métodos
A identificação de indicadores de impacto potencial
das nanotecnologias foi baseada em um
levantamento da literatura especializada, onde o
foco foi reunir as informações mais relevantes úteis
ao público em geral e aos cientistas e tomadores de
decisão da esfera pública. Foram selecionados
alguns indicadores de impacto potencial das
nanotecnologias aplicadas à agricultura com foco
nos efeitos para o meio ambiente. Estes indicadores
foram inseridos no Método/Software ImpactosNanotec [3] (Fig. 1). Nesta ferramenta foram
atribuídos os pesos e realizadas a avaliação até o
final, com o resultado final apresentado na matriz.
Toda esta informação está apresentada nas três
ferramentas do Método/Software ImpactosNanotec: (1) planilhas para a realização da
‘Avaliação de Segurança’, através da formulação do
Índice de Segurança; (2) Planilha de indicadores
para a compilação do Nível de Desempenho dos
Indicadores, definido pelo ‘Índice de Magnitude’.
Finalmente, a combinação de ambos os Índices
(Segurança!Magnitude) possibilita a formulação do
resultado na (3) Matriz de Impacto que é construída
pelo ‘Índice de Impacto Geral’.

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

Figura 1.
Parâmetros específicos da área ambiental
analisados para o estudo de caso das nanotecnologias
indicados no Software Impactos-Nanotec.

Resultados e discussão
A formulação dos indicadores de risco, do emprego
e da liberação das nanotecnologias e suas
justificativas são essenciais para o embasamento do
presente trabalho. Para tanto, os parâmetros mais
importantes da área ambiental para a avaliação de

Figura 2. Interface do Software Impactos-Nanotec –
Avaliação de Magnitude.
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uma análise dedicada e integrada para as diversas
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impactos
possíveis
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Resumo
Face aos desafios do processo de transferência de tecnologias e ao mercado cada vez mais competitivo,
este artigo tem como objetivo conceituar estudo de mercado, marketing e transferência de tecnologias, a fim
de vislumbrar a importância da elaboração e análise de estudo de mercado como ferramenta de auxílio à
comercialização de tecnologias. O artigo ainda apresentará um estudo de mercado realizado para uma
tecnologia que recebeu o nome fantasia NANOPLUS, desenvolvida pela Embrapa juntamente com parceiros
externos, que demonstrou que as tomadas de decisões estratégicas foram facilitadas em função desse estudo.
Palavras-chave: estudo de mercado, marketing e transferência de tecnologia.
da criação, oferta e troca de produtos de valor com
outros. O marketing ajuda a construir e estreitar
relacionamentos, além de permitir o entendimento
das forças e o comportamento do mercado,
vislumbrar oportunidades de negócios, estudar
produtos e serviços que atendam às novas demandas
e necessidades dos consumidores.
Neste contexto, entende-se que o marketing
pode ser uma ferramenta estratégica dentro do
processo de transferência de tecnologia. Tanto
transferência quanto marketing tem como princípio
fundamental a existência da relação de troca, e que
através desta o cliente obtenha sua satisfação [4].
Portanto,
é
extremamente
importante
o
conhecimento do mercado onde se atua ou se
pretende atuar. O estudo de mercado é um
instrumento de marketing que tem como finalidade a
obtenção de informações e contextualização de
mercado para auxiliar a tomada de decisões. O
objetivo desse trabalho consiste em apresentar a
importância do estudo de mercado como ferramenta
estratégica no processo de transferência de
tecnologias.

Introdução
No mercado de ciência e tecnologia, a pesquisa
agropecuária é realizada, essencialmente, através de
ações técnico-científicas que abrangem as áreas de
geração, desenvolvimento e transferência de
tecnologias [1]. O processo de inovação somente
estará completo se a etapa de transferência ocorrer
de maneira eficiente e estratégica para que as
tecnologias cheguem ao usuário final.
Numa visão restrita, onde a tecnologia é vista
simplesmente como um produto, a transferência de
tecnologia acontece quando os resultados gerados
são disponibilizados para o uso. Em uma visão mais
ampla, a transferência assume uma dimensão mais
estratégica, passando a ser um processo que leva a
tecnologia para um mercado específico por meio de
uma comunicação dinâmica com o público-alvo e se
tornando uma via de duas mãos [2]. Para que essa
nova abordagem seja alcançada é importante
darmos enfoque a conceitos de marketing, até então
pouco explorado pelas empresas de pesquisa no
Brasil, apesar da ferramenta já estar bastante
popularizada no vocabulário corporativo.
Marketing foi definido por Kotler [3] como um
processo social e gerencial pelo qual indivíduos e
grupos obtêm o que necessitam e desejam através
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que irá fabricar e comercializar o NANOPLUS e o
“setor primário” que irá comprar e utilizar o produto
na propriedade rural. Para exemplificar, utilizou-se a
cadeia do leite (Fig. 1).

Materiais e métodos
Este trabalho foi fundamentado em um estudo
de mercado [1] realizado para a tecnologia que
recebeu o nome fantasia de NANOPLUS,
desenvolvida pela Embrapa Gado de Leite em
parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto
e a Fapemig. Para a elaboração desse estudo
utilizou-se alguns itens da metodologia do
EVTECIAS (Estudo de Viabilidade Técnica,
Econômica e Comercial e do Impacto Ambiental e
Social) desenvolvida pelo Prof. Lin Chih Cheng da
Escola de Engenharia de Produção da Universidade
Federal de Minas Gerais [5]. Além disso, realizouse análise de ambiente externo (macro e micro
ambientes) e pesquisa exploratória por meio de
busca na internet em bases de dados como a FAO,
INPI, BNDES e SINAPSE.
O estudo mercadológico teve como objetivo
avaliar o potencial de comercialização da tecnologia
vislumbrando sua inserção no cenário nacional e
mundial, assim como os benefícios que poderão ser
gerados nos diversos elos da cadeia produtiva. O
documento serviu como subsídio para se definir
sobre a viabilidade do pedido de depósito da patente
dessa tecnologia fora do Brasil, a fim de manter a
exclusividade de exploração comercial da
tecnologia em outros países.
Por questões comerciais entre os parceiros
envolvidos e pelo fato da transferência não ter sido
concluída, a tecnologia recebeu o nome fantasia
NANOPLUS.

Fig. 1 – Cadeia do agronegócio do leite com foco na
indústria farmacêutica e setor primário

Com a contextualização do macro ambiente foi
possível identificar aspectos relacionados ao cenário
mundial do leite, mercado farmacêutico veterinário,
tendências de pesquisa na área de nanotecnologia,
análise de patentes, entre outros, vislumbrando o
potencial de comercialização da tecnologia. Já a
análise do micro ambiente proporcionou uma visão
sistêmica da cadeia nacional na qual existe a
possibilidade da tecnologia ser inserida, permitindo
identificar os prováveis benefícios gerados para os
diferentes atores.
De acordo com os dados do cenário mundial do
leite (Graf. 1), pôde-se inferir que os países com
maior rebanho e produtividade apresentam maior
potencial de mercado para compra do produto,
sendo eles: Estados Unidos, Canadá, Países Baixos,
China, Reino Unido, Alemanha, França, Itália e
Japão.
Em relação ao mercado da indústria
farmacêutica veterinária mundial, verificou-se que
seu faturamento em 2008 foi de US$ 19,2 bilhões
apresentando a distribuição apresentada no Graf 2.
Além disso, América do Norte e a Europa Oriental
detêm 65% do mercado global. Constatou-se que
seria importante direcionar atenção também na
localização das filiais e fábricas dessas empresas
uma vez que a patente também precisaria estar
protegida nesses países.

Resultados e discussão
O estudo de mercado consistiu em uma
importante ferramenta de coleta e análise de
informações do setor permitindo uma melhor
contextualização
do
ambiente
externo
e,
consequentemente, do potencial de mercado da
tecnologia.
A tecnologia em questão consiste do uso de
uma nanopartícula para o mercado de saúde animal,
e em consonância aos objetivos estratégicos da
Embrapa, focou-se em animais de produção
(bovinos, caprinos, ovinos, bubalinos, eqüídeos,...).
O NANOPLUS foi idealizado para o
tratamento preventivo e curativo de enfermidades
altamente resistentes às terapias convencionais.
Ressalta-se que a tecnologia trata-se de uma
plataforma, ou seja, diversos produtos podem ser
desenvolvidos a partir da mesma.
A análise do ambiente externo (macro e
microambiente) proporcionou uma ampla visão da
cadeia na qual a tecnologia apresenta aplicabilidade,
sendo o maior enfoque na “indústria farmacêutica”

Graf. 1 - Ranking dos 20 países com maior produção
média de leite de vaca em 2008 (ton/vaca/ano)

Fonte: FAO

Graf. 2 - Mercado de saúde animal por região
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parceiros no desenvolvimento da tecnologia sobre o
modelo de negócio que deveria ser adotado como
estratégia de transferência de tecnologia. A partir do
estudo decidiu-se pelo depósito do pedido de
proteção internacional através do PCT (Tratado de
Cooperação em Matéria de Patentes) e na Argentina.
Além disso, o estudo subsidiou a tomada de decisão
pelo lançamento de Edital Público de Seleção para
busca de parceiro privado para continuidade de
pesquisa e futura exploração comercial.
Fonte: Sindan (referente ao ano de 2008)
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Quanto
ao
mercado
mundial
de
nanotecnologia, constatou-se que as empresas
líderes de mercado têm investido fortemente nessa
área como estratégia coorporativa. Os Estados
Unidos lideram o investimento em pesquisa na área
de nanotecnologia sendo um indicativo de que as
empresas farmacêuticas localizadas nesse país
podem demonstrar interesse na comercialização
dessa tecnologia inovadora. Além disso, os estudos
indicaram grande crescimento do mercado voltado
para nanotecnologia, o que reforça a importância da
tecnologia desenvolvida.
Sobre a análise e busca de patentes, o
levantamento consistiu em uma busca em bases de
patentes eletrônicas. Durante o processo de
levantamento dos documentos referentes aos
pedidos de patentes e as patentes concedidas,
diferentes estratégias de busca foram utilizadas,
baseadas na combinação de palavras-chave e
classificação internacional de patentes. O resultado
da busca indicou oito documentos relevantes, e,
dentre tais documentos, dois demonstraram ser de
particular relevância em relação à tecnologia objeto
deste relatório. Esses documentos mostraram que
das oito patentes, apenas duas foram depositadas em
mais de um país, sendo a primeira depositada na
Coréia e Austrália e a outra na África do Sul,
Austrália, Canadá, Estados Unidos, Filipinas, Japão,
Nova Zelândia, Organização Européia e Taiwan.
A indústria farmacêutica veterinária nacional,
por sua vez, apresentou grande potencial de
aumento do uso de medicamentos na área de saúde
animal comprovado pelo crescimento anual do
faturamento das empresas desse ramo. O
crescimento da indústria girou em torno de
10,08%/ano em 2008 e 5,14% em 2009, conforme
dados do Sinapse (Sindan), sendo que os
antimicrobianos detêm 23% da fatia desse mercado.
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Conclusões
Esse estudo de mercado compilou informações
suficientes para embasar uma discussão entre os
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Resumo
A inovação aberta é caracterizada pela troca de informações, experiências, tecnologias, recursos humanos,
financeiros e de infra estrutura entre instituições. Tal condição convergiu para um processo de
desenvolvimento da tecnologia, proporcionando um ambiente colaborativo, acelerando pesquisas e,
especialmente a inovação. Neste nesse trabalho, por intermédio do método de estudo de caso e do modelo de
inovação aberta, foi feito um relato da experiência da Embrapa Gado de Leite na aplicação da inovação
aberta em sua rotina de pesquisa e transferência de tecnologias.
Palavras-chave: inovação aberta, pesquisa, nanotecnologia, antimicrobiano

institucional de atuação normalmente não
contempla que as tecnologias geradas sejam
levadas diretamente aos usuários finais.
Dessa forma, a articulação junto a
parceiros externos se torna estratégica para
viabilizar a chegada das tecnologias ao seu
público-alvo consolidando o processo de
inovação. Portanto, objetivo desse trabalho
consiste em relatar uma experiência em
inovação aberta da Embrapa Gado de Leite na
área de nanotecnologia.

Introdução
A necessidade de promover a inovação
a partir dos resultados de projetos de pesquisa
da Embrapa consiste em uma ação
imprescindível da empresa perante a sociedade.
Nesse contexto, torna-se importante a
visão de criação e desenvolvimento de projetos
que integrem pesquisa, desenvolvimento e
transferência
de
tecnologia,
aliando
competências de diferentes instituições, tanto
públicas quanto privadas, com o objetivo de
consolidação do processo de inovação.
Na
chamada
“Economia
do
Conhecimento”, a orientação atual foca na
superação da visão linear de inovação para
adoção de uma visão interativa entre geração e
uso do conhecimento, direcionada ao modelo
de inovação aberta.
Essa nova abordagem é bastante
desafiadora para a Embrapa e outras
instituições públicas de pesquisa como as
universidades, uma vez que seu modelo

Materiais e métodos
O presente trabalho utilizou o método de
estudo de caso proposto por Yin [1] para relatar
uma experiência da Embrapa Gado de Leite
com o modelo de inovação aberta, proposto por
Chesbrough [2].
Para elaboração do estudo foi realizada
coleta e análise de documentos e relatos da
equipe de pesquisadores e analistas da Embrapa
envolvidos nesse processo.
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medicamento veterinário, e considerando a
capacidade de P&D instalada nas instituições
envolvidas e a legislação vigente para fabricação e
comercialização de produtos veterinários, a
Embrapa, UFOP e Fapemig identificaram a
necessidade de atrair um parceiro privado para o
projeto.
Segundo os pesquisadores envolvidos, do
estágio atual até a finalização de produto ao
mercado seriam necessários aproximadamente
quatro anos, que envolveria a finalização dos testes
clínicos, os ajustes finais na formulação do produto
e todo o processo de scale-up até a produção em
escala comercial. Esse parceiro viria congregar
esforços e competências para finalização do
desenvolvimento, incluindo testes clínicos e ajustes
e validações no produto final, além de explorar
comercialmente o produto no mercado, permitindo
que a população tenha acesso à tecnologia.
Em contrapartida, os parceiros no
desenvolvimento inicial (Embrapa, UFOP e
Fapemig) seriam remunerados com o pagamento de
royalties sobre a receita obtida com a venda do
produto no mercado.
Nesse contexto, a tecnologia foi apresentada
à empresas do ramo farmacêutico-veterinário
durante a Feira Inovatec (MG), por intermédio do
Sistema Mineiro de Inovação (SIMI). A partir do
evento, várias empresas demonstraram interesse na
tecnologia.
Em seguida, o NIT da Embrapa Gado de
Leite elaborou estudo de mercado para subsidiar o
pedido de proteção internacional, realizado através
do PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de
Patentes, que engloba 141 países) o qual também foi
financiado pela Fapemig.
Ademais, para definir os direitos e deveres
das partes sobre a propriedade intelectual e sua
exploração comercial, foi elaborado um “Acordo de
Co-titularidade”, o que envolveu as assessorias
jurídicas e áreas de propriedade intelectual das
instituições.
Nesse contexto, após discussões entre os
parceiros sobre o modelo de negócio a ser adotado,
definiu-se pelo lançamento de Edital Público de
Seleção para busca de parceiro privado para
desenvolvimento conjunto e posterior exploração
comercial. Tal procedimento permite às instituições
públicas selecionar o parceiro mais adequado, com
base em critérios bem definidos e de forma
transparente, além de atender à legislação vigente
por se tratar de licenciamento de pedido de patente
com cláusula de exclusividade, conforme interesse
das empresas.

Resultados e discussão
A essência de um estudo de caso é tentar
esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões:
o motivo pelo qual foram tomadas, como foram
implementadas e com quais resultados [3]. Por sua
vez, o ponto chave do processo de inovação aberta é
o estímulo para que as empresas aproveitem as
sinergias entre os conhecimentos próprios e aqueles
disponíveis em seu ambiente externo.
Para Chesbrough [2], por mais maduras que
sejam as atividades de P&D de uma empresa,
isolada intramuros, ela é incapaz de acompanhar a
dinâmica da criação e difusão de conhecimento
característico da sociedade em rede.
Em 2007, a Embrapa Gado de Leite iniciou sua
linha de pesquisa na área de nanotecnologia voltada
para saúde animal buscando parceiros regionais
com expertises complementares, a qual foi
encontrada na Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP). A soma de competências das duas
instituições originou a proposição de projeto
conjunto para desenvolvimento do NANOPLUS
(nome fantasia).
O problema de pesquisa
levantado era a necessidade de desenvolvimento de
produtos
farmacêuticos
com
atividade
antimicrobiana mais eficiente.
O referido projeto foi aprovado pela
Embrapa, e posteriormente obteve complementação
orçamentária da Fundação de Apoio à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais (Fapemig).
Na primeira etapa do projeto foi
desenvolvida
tecnologia
que
consiste
de
nanopartículas capazes de direcionar princípios
ativos para o processos inflamatórios. Os testes
clínicos já executados na Embrapa tem mostrado
que a tecnologia aumenta a efetividade do
tratamento antimicrobiano, sem apresentar efeitos
colaterais indesejáveis.
Tendo em vista o potencial de inovação dos
resultados gerados, em 2010 depositou-se pedido de
patente de invenção junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) financiado pela
Fapemig, além de dar subsídios a aprovação de
novo projeto para execução da segunda fase da
pesquisa, voltado à validação da tecnologia gerada
por meio de testes clínicos, também aprovado pelo
Sistema Embrapa de Gestão.
Assim, desde o início da parceria, Embrapa
e UFOP envidaram esforços para concepção do
projeto, confecção e validação da metodologia de
quantificação das nanopartículas até a execução dos
ensaios clínicos in vitro e in vivo, contando com o
apoio financeiro da Fapemig.
Por constituir-se de tecnologia que se
consolidará no mercado na forma de um
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Ao mesmo tempo, a Embrapa Gado e Leite
contratou um estudo de valoração da tecnologia,
junto à consultoria externa. Tal estudo objetivou
analisar o estágio de desenvolvimento e potenciais
gargalos da tecnologia, validar o modelo de
negócios e a necessidade de investimento e definir
valor da tecnologia para negociação. Para tanto, foi
fundamental a participação dos pesquisadores e dos
colaboradores dos NITs para levantamento de
informações confiáveis, além de orientar e validar
os estudos realizados pela consultoria em cada fase.
Para elaboração do Edital Público de
Seleção, a Embrapa envolveu além do NIT da
própria unidade, especialistas da área de negócios,
propriedade intelectual e transferência de tecnologia
da Embrapa Sede, além do suporte da área jurídica.
Tal modelo de seleção, considerando as
especificidades da tecnologia e seu potencial de
negócio, constitui o primeiro caso, tanto para a
Embrapa Gado de Leite quanto para os parceiros.
Nesse momento, o Edital Público de
Seleção encontra-se em fase final de elaboração,
utilizando-se dos resultados do estudo de valoração
da tecnologia. A expectativa da equipe envolvida é
que o Edital seja lançado ainda no primeiro
semestre de 2012 e que o produto comercial
desenvolvido a partir da tecnologia esteja disponível
no mercado em 2016.
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Conclusões
O presente trabalho demonstrou a
necessidade de conjugar competências internas e
externas no processo de inovação das instituições
envolvidas.
Tal
direcionamento
permite
compartilhar riscos, reduzir custos, otimizar
recursos, complementar competências e reduzir o
tempo para a introdução de inovações no mercado.
É importante ressaltar também que, sem
prejuízo de sua missão social, as Instituições
Científicas e Tecnológicas públicas, como a
Embrapa e UFOP, devem maximizar sua
capacidade de usufruir das oportunidades existentes
no marco regulatório brasileiro sobre inovação
tecnológica. Principalmente relativos aos direitos de
propriedade
intelectual,
seja
visando
o
reconhecimento da autoria da empresa, seja visando
o estabelecimento de modelos de negócios de
interesse das instituições, de forma a combinar
recursos e consolidar a inovação, em prol da
sociedade brasileira.
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Resumo
A palavra inovação tem sido rotineiramente utilizada. Apesar de o seu significado estar diretamente
relacionado à pesquisa e desenvolvimento tecnológico, ela é constantemente empregada em propagandas e
marketing de empresas. Porém, até que as inovações sejam percebidas e utilizadas pela sociedade, várias
ações devem ser planejadas e executadas tais como a avaliação, a valoração e a comercialização ou
transferência da tecnologia. O presente trabalho apresenta uma abordagem prática para a valoração de uma
nanotecnologia com o intuito de buscar parceiros para finalizar a pesquisa e explorar comercialmente a
tecnologia.
Palavras-chave: tecnologia, valoração, avaliação, comercialização, transferência, inovação
questões comerciais entre os parceiros envolvidos
receberá o nome fantasia NANOPLUS, e algumas
etapas de sua valoração.

Introdução
As pesquisas científicas e tecnológicas buscam
desenvolver tecnologias, produtos, serviços ou
processos para solucionar problemas do setor
produtivo e da sociedade em geral. Porém, até que
essas pesquisas se tornem um bem a ser
disponibilizado para o consumidor final, muitos
atores precisam ser envolvidos e, diversas ações
devem ser planejadas e executadas.
Uma dessas ações é a transferência ou
comercialização de tecnologias.
Existem várias maneiras de se cumprir esta
atividade, tais como: geração de spin offs, incubação
de empresas, licenciamento, compra e venda de
tecnologias, celebração de contratos e editais de
transferência, cursos, palestras, etc.
As diferentes modalidades de transferência
variam em complexidade de ações demandadas para
sua execução, estando normalmente relacionada ao
potencial econômico da tecnologia em questão.
Assim, no caso de tecnologias com elevado
potencial econômico, um dos principais gargalos é a
valoração das tecnologias. Além de ser uma técnica
complexa e dominada por poucos agentes, é
fundamental o envolvimento direto dos principais
desenvolvedores da tecnologia objeto de valoração.
Diante disso, o presente trabalho objetiva
descrever brevemente as ações envolvidas no
processo de transferência da tecnologia, que por

Materiais e métodos
A tecnologia objeto deste artigo foi
desenvolvida pela Embrapa Gado de Leite em
parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto
e apoio financeiro da Fapemig.
Trata-se de uma tecnologia plataforma, ou seja,
que pode ser aplicada no desenvolvimento de
diferentes produtos para diversos mercados.
Em
função
disso,
do
estágio
de
desenvolvimento em que se encontra e do interesse
de algumas empresas, optou-se por transferir esta
tecnologia através de um edital de desenvolvimento
conjunto. Pretende-se selecionar uma única empresa
que, em parceria com a Embrapa e com a UFOP,
finalizará o desenvolvimento do produto comercial.
A fim de valorizar a parceria e a abrangência da
tecnologia, o edital irá prever a possibilidade de
desenvolvimento conjunto de outros produtos,
porém as bases desse novo trabalho serão discutidas
futuramente.
É importante destacar que foi requerida a
proteção intelectual da tecnologia através de patente.
Os depósitos aconteceram no Brasil (em 2010), no
PCT e na Argentina (ambos no ano de 2011), país
não signatário do PCT.
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O processo de valoração teve como foco
definir o modelo de parceria para o
desenvolvimento e exploração da tecnologia, além
de prover valores de referência para o edital de
seleção.
O processo seguiu 3 etapas: a avaliação da
tecnologia, a avaliação do negócio e a valoração
propriamente dita.
A primeira etapa, de avaliação da tecnologia,
teve como finalidade explicitar o estágio de
desenvolvimento da pesquisa, destacando as fases
que deverão ser cumpridas para se avançar da escala
laboratorial para a escala industrial. Além disso,
foram explorados os investimentos, prazos e riscos
envolvidos em cada etapa de desenvolvimento
prevista.
Um produto desta etapa que representa bem a
análise realizada é a árvore de desenvolvimento/
riscos.
Na segunda etapa, a avaliação do negócio,
vários modelos de negócio foram analisados,
considerando vantagens econômicas e operacionais.
Foi definido que a Embrapa, UFOP e Fapemig
receberiam royalties a partir da comercialização do
medicamento pela empresa parceira, enquanto esta
se beneficiará com a inclusão do novo medicamento
no seu portfólio de produtos.
Ainda na análise do negócio, foram colhidas
informações de mercado, com a colaboração de uma
cooperativa de produtores de leite localizada na
região sul de Minas Gerais. Ela forneceu uma
relação de produtos comerciais concorrentes à
tecnologia, utilizados no ano de 2011, com os
respectivos preços médios de compra e quantidade
utilizada no período.
Com base nessas informações, foram
selecionados os produtos que apresentam valor
agregado aproximado à tecnologia em questão.
Esses produtos serviram como base para estimativa
de resultado da tecnologia (incluindo variáveis de
preço, custo e volume de vendas).
A partir dos possíveis resultados da tecnologia
e da análise das incertezas tecnológicas e de
mercado, a valoração da tecnologia será realizada
utilizando as técnicas de Opções Reais e Simulação
de Monte Carlo. A primeira tem como objetivo
representar a flexibilidade gerencial existente ao
longo do P&D (em cada etapa a empresa parceira
pode seguir apoiando o projeto ou abandoná-lo caso
os resultados do P&D não sejam satisfatórios). Já a
simulação de Monte Carlo objetiva representar os
possíveis impactos das incertezas de preço,
demanda e investimento na planta comercial no
valor da tecnologia.

Essas etapas estão em fase inicial de elaboração
e os seus resultados devem facilitar a definição das
regras e valores para o Edital. A ideia é que os
interessados na tecnologia tenham acesso aos
relatórios técnicos desenvolvidos ao fim do processo
de valoração para apoiar a decisão de investimento
no projeto.
A fim de preservar os resultados do processo
descrito anteriormente, uma vez que o Edital não foi
lançado, deve-se salientar que os valores financeiros
e os percentuais mostrados nos próximos itens não
representam os números reais do estudo.

Resultados e discussão
Os resultados sintetizados na Fig. 1, mostram
uma visão geral da avaliação tecnológica em que
são apresentadas as etapas do desenvolvimento,
tempo de duração, resultados esperados e valor total
de investimento.
Fig. 1 – Avaliação tecnológica

É possível perceber que, caso todas as
incertezas sejam vencidas, em 2014 a fábrica da
empresa licenciadora deverá iniciar as adaptações
necessárias para a produção do novo produto.
Destaca-se que os valores de investimento são
estimados, podendo variar de acordo com o
andamento das pesquisas e infra estrutura existente
na empresa.
Outros resultados são as incertezas deste
processo, que estão detalhadas na Fig. 2.
Os testes para verificação da viabilidade e
desempenho do NANOPUS (números 1 e 5 da Tab.
1) já foram iniciados e vem apresentando resultados
positivos. Os demais riscos envolvem a estrutura
existente na empresa selecionada e por isso só
poderão ser monitorados quando a parceria for
formalizada.
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Tab. 1 – Relação de medicamentos

Fig. 2 – Riscos tecnológicos

A árvore de desenvolvimento (Fig. 3), também
é um ponto de destaque. Ela evidencia as incertezas
a serem superadas no P&D e relacionam os riscos
aos possíveis desempenhos mercadológicos da
tecnologia.
Os quatro níveis de desempenho tecnológico
representam o comportamento do NANOPLUS
quando comparado aos dois produtos anteriormente
definidos.

Produto

Quantidade

Valor unitário

A

124

R$ 0,25

B

77

R$ 0,42

C

38

R$ 0,19

D

82

R$ 0,17

E

357

R$ 0,23

F

40

R$ 0,36

G

10

R$ 0,25

H

13

R$ 0,24

I

31

R$ 0,28

Conclusões
Diante dos resultados apresentados pode-se
concluir que a tecnologia em questão, até o
momento, apresenta potencial satisfatório para sua
comercialização.
O valor exato da tecnologia ainda não foi
identificado, uma vez que ainda restam etapas da
valoração a serem concluídas. Todavia, esse valor
deverá considerar os riscos e incertezas inerentes às
fases de finalização e comercialização do novo
produto.
Por fim, espera-se que os resultados desse
estudo auxiliem na definição de valores de
referência que serão utilizados na negociação e
comercialização da tecnologia.

Fig. 3 – Árvore de desenvolvimento
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No desempenho D, ou seja, a pior cenário, o
NANOPLUS teria comportamento igual a esses
produtos. Já nos demais estágios, estimou-se que o
desempenho seria, respectivamente, 25%, 31% e
44% acima dos usados como base.
Em paralelo à árvore de desenvolvimento foi
feita a precificação, na qual observa-se na Tab. 1 a
relação dos produtos recebidos pela cooperativa já
citada.
Os produtos B e F foram selecionados e
utilizados para estimar o valor aproximado de venda
do NANOPLUS, cerca de R$ 0,39. Vale dizer que
este preço representa o valor de repasse para as
distribuidoras e não para o consumidor final.
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INTERNACIONAL DA TECNOLOGIA “NANOPROPOLIS”
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Resumo
Face aos elevados custos do processo de proteção intelectual no exterior, este trabalho teve como
objetivo demonstrar a importância do estudo de mercado como instrumento para balizar esse processo de
tomada de decisão. O artigo tem como base o estudo de mercado realizado para uma tecnologia que recebeu
o nome fantasia NANOPRÓPOLIS, desenvolvida pela Embrapa juntamente com parceiros externos,
evidenciando as principais informações levantadas e como o estudo foi estruturado, de forma a auxiliar na
definição da estratégia de proteção intelectual internacional.
Palavras-chave: estudo de mercado, marketing e transferência de tecnologia.
troca de produtos de valor com outros [2]. O estudo
de mercado é um instrumento de marketing que tem
como finalidade a obtenção de informações e
contextualização de mercado onde se atua ou se
pretende atuar para auxiliar a tomada de decisões.
A Embrapa Gado de Leite vem fazendo uso
dessa ferramenta para a linha de pesquisa em
nanotecnologia visando fortalecer seu processo
decisório e, principalmente, para cumprir sua missão
de viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento
e inovação para a sustentabilidade da cadeia
produtiva do leite em benefício da sociedade
brasileira [3].
O objetivo desse trabalho consiste em
apresentar o uso do estudo de mercado como
ferramenta
decisória
no
processo
de
patenteabilidade internacional da tecnologia
“Composições baseadas em nanopartículas de
própolis, processos de obtenção e uso”.

Introdução
A necessidade de promover a inovação a partir
das soluções de pesquisa geradas pela Embrapa
consiste em um dos principais compromissos da
empresa perante a sociedade.
No mercado de ciência e tecnologia, a pesquisa
agropecuária é realizada, essencialmente, por meio
de ações técnico-científicas que abrangem as áreas
de geração, desenvolvimento e transferência de
tecnologias [1]. O processo de inovação somente
estará completo se a etapa de transferência ocorrer
de maneira eficiente para que as tecnologias
cheguem ao usuário final.
Atualmente, a área de transferência de
tecnologias da Embrapa vem assumindo um papel
mais estratégico na empresa visando apoiar
diretamente a área de pesquisa no fechamento do
ciclo de inovação. Nesse sentido, a Embrapa Gado
de Leite vislumbrou que seria iminente a busca por
conhecimento em metodologias de gestão sendo que
as ferramentas de marketing teriam papel
imprescindível para a consolidação e fortalecimento
desse processo.
Marketing consiste em um processo social e
gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que
necessitam e desejam através da criação, oferta e

Materiais e métodos
Este trabalho foi fundamentado em um estudo
de mercado realizado para a tecnologia que recebeu
o
nome
fantasia
de
NANOPRÓPOLIS,
desenvolvida pela Embrapa Gado de Leite em
parceria com a Embrapa Instrumentação, Embrapa
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Pecuária Sudeste, Universidade Federal de Ouro
Preto, Universidade Federal de Lavras e
Universidade Federal de Juiz de Fora.
Para a elaboração desse estudo, por intermédio
da metodologia do EVTECIAS (Estudo de
Viabilidade Técnica, Econômica e Comercial e do
Impacto Ambiental e Social) [4], realizou-se análise
da cadeia de agregação de valor da própolis
brasileira e pesquisa exploratória por meio de busca
em bases de dados como FAO, FIEMG, SEBRAE,
entre outros.

De forma genérica, as indústrias farmacêutica,
alimentícia e cosmética são os principais públicos.
Fig. 1 – Cadeia de agregação de valor da própolis
brasileira.

Resultados e discussão
O estudo mercadológico contextualizou o
potencial de comercialização da tecnologia
subsidiando a decisão pelo depósito internacional de
patente, a fim de manter a exclusividade de
exploração comercial da tecnologia em outros
países.
A tecnologia consiste no uso de extratos de
própolis visando a confecção de nanopartículas. O
primeiro benefício gerado pela redução da partícula
consiste no aumento da atividade biológica da
própolis quando comparada às formulações
tradicionais. Adoicionalmente, outras aplicações da
própolis em escala nanométrica consistem na
utilização da mesma em sistemas de liberação
controlada e/ou direcionamento de princípios ativos
(i.e. antibióticos, anti-inflamatórios, hormônios,
entre outros); na proteção de princípios ativos
contra as condições do ambiente externo; na
redução da toxicidade da substância protegida; na
conferência de novas características à substância
encapsulada e no desenvolvimento de novas vias de
aplicação dos princípios ativos, especialmente na
área de odontologia e dermatologia. Estas
nanopartículas apresentam ainda potencial uso
como adjuvante vacinal e em formulações injetáveis
de própolis.
Adicionalmente, a própolis nessa forma pode
ser veiculada em formulações aquosas, que quando
comparadas às formulações tradicionais alcóolicas
apresentam o benefício de redução da irritabilidade
para tecidos biológicos ou mesmo para o uso por
pessoas com dependência química de álcool.
A Fig. 1 ilustra a estrutura básica que une a
cadeia da apicultura brasileira focando na própolis principal insumo da tecnologia em questão - e a
indústria de agregação de valor do produto para
venda ao consumidor final (mercado interno e
externo).
O público-alvo desta tecnologia inclui
indivíduos (i.e. pessoa física ou jurídica) que
tenham interesse em usufruir das características
geradas pela escala nanométrica destas partículas.

Primeiramente, a análise geral da cadeia
apícola brasileira proporcionou uma visão essencial
para verificação da capacidade do país em produzir
internamente o principal insumo da tecnologia.
Constatou-se que a produção apícola nacional
triplicou nos últimos anos e hoje, com quase 40.000
toneladas anuais, o Brasil é o 10º produtor no
ranking mundial (Tab. 1).
Tab. 1 – Maiores produtores de mel no mundo em 2009

Fonte: FAO

Dentro desse contexto, um estudo [5] mostrou
que o país é hoje conhecido internacionalmente por
sua riqueza natural refletida em produtos apícolas
únicos e diferenciados, pelo domínio da
metodologia de controle das abelhas africanizadas e
pelo significativo crescimento da indústria apícola.
A produção mundial de produtos apícolas teve
uma tendência crescente nos últimos 20 anos assim
como o consumo, sendo o último atribuído ao
aumento geral nos padrões de vida e também a um
maior interesse em produtos naturais e saudáveis.
Embora com ênfase no mel, a atividade apícola
abrange grande número de produtos, tais como,
própolis, mel orgânico, cera, pólen, geléia real,
apitoxina, entre outros. Segundo dados da FIEMG
[6], os principais países importadores de produtos
derivados de abelha foram a China (36,8%),
Alemanha (8,3%) e Estados Unidos (7,2%).
A produção da própolis representa a
diversificação da cadeia produtiva e, atualmente, os
extratos obtidos motivam pesquisas em centros
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avançados do Japão e Estados Unidos, aumentando
a cada dia o interesse internacional pelo produto [5].
Constatou-se que a própolis tem sido objeto de
diversos estudos farmacológicos devido às suas
propriedades antibacteriana, antifúngica, antiviral,
antiinflamatória, antioxidante, antitumoral, entre
outras.
Cerca de 75% da própolis produzida no Brasil
é exportada, sendo o Japão o maior comprador de
acordo com a Tab. 2, seguido da China, Coréia do
Sul e Estados Unidos.

decisão para proteção intelectual no exterior. Face
aos elevados investimentos necessários para
proteção internacional, faz-se necessário abrir mão
de um conjunto de informações específicas e
atualizadas que reflitam o potencial mercadológico
da tecnologia nos diferentes países. Assim,
considerando
o
potencial
da
tecnologia
principalmente em países signatários do PCT
(Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes),
optou-se pelo depósito do pedido de proteção
internacional por essa via.

Tab. 2 – Principais países de destino da exportação
brasileira de própolis
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Atualmente,
a
própolis
é
usada,
principalmente, pela indústria farmacêutica,
cosmética e alimentícia sendo uma matéria-prima
com grande possibilidade de agregação de valor ao
produto final devido aos benefícios proporcionados.
Verificou-se que empresas estrangeiras
utilizam a própolis brasileira como matéria-prima
para elaboração de produtos de alto valor agregado,
acarretando possivelmente em perda de mercado
para a indústria nacional em inovação de produtos.
Por outro lado, constatou-se a existência de
empresas nacionais interessadas no segmento de
inovação tecnológica confirmando, assim, a
importância de proteção internacional da patente
para fortalecimento da indústria nacional.
Por fim, em relação à busca em banco de
patentes, conforme observado na época de avaliação
de proteção da tecnologia, existiam outras patentes
contemplando a produção de nanopartículas de
própolis. Todavia, como identificado pela
Assessoria de Inovação Tecnológica da Embrapa, a
presente
tecnologia
apresentava
diferencias
marcantes em comparação às patentes existentes.
A agregação de valor e o interesse
internacional pelo produto fica claramente expresso
uma vez que, após a data de depósito, continuaram
ocorrendo pedidos de patente em diferentes países.
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Conclusões
O presente estudo de mercado mostrou ser uma
ferramenta importante no processo de tomada de
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MONITORAMENTO TECNOLÓGICO MUNDIAL EM PATENTES
RELATIVAS À NANOTECNOLOGIA E SENSORES
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Resumo
Uma coleção de tecnologias aplicadas, em termos de produtos e processos, pode ser
recuperada pelas bases de patentes com cobertura mundial, que representam até 80% do
conhecimento em uma determinada área de conhecimento. Neste trabalho, documentos
de patente no grande tema de sensores e nanotecnologia foram obtidos via estratégia de
busca estruturada, e analisados com softwares bibliométricos. Os resultados representam
um panorama desta área relativo a documentos de patentes.
Palavras-chave: análise bibliométrica, documento de patente, estratégia de busca, propriedade
industrial
caso de duplicidade de esforços; decidir pela
proteção patentária de produtos e processos
originários da pesquisa; evitar contrafação de
direitos de terceiros; explorar tecnologias em
domínio público; conhecer inovações e tendências
de
competidores;
planejar
licenciamentos,
negociações, aquisição de tecnologias e parcerias
tecnológicas; identificar tendências em setores
tecnológicos específicos e de interesse público como
base em políticas de planejamento [1]. O presente
trabalho foi dedicado ao monitoramento tecnológico
em bases de patentes, como estratégia de
apresentação do estado da técnica e de gestão de
resultados na área de conhecimento ampla de
nanotecnologia e sensores.

Introdução
Bases de patentes com indexação mundial de
documentos representam até 80% das tecnologias
(produtos e processos) em certa área de
conhecimento. O monitoramento tecnológico de
pedidos de patente em tema de interesse possibilita
um mapeamento de competências (quem, o que,
quando e onde) e avanço do conhecimento em áreas
tecnológicas com dedicação em proteção patentária.
As bases de patentes mundiais, em conjunto com
outras ferramentas como estratégia de busca
estruturada e softwares bibliométricos são utilizados
para a coleção e tratamento deste tipo de dados, que
pode representar um grande volume de informação.
O monitoramento tecnológico em grandes temas ou
áreas de conhecimento proporciona a definição ou
revisão do estado atual da técnica em projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação, permitindo a
busca por nichos em pesquisas mais específicas e
inovadoras. A análise dos documentos de patente é
estratégica na decisão de proteger tecnologias pelo
sistema patentário. São outras vantagens da prática
de monitoramento tecnológico em bases de
patentes: reorientar pesquisas e corpo técnico no

Materiais e métodos
A base de patentes Derwent Innovations Index (DII)
foi a fonte de documentos recuperados no estudo,
pelo fato de ter cobertura mundial e flexibilidade na
estruturação da busca. O objetivo estabelecido na
recuperação de documentos foi voltado ao tema
nanotecnologia e sensores. A estratégia de busca foi
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portanto ampla, com uso do campo tópicos, que
recupera documentos por palavras buscadas tanto
no título quanto no resumo da publicação. O
Wildcard * foi aplicado na recuperação de palavras
variantes como mesmo radical; tanto os
operadoradores and e or foram usados, para mesclar
estratégias de recuperação de resumos com ambas
as palavras, ou por alternativas, respectivamente. A
estratégia foi redigida em inglês como condição da
base, correspondendo a: ti=(nano* and sensor) and
ts=(bio* or immuno* or liquid or gas or
contaminant or agriculture or pecuary or pesticide
or food or sensorial or agribusiness or effluent or
tongue or nose or environment or sanitary or humic
or vapour or cultivar or antigen or antibody or crop
or humidity or coffee or organic or peptide or
agroindustry or biomolecules or enzyme or cattle or
volatile or oleaginous). Os documentos recuperados
foram publicados entre 1965 a 2011. A exportação
da informação contida nas publicações foi feita por
arquivo txt, com todos os campos disponibilizados
pela base DII. O software bibliométrico Vantage
Point (VP), versão 5.0 10506 (Search Technology,
Inc.) foi usado na avaliação da informação em
campos principais dos documentos de patente, como
o ano de prioridade ou primeiro depósito relativo à
tecnologia, o país de depósito, o nome do titular da
tecnologia e setores tecnológicos seguindo-se a
classificação internacional de patentes – CIP [2].
Planilhas do software bibliométrico foram
exportadas para o software Excel (Microsoft Office)
para a representação gráfica.
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Fig. 1. Número de documentos por continente,
escritórios regionais e PCT.
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Fig. 2. Ordenação dos dez países com maior número
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Foram colecionados 692 documentos de patente no
assunto. Há predomínio de depósitos na Ásia (Fig.
1), no entanto, o país líder em depósitos, em todo o
período do levantamento, é os Estados Unidos da
América (Fig. 2), como demonstrado via
cruzamento de dados dos países de prioridade (1º
depósito) versus o nº total de documentos ou
publicações de patentes recuperados. Portanto, os
EUA é apontado como líder em criação destas
tecnologias e/ou líder de mercado para elas. Com os
dados da evolução de depósitos de patentes (Fig. 3),
ao longo do período entre 1995 e 2008, observa-se
tendência de crescimento de esforços em P&D no
assunto.

1995

40

Fig. 3. Evolução de depósitos de patentes no
assunto, por ano (período: 1995 a 2008).
Com o ordenamento de titulares por maior número
de documentos de patente no período, e por ordem
decrescente (Tabela 1), verifica-se que instituições
asiáticas estão entre as 7 primeiras posições,
confirmando o esforço de P&D neste continente,
como demonstrado na Fig. 1.
Pela classificação internacional de patentes (CIP)
dos documentos colecionados, é possibilitado
caracterizar
os
setores
tecnológicos
mais
empregados no desenvolvimento de produtos e
processos relativos à nanotecnologia e sensores. Na
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Fig. 4, é apresentada a soma de documentos por
seções da CIP empregadas. A seção de física agrupa
o dobro de documentos da seção de química e
metalurgia (segunda seção mais usada no
ordenamento).

número de documentos no intuito de caracterizar o
avanço da fronteira do conhecimento em
nanotecnologia e sensores.
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Fig. 4. Número de documentos por seção da
Classificação Internacional de Patentes (CIP).

Conclusões
O monitoramento tecnológico de documentos de
patente no tema nanotecnologia e sensores, com uso
de base mundial aliada a tratamento bibliométrico
em software específico, permite:
- caracterizar historicamente a proteção do
conhecimento no tema, que demonstra tendência de
crescimento em P&D e proteção patentária no
assunto;
- ordenar países e instituições titulares com maior
número de tecnologias protegidas pelo sistema
patentário, observada a estratégia de busca ampla do
presente trabalho;
- descrever os setores tecnológicos mais
representantivos das tecnologias no assunto, via o
número de documentos por agrupamentos da
classificação internacional de patentes;
- ratificar o uso das ferramentas banco de dados
mundial de patentes e software bibliométrico como
promissoras na recuperação e análise de um grande
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Resumo
A nanotecnologia tem propiciado inúmeros avanços científicos nos últimos anos, sendo crescentes os
investimentos realizados por agências governamentais e pela iniciativa privada. Contudo, ainda faz-se
necessária a regulamentação das especificações dos materiais nanotecnológicos, desde sua nomenclatura,
caracterizações, aplicações, e aspectos de toxicidade. Neste contexto, a ISO, no seu papel de organização de
padronização, criou o comitê ISO/TC-229 para a área de nanotecnologia, sendo a ABNT a agência brasileira
partícipe. Neste trabalho mostramos o papel dos participantes desta comissão, incluindo pesquisadores da
Rede AgroNano, para definição de normas e padronização na área de tecnologia.
Palavras-chave: regulamentação ISO, ABNT, nanotecnologia

A ISO consiste de uma rede composta por agências
reguladoras nacionais de diversos países (no caso do
Brasil, este papel é exercido pela ABNT), que
trabalham em parceria com organizações
internacionais, como a WTO (World Trade
Organizations), entre outras.
A missão principal da ISO é o desenvolvimento de
padronizações e normas internacionais para
produtos, serviços, processos, materiais e sistemas, e
também a padronização de procedimentos e práticas
organizacionais.
Estas
padronizações visam
assegurar características de qualidade, segurança,
conformidade, compatibilidade, eficiência e outras
características vitais. O desenvolvimento de uma
norma internacional pela ISO segue uma série de
estágios, como mostrado na tabela a seguir:

Introdução
Com o crescimento da pesquisa e desenvolvimento
na área de nanotecnologia em centros de pesquisa e
universidades nacionais e internacionais, é esperado
que as tecnologias sejam transferidas ao setor
produtivo, trazendo benefícios à população em
geral. As pesquisas realizadas têm gerado avanços
notórios na área de materiais avançados, qu
encontram aplicações na área médica, odontológica,
militar, de semicondutores, entre outras [1-5].
A busca por inovações relacionadas à
nanotecnologia causa uma competição tecnológica
entre economias de países desenvolvidos naqueles
em desenvolvimento. Estima-se que entre 2010 e
2015, a produção industrial anual do setor
envolvendo nanotecnologia excederá a um trilhão
de dólares, demandando cerca de dois milhões de
trabalhadores [6]. Neste contexto, faz-se necessário
a normatização e regulamentação de produtos ou
tecnologias relacionadas a área de nanotecnologia,
na qual a ISO (Internacional Organization for
Standardization) tem papel fundamental.

Tab.1 – Etapas de desenvolvimento de uma norma
internacional
Nome do
estágio
Estágio
preliminar

Nome do produto

Acrônimo

Item de trabalho
preliminar (projeto)

PWI
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Estágio de
proposta
Estágio
preparatório
Estágio do
comitê
Estágio de
pesquisa
Estágio de
aprovação
Estágio de
publicação

Nova proposta para
item de trabalho

NP

Rascunho de trabalho

WD

Rascunho do comitê

CD

Rascunho de padrão
internacioanl
Rascunho final de
padrão internacional
Norma Internacional

do governo), membros produtores e também
consumidores de tecnologia, para que haja um
balanço nas votações nacionais, e o voto
enviado a ISO/TC 229 possa ser representativo.
Por uma questão de divisão de trabalhos, a
equipe brasileira foi subdividida em quatro
grupos principais: JWG1 - Terminology and
nomenclature, JWG2 - Measurements and
Characterization, WG3 - Healthy, Safety and
Enviromental Aspects, e WG4 - Materials
Specifications.

DIS
FDIS
IS

Dentro da ISO existem inúmeros comitês que
trabalham com normatizações específicas de
produtos. Especificamente, o comitê ISO/TC 229 é
responsável pela padronização na área de
nanotecnologia, e envolve os seguintes aspectos [7]:
- Conhecimento e controle da matéria e processos
na
nanoescala,
tipicamente,
mas
não
exclusivamente, abaixo de 100 nm em uma ou mais
dimensões, no qual o início do fenômeno
dependência-tamanho
permite
aplicações
inovadoras.
- Utilização das propriedades dos materiais
nanométricos, as quais diferem das propriedades
dos átomos individuais, moléculas e materiais
volumétricos, para criar materiais diferenciados,
dispositivos e sistemas que exploram estas novas
propriedades.

Resultados e discussão
A Embrapa possui pesquisadores representando a
empresa na área de nanotecnologia nas reuniões da
ABNT - CEE 89, para análise de propostas de
trabalho e emissão de voto no comitê técnico ISO
TC-229. Dentre algumas normas em que a comissão
brasileira, com a participação de membros da
Embrapa, de universidades, institutos de pesquisa,
representantes de empresas e consumidores, teve
participação ou na elaboração da norma ou no voto
de aprovação/reprovação, destacam-se:
- Nanotechnologies - Vocabulary - Part 4:
Nanostructured materials.
- Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6:
Nanoscale measurement and instrumentation
- Nanotechnologies -- Guidance for developing
nanoscale test materials in powder form for
improving comparability.
-Nanotechnologies - Occupational risk management
applied to engineered nanomaterials - Part 1:
Principles and approaches.
- Nanotechnologies - Guidance on physicochemical
characterization for manufactured nano-objects
submitted for toxicological testing.
- Nanotechnologies -- Terminology and definitions
for nano-objects -- Nanoparticle, nanofibre and
nanoplate.
- Nanotechnologies -- Nano-calcium carbonate -Part 1: Characteristics and measurement methods
- Nanotechnologies—Nanoscale titanium dioxide
(powdered form)—Part 1: Characteristics and
measurement
- Use of UV-Vis Absorption Spectroscopy in the
Characterization of Cadmium Chalcogenate Semiconductor
Nanomanufacturing - key control characteristics for
CNT film applications - Resistivity -- Part 2-1

A ABNT (Agência Brasileira de Normas Técnicas)
é reconhecida pelo governo brasileiro como único
foro nacional de normalização. Dentro da ABNT
existe a comissão de estudos especiais em
nanotecnologia (CEE 89), a qual é responsável pelo
voto brasileiro no comitê ISO/TC 229. Desta
maneira, esta comissão preza pelos interesses
nacionais, envolvendo tanto o governo quanto a
iniciativa privada na área de nanotecnologia, sendo
ela formada por representantes de entidades neutras
(caso da Embrapa, Universidades, institutos
federais, etc) e também produtores e consumidores
de nanotecnologia.

Materiais e métodos
As votações das normas e especificações
propostas na ISO/TC 229 são enviadas a
ABNT, para que seus membros da CEE 89
possam definir o voto. O voto da CEE 89
representa o voto brasileiro, tomada por
consenso entre os membros, daí a necessidade
de participação de membros neutros (como
universidades, institutos de pesquisa, empresas

Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, 16 a 18 de abril de 2012
529

VI Workshop da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

Conclusões
Objetivamos mostrar a evolução dos trabalhos da
ABNT perante a comissão ISO/TC 229, e como esta
participação tem sido importante, tanto em termos
estratégicos visando à elaboração de normas e
defesa de posição de voto, bem como na
demonstração
dos
avanços
científicos
e
tecnológicos do Brasil na área de nanotecnologia,
alcançado por universidades e institutos de
pesquisa. A participação brasileira no comitê é
estratégica para a inibição de normas com objetivos
protecionistas por parte de alguns países, bem como
na defesa de interesses comerciais do Brasil na área
de desenvolvimento e transferência de tecnologia
envolvendo nanotecnologia.
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