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Rede AgroNano

APRESENTAÇÃO
A Rede de Pesquisa em Nanotecnologia aplicada ao Agronegócio – Rede
AgroNano – estabeleceu-se em 2006 com uma proposta inovadora, a de buscar
integração

dos

desenvolvimentos

existentes

em

Nanotecnologia

para

as

necessidades do agronegócio e, ainda, moldar um novo conjunto de pesquisas
nesta área de fronteira do conhecimento com foco em problemas agrícolas. Para
tanto, foi necessária uma articulação interdisciplinar, envolvendo engenheiros,
físicos, químicos, agrônomos, biólogos, veterinários, entre outras competências.
Esta experiência foi bem sucedida, concluindo a Rede sua primeira fase em 2010 e,
desde essa data, em sua segunda fase, buscando novos temas.
Hoje a Rede conta com mais de 150 pesquisadores, sendo cerca de 70
pesquisadores do quadro de pessoal da Embrapa e 80 de instituições parceiras
(universidades e institutos de pesquisa). Este grupo vêm desenvolvendo trabalhos
acerca da aplicação de sensores e biossensores no monitoramento de alimentos,
solos e águas; filmes finos comestíveis e embalagens inteligentes para alimentos;
bionanocompósitos; novos usos no agronegócio para nanomateriais sintéticos; e
uma linha específica de avaliação de riscos e impactos de nanotecnologias,
transversal a todos os temas. Por fim, um esforço específico da Rede tem sido
mapear e construir modelos de transferência para o setor produtivo específicos para
nanotecnologia, considerando-se as particularidades de tecnologias disruptivas,
como é o caso desta área. Os 193 trabalhos aqui apresentados são um retrato deste
esforço de integração e evolução compartilhada do conhecimento.
Desejamos a todos um excelente Workshop 2013!
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A Embrapa considera como pesquisa estratégica aqueles temas que tratam
de grandes desafios nacionais, requerem um volume considerável de recursos e
arranjos institucionais complexos, necessitando de uma rede de pesquisa bem
estruturada para o seu desenvolvimento. Uma rede dessa natureza busca encontrar
interfaces que permitem aprimorar e potencializar a capacidade de geração do
conhecimento de forma organizada. Uma das redes que melhor exemplifica essa
modelagem é a rede de nanotecnologia para a agroindústria, denominada Rede
Agronano, criada em 2006, sob a liderança da Embrapa Instrumentação, e congrega,
atualmente, 158 pesquisadores originários de 53 Instituições de pesquisa.
A nanotecnologia pode ser entendida como a ciência, ou o conjunto de
métodos, que permite construir artigos com estruturas controladas em uma escala
muito pequena: escala nano-atômica. Ela é considerada a terceira revolução
industrial suportada por um poder quase invisível, que possibilita o desenvolvimento
de produtos aplicados à agricultura e à alimentação. Muitas empresas, públicas e
privadas, trabalham, exclusivamente, com nanotecnologia. O desafio para o Brasil é
competir nesse mercado promissor com processos e produtos inovadores,
comparáveis aos melhores que a indústria internacional pode oferecer.
Nesse contexto, a Rede Agronano se dedica entusiasticamente ao
desenvolvimento de sensores e biossensores para o monitoramento da qualidade de
alimentos, solos e águas; filmes finos comestíveis e embalagens inteligentes para
alimentos; e à busca de novos usos de bionanocompósitos no agronegócio, a
exemplo de nano partículas biodegradável para o controle de liberações de
agrotóxicos, fertilizantes e medicamentos para fins veterinários
Toda essa inovação gera produtos nunca antes imagináveis e requer uma
atualização da legislação brasileira para seus usos. Assim, os estudos de segurança
pessoal, riscos e impactos ambientais dos nano-produtos passaram a ser
fundamentais para apoio às políticas públicas.
Nos Anais desse VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio
estão registradas as contribuições mais recentes da Rede Agronano. Essas
representam claramente o amadurecimento de um grupo de pesquisa cujo sucesso

já ultrapassou as fronteiras nacionais. Esse fórum de discussão do conhecimento
torna-se uma oportunidade única para que a Rede Agronano possa exercer a sua
“maioridade” científica. Entre os resultados, espera-se que, a partir do poder do
quase invisível, e com imaginação que lhe é peculiar, a Rede Agronano possa
viabilizar a transferência de produtos e processos capazes de contribuir com o
desenvolvimento competitivo e sustentável da agroindústria brasileira.
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CARACTERIZAÇÃO E DESEMPENHO DE UMA LÍNGUA ELETRÔNICA
UTILIZANDO ELETRODOS INTERDIGITADOS DE BAIXO CUSTO
M. S. Carmo1,2 , T. Martins1,2, V. P. Scagion1,2 , L. Allerding1 , J. E. Oliveira1 , L. H. C. Mattoso1 , D. S.
Corrêa1
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Projeto Componente: PC2

Plano de Ação: PA4

Resumo
Neste trabalho utilizamos eletrodos interdigitados de ouro fabricados em placa de circuito impresso para
aplicação no sistema sensor língua eletrônica. Foram realizadas medidas de resistência e capacitância
elétricas em soluções salinas de NaCl, KCl, MgCl2 e CaCl2 em diferentes concentrações, com o objetivo de
verificar se as unidades sensitivas com estes tipos de eletrodos de baixo custo são eficientes na discriminação
destes tipos de soluções.
Palavras-chave: língua eletrônica, eletrodos interdigitados, filme polimérico nanoestruturado.

Publicações relacionadas
Apresentação de Pôster na XI SBPMat - Simpósio K
eletrodos de ouro usualmente produzidos por
métodos litográficos em substrato vítreo.

Introdução
Várias tecnologias para a avaliação da
qualidade de alimentos e líquidos têm sido
propostas na última década, visando estabelecer
protocolos para análise das amostras em relação à
presença de contaminantes, tais como pesticidas,
metais pesados, entre outros. Além disso, as
técnicas também objetivam classificar líquidos de
composições similares. Entre as técnicas
empregadas, a língua eletrônica tem grande
destaque, uma vez que já foi aplicada com sucesso
para classificar vinhos, sucos, água, entre outros.
Um dos tipos de língua eletrônica utiliza um
conjunto de unidades sensitivas constituídas de
eletrodos interdigitados modificados com filmes
nanoestruturados de polímero condutor. Essas
unidades sensoriais são empregadas para analisar
e classificar os líquidos baseados em medições de
resistência e capacitância elétrica por meio de um
analisador de impedância. Neste trabalho foram
utilizados eletrodos interdigitados de ouro
fabricados em placa de circuito impresso (PCI),
que apresentam um custo inferior em relação aos

Materiais e métodos
Os eletrodos de ouro fabricados em PCI
foram recobertos alternadamente com filmes
nanoestruturados de polianilina (PANI) e
poliestirenosulfonato de sódio (PSS) pela técnica
de automontagem (LbL), com 1, 3, 5 e 7
bicamadas. A matriz de unidades sensitivas foi
utilizada na língua eletrônica para avaliar a
capacidade de discriminar e classificar soluções
de NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2 dissolvidos em água
MiliQ. A resistência e capacitância elétricas das
soluções foram medidas por um analisador de
impedância em uma faixa de frequências de 1Hz a
1 MHz, e os dados tratados utilizando estatística
multivariada
(Método
de
Análise
das
Componentes Principais - PCA).
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Resultados e discussão

Conclusões

Na região de baixas frequências a capacitância
é dominada por efeitos de dupla camada, sendo
que na região de 10 Hz a 104 Hz aparecem os
efeitos devido à presença do filme sobre os
eletrodos. Em frequências muito altas, acima de
105 Hz, a impedância do sistema é dominada pela
capacitância geométrica dos eletrodos.
Foram selecionadas uma frequência e uma
tensão em que cada sensor apresentava a maior
capacidade de distinguir as soluções. A frequência
selecionada foi de 1 kHz e a tensão de 200 mV.
As medidas de capacitância em função da
frequência para os diferentes eletrodos (sem
polímero, 1 bicamada, 3 bicamadas, 5 bicamadas
e 7 bicamadas de polímeros) foram realizadas em
soluções salinas (NaCl, KCl, MgCl2 e CaCl2 com
concentração 0,8 M) e em água MiliQ.
Os sensores com 1, 3, 5 e 7 bicamadas foram
efetivos na distinção das soluções salinas. Com o
aumento do número de bicamadas essa distinção
se torna mais evidente.

A língua eletrônica estudada foi capaz de
distinguir as soluções salinas. Os eletrodos
interdigitados fabricados sobre placa de circuito
impresso de baixo custo podem ser uma
alternativa para produzir unidades de detecção da
língua eletrônica, que é útil para avaliar e
classificar líquidos de várias composições.

Agradecimentos
Os autores agradecem ao CNPq, Finep, Capes e
Projeto MP1 Rede Agronano – Embrapa pelo
suporte financeiro.

Referências
I CODINACHS, L. M.; KLOOCK, J. P.;
SCHÖNING, M. J.; BALDI, A.; IPATOV, A.;
BRATOV, A.; JIMÉNEZ-JORQUERA, C.

Electronic integrated multisensor tongue
applied to grape juice and wine
analysis. Analyst, 133, 1440, 2008.
RIUL, A.; SOUSA H. C.; MALMEGRIM R. R.;
SANTOS D. S.; CARVALHO A.; FONSECA F.
J.; OLIVEIRA O. N.; MATTOSO L. H. C. Wine
classification by taste sensors made from ultrathin films and using neural networks. Sensors and
Actuators B-Chemical. 98(1): p. 77-82, 2004.
RIUL, A.; DANTAS C. A. R.; MIYAZAKI C.
M.; OLIVEIRA O. N. Recent advances in
electronic tongues. Analyst, 135(10): p. 24812495,2010.

Fig 1 - Gráfico do comportamento do Sensor 5 (7 bicamadas)
nas diferentes soluções

As soluções divalentes (MgCl2 e CaCl2)
apresentaram comportamentos semelhantes e
podem ser separadas qualitativamente das
soluções monovalentes (NaCl e KCl), que
também apresentam comportamento semelhante
entre si.
Para análise dos dados por PCA foram
realizadas medidas elétricas também nas
diferentes concentrações salinas.
Analisando estatisticamente os dados obtidos,
podemos perceber que os sensores foram efetivos
na distinção das soluções salinas, assim como na
distinção das diferentes concentrações de uma
mesma solução.
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INFLUÊNCIA DO PVP E DO SAL METÁLICO NA FORMAÇÃO DE
NANOCOMPÓSITOS DO TIPO CORE-SHELL DE Ag-POLIANILINA POR
MEIO  DA  SÍNTESE  “ONE-STEP”  
Alexandra Manzoli*, Alessandra A. Correa, Elaine C. Paris, Daniel S. Corrêa, Luis H. C. Mattoso
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Resumo
Os nanocompósitos híbridos formados por PANI condutora/metal inorgânico têm atraído atenção acadêmica
devido às suas potenciais aplicações tecnológicas. Nanocompósitos do tipo core-shell de Ag-polianilina
foram   sintetizados   por   meio   de  um   processo   “one-step", sendo investigados a utilização de duas fontes do
metal, AgNO3 e o Ag2(SO4) e, a utilização de PVP  como  um  agente  “âncora”.    As  micrografias  de  MEVFEG mostraram que o PVP foi mais eficiente na síntese dos nanocompósitos que utilizaram Ag2(SO4) como
fonte do metal.
Palavras-chave: nanocompósitos, core-shell, Ag-polianilina, AgNO3 , Ag2(SO4), PVP.
diferente dos materiais precursores. Há um
recente interesse na síntese e aplicação de
polímeros condutores com partículas metálicas
incorporadas (MAJUMDAR et al., 2005), sendo
que umas das propriedades interessantes é o
aumento da sua condutividade dos polímeros
condutores, como por exemplo em sensores
(YANG et al., 2010).
No presente trabalho foi investigada a
formação de nanocompósitos do tipo core-shell de
Ag-polianilina, por meio de um processo chamado
“one-step”   (FENG et al., 2006), na presença de
PVP (polivinilpirrolidona). A formação destes
nanocompópsitos com e sem PVP e, com e sem a
presença do metal foi analisada por meio da
técnica de MEV-FEG.

Introdução
Um compósito é o resultado da união de dois
ou mais componentes isolados diferindo em forma
e/ou
composição
na
macroescala.
Um
nanocompósito é um compósito com um dos
constituintes na escala nanométrica. A
comunidade científica vem desenvolvendo e
investigando novos materiais, obtidos por meio da
inserção de polímeros orgânicos em matrizes
inorgânicas, formando nanocompósitos híbridos
com um contato íntimo entre seus constituintes,
em uma escala intermediária entre a molecular
clássica e microscópica. Estes nanocompósitos
híbridos, orgânico-inorgânico, têm apresentado
uma alta evolução nos últimos anos. Na produção
de nanocompósitos, a utilização de nanopartículas
apresenta a vantagem de ter uma área superficial
elevada e quando dispersas em matrizes
poliméricas,
promovem
alterações
nas
propriedades da matriz, relacionadas à interação
química específica entre as nanopartículas e o
polímero. Essas interações podem influenciar a
dinâmica molecular do polímero, resultando em
alterações significativas nas propriedades físicas
ou físico-químicas do material resultante. As
relações estrutura/propriedade são ajustadas para
resultarem
em
novos
materiais
com
comportamentos eletrônico, ótico, magnético,
fotoquímico, eletroquímico, catalítico e mecânico

Materiais e métodos
Síntese dos nanocompósitos do tipo core-shell
de Ag-polianilina (FENG et al., 2006):
0,012 molL-1 de Ag (AgNO3 e Ag2(SO4)) e 0,012
molL-1 de anilina foram adicionados, sob agitação,
a uma solução 2% de PVP. Uma solução oxidante
de persulfato de amônio (APS) em HCl foi
adicionada, gota a gota, na mistura acima,
mantida sob agitação e temperatura ambiente. A
razão molar de anilina e APS foi de 1:1. A reação
foi mantida sob agitação durante 24 h, sendo que
após este período, o precipitado foi filtrado e
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lavado várias vezes com água deionizada por
meio do sistema Milli-Q. O produto final foi seco
em vácuo a 40 °C por 24h.
Foi investigada por meio da técnica de
microscopia eletrônica de varredura com fonte de
emissão de campo (MEV-FEG - modelo JEOLJSM 6701F) a topografia (elétrons secundários) e
a composição (elétrons retroespalhados) das
nanopartículas dos nanocompósitos de Agpolianilina formados a partir de dois diferentes
sais de prata e, com e sem a presença de PVP.

Resultados e discussão
Fig 1. Micrografias de FEG-SEM das sínteses dos
nanocompósitos do tipo core-shell de Agpolianilina  obtidos  por  meio  do  processo  de  “onestep”,  com  (a,  c,  e,  g)  e  sem  (b,  d, f, h) PVP. (a,
b, c, d) Ag2(SO4) e (e, f, g, h) AgNO3. Escala:
(a,b,c,d,e,f) 1µm e (g,h) 100 nm.

A síntese dos nanocompósitos do tipo coreshell de Ag-polianilina por meio do processo
“one-step”,   com   e   sem   a   presença   de   PVP,   foi  
investigada com a técnica de MEV-FEG. Foi
investigada a influência da utilização de PVP no
grau de dispersão e na uniformidade das
nanopartículas do compósito.

Foi investigada a utilização do polímero PVP
como   um   agente   “âncora”   na   formação   dos  
nanocompósitos do tipo core-shell de Agpolianilina, o qual promoveria uma forte interação
entre as partículas de Ag e o monômero de
anilina. O PVP adsorvido fornece sítios ativos
sobre a Ag induzindo o crescimento de cadeias
policatiônicas do polímero em torno do metal,
formando, assim, a estrutura core-shell
(MURUGESAN et al., 2004). Além disso, o PVP
pode evitar a agregação da PANI. Dessa forma, a
utilização de PVP facilitaria a formação dos
nanocompósitos do tipo core-shell, evitando ainda
a agregação das partículas. Por meio das figs. 1
pôde-se observar que houve a formação dos
nanocompósitos de Ag recobertos com
polianilina, em todas as condições de síntese
investigadas. Nas imagens de MEV-FEG obtidas
com os elétrons retroespalhados (figs. 1 (b, d, f,
h)), foi possível observar a distribuição das
nanopartículas no nanocompósito, sendo que a
parte clara é referente à polianilina. Em relação ao
PVP, pôde-se observar que foi mais eficiente em
evitar a agregação das partículas dos
nanocompósitos na síntese que utilizou AgNO3
como fonte do metal. Outras concentrações de
PVP na síntese precisam ser testadas.

A fig 1. apresenta as micrografias das
diferentes sínteses dos nanocompósitos, sendo
investigadas duas diferentes fontes de Ag, AgNO3
e Ag2(SO4), e, a presença e ausência de PVP,
com as imagens em (I) referentes aos elétrons
secundários e em (II) aos elétrons retroespalhados.
(I)

(II)
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Conclusões
Foi demonstrada a maior eficiência do PVP em
evitar a agregação das partículas na síntese dos
nanocompósitos do tipo core-shell de Agpolianilina quando foi utilizado AgNO3 como
fonte do metal. Não foi observado efeito da
utilização   deste   agente   “âncora”   na   síntese   dos  
nanocompósitos do tipo core-shell de Agpolianilina quando foi utilizado Ag2(SO4) como
fonte do metal.
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Resumo
O óxido de zinco, ZnO, tem recebido grande atenção nos últimos anos devido às suas propriedades
elétricas e catalíticas. Este material pode ser obtido na forma nanométrica com diferentes morfologias
variando-se o agente mineralizador, os agentes dispersantes, o tempo e a temperatura de obtenção do
material. Este trabalho encontra-se em etapas iniciais, e dentre seus objetivos está a otimização das condições
de síntese por método hidrotérmico convencional para obtenção de ZnO puro e dopado com índio, In,
controlando-se a forma, o tamanho e a distribuição das partícula. Os materiais obtidos serão caracterizados
por difração de raios X, espectroscopia de Infravermelho e microscopia eletrônica de varredura para estudo e
análise dos resultados obtidos, visando aplicações em sensoriamento.
Palavras-chave: nanopartículas, óxido de zinco, índio, hidrotermal
tratamento e diferentes temperaturas. A espécie
mineralizadora também será variada para
obtenção de diferentes morfologias e tamanhos de
partícula.
Após a otimização do processo de obtenção do
ZnO puro, o material será dopado com In. O
mesmo procedimento de obtenção do ZnO será
seguido, porém com adição do precursor de In,
cloreto de índio. As amostras obtidas serão
caracterizadas por difração de raios X,
espectroscopia de infravermelho e microscopia
eletrônica de varredura.

Introdução
Nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) tem
recebido muita atenção ao longo dos últimos anos.
Com propriedades elétricas e ópticas de destaque,
além de ser biocompatível, o ZnO tem sido
testado para as mais diferentes aplicações dentre
as quais se destacam os sensores e catalisadores
[WANG et al.,2013; HUANG et al., 2013.]. O
ZnO nanométrico é apresentado na literatura em
diversas formas, tais como nanobastões, nanofios,
nanoflores ou ainda como ouriços [KIM, 2013;
PAWAR et al.,2012.]. O In2O3 é um material
cerâmico que vem ganhando destaque como
sensor também [VOMIERO et al., 2007.] por
apresentar boas propriedades elétricas.
Assim, este trabalho, que está em fase inicial,
tem como objetivo a síntese do ZnO puro e
dopado com índio, In, para estudo da forma,
tamanho e distribuição de partícula e das
propriedades dos materiais obtidos, visando
aplicações em sensores baseados em materiais
nanométricos.

Resultados e discussão
Através
da
realização
das
sínteses
hidrotérmicas, espera-se obter nanopartículas de
ZnO puro e dopado com In, com controle da
morfologia e da estequiometria da fase, do
tamanho e da distribuição das nanopartículas.
Também espera-se determinar a influência do In
nas propriedades do ZnO. Espera-se que a
inserção do In na rede cristalina do ZnO resulte
em defeitos que favoreçam as propriedades
elétricas potencializando a sua aplicação como
sensor.

Materiais e métodos
Inicialmente, o ZnO puro será obtido por
método hidrotérmico, partindo-se de diferentes
precursores de Zn, tais como nitrato de zinco e
cloreto de zinco em diferentes tempos de

Conclusões
Espera-se obter nanopartículas de ZnO puro e
dopados com In, que apresentem propriedades
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elétricas variadas dependendo da rota de síntese
empregada. Estes materiais serão testados como
meio ativo para aplicações em sensores, além de
correlacionar a concentração de In com as
respostas elétricas de modo otimizar esta
aplicação.
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Resumo
X. fastidiosa pertence ao grupo de bactérias gram-negativas, restritas ao xilema, as quais são associadas a
doenças em diversas culturas economicamente importantes. Embora o mecanismo de patogenicidade ainda
não esteja claro, é sabido que esta bactéria bloqueia o xilema pela presença de biofilme, gomas e tiloses. Para
compreender este processo de colonização, dispositivos microfluídicos foram desenvolvidos para
biomimetizar o xilema. Diferentes configurações e gramaturas foram aplicadas na padronização na passagem
de líquido dentro dos reservatórios utilizando o software gráfico Corel Draw X5.
Palavras-chave: Xylella fastidiosa, patogenicidade, dispositivos microfluídicos biomiméticos.
etapa de laminação. O microcanal criado pela
laminação tem uma profundidade que é determinada
pela espessura da camada de toner, possuindo 6 µm
de toner por filme de poliéster (camada de toner
simples – CTS) ou 12 µm camada de toner dupla –
CTD) (DUARTE et al., 2010).
O objetivo deste trabalho foi a fabricação de um
microdispositivo microfluídico biomimético para
avaliar o comportamento in vitro da bactéria X.
fastidiosa, simulando assim as condições obtidas
quando presente nos vasos xilemáticos.

Introdução
A fabricação de dispositivos microfluídicos
utiliza tecnologias convencionais e alternativas.
Entre
as
convencionais,
os
processos
fotolitográficos são os mais utilizados e
proporcionam a produção de microestruturas com
alta resolução e definição. No entanto, nestes
processos é necessário o uso de instrumentação com
um alto custo e salas “limpas” para a fabricação dos
microcanais (COLTRO et al., 2007). Desta maneira,
tem-se buscado o desenvolvimento e utilização de
métodos alternativos que sejam economicamente
viáveis para a microfabricação (COLTRO et al.,
2007). Do LAGO et al. (2003) propuseram um
processo para produção de dispositivos de baixo
custo feitos a partir de poliéster-toner. A impressão
direta é um método que se baseia na impressão de
imagens em um filme de poliéster seguido por uma
etapa de laminação a quente. Os programas
computacionais Corel Draw ou AutoCad são
utilizados para desenhar as estruturas que venham a
ser produzidas. Utilizando-se de uma impressora a
laser com o auxílio de toner a estrutura a ser
desenhada é criada.
Os canais presentes nos microdispositivos são
definidos por camadas de toner depositadas em
filmes de poliéster, sendo a mesma utilizada como
adesivo para a vedação desse dispositivo durante a

Materiais e métodos
Os canais de poliéster toner foram impressos
diretamente sobre um filme utilizando uma
impressora HP Laserjet 1200 com resolução
ajustada pra 600 dpi. As larguras dos microcanais
foram desenhadas com o auxílio do programa
computacional Corel Draw X5 variando a dimensão
do microcanal entre 2 e 3 mm. A profundidade
dependeu do número de
camadas de toner
depositadas nas transparências. A dimensão do
microchip foi de 73 mm x 25 mm.
A bactéria X. fastidiosa 9a5c foi cultivada em
meio de cultura BCYE (WELLS et al., 1981). As
células bacterianas foram retiradas de meio
agarizado e transferidas para tubos contendo 5 mL
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de
meio
BCYE
líquido
modificado
(TRAVENSOLO et al, 2009) e incubadas por três
dias a 28 °C, em agitação orbital de 150 rpm.
Alíquotas foram retiradas desses meios e utilizados
como inóculo e transferidas para tubos contendo
200 mL de meio BCYE e incubados por seis dias a
28 °C e 150 rpm. Para introdução do meio líquido
no biochip foi utilizado uma bomba de seringa com
um fluxo de 1 µL min-1.

Resultados e discussão

Fig. 2. Microchip com preenchimento passivo. sem a
utilização de bomba de seringa.

Primeiramente, foi desenhada uma configuração
destinada exclusivamente para avaliar a passagem
de líquido dentro dos reservatórios com diferentes
gramaturas (tonalidades de cinza). O primeiro
dispositivo realizado CTS apresentou um modelo
gradual de gramaturas variando as escalas de cinza
de 0 a 100% (cada escala de cinza com 1 mm de
espessura) da margem inferior a superior (Fig. 1A).
O segundo dispositivo foi produzido em CTD em
ambos os lados com preenchimento gradativo das
laterais para o centro do canal, variando as escalas
de cinza de 0 a 100% (Fig. 1B). O terceiro modelo
foi feito em CTS com gradiente de cinza menos
intenso em comparação com os outros modelos
descritos anteriormente, em ambos os lados com
preenchimento gradativo variando as escalas de
cinza de 0 a 60% (Fig. 1C).
A

Entretanto, quando aplicou-se um fluxo contínuo
de 1 µL min-1 por uma bomba de seringa, observouse a deslocamento do corante primeiro para a porção
central e posteriormente para as laterais, como
mostrado na Fig. 3 abaixo.

C

D

Baseado nesses resultados, é possível afirmar que
a fabricação do microchip no diâmetro de
aproximadamente 3 mm foi eficiente para a
passagem dos líquidos testados. Além disso, este
diâmetro é compatível com a anatomia dos vasos
xilemáticos, uma vez que o tamanho das células
vegetais encontradas no xilema tem um diâmetro
médio de 2 mm para as traqueídes e de 1 a 3 mm
para os elementos de vaso.
Em relação à velocidade de fluxo nos
microcanais, tanto o corante quanto o meio BCYE
líquido foram aplicados num fluxo constante de 1
µL min-1 (percorrendo 750 µm min-1). Meng et al
(2005) estudaram a migração da X. fastidiosa em
microcanais de PMDS e observaram que a bactéria
migra numa velocidade acima de 5 µm min-1 contra
um fluxo médio 20.000 µm min-1, velocidade
similar ao fluxo de seiva no xilema de plantas de
videira, sob transpiração intensa.

10%
100%
10%

C

B

Fig 3. Microchip com preenchimento ativo utilizando
uma bomba de seringa.

100%
10%

B

A

10%
60%
10%

Fig. 1. Layout das diversas geometrias dos dispositivos
microfluídicos biomiméticos de xilema testados.

Os
microdispositivos
foram
testados
inicialmente com corantes azul de metileno 10 mM
e corante de caneta (Waterman) para padronizar as
condições técnicas do modelo (Fig. 2). No
preenchimento passivo, a movimentação do líquido
deu-se primeiramente para próximo das paredes
externas do toner e depois para as outras partes.
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WELLS, J. M.; RAJU, B. C.; NYLAND, G.;
LOWE, S. K. Medium for isolation and growth of
bacteria associated with plum leaf scald and phony
peach disease. Applied and Environmental
Microbiology, v. 42, p. 357-63, 1981.

Conclusões
De acordo com os resultados observados, os
microdispositivos desenvolvidos foram eficientes
para a passagem do corante e do meio BCYE
líquido entre os canais, em um fluxo constante de 1
µL min-1. Estudos posteriores serão realizados com
a inoculação da X. fastidiosa em meio para avaliar o
comportamento desta bactéria nas condições in vitro
similares ao do xilema da plantas (in vivo).
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Resumo
O trabalho teve como principal objetivo avaliar a detecção de diferentes aromas artificiais,
empregados na indústria de alimentos, utilizando sensores de gases de papel vegetal recobertos com
polímero semicondutor de polianilina. Verificou-se que os sensores foram sensíveis aos aromas de morango,
uva e maça (fornecedor A) e pouco sensíveis ao aroma de cereja (fornecedor A) e morango (fornecedor B).
Além disso, observou-se que a umidade relativa manteve-se constante durante os três ciclos analisados,
demostrando a eficiência desse sensor e um forte potencial dos eletrodos interdigitados de grafite na
avaliação de determinados aromas comerciais.
Palavras-chave: aromas, sensores de gases, indústria de alimentos.
Muitos estudos foram realizados visando
o
desenvolvimento
de
alternativas
instrumentais que consomem menos tempo e
geram dados mais objetivos. Entre estas
abordagens, impressões digitais fornecidos
por matrizes de sensores químicos são de
interesse particular. Após a conjectura
introduzida no início dos anos oitenta entre
matrizes de sensores químicos e de
neurônios
receptores
olfativos,
estes
sensores são amplamente chamados de
"narizes eletrônicos" (BERNA et al., 2005).
O princípio da detecção dos "narizes
eletrônicos" baseia-se nas alterações de
resistência elétrica reversível dos elementos
que constitui os sensores (óxidos metálicos
ou polímeros condutores) na presença de
substâncias voláteis combinado com o
processamento on-line computadorizado de
análise dos dados (GARDNER; BARTLETT,
1992).
Para obtenção de dispositivos com boa
sensibilidade
e
reprodutibilidade
é
necessário um controle da forma das
partículas do filme condutor. As técnicas
mais comumente usadas são: spin-coating,
casting, automontagem, Langmuir-Blodgett
e polimerização in-situ (STEFFENS, 2009).

Introdução
Pressionada
pela
crescente
competitividade no mercado globalizado, a
indústria alimentícia necessita aperfeiçoar
continuamente os seus produtos visando u m
aumento de qualidade. Neste contexto, é
forte a demanda pelo desenvolvimento de
sensores capazes de monitorar a qualidade
durante os processos industriais.
A análise sensorial de aromas durante o
desenvolvimento de produtos é tipicamente
realizada
por
análises
organolépticas
utilizando um painel
de julgadores
treinados. O uso de painelistas para
detecção de odores geralmente é preciso,
mas caro e demorado (MASILA et al., 1999).
A avaliação sensorial dos aromas pode
dificilmente ser substituída por avaliações
analíticas e instrumentais, tais como
cromatografia
em fase
gasosa
para
determinação e quantificação dos compostos
voláteis. As dificuldades encontradas pelos
instrumentos analíticos são principalmente
relacionadas ao fato de que os alimentos
podem conter dezenas de compostos
diferentes e apenas uma parte deles serem
percebidos
pelos
sentidos
humanos
(SANTONICO et al., 2008).
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Além da alta sensibilidade a temperatura
ambiente, estes polímeros apresentam outros
atrativos promissores quando comparados
aos semicondutores inorgânicos empregados
em sensores, entre eles os baixos custos de
processamento
envolvidos
no
seu
desenvolvimento e a larga faixa de detecção
de compostos voláteis, não necessitando de
altas temperaturas. Também podem ser
depositados em vários substratos como o
papel vegetal, que justificam as referidas
variações físicas e químicas em suas
propriedades, além disso, são descartáveis
(ADHIKARI; MAJUMDAR, 2004).
São escassos os trabalhos que investigam
as relações entre a adição de diferentes
aromas artificiais e a composição da matriz
dos alimentos. Este é um problema
importante na indústria de alimentos onde
aromas artificiais são utilizados para
melhorar a aceitabilidade, especialmente na
formulação de novos produtos. Dessa forma,
os narizes eletrônicos têm se mostrado como
instrumentos importantes para medição e
quantificação de aromas, os quais podem
auxiliar na verificação dos atributos do
alimento, uniformidade e consistência, bem
como no monitoramento de todas as fases do
processamento industrial.
O presente trabalho tem como principal
objetivo avaliar a detecção de diferentes
aromas artificiais, empregados na indústria
de alimentos, utilizando sensores de gases.

Fig. 1. Representação esquemática das etapas para
obtenção do eletrodo interdigitado, utilizando a
TFT com grafite.
Filmes finos de polímeros condutores foram
depositados nos eletrodos interdigitados pela
técnica de polimerização in-situ, conforme
descrito por Steffens et al. (2009).
Os aromas comerciais de uva, morango, maçã
e cereja do fornecedor A e o aroma de morango do
fornecedor B foram submetidos aos testes de
detecção de voláteis empregando o sensor
interdigitado de grafite.
Para realização dos testes de detecção uma
câmera com capacidade de 2,15 L foi
desenvolvida. A câmera era constituída por:
tampa de vedação, termo-higrômetro, multímetro,
reservatório para o aroma, garras para suspensão
dos sensores e cronômetro digital.
A condutividade elétrica (ou seja, o inverso a
resistência elétrica) foi monitorada por 35
minutos. O procedimento consistiu em medir a
resistência (tensão) dos sensores alternadamente,
em ar estático por 15 minutos e, durante 15
minutos em contato com o volátil de interesse,
sendo este procedimento repetido por várias
vezes. Esta medida foi obtida por meio de um
multímetro (FLUKE, modelo 77III).
Em cada análise monitorou-se a temperatura e
a umidade interna da câmera com o auxílio de um
sensor termo-higrômetro (IMIMIPA MT-241).

Materiais e métodos
Os eletrodos interdigitados a base de grafite
foram produzidos pelo uso da técnica de formação
de trilhas (TFT), como descrito por Steffens et al.
(2009). A Fig. 1 mostra as etapas deste
procedimento: (1) o processo consiste em projetar
um a máscara pelo uso de um software
convencional (PaintBrush, Microsoft) e (2) a
posterior impressão da imagem negativa da
máscara no substrato (papel vegetal) utilizando
uma impressora laser jet convencional (NASHUA
XF – 20). (3) em seguida, uma solução aquosa de
grafite (Aquadag E, Acheson Colloids Company)
é gotejada sobre o eletrodo, recobrindo a
superfície exposta e o tonner e (4) finalmente, o
eletrodo é obtido por ultrasonificação com
acetona para a remoção do tonner da superfície.

Resultados e discussão
A resposta dos sensores foi avaliada pelo
contínuo monitoramento da resistência elétrica na
exposição de ar puro, seguida da exposição a um
determinado aroma comercial, e novamente a
exposição a ar puro (recuperação). Os sensores
foram sensíveis aos aromas de morango, uva e
maça (fornecedor A) e pouco sensível ao aroma de
cereja (fornecedor A) e morango (fornecedor B)
além de apresentarem respostas distintas para
cada aroma testado. A Fig. 2 mostra o
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comportamento obtido para o aroma de uva e a
Fig. 3 para o aroma de cereja.

Os resultados preliminares obtidos indicaram
haver um forte potencial para aplicação dos
eletrodos interdigitados de grafite na avaliação de
determinados
aromas
comerciais.
Testes
adicionais
avaliando
a
sensibilidade
e
reversibilidade do sensor a diferentes aromas, com
diferentes configurações e aplicando sensores
conectados (série ou paralelo) são necessários.

aroma
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Fig 3. Resistência elétrica ao aroma de cereja
(fornecedor A) e variação de umidade relativa.
Verifica-se uma boa repetibilidade das
respostas dos sensores de gases de baixo custo ao
aroma de uva, por outro lado não foi observado o
mesmo com o aroma de cereja. Além disso,
observa-se que a umidade relativa manteve
constante durante os 3 ciclos analisados,
demostrando a eficiência desse sensor na detecção
do aroma comercial de alimento.
Esses resultados demostram a potencialidade
de utilizar sensores de gases de baixo custo para
realizar pesquisas com diferentes aromas
artificiais para avaliar a composição da matriz dos
alimentos, bem como melhorar a aceitabilidade,
especialmente na formulação de novos produtos
alimentícios.

Conclusões
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FÁRMACOS: MODIFICAÇÕES NA FORMULAÇÃO DO EFAVIRENZ
Bilatto, S.E.R.1,2, Costa, M.A.3, Hoffmeister, C.R.D.3, Rocha, H.3, Corrêa, D.S.1,2, Mattoso, L.H.C.2
1

Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, stanleyebr@yahoo.com.br,
2
Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP, 3Laboratório de Sistemas
Farmacêuticos Avançados (LaSiFA), Farmanguinhos - FIOCRUZ, RJ
Projeto Componente: PC2

Plano de Ação: PA4

Resumo
Neste trabalho, filmes nanoestruturados de Polianilina (PANI) e Poliestirenossulfonato (PSS)
foram depositados pela técnica de automontagem sobre microeletrodos interdigitados de grafite,
para uso na língua eletrônica a fim de se avaliar diferentes formulações do fármaco Efavirenz. Os
resultados preliminares demonstram que a língua eletrônica foi capaz de discriminar os fármacos
submetidos a diferentes modificações químicas.
Palavras-chave: Língua eletrônica; fármaco; polianiliana.
as unidades sensoriais, as quais servem como uma
impressão digital para o reconhecimento da
substância analisada.
A partir das respostas elétricas, os dados são
analisados através da técnica de Análise de
Componentes Principais (ACP), a qual utiliza a
análise estatística para correlacionar os dados
coletados pelos sensores, apontando as relações
existentes entre as amostras, evidenciando qual
atributo que mais caracteriza cada amostra (RIUL
et. al., 2003).
A utilização do conceito de Língua Eletrônica
para a análise de fármacos ainda é recente e pode
abrir novas possibilidades de aplicações para esta
técnica. Especificamente, o fármaco em análise,
Efavirenz, é utilizado no tratamento do vírus da
imunodeficiência adquirida (HIV), possui um
sabor amargo, o que dificulta sua utilização para o
tratamento de crianças. Modificações em sua
formulação visam reduzir esse sabor amargo, o
que pode ajudar no tratamento dos indivíduos
soropositivos, e análises preliminares com a
língua eletrônica podem auxiliar na escolha dos
tratamentos.

Introdução
A Língua Eletrônica têm sido utilizada para a
detecção, quantificação e avaliação do sabor em
alimentos líquidos e sólidos além de impulsionar
o desenvolvimento da indústria alimentícia e
agroindustrial. Entre as vantagens apresentadas,
destaca-se sua utilização para a determinação de
substâncias tóxicas e de sabor desagradável em
alimentos, bem como na manutenção da
sensibilidade, reprodutibilidade do sensor, mesmo
após uso prolongado. Além disso, sensores do tipo
língua eletrônica já demonstram apresentar uma
maior sensibilidade a determinadas substâncias
quando comparada à sensibilidade humana.
A Língua Eletrônica é formada por unidades
sensoriais artificiais, que possuem a capacidade de
detectar alterações ínfimas na composição de
líquidos, fornecendo uma resposta rápida e
eficiente, com um menor custo de análise.
Os sensores são produzidos com filmes
nanoestruturados de polímeros condutores, os
quais se tornaram uma ferramenta imprescindível
para se detectar e quantificar modificações em
soluções ou mesmo avaliar o sabor em alimentos
líquidos e sólidos de composição variada (RIUL
et. al., 2002).
Devido às propriedades intrínsecas dos
materiais que compõem as unidades sensoriais e
sua interação de modo particular, mas não
específica, com a solução em que estão imersas,
obtém-se diferenças nas respostas elétricas entre

Materiais e métodos
As amostras do fármaco e seus modificadores
foram preparados e fornecidos por uma parceria
com pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz). São elas: Efavirenz (EFV); HPC 2;
Lauril Sulfato de Sódio (LSS) e EFV 10% + HPC
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2 0.2% + LSS 0.2%
As amostras foram preparadas pela Fiocruz
com um homogeneizador Ultra-turrax IKA T18
Basic (IKA Instruments) utilizando 11.000 rpm
por 3 minutos seguido por um moinho coloidal
REX (Meteor, Brasil) por 60 minutos. As
suspensões foram secas utilizando o processo de
spray ou liofilização. As amostras foram diluídas
em solução tampão fosfato de pH 7.5 na
concentração de 1,07 µg/ml.
As unidades sensitivas da Língua Eletrônica
foram obtidas a partir da técnica de
automontagem (self-assembly layer by layer
technique) (FERRETTI et. al., 2000) utilizando-se
microeletrodos interdigitados de polietileno (PET)
recobertos com diferentes camadas alternadas (0,
1, 3, 5, 7) de filmes finos de Polianilina (PANI) e
Poliestirenossulfonato (PSS).
As medidas de resistência e capacitância foram
realizadas utilizando-se o equipamento Solartron
SI 1260, em um intervalo de frequência de 1 MHz
a 1 Hz, com tensão de 50 mV. Os dados foram
tratados com a metodologia estatística Análise das
Componentes Principais.

componentes principais 1 e 2 (PC1 e PC2)
totalizaram 97,51%, indicando que estes
componentes
abrangem
as
principais
características do sistema em análise.
As amostras de EFV e HPC2 apresentaram
pouca variabilidade entre si, permanecendo no
quadrante positivo da PC1, mas apresentaram
grande distinção quanto as soluções de LSS,
branco e da mistura dos fármacos (quadrante
negativo da PC1).
Comparando a amostra de EFV com a mistura
EFV+LSS+HPC, estas apresentam características
muito distintas, permanecendo em quadrantes
opostos no gráfico de PCA. Isto indica que a
presença dos componentes LSS e HPC (mesmo
este ultimo possuindo características próximas ao
EFV quando comparado diretamente) alteram
grandemente
as
propriedades
elétricas
(resistência) do Efavirenz em solução, e
possivelmente
suas
propriedades
de
organolépticas.

Conclusões
Os resultados preliminares obtidos mostram
que a língua eletrônica pode discriminar o
fármaco Efavirenz quando misturado a pequenas
quantidades (0.2%) de Lauril Sulfato de Sódio e
HPC2. Esta técnica mostra-se promissora para a
análise de sabor de fármacos, e trabalhos
envolvendo os resultados pela língua eletrônica
dos fármacos de novas amostras com diferentes
formulações estão em andamento.

Resultados e discussão
A análise dos componentes principais foi
realizada a partir dos dados obtidos em triplicata
com a língua eletrônica para a frequência de 1
kHz, os quais estão apresentados na Fig. 1:
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A partir dos resultados de PCA apresentados
na Fig.1, pode-se observar a boa reprodutibilidade
das medidas em triplicata além da boa separação
entre os grupos, indicando que as amostras
possuem características distintas. A soma das
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Resumo
O presente estudo utilizou-se de uma língua eletrônica acoplada a técnica de análise em fluxo visando
análisar e discriminar, quimicamente, amostras de hidrolisados de soja modificados. A modificação dos
hidrolisados foi realizada utilizando-se três tipos de Ciclodextrinas (α, β e γ), com intuito de minimizar o
amargor característico destes hidrolisados.
Palavras-chave: Hidrolisados de Soja, Ciclodextrina, Sensores, Língua Eletrônica

Introdução

Materiais e métodos

Dispositivos baseados em sensores gustativos,
como a língua eletrônica, vêm ganhando atenção
nos últimos anos devido à possibilidade de se
utilizá-los como controle de qualidade de
alimentos na indústria. Especificamente, em
relação à soja, cujos hidrolisados apresentam
atividades biológicas específicas e essenciais para
a formulação de alimentos nutracêuticos, os quais
reduzem o risco de doenças e melhoram as
condições fisiológicas do corpo humano
(FAVARO-TRINDADE, et al., 2010). Embora
estes componham uma grande parte do comércio
alimentício de grãos, um dos problemas que ainda
encontramos é o fato destes hidrolisados
apresentarem
um
amargor
característico
geralmente, caracterizado pela presença de
enzimas ou compostos hexanais voláteis. No
entanto, este amargor pode ser inibido através da
adição de ingredientes e/ou aditivos capazes de
controlar a liberação de aromas (SILVA et al.,
2012).2 Este estudo tem como objetivo utilizar um
sistema de língua eletrônica (LE) acoplado a
análise em fluxo visando a classificação e
separação de hidrolisados de soja no qual foram
adicionado, individualmente, três tipos de
Ciclodextrinas (CD) α, β e γ em diferentes
concentrações e proporções.

As amostras de hidrolisado de soja foram
preparadas e cedidas pelos pesquisadores da
Universidade Estadual de Maringá (UEM). Em
uma primeira etapa da preparação pesou-se 10 g
de farelo de soja e, em um erlenmeyer, adicionouse 100 mL de água destilada e 1% de enzima
Alcalase
2,4L®
considerando
proteína
enzimática/proteína contida no substrato (em base
úmida). O frasco foi levado em uma incubadora
com agitação orbital por 3 horas, a 60°C e 100
rpm. Em seguida, os frascos foram levados a um
banho termoestático a 90°C por 15 minutos de
modo à inativar a enzima. Logo após, filtrou-se
amostras que foram mantidas sob refrigeração até
o momento do seu uso. A segunda etapa foi
caracterizada pela adição de CD ao hidrolisado,
onde cada uma das CD (α, β e γ) foi adicionada ao
hidrolisado em tubos de 45 mL nas concentrações
de 1,5%, 2,0% e 2,5% (m/m), sendo considerado
o hidrolisado em base úmida. Os tubos foram
vedados e imersos em um banho a 38,5 °C, sendo
mantidos a esta temperatura por 12 minutos sob
agitação constante. Após, os hidrolisados tratados
foram armazenados e encaminhados para
atomização em secador tipo spray (marca LM
MSD 1.0). Uma amostra controle também foi
preparada seguindo os mesmos procedimentos, no
entanto, sem a adição de CD. As amostras foram
armazenadas em local seco e temperatura
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ambiente. Por fim, dilui-se estes hidrolisados em
água Milli-Q para que fosse possível realizar a
analise em fluxo acoplada a LE.
Para utilizar as amostras na LE, dilui-se cada
amostra em três diferentes concentrações,
0,01mg/mL, 0,05mg/mL e 0,10mg/mL e, montouse sensores de PANI/PSS em substrato de PET.
As medidas de resistência elétrica foram obtidas
em uma frequência fixa de 1khz, e os dados foram
tratados através da técnica de Análise das
Componentes Principais (PCA).

distante do controle, ou seja, enquanto
as
amostras encontram-se localizada na parte
negativa de PC2 enquanto a amostra controle está
localizadas na parte positiva de PC2 e PC1.

Conclusões
Os ensaios preliminares realizados com o
sistema da língua eletrônica mostram uma clara
tendência de discriminação e separação entre
hidrolisados
tratados
com
diferentes
Ciclodextrinas, inclusive em relação às
concentrações utilizadas. Novas medidas serão
realizadas
utilizando
diferentes
eletrodos
objetivando estabelecer uma correlação dos
tratamentos com a diminuição do amargor.

Resultados e discussão
Utilizando a análise de PCA para os dados de
resistência elétrica obtidos com a língua
eletrônica, pode-se verificar certa correlação entre
as amostras. Na primeira componente principal
PC1 (Fig. 1) temos as correlações entre o
hidrolisado controle (ctr) e os hidrolisados com
adições das diversas porcentagens de CD (α_X =
hidrolisado + X% de α-CD; β_X = hidrolisado +
X % de β –CD e γ_X = hidrolisado + X % de γCD), na concentração fixa de 0,01mg/mL.
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Fig. 1: Gráfico de primeira PCA das amostras
Assim, podemos observar que as amostras α
são aquelas que se localizam mais próximas ao
controle na parte positiva de PC1. As amostras β,
localizam-se na parte negativa de PC1 e, muito
próximas a α_2,0 e α_2,5. Observamos também
que as amostras γ localizam-se na parte negativa
em relação a PC2e, também que há correlação
entre a concentração de α e γ com a PC1, sendo
que amostras de hidrolisado com maiores valores
de Ciclodextrinas α e γ tendem a se deslocar das
regiões de maior para menor valor de PC1, o que
não ocorre com as amostras β. Outra informação
bastante relevante que conseguimos visualizar no
gráfico é sobre a amostra γ, que se localiza mais
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Resumo
A resistência ao ataque de pulgões de 20 genótipos de duas espécies de algodão (G. hirsutum, G.
barbadense) foi investigada por meio de um método voltamétrico de pulso diferencial baseado na oxidação
do ácido 3,4-dihidroxibenzóico em eletrodo de carbono vítreo. Os resultados obtidos indicam a ocorrência de
uma defesa induzida (aumento da concentração de ácidos fenólicos totais) quando plantas de G. hirsutum são
atacadas por pulgões e uma maior resistência dos genótipos da espécie G. hirsutum aos pulgões, por
apresentarem uma concentração média de ácidos fenólicos totais de 111,4 g/g.
Palavras-chave: Voltametria de Pulso Diferencial, Eletrodo de Carbono Vítreo, Ácidos Fenólicos Totais,
Algodão, Resistência a Pulgões
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ao aumento de pragas que atacam essa cultura,
causando danos crescentes à produção. O pulgão
do algodoeiro, Aphis gossypii, é uma das
primeiras pragas que ocorrem no algodão,
podendo ser presenciada logo após a germinação
das plantas. É um inseto de tamanho pequeno, de
coloração variável do amarelo-claro ao verde
escuro, que atua como vetor de duas viroses para
o algodoeiro conhecidas como vermelhão e
doença azul (GABRIEL, 2010). Alguns estudos
vêm demonstrando que algumas variedades de
algodão apresentam uma defesa significativa
contra
o
pulgão
(ALIMUKHAMEDOV;
SHVETSOVA, 1988). Estas variedades mais
resistentes apresentam alto teor de compostos
fenólicos, metabólitos secundários sintetizados
durante o desenvolvimento normal da planta ou
em resposta a infecções, lesões físicas ou outras
formas de stress. Portanto, a identificação e
quantificação de possíveis compostos fenólicos
que possam ser usados no campo em armadilhas,
no desenvolvimento de plantas de algodão
melhoradas geneticamente, apresentam grande

Introdução
Devido à sua grande importância sócioeconômica, o algodão é cultivado em cerca de
30,28 milhões de hectares em todo o mundo,
sendo o Brasil responsável por 833,7mil de
hectares, o que coloca o país em quinto lugar no
ranking mundial de área colhida e de produção do
algodão (CIB, 2010). Hoje a região centro-oeste
responde por 84% da produção brasileira de
algodão, tendo o estado de Mato Grosso como
maior produtor brasileiro. No Brasil são
encontradas três espécies de algodão (gênero
Gossypium): G. hirsutum, G. barbadense e G.
mustelinum. A espécie G. barbadense é
encontrada em quase todo o território nacional,
preferencialmente em áreas indígenas e em fundos
de quintal, onde tem sido utilizada como planta
medicinal. A espécie G. hirsutum é a mais
difundida e é responsável pela quase totalidade da
produção comercial da fibra de algodão no Brasil.
Uma das consequências das grandes áreas
cultivadas com algodão no Brasil está relacionada
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interesse e potencial para sua utilização no manejo
de pragas. Para a utilização correta dos compostos
fenólicos no monitoramento integrado de pragas
do algodão, faz-se necessário o conhecimento de
como esses compostos são usados no meio
ambiente pelas plantas, isto é a taxa de liberação e
a quantidade produzida antes e após o ataque dos
insetos. Neste contexto, este trabalho apresenta a
utilização de um método baseado na voltametria
de pulso diferencial e eletrodo de carbono vítreo,
para o estudo da resistência de duas espécies de
algodão (G. hirsutum, G. barbadense), ao ataque
de pulgões, onde os ácidos fenólicos foram
utilizados como indicadores da resistência.

foram preparadas em uma mistura etanol-água 1:1
(v/v). As melhores condições eletroquímicas e de
análise obtidas foram: tampão fosfato pH 3,0,
como eletrólito suporte; amplitude de pulso de 50
mV e velocidade de varredura de 50 mVs-1. A
quantificação de ácidos fenólicos totais nas
amostras foi realizada por adição padrão do ácido
3,4-dihidroxibenzóico 10-3 mol L-1.

Resultados e discussão
As
amostras
de
algodão
analisadas
apresentaram em seus voltamogramas um pico de
corrente máximo em 0,4 V, coincidente com os
picos de oxidação dos ácidos gálico, clorogênico,
gentísico, cafeico e 3,4-dihidroxibenzóico (Fig.
1). O ácido 3,4-dihidroxibenzóico foi utilizado
como padrão nas análises por apresentar um pico
de oxidação mais sensível em relação aos demais
ácidos e menor deslocamento de potencial em
relação ao da amostra.

Materiais e métodos
O plantio das espécies G. hirsutum (5
genótipos) e G. barbadense (15 genótipos) foi
realizado em dezembro de 2011, na Fazenda
Capivara, em Santo Antônio de Goiás (Embrapa
Algodão, Núcleo Cerrado). Para o estudo da
resistência, as plantas foram coletadas em junho
de 2012, com cerca de 160 dias. Como foram
feitas aplicações regulares de inseticida, a
presença de pulgões não foi frequente. Foram
selecionados os genótipos que apresentavam os
insetos. Foram coletadas duas folhas de uma
mesma planta, uma folha com presença de
pulgões e outra folha com ausência de pulgões
(controle). As plantas que apresentavam pulgões
possuíam de 1 a 8 indivíduos, sendo que a maioria
possuía somente 1 ou 2, não havendo portanto
uma grande infestação. Todas as folhas foram do
terço superior da planta. As amostras de algodão
foram preparadas por extração etanóica (25%) de
0,1 g das folhas desidratadas e maceradas, seguida
de agitação pendular (1 h) e centrifugação (10
min., 13.000 rpm). As análises de ácidos fenólicos
totais foram realizadas utilizando-se a voltametria
de pulso diferencial e um analisador voltamétrico
Metrohm 797 acoplado a uma célula
eletroquímica composta pelos eletrodos: carbono
vítreo  (Φ  =  2,0  mm)  (trabalho);;  Ag/AgCl  (KCl  3  
mol L-1) (referência) e platina (auxiliar). Antes das
medidas voltamétricas, o eletrodo de carbono
vítreo foi polido em suspensão aquosa de alumina
1,0 µm e sonicado com acetona por 5 minutos.
Entre cada medida voltamétrica, o eletrodo de
carbono vítreo foi limpo eletroquimicamente por
cinco ciclos entre 0 e 1,8 V. Os reagentes
utilizados nos experimentos foram de grau
analítico (Sigma-Aldrich). As soluções estoque
dos ácidos fenólicos de concentração 10-3 mol L-1

Fig. 1. Voltamograma de pulso diferencial de 350
L do extrato da amostra (PA 04150 - G.
barbadense) em tampão fosfato pH = 3, com
adições   sucessivas   de   1   μL   do   ácido   3,4  
dihidroxibenzóico 10-3mol L-1. Amplitude de
pulso de 50 mV e velocidade de varredura de 50
mVs-1.
O método voltamétrico de determinação dos
ácidos fenólicos totais foi validado segundo o
documento orientativo do Inmetro (INMETRO,
2011) e os resultados obtidos para o ácido 3,4
dihidroxibenzóico foram: Limite de Detecção
(LD)= 1,7 x 10 10-8 mol L-1; Limite de
Quantificação (LQ)= 1,0 x 10-7 mol L-1; faixa
linear =1,0 x 10-7 a 1,0 x 10-6 mol L-1;
repetitividade do método = apresentou RSD com a
faixa entre 4,93% a 17,68% (n=7); Recuperação =
94%. No estudo de defesa induzida, verificou-se
uma maior concentração de ácidos fenólicos totais
(acima de 140 g/g) nas folhas atacadas por
pulgões de 2 genótipos do G. barbadense
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(AP04102 e T-15) e de 2 genótipos do G.
hirsutum (CNPA97-06 e LOUSIANIA OKRA-2)
(Fig. 2), sugerindo uma maior resistência destes
genótipos ao ataque de insetos. Considerando a
espécie G. hirsutum, observou-se ainda que as
plantas atacadas por pulgões de todos os
genótipos apresentaram uma maior concentração
de ácidos fenólicos totais quando comparadas
com as plantas controle, sugerindo uma defesa
induzida pelo ataque.

Tab. 1: Concentrações de ácidos fenólicos totais nas
folhas de algodão atacadas e não atacadas por pulgão
das espécies G. barbadense e G. hirsutum.
Espécie
média (g/g)
1
CV(%) /2
Espécie

1

/

média (g/g) /
CV(%) /
teste t (comparação
de médias – plantas
G. hirsutum com e
sem pulgão
teste t (comparação
de médias – plantas
com pulgão

G. barbadense
com pulgão
sem pulgão
69,45 /
78,61/
55 /30
35 /25
G. hirsutum
com pulgão
111,4 /
41 /9

sem pulgão
63,10 /
74 /4

t calculado (1,913) < t tabelado
(2,160) / variâncias equivalentes
t calculado (1,561) < t tabelado
(2,100) / variâncias equivalentes

coeficiente de variação; 2 Número de graus de liberdade (N1)

Conclusões

Fig. 2. Concentração de ácidos fenólicos totais nas
folhas atacadas e não atacadas por pulgão das
espécies de algodão estudadas, por genótipo.

O método eletroanalítico mostrou-se uma
ferramenta em potencial para identificar genótipos
de algodão resistentes ao ataque de insetos. Os
resultados obtidos sugerem: a ocorrência de uma
defesa induzida quando plantas de G. hirsutum
são atacadas por pulgões; maior resistência dos
genótipos da espécie G. hirsutum ao ataque de
pulgões.

Ao se comparar ainda as espécies de algodão
estudadas, os dados mostram que as plantas da
espécie G. hirsutum submetidas ao ataque dos
pulgões apresentaram uma média de concentração
de ácidos fenólicos totais maior que as da espécie
G. barbadense (Tab. 1). Este resultado sugere
uma maior resistência dos genótipos da espécie G.
hirsutum ao ataque dos insetos. Apesar destas
evidências, a análise estatística dos dados (Teste t
= 0,05) mostrou que não há diferença
significativa entre: as concentrações de ácidos
fenólicos totais nas plantas controle e atacadas por
pulgões de G. hirsutum; as médias das
concentrações dos ácidos fenólicos totais nas
folhas atacadas por pulgões das duas espécies
estudadas (Tab. 1). Estes resultados estatísticos
indicam que há necessidade de estudos
complementares para confirmar qual espécie e
quais genótipos são mais resistentes e ainda se a
herbivoria induz um defesa aos insetos. Nestes
estudos complementares, deve-se aumentar o
número de genótipos da espécie G. hirsutum e
também controlar algumas condições críticas do
plantio (temperatura, umidade, luz, pulverizações,
infestação, idade das plantas).
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ISOLAMENTO DE FLAVONÓIDES EM GRÃOS E FOLHAS DE SOJA POR
VOLTAMETRIA UTILIZANDO ELETRODO DE CARBONO VÍTREO
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Resumo
Flavonóides foram recuperados e isolados seletivamente de amostras de grãos e folhas de soja por processos
de extração sólido-líquido e em fase sólida, monitorados pela voltametria de pulso diferencial e eletrodo de
carbono vítreo. Na extração sólido-líquido, a combinação do etanol 70% com o utltrassom por 20 minutos
foi a mais adequada para o preparo dos extratos de grãos e folhas de soja. Na extração em fase sólida, o
cartucho Strata-X e a mistura metanol/acetonitrila (1:1) foram os mais eficazes para remover os interferentes
e recuperar e isolar as isoflavonas e a rutina dos extratos de soja.
Palavras-chave: Processos De Extração, Flavonóides, Soja, Voltametria, Eletrodo De Carbono Vítreo
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presença de interferentes pode afetar a
seletividade e a sensibilidade das análises. A
extração é o principal passo do preparo das
amostras de soja, pois envolve a recuperação e o
isolamento dos flavonóides, sendo influenciada
principalmente pela natureza química da amostra
e pelo método de extração. A extração em fase
sólida, SPE – do  inglês  “solid-phase extraction”,  é  
uma técnica de extração eficiente e já bastante
utilizada para extração de isoflavonas em
amostras de soja, em geral quando se utiliza
métodos cromatográficos de análise. A técnica de
SPE   geralmente   é   usada   tanto   no   “clean   up”   dos  
extratos como também na extração e isolamento
das isoflavonas em amostras líquidas ou extraídas
em meio líquido (ROSTAGNO et al., 2005). Deste
modo, o trabalho teve como objetivo avaliar os
processos de extração sólido-líquido e em fase
sólida para recuperação e isolamento de
flavonóides em grãos e folhas de soja, utilizando a
voltametria de pulso diferencial e eletrodo de
carbono vítreo no monitoramento dos sinais.

Introdução
Os flavonóides são metabólitos secundários,
encontrados na soja, que constituem a classe dos
polifenóis. Relatos da literatura descrevem que as
isoflavonas e a rutina, além da função benéfica à
saúde humana por meio de ações antioxidantes e
anticancerígenas, conferem às plantas de soja
importantes funções defensivas contra microorganismos e pestes (PIUBELLI et al., 2005).
Desta forma, a determinação destes compostos
na soja, poderá auxiliar no manejo integrado de
pragas, além de fornecer informações valiosas aos
pesquisadores, para a seleção de variedades mais
resistentes ao ataque de insetos herbívoros. As
técnicas voltamétricas nas suas várias formas
(pulso diferencial, onda quadrada, redissolução
anódica e catódica e adsortiva) são ferramentas
analíticas bastante vantajosas para a determinação
dos flavonóides da soja, devido à capacidade
eletroativa dos flavonóides e alta sensibilidade,
baixo custo e tempo reduzido das análises
(SILVA et al., 2012). Uma etapa chave que
precede a determinação dos flavonóides em soja é
o preparo das amostras de folhas e grãos, pois a
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feitas em triplicata e as análises estatísticas
realizadas   foram   o   teste   de   Grubbs   (α=   0,05)   e  
ANOVA  (α=  0,05).

Materiais e métodos
No estudo do processo de extração sólidolíquido, os testes de extração foram realizados
com comprimidos fitoterápicos a base de soja
macerados, que continham em sua composição as
isoflavonas. Neste estudo, avaliou-se a maior
concentração de isoflavonas (em mg) extraídas
em 0,1 g de amostra variando-se o tipo de
solvente de extração (4 mL de: metanol 70%,
acetonitrila 70%, acetona 70% e etanol 70%) e
o procedimento de extração (1 hora de agitação
mecânica em mesa agitadora e 20 minutos em
ultrassom). Posteriormente, efetuou-se a
centrifugação dos extratos (10 min à 13.000 rpm)
e sua diluição para 10 mL com água ultra-pura.
No estudo do processo de extração em fase
sólida foi realizada a extração sólido-líquido (4
mL de etanol 70%) de 0,1 g de grãos de soja
desidratados e macerados (cultivar BRS 294 RR
Embrapa) e de 0,1 g de folhas desidratadas e
maceradas (cultivar FLORA Embrapa), com
posterior agitação mecânica (1h) e centrifugação
(10 min. à 13.000 rpm). Para testar o melhor
desempenho na recuperação e isolamento dos
flavonóides nas amostras de grãos e folhas de soja
(remoção dos interferentes), aplicou-se o extrato
etanóico em três cartuchos (dois a base de
octadecilsilano (C18, 500 mg, Applied
Separations e Strata-X C18-E, 1g, Phenomenex) e
um polimérico a base de divinilbenzeno
modificado (Strata-X, 200 mg, Phenomenex)). Os
testes
compreenderam
quatro
etapas:
condicionamento dos cartuchos com 3 mL de
água e 3 mL de metanol; aplicação de 2 mL do
extrato; eluição dos interferentes com 3 mL de
metanol 10% e eluição dos flavonóides com 3 mL
de metanol 80% (cartuchos C18 e C18 E) e 3 mL
da mistura metanol e acetonitrila (1:1) (cartucho
Strata-X). O melhor cartucho para a SPE foi
selecionado
quando
os
voltamogramas
apresentaram picos de flavonóides livres de
interferentes e quantificáveis. As medidas
voltamétricas foram realizadas em triplicata,
utilizando-se o analisador voltamétrico Metrohm
797 e uma célula eletroquímica composta pelos
eletrodos:  carbono  vítreo  (Φ  =  2,0  mm)  (trabalho),  
Ag/AgCl (KCl 3 mol L-1) (referência) e platina
(auxiliar). Soluções estoque dos padrões
genisteína, daidzeína e rutina 1x10-3 mol L-1
foram utilizadas para os estudos voltamétricos. Os
parâmetros voltamétricos e condições de análise
foram: tampão fosfato, pH 6,0 (eletrólito suporte),
amplitude de pulso 50 mV e velocidade de
varredura 50 mVs-1. Todas as extrações foram

Resultados e discussão
Nos resultados obtidos do estudo do processo
de extração sólido-líquido, verificou-se que o
etanol 70 % foi o melhor solvente para a extração
das isoflavonas do fitoterápico a base de soja (Fig.
1 A). Ao se comparar a mesa agitadora (1 hora)
com o ultrassom (20 minutos), verificou-se que
ambos apresentaram a mesma eficiência de
extração, no entanto, o uso do ultrassom é mais
vantajoso por requerer menor tempo de extração
(Fig. 1 B).
(A)

(B)

Fig. 1 (A) Eficiência de extração sólido-líquido das
isoflavonas variando-se o tipo de solvente; (B)
Eficiência de extração sólido-líquido das isoflavonas
variando-se o procedimento de extração.

No estudo de extração em fase sólida para
recuperação e isolamento dos flavonóides nos
grãos de soja, verificou-se que todos os cartuchos
testados foram eficientes na remoção dos
interferentes. Entretanto, com o cartucho C18, 500
mg, houve perdas de aproximadamente 50% dos
flavonóides na aplicação da amostra e na etapa de
eluição do interferente, e com o cartucho Strata-X
C18-E, 1g, a eluição dos flavonóides da fase
sólida não ocorreu. Com o cartucho Strata-X 200
mg não foram observadas perdas dos flavonóides
nas etapas de: aplicação da amostra (2 mL do
extrato etanóico em tampão fosfato pH 6) (Fig.
2A) e eluição do interferente, em um potencial de
oxidação de 0,663 V, utilizando-se 3 mL de
metanol 10% (Fig. 2B). Os flavonóides retidos na
fase sólida foram eluídos seletivamente, em um
potencial de oxidação de 0,532 V, com 3 mL da
mistura acetonitrila e metanol (1:1) (Fig. 2C). Este
sinal de oxidação em 0,532 V é característico das
flavonóides retidos na fase sólida foram eluídos
seletivamente, em um potencial de oxidação de
0,532 V, com 3 mL da mistura acetonitrila e
metanol (1:1) (Fig. 2C). Este sinal de oxidação em
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0,532 V é característico das isoflavonas e foi
confirmado por meio da adição de 20 µL de
Genisteína 10-3 mol L-1. Este resultado corrobora
com dados da literatura que indicam que as
isoflavonas são um dos principais constituintes
dos grãos de soja (CARRÃO-PANIZZI;
KITAMURA, 1995). Na segunda eluição das
isoflavonas retidas na fase sólida com 3 mL da
mistura acetonitrila e metanol (1:1), nenhum sinal
quantificável das isoflavonas foi detectado, o que
mostra que a primeira eluição foi completa (Fig.
2D).
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Fig 3. Voltamogramas do extrato das folhas de soja (A)
etapa de aplicação da amostra no cartucho; (B) etapa de
eluição do interferente do cartucho; (C) primeira etapa
de eluição da amostra do cartucho; (D) segunda etapa
de eluição da amostra do cartucho. Cartucho Strata-X,
200 mg, Phenomenex.
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A recuperação e o isolamento dos flavonóides nos
grãos e folhas de soja foram realizados com
sucesso por meio de uma extração sólido-líquido,
utilizando-se etanol 70 % e ultrassom por 20
minutos e uma extração em fase sólida,
utilizando-se o cartucho Strata-X 200 mg e a
mistura metanol e acetonitrila
(1:1). Estes
processos de extração serão utilizados para as
determinações voltamétricas de rutina e
isoflavonas totais em cultivares de soja da
Embrapa.

(D)

0.6

0.8

0.5

0.6

0.4
0.3

0.4
0.2

0.4

0.6

E (V)

0.8

1.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

E (V)

Fig. 2. Voltamogramas do extrato dos grãos de soja (A)
etapa de aplicação da amostra no cartucho; (B) etapa de
eluição do interferente do cartucho; (C) primeira etapa
de eluição da amostra do cartucho; (D) segunda etapa
de eluição da amostra do cartucho. Cartucho Strata-X,
200 mg, Phenomenex.

Agradecimentos
Os autores agradecem ao CNPq, a CAPES, a
UnB, a UCB, a Rede Agronano – Embrapa e a
Allcrom.

O cartucho Strata-X, 200 mg, Phenomenex,
mostrou-se também eficiente na recuperação e
isolamento dos flavonóides nas folhas de soja
(Fig.3). Não foram observadas perdas dos
flavonóides nas etapas de: aplicação da amostra (2
mL do extrato etanóico em tampão fosfato pH 6)
(Fig. 3A) e eluição do interferente, em um
potencial de oxidação de 0,196 V, utilizando-se 3
mL de metanol 10% (Fig. 3B). Os flavonóides
retidos na fase sólida foram eluídos seletivamente,
em um potencial de oxidação de 0,257 V, com 3
mL da mistura acetonitrila e metanol (1:1) (Fig.
3C). Este sinal de oxidação em 0,257 V é
característico de rutina e foi confirmado por meio
de 4 adições de 20 µL de Rutina 10-3 mol L-1. Este
resultado corrobora com dados da literatura que
mostram que a rutina é um dos principais
constituintes das folhas de soja (PIUBELLI et al.,
2005). Após uma segunda eluição da rutina retida
na fase sólida com 3 mL da mistura acetonitrila e
metanol (1:1), nenhum sinal quantificável de
rutina foi detectado, o que mostra que a primeira
eluição foi completa (Fig. 3D).
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Resumo
O estudo de polímeros condutores desperta um enorme interesse cientifico e tecnológico, podem apresentar
as mais diversas aplicações de acordo com o processo de modificações estruturais a que são submetidos.
Contudo, a condutividade dos polímeros é baixa em comparação com os metais tradicionais. Uma maneira de
aumentá-la é fazer a dopagem do polímero, técnica que consiste na inserção de moléculas ou íons que trocam
cargas elétricas com as moléculas da estrutura polimérica, onde o tempo reacional influencia nos resultados
de condutividade.
Palavras-chave: Polipirrol, Nitrato de prata, tempo reacional.
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condutividade [KISHORE, 2008]. Para uso em
sensores químicos, levando-se em consideração as
propriedades condutoras, a sensibilidade é
ampliada. A busca por condições ideais de reação
para a síntese simultânea de nanopartículas
metálicas e polímeros é atualmente um desafio
nesta área de pesquisa.
Neste trabalho avaliou-se a influência da
concentração
dos
surfactantes
(CTAB
(hexadeciltrimetil amônio)/SDS (dodecil sulfato
de sódio)) e do tempo reacional no rendimento, na
condutividade e morfologia do PPi-Ag. O tempo
reacional foi avaliado após a adição de todos os
reagentes sendo que 0, 7 e 14 dias referem-se à
reação após 24h, 7 e 14 dias.

Introdução
Polímeros condutores (PC), conhecidos como
“metais   sintéticos”,   são   macromoléculas   que  
apresentam propriedades elétricas similares às dos
metais, mantendo as propriedades mecânicas e de
processabilidade de um polímero convencional.
Dentre a classe dos polímeros condutores, o
polipirrol (PPi) destaca-se pelas propriedades
elétricas e a facilidade de obtenção de síntese
química [BOUKERMA et al. 2006; STEJSKA et
al. 2003].
Uma abordagem promissora para a obtenção
de polímeros condutores com condutividade
elétrica elevada é a preparação de polímeros
condutores
envoltos
com
nanopartículas
metálicas. Neste híbrido as propriedades de
flexibilidade, óptica e condutividade elétrica são
sinergicamente combinadas com as propriedades
elétricas e magnéticas dos metais. Esses nanohíbridos metal – polímero tem despertado muito
interesse devido a potencialidade de aplicações
em catálise, sensores, dispositivos fotônicos e
eletrônicos [PRINGLE, 2008]. Do ponto de vista
do metal, a presença do polímero condutor
aumenta a estabilidade química e, para os
polímeros condutores há um ganho em

Materiais e métodos
Para a realização da síntese foi utilizado os
seguintes materiais: Pirrol (Aldrich, P.A.),
Brometo de hexadecil trimetil amônio (CTAB –
Aldrich, P.A.), Dodecil sulfato de sódio (SDS –
Aldrich, P.A.), Nitrato de prata (Synth, P.A.).
Todos os reagentes foram utilizados da maneira
como recebidos.
Inicialmente adicionou-se o surfactante
aniônico (SDS) e surfactante catiônico (CTAB),
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dissolvidos em 100ml de Água Milli-q, seguido
de agitação por 2 horas, em seguida adicionou-se
pirrol e AgNO3 com agitação por mais 24 horas,
após este período algumas amostras ficaram sem
repouso e foram filtradas a vácuo e outras ficaram
em repouso por 7 e 14 dias. O resultado foi
filtrado a vácuo e lavado com água milli-q, seco
em dessecador e macerado em almofariz de
ágata, até obtenção de um pó fino preto. Os
materiais foram caracterizados por condutividade
elétrica (método quatro pontas), estrutura
(infravermelho) e morfologicamente (FEG-MEV).

TR
(dias)

A

1:1

0*

B

1:1

7*

C

1:1

14*

D

1:1

7**

(S/cm)
0,135
0,137
0,119
0,0052

(c)

(d)

Conclusões
Verificou-se que as condições reacionais
influenciaram a morfologia do material o que
acarretou alteração nos valores de condutividade.
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Tab. 1. Concentração relativa (CR), tempo
reacional (TR), condutividade ( ) e rendimento
(R) das amostras PPi-Ag.
CR
CTAB/SDS

(b)

Fig 1. Imagens de FEG (a) amostra D; (b) Amostra A;
(c) 1:5 e (d ) 5:1

Resultados e discussão
A Tab. 1 mostra a influência do tempo
reacional na condutividade e rendimento de
amostras de PPi-Ag. Verifica-se maior
rendimento para amostras com 7 (sete) dias de
reação, entretanto, menores valores de
condutividade são observados quando a reação
fica em agitação. Este comportamento pode ser
explicado pela morfologia do material, Fig. 1.
Observa-se
uma
heterogeneidade
na
morfologia e a presença de partículas grandes para
a amostra D. Vale ressaltar que durante a análise
por FEG observa-se que a imagem ficava
“carregada”,  o  que  indica  a  presença  de  amostras  
não condutoras. De acordo com este resultado,
foram preparadas amostras com diferentes teores
de CTAB/SDS (1:3; 1:5; 5:1) utilizando o tempo
reacional de 7 (sete) dias e sem agitação do
sistema. Amostras contendo maiores teores de
surfactantes aniônicos apresentam maiores valores
de condutividade e rendimento (0,126 S/cm e
62% e 4,850 S/cm e 76% para razões 1:3 e 1:5
respectivamente). Amostra com excesso de
surfactante catiônico apresenta-se com baixo valor
de condutividade e rendimento (4,02x10-4 S/cm e
15%). Este comportamento é, também,
corroborado pelas imagens de microscopia
eletrônica, Fig. 1.

PPiAg

(a)

R
(%)
27
55
33
56

* repouso; ** em agitação
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Resumo
Um sistema baseado em língua eletrônica (LE) composto por um arranjo de sensores químicos nãoespecíficos foi usado para detectar e quantificar geosmina (GEO) e 2-metilisoborneol (MIB), em amostras de
água coletadas da represa Guarapiranga (São Paulo, Brasil). As amostras foram analisadas por CG/EM e pela
LE. Embora as amostras tenham apresentado concentrações de MIB e GEO muito similares, a língua
eletrônica apresentou grande sensibilidade, discriminando facilmente as amostras, separando-as em grupos
distintos e bem separados, corroborando os resultados obtidos pela CG/EM.
Palavras-chave: língua eletrônica, 2-metilisoborneol, geosmina, qualidade da água, sensores químicos
para detectar GEO e MIB em amostras de água
destilada e de torneira, preparadas artificialmente,
em concentrações tão baixas quanto 25 ng.L-1
(BRAGA et al., 2012). O presente trabalho trata
sobre a análise de amostras de água reais
coletadas de um reservatório de São Paulo, Brasil.

Introdução
Geosmina (GEO) e 2-metilisoborneol (MIB)
são compostos orgânicos e foram identificados
como responsáveis pelo gosto de mofo e terra na
água distribuida a população de São Paulo
segundo Young et al. (1996) e afetando também a
piscicultura (SMITH et al., 2008; ZHANG et al.,
2006). A contaminação da água de beber por esses
compostos é o principal motivo de reclamação dos
consumidores junto as companias de tratamento
de água. Portanto, a presença desses compostos
em água de beber, precisa ser monitorada e
controlada
por
instrumentos
com
alta
sensibilidade como a cromatografia gasosa
associada à espectrometria de massa (CG/EM)
(SMITH et al., 2008). Embora seja altamente
seletiva e sensível segundo Smith et al., (2008), é
cara, demanda muito tempo por análise e precisa
ser realizada por operadores treinados. Os arranjos
de sensores químicos, conhecidos como língua
eletrônica (LE) assim como em Wiziack et al.
(2007), tem ganho considerável importância como
uma metodologia alternativa para a análise de
líquidos. A LE é formada por um arranjo de
sensores químicos poliméricos, não-específicos,
de diferentes sensibilidades, cujas mudanças na
resposta elétrica podem estar associadas à
presença de químicos específicos ou às mudanças
físico-químicas nas propriedades dos meio. Em
nossa contribuição anterior, uma LE baseada em
sensores poliméricos foi empregada com sucesso

Materiais e métodos
As amostras de água foram coletadas,
semanalmente e por três semanas consecutivas, da
represa Guarapiranga (23°43'52"S 46°45'15"W,
São Paulo, Brasil) em dois locais diferentes
(amostras GU101 e GU105). Todas as amostras
foram coletadas em duplicatas. Elas foram
analisadas por CG/EM (compania de tratamento
de água) e pela LE.
A LE usada é composta por um arranjo de
sensores químicos poliméricos não-específicos.
Para a facbricação dos sensores, microeletrodos
de ouro são cobertos com um filme polimérico
ultrafino depositado pela técnica de automontagem (DECHER, 1997). Cada sensor
fabricado possui um filme polimérico diferente,
de modo que cada sensor tenha uma sensibilidade
diferente. Detalhes da fabricação dos filmes
podem ser encontrados em (BRAGA et al.2007).
A LE é conectada a um medidor de
impedância (SOLARTRON SI1260). Medições e
aquisição dos dados são feitas por um computador
através de um instrumento virtual criado em
LabView. As amostras foram analisadas em
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ordem aleatória, em temperatura ambiente (25oC)
e em 1kHz. O pH das amostras foi monitorado
durante as medições usando o ph-metro PM608 da
marca Analion, sendo de aproximadamente 7,50
para todas as amostras.
O banco de dados gerado pela LE foi analisado
com a análise das componentes principais (PCA,
do inglês principal component analysis) usando o
respectivo algoritimo desenvolvido no MatLab.

na Tab.1. A LE as discriminou de acordo com
suas
principais
diferenças,
como:
presença/ausência de composto orgânico, semana
e local em que foram coletadas. É possível notar
que à medida que a concentração de GEO
aumenta, os scores se deslocam ao longo do eixo
da PC 1, da esquerda para a direita. A excessão é
observada com as amostras GU105. A principal
diferença nessas amostras é a concentração de
MIB na terceira semana que passou de menos de 4
ng.L-1 das duas primeiras semanas para 10 ng.L-1.
Adicionalmente, os pontos tendem a se deslocar,
simultaneamente, ao longo da PC 1 da esquerda
para a direita e ao longo da PC 2, de baixo para
cima à medida que aumenta a concentração de
MIB nas amostras (indiado pelas linhas vermelhas
tracejadas na Fig. 1). Os resultados são muito
consistentes e confiáveis como observado pela
aproximação dos scores adquiridos da réplicas das
amostras.

Resultados e discussão
Na Tab. 1 estão mostradas as composições das
amostras obtidas pela CG/EM. Como se pode
notar, a quantidade de GEO nas amostras GU105
é praticamente estável durante o período de três
semanas, enquanto que a concentração de MIB
aumenta na terceira semana. O mesmo aumento
na concentração de MIB é visto nas amostras
GU101. Contudo, a quantidade de GEO aumenta
considerávelmente na terceira semana, chegando a
48 ng.L-1. Adicionalmente, nas duas primeiras
semanas, a concentração de MIB e GEO nas
amostras GU101 e GU105 são iguais.

Aumento
[MIB]

Tab. 1: Composição das amostras de água coletadas da
represa Guarapiranga em relação a concentração de
metilisoborneol (MIB) e geosmina (GEO). Concentrações
determinadas por CG/EM e expressas em ng.L-1.

GU101

GU105

Amostra

[MIB]

[GEO]

[MIB]

[GEO]

Semana 1
Semana 2

< 4.0
< 4.0

16.0
18.0

< 4.0
< 4.0

16.0
18.0

Semana 3

10

48.0

10

17.0

Semana 3

Semana 1

Semana 2

Fig. 1: Gráfico PCA, biplot, para amostras de água
analisadas pela LE. Composição das amostras está
descrita na Tab. 1. Amostras GU101 e GU105 foram
coletadas em dois locais diferentes da represa
Guarapiranga, São Paulo, Brasil. Linhas tracejadas em
vermelho são apenas uma guia para os olhos para
indicar a tendência dos pontos se deslocarem à medida
que aumenta a concentração de MIB nas amostras.

A resposta elétrica gerada pela LE, para as
diferentes amostras de água foi analisada pela
PCA e os respectivos resultados são apresentados
no gráfic biplot mostrado na Fig. 1. Biplot é uma
ferramenta analítica muito útil por mostrar, ao
mesmo tempo, os scores e loadings de uma PCA.
Os loadings referem-se às cinco variáveis
(sensores 1 a 5) consideradas na construção da
PCA, e estão representadas no biplot por S01,
S02, S03, S04 e S05, respectivamente. Já os
scores
correspondem à resposta elétrica
(impressão digital) da língua eletrônica para cada
amostra medida. Pode-se observar que as
amostras estão totalmente discriminadas pois
estão agrupadas em conjuntos pequenos e bem
distantes, mesmo apresentando cocnentrações de
MIB e GEO muito próximas, conforme indicado

Conclusões
Os resultados obtidos até o momento indicam o
uso promissor da língua eletrônica na detecção de
geosmina e 2-metilisoborneol em amostras de
água reais, ou seja, amostras de água provenientes
da represa. A LE apresentou grande sensibilidade
a esses compostos orgâncios, discriminando
facilmente amostras contendo concentrações de
MIB e GEO pequenas e muito similares.
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Contudo mais investigações precisam ser
realizadas para avaliar a viabilidade de usar a LE
na detecção desses compostos in loco e em tempo
real.

sub-part-per-trillion level by large-volume
injection GC/MS with programmable
temperature vaporizing inlet. Water Research,
v. 40, p. 699-709.
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Resumo
Neste trabalho foram desenvolvidos nanossensores de microcantilever funcionalizados com polianilina, no
estado de oxidação esmeraldina, para detecção de compostos orgânicos voláteis (COVs). Os nanossensores
de cantilevers funcionalizados apresentaram uma excelente reposta aos COVs, indicando que a camada
sensitiva foi adequada para detecção desses voláteis. A sensitividade dos nanossensores de microcantilever
funcionalizados aos COVs aumentou com o aumento da polaridade do volátil, assim o composto que
apresentou maior sensitividade foi o metanol.
Palavras-chave: nanossensores, cantilevers, polianilina, compostos orgânicos voláteis.
condutores.
O
desenvolvimento
desses
microcantilevers funcionalizados representa um
papel fundamental para o estabelecimento de
tecnologias eficientes, para detecção de vapores
químicos com grande precisão. A funcionalização
é a etapa chave para o sucesso desses sensores,
uma vez que os polímeros condutores, na
presença de determinadas substâncias, podem
sofrer alterações físicas e estruturais, devido às
variações em seus estados de oxidação. Desta
forma este trabalho teve como objetivo
desenvolver nanossensores de microcantilever
funcionalizados com polianilina, no estado de
oxidação esmeraldina, para detecção de
compostos orgânicos voláteis (COVs).

Introdução
O crescente interesse no desenvolvimento de
nano-dispositivos nos últimos anos deve-se ao
grande potencial de aplicação em diversas áreas
como controle ambiental com monitoramento de
vapores químicos agricultura de precisão segundo
NUGAEVA et al.(2005) biotecnologia e ZHANG
et al. ( 2007) e no agronegócio. O mercado de
MEMS (sistemas microeletromecânicos) gerou
uma receita de US$ 6,9 bilhões em 2009 e,
estima-se que esse mercado alcance US$ 8 bilhões
em 2010, com um crescimento de 13% nos
próximos 5 anos (Market Trends, 2012). Dessa
forma, o mercado de nanossensores está em
expansão, com grande potencial para o
desenvolvimento tecnológico.
Várias tecnologias têm sido desenvolvidas e
aplicadas objetivando revolucionar a precisão e a
sensibilidade desses sensores, sendo que a maioria
dos sensores de gases existentes é baseada no
princípio de detecção resistiva e/ou capacitiva.
Algumas de suas características, tais como, a
baixa taxa de detecção, tamanho, tempo de
resposta lento, longos períodos de recuperação e
rápida saturação são limitantes para a sua
utilização. Uma alternativa para superar estas
dificuldades seria a utilização de sensores que
empregam a detecção da deflexão de um
microcantilever funcionalizado com polímeros

Materiais e métodos
Neste trabalho, utilizou-se cantilevers de
silício (Si) com módulo de Young de E = 1,3 x
1011 N/m2, no plano <100> de sua estrutura
cristalina. Os cantilevers foram adquiridos
comercialmente (NT-MDT), com as seguintes
especificações do fabricante: frequência de
ressonância entre 4,0 - 17,0 (± 13,0) kHz e
constante de mola de 0,03-0,13 N/m. A
funcionalização da superfície com polianilina foi
realizada conforme descrito por Steffens (2012)
(STEFFENS, 2012). A deflexão dos sensores foi
medida em voltagem, com resolução de miliVolts
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(mV), proveniente do sinal do fotodetector, a qual
foi convertida em nanômetros após a obtenção do
valor
de
sensitividade
do
sistema
(microcantilever, piezo, fotodiodo). Todas as
medidas de deflexão foram realizadas no modo
estático.
A resposta dos nanossensores aos diferentes
COVs foi investigada utilizando-se diferentes
concentrações de 0 a 1000 ppmv (0, 100, 250,
500, 750 e 1000 ppmv) do volátil, sendo que a
sequência de exposição dos sensores aos voláteis
foi dada considerando a ordem de polaridade, do
polar para o não polar, pois os compostos não
polares podem degradar a camada sensitiva,
interferindo no desempenho do sensor. Os voláteis
utilizados foram: metanol, etanol, acetona,
propanol, dicloroetano, hexano e tolueno,
adquiridos da Sigma Aldrich, com grau analítico
PA.

interação e difusão na matriz polimérica
(ATHAWALE, 2000). A maior polaridade,
constante dielétrica (capacidade de separar as
cargas) e força eluente do metanol, facilitam a sua
interação com os átomos de nitrogênio da
polianilina da camada sensitiva, ocasionado uma
maior expansão ou inchamento das cadeias
poliméricas, aumentando a sensitividade do
sensor (Fig. 1).
4.0
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Sensitividade (nm/ppm)
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nol
Meta

Sensores para vapores de solventes com
grande limite de detecção e que sejam confiáveis
são importantes na tecnologia de processo
químico, por exemplo, para o manuseio seguro
durante a armazenagem e o transporte de grandes
quantidades de solventes; em alimentos para
avaliar
a
contaminação,
o
grau
de
amadurecimento de frutas, hortaliças e vegetais. A
resposta dos sensores a diferentes vapores
saturados dos COVs foram avaliadas tanto em
umidade e em temperatura constantes, obtendo-se,
assim, a linha de base dos sensores. Os dados de
deflexão foram obtidos a cada 30 segundos, sendo
todas as medidas realizadas em triplicata.
Posteriormente a obtenção da linha de base, o
volátil foi inserido na câmara com auxílio de uma
seringa (Hamilton). Entre cada concentração do
mesmo volátil, foi realizada uma limpeza com gás
nitrogênio para remover a concentração do volátil
da câmara.
A sensitividade dos nanossensores foi obtida
por meio do coeficiente angular da concentração
versus deflexão, onde também foi possível obter
um ótimo coeficiente de correlação (R2). A
deflexão dos sensores aos COVs pode ser
correlacionada às diferenças na estrutura química
do volátil, bem como o comprimento da cadeia e a
natureza dielétrica das moléculas (STEFFENS,
2009).
O
sensor
de
microcantilever
funcionalizado mostrou a maior sensitividade ao
metanol, que pode estar relacionado ao pequeno
tamanho da molécula do volátil facilitando a sua

l
o
a
ol
Etan Aceton Propano metanoTolueno Hexan
ro
Diclo

Fig. 1: Sensitividade dos sensores de microcantilevers
funcionalizados aos diferentes COVs na faixa linear de 0 a
1000 ppmv.

.
Pode ser observado que a sensitividade dos
sensores de microcantilever funcionalizados em
relação aos COVs aumentou com o aumento de
polaridade, com exceção do volátil acetona. A
sensitividade da acetona foi maior que a do
propanol, apesar de ter uma polaridade menor,
devido a sua pressão de vapor, que é a medida de
quão volátil é o solvente, ser maior.
Foi observada, com os sensores de
microcantilever, uma faixa de limite de detecção
entre 17 – 42 ppmv para os diferentes voláteis
analisados, Tab. 1. O limite mínimo de detecção
foi obtido para o propanol. Dong et al.(2010)
estimaram uma mínima detecção de 10 ppmv aos
COVs com sensores de gás desenvolvidos com
microcantilevers funcionalizados com diferentes
polímeros poli(óxido de etileno) (PEO),
poli(álcool vinílico) (PVA) e poli(etileno-coacetato de vinila) (PEVA). Os resultados de limite
de detecção obtidos no presente trabalho
corroboram com os obtidos por Dong et al.
Assim, pôde-se avaliar que os nanossensores de
microcantilevers, funcionalizados com polianilina,
mostraram excelentes sensitividade e limite de
detecção aos COVs.
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Tab 1: Valores das sensitividades, limites de detecção e
coeficiente de correlação dos nanossensores funcionalizados
aos COVs.

Voláteis

R2

Metanol
Etanol
Propanol
Acetona
Diclorometano
Tolueno
Hexano

0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99

Sensitividade
(nm/ppmv)
4,05 ± 0,02
3,42 ± 0,03
2,49 ± 0,01
2,70 ± 0,03
2,23 ± 0,02
1,39 ± 0,03
1,27 ± 0,03
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Resumo
Sensores de micro e nanofibras de poli(ácido lático),PLA, e polianilina,PANI, contendo diferentes teores de
PANI foram produzidas por solution blow spinning (SBS) e depositadas sobre eletrodos de PET com trilhas
de carbono. A morfologia das fibras foi caracterizada por microscopia eletrônica de varredura (MEV). O e os
sensores foram monitorados por medidas eletrônicas (medidas de voltagem m função do tempo). Os sensores
produzidos foram utilizados para monitorar a evolução do estado de maturação de cajus. Os resultados
mostram que os sensores foram sensíveis para detectar mudanças no estado de maturação dos cajus,
mudanças essas que podem ser correlacionadas com aspectos visuais dos cajus.
Palavras-chave: sensores, nanofibras, polímeros condutores, filmes nanoestruturados, SBS.
alimentos, na detecção de gases tóxicos, sistemas
de segurança de alerta contra incêndio,
monitoramento de gases lançados na atmosfera,
etc. Os narizes eletrônicos, como são chamados os
sensores gasosos, são instrumentos capazes de
medir a concentração ou intensidade de gases,
vapores e odores de modo similar a um
olfatômetro (MEDEIROS et al., 2012a;
MEDEIROS et al., 2009).
Neste trabalho sensores de gases foram
produzidos através da deposição de fibras de
poli(ácido
lático)/polianilina
(PLA/PANI),
formadas pela técnica de fiação por sopro em
solução (SBS) em eletrodos interdigitados. Estes
sensores foram usados para avaliar sua
potencialidade no monitoramento do estado de
maturação de caju.

Introdução
A nanotecnologia extrapolou os limites da
academia e da indústria, e muito velozmente
entrou no cotidiano da sociedade, trazendo
consigo, a possibilidade de criar novas tecnologias
e aprimorar as já existentes, devido às
propriedades únicas que apenas os materiais nessa
ordem de dimensões possuem (MEDEIROS et al.,
2012a).
Por outro lado, os polímeros condutores são
materiais que aliados às nanofibras poliméricas,
podem unir características como condutividade e
área superficial elevada para o desenvolvimento
de
dispositivos
de
grande
potencial
científico/comercial,
tais
como
tecidos
inteligentes, sensores e biossensores (MEDEIROS
et al., 2012b).
Os sensores de gás são dispositivos coletores
de dados da interação do analito com a camada
sensoativa, fornecendo informações qualitativas
e/ou quantitativas em tempo real, sobre este
analito. Essas informações são obtidas quando o
analito gasoso interage com a superfície do
sensor, causando assim uma variação na sua
condutividade elétrica. Tais dispositivos são de
grande importância em diversas aplicações
podendo ser usados no controle de qualidade de

Materiais e métodos
A PANI foi sintetizada usando o persulfato de
amônio (APS) como oxidante e o ácido
canforsulfônico (CSA) como dopante usando
metodologia previamente descrita na literatura
(MEDEIROS, 2006).
Para a obtenção das fibras de PLA utilizou-se a
técnica de solution blow spinning (MEDEIROS et
al., 2009). As fibras foram produzidas com 10%
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(m/v) de PLA em dicloroetano, pressão de 40 psi
e taxa de injeção de 100µL/min. As fibras
produzidas foram caracterizadas por microscopia
eletrônica de varredura (LEO 1430, Oxford
Instruments). As nanofibras foram depositadas na
superfície de sensores com as fibras depositadas
durante 1 min sobre eletrodos de plástico (Fig.1).
A concentração de PAni/PLA variou de 0 a 15%
(m/m).
Medidas de elétricas dos sensores foram
realizadas monitorando-se a voltagem através do
eletrodo em função do tempo, usando um
eletrômetro da marca Keithley. Amostras de caju
em estado inicial de maturação foram coletadas
dentro do campus I (UFPB) e colocadas num
recipiente fechado e as medidas de sensores foram
monitoradas através de medidas dos gases
liberados pela maturação do caju (headspace)
dentro do recipiente. As medidas foram
monitoradas continuamente a cada minuto durante
72 horas.

Fig 2. Micrografia típica das nanofibras produzidas por SBS.

É possível observar que as fibras obtidas são
micro e manométricas e que elas formam uma
rede tridimensional de não tecido (nonwoven) por
toda a área dos eletrodos. Este fato possibilita o
desenvolvimento de um meio capaz de variar sua
condutividade quando em contato com o analito
de interesse,
As medidas de monitoramento dos sensores
contendo 0, 10 e 15% de PANI/PLA.
O gráfico da fig.2 mostra que enquanto não
houve nenhuma variação de resposta para o sensor
sem PANI em função do estado de maturação do
caju, os sensores contendo PANI mostram duas
regiões distintas, identificadas como i e ii no
gráfico. A região i corresponde ao início da
maturação quando o caju começa a liberar
voláteis, como o metano e outros gases, e a região
ii corresponde aquela em que o caju já atingiu um
estado avançado de maturação. Estado este que
pode ser observado não somente pelo sinal do
sensor como através da mudança de coloração do
caju de verde para amarelo (Fig.4)

Fig 1: Imagem do eletrodo feitos de PET + carbono, usados
na preparação dos sensores.

Resultados e discussões
A Fig.2 abaixo mostra uma imagem de MEV
típica das fibras produzidas por SBS e depositadas
sobre os eletrodos de grafite/plástico para formar
os sensores.

(a)

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
58

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

MEDEIROS, E. S.; OLIVEIRA, J. E.;
CONSOLIN-FILHO, N.; PATERNO, L. G.;
MATTOSO, L. H. C. Uso de polímeros
condutores em sensores. Parte I: Introdução aos
polímeros condutores, Revista Eletrônica de
Materiais e Processos, v.7.3, p. 144–158, 2012
MEDEIROS, E. S.; GLENN, G. M.;
KLAMCZYNSKI, A. P. ; ORTS, W. J.;
MATTOSO L. H. C. Solution blow spinning: A
new method to produce micro- and nanofibers
from polymer solutions, Journal of Applied
Polymer Science, 113, 2322-2330, 2009.

(b)
Fig 4. Fotografias típicas dos cajus estudados: (a) estado
inicial de maturação (coloração verde) e (b) estado final
(coloração amarela).

MEDEIROS, E.S. Desenvolvimento de sensores
de polímeros condutores para avaliação de sucos
de laranja. – Tese de Doutorado, São Carlos:
UFSCar, 218 p., 2006.

Ainda no gráfico da Fig.3 são observadas
variações ao longo do período de maturação,
provavelmente devido ao processo de maturação
que é complexo envolvendo a liberação de gases
que podem interagir com os sensores, sendo
absorvidos e/ou adsorvidos na superfície das
fibras, causando, portanto, mudanças de
condutividade que são detectadas pelo sinal do
sensor.
Conclusão
Os estudos realizados mostraram que os
sensores de gás podem ser desenvolvidos pela
técnica de SBS para produzir micro e nanofibras
de PANI/PLA. Estes sensores também se
mostraram úteis no monitoramento da maturação
de caju. Os sensores apresentaram boa capacidade
de detecção de substâncias gasosas. Estes sensores
mostraram–se bastante sensíveis e de respostas
rápida no monitoramento do estado de maturação
de caju. Motivo esse, que pode ser explicado pela
área superficial elevada das fibras.
Agradecimentos
Os autores agradecem ao CNPq, Finep, Capes
e Projeto MP1 Rede Agronano – Embrapa.
Referências
MEDEIROS, E. S.; OLIVEIRA, J. E.;
CONSOLIN-FILHO, N.; PATERNO, L. G.;
MATTOSO, L. H. C. Uso de polímeros
condutores em sensores. Parte I: Introdução aos
polímeros condutores, Revista Eletrônica de
Materiais e Processos, v.7.2 ,p. 62 – 77, 2012

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
59

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

SENSORES MICRO-NANOPOROSOS DE VIDRO SINTERIZADO PARA
MEDIDA DE POTENCIAL MÁTRICO
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Resumo
Sensores de contato apropriados para a avaliação do potencial hidrostático do apoplasma ou do potencial
mátrico foram processados por técnicas cerâmicas a partir de partículas nas dimensões micro e
nanométricas. Os sensores são formados por uma interface porosa e um capilar de vidro preenchido com
água e um fluido imiscível. A interface porosa foi produzida por sinterização a partir de pós de vidro.
Empregou-se mistura de pó de vidro e NaCl na proporção de 70-30%. Testes de absorção de água destilada
indicaram uma maior capilaridade com a presença da matriz porosa, refletindo no aumento da velocidade do
deslocamento do menisco ao longo do capilar.
Palavras-chave: vidro poroso, sinterização viscosa, sensores, potencial mátrico
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uma câmara e ambos são preenchidos com um
líquido com fator de compressibilidade K
conhecido. O princípio de medida é o de
balancear a turgescência da célula em oposição à
pressão do volume preenchido.
O objetivo do presente trabalho é o de obter
uma região porosa na extremidade do capilar
(região que será introduzida ou estará em contato
com o tecido vegetal), com o intuito de estabilizar
o gradiente de pressão na interface e elevar a
capilaridade, ao mesmo tempo reduzindo a
fragilidade da ponta. Para a formação dessa
“ponte”   porosa   de   maior   tortuosidade,   optou-se
pelo processamento de sinterização segundo a
técnica de preenchimento (filler principle), a qual
faz uso da mistura de partículas de vidro e de uma
fase solúvel em água, não-sinterizável, que após o
ciclo de consolidação térmica é removida
resultando em uma matriz porosa.

Introdução
O potencial da água e seus componentes em
plantas tais como turgescência, sucção, potencial
osmótico do simplasma e do aploplasma são
variáveis empregadas na caracterização de
condições críticas de déficit hídrico (PESSOA;
CALBO, 2004). Em condições normais, um
decréscimo da ordem de 0,1 MPa no potencial de
água na raiz de uma planta é suficiente para
comprometer o crescimento celular e afetar a
síntese de proteínas e demais atividades
enzimáticas (BERTUCCI NETO et al., 1997).
Na unidade da Embrapa Instrumentação em
São Carlos, SP, encontra-se em desenvolvimento
uma base experimental para a medida da pressão
interna em células vegetais baseado no sistema
introduzido por Pessoa e Calbo (2001) adaptado à
medida de turgescência (pressão intracelular), o
que possibilita estimar valores relativos de
deficiência hídrica em plantas. A base de medida
neste equipamento é o registro do deslocamento
de um menisco em uma sonda composta de um
tubo capilar vítreo com diâmetro com bulbo entre
100 µm e 200 µm e ponta em cônica em torno de
7 µm, suficiente para penetrar em uma célula
vegetal sem rompê-la. O capilar é conectado a

Materiais e métodos
A matéria básica na confecção dos sensores foi
vidro plano transparente de origem comercial de
composição média CaO (10-15%) Na2O (1215%) SiO2 (71-75%). Após fragmentação manual
fragmentado em dimensões inferiores a 100µm e
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misturados com 30% (em peso) de NaCl seguido
de moagem em moinho de bolas de alumina por 2
horas. A função do sal é estabelecer uma fase
intermediária, não sinterizável que possa ser
facilmente removida após o processo de
consolidação da fase vítrea. O pó após a moagem
é o material de preenchimento da ponte porosa
(região ao redor de 1 mm) na extremidade aberta
do capilar. Utilizou-se hematocapilares vítreos
comerciais, sendo o pó manualmente compactado.
A sinterização da região porosa se deu por
passagens em chama de bico de Bunsen por
breves intervalos de tempo. A remoção do
solvente foi conduzida por intensiva passagem de
água corrente através do capilar. A morfologia
aproximada dos grãos foi avaliada por MEV
(Philips XL 30).
O sensor em sua configuração final fica
composto por um capilar de vidro transparente e
de uma parcela (interface) porosa. Quando
saturada com água ou um fluido imiscível de
compressibilidade (k), permite avaliar o potencial
de sucção de fluído da amostra, tomada como
igual à tensão de reação (P) do corpo fluido, ou
seja:

dP=−

capilar (r) e da tensão superficial da água (). Em
uma avaliação preliminar (Pessoa, 1999):

P=

2⋅σ⋅cosθ
r

admite-se cos = 1 e o raio capilar próximo ao
limite inferior para visualização no microscópio
óptico: 1µm. Com este modelo e nestas condições
a tensão máxima medida pelo sensor é da ordem
de 1 MPa, limite adequado para muitas aplicações
em física dos solos e fisiologia vegetal (PESSOA;
CALBO, 2001).

Resultados e discussão
A sinterização se seu pela passagem da
extremidade do capilar em bico de Bulsen. A Fig.
2 ilustra o provável processo.

1 dV
k V

sendo  ‘V’  é  o  volume  inicial  do  fluido  deformado  
e ‘d’   o   operador   diferencial.   No   capilar   de  
simetria cilíndrica, a variação relativa de volume
pode ser substituída pela variação relativa da
posição do menisco fluido1/fluido2 (Fig 1).

Fig 2: Esquema ideal de formação da região porosa segundo
o  “principio  do  preenchimento”:  em  (1)  temos  a  distribuição  
vidro-sal compactado dentro do capilar. Com a ação da
temperatura damos inicio à sinterização estabelecendo a
consolidação sólida da fase vítrea (2) e (3). Com a remoção
do sal por lixiviação em água corrente (4) estabelecemos a
matriz porosa ao longo do capilar (5).
Fig 1: Princípio e disposição padrão do sensor de contato
com região porosa sinterizada

Um aspecto importante a ser considerado na
confecção e uso desses elementos está relacionado
com o empacotamento final das partículas e com
o formato dos poros, que tem influência no efeito
de capilaridade dentro do sensor. Esse grau de
capilaridade pode ser inferido pela taxa de
absorção, o que no caso do capilar reflete na

A faixa de valores mensurável com esta
metodologia depende da quantidade de gases
dissolvida nos fluidos, das dimensões dos poros e
do volume disponível na interface porosa, do raio
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velocidade de deslocamento do menisco (perfil de
percolação). Este dado pode ser observado na Fig.
3 na qual temos a medida do deslocamento do
menisco em função do tempo (para absorção de
água destilada) até sua estabilização indicando
que no capilar composto com a ponte porosa a
absorção é maior para um mesmo tempo se
comparado com o capilar único oco. Embora com
comportamento similares, o efeito da presença da
ponte porosa é melhor visualizado se fizermos um
ajuste linear na região em que ocorre e absorção
contínua (até aproximadamente 60 segundos), Fig
4.
Fig 4: Detalhe da região de absorção capilar contínua, e
ajuste linear.
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Resumo
Materiais cerâmicos, tais como o zirconato de bário dopado com ítria (BZYO), apresentam condução
protônica que contribuem para a produção de eletrólitos sólidos, utilizados nas células a combustíveis. O
BZYO foi sintetizado pelo método dos Precursores Poliméricos e os pós obtidos foram caracterizados por
Difração de raios-X e Potencial Zeta, encontrando a fase de interesse, sendo ela cúbica com estrutura
perovskita e em escala nanométrica, com uma distribuição de tamanho de 30 nm e um potencial zeta de -23,6
mV.
Palavras-chave: Células a Combustível, Método Precursores Poliméricos.

importante o estudo do zirconato de bário dopado
com ítria (BaZr1-xYxO3-δ/ BZYO).
Um método eficaz para a sintetização destes
materiais é pelo método dos precursores
poliméricos, que apresenta várias vantagens,
como
o
controle
estequiométrico,
alta
homogeneidade do material obtido, baixo custo,
facilidade de inserção dos dopantes, dentre outras
(COSTA et al., 2007).

Introdução
A tecnologia das células a combustível é de
grande importância para a geração de energia
sustentável, sendo esta uma fonte de energia
limpa, gerando energia elétrica com baixo ou
nenhum impacto ambiental.
A síntese de materiais com condução protônica
contribuem para a produção de eletrólitos sólidos
condutores protônicos, bastante utilizados no
funcionamento das células a combustíveis
(FRANCO; LINARDI, 2005).
Uma grande parcela de materiais cerâmicos
que apresentam condução protônica são óxidos
com estrutura perovskita, como por exemplo, o
zirconato de bário (SOUZA; MUCCILLO, 2010).
Cerâmicas de zirconato de bário dopadas com
cátions trivalentes, como no caso Y3+, substituem
o Zr4+, absorvendo prótons na rede cristalina e
atuando como condutor protônico nas células a
combustíveis (OLIVEIRA, 2009).
A substituição do Zr4+ (com carga 4+) pelo
3+
Y , com uma carga positiva a menos, acarreta a
formação de vacâncias de oxigênio, pois o
dopante irá fazer uma menor quantidade de
ligações com os oxigênios presentes na rede, em
decorrência da menor carga, podendo então este
material ser aplicado em sensores de oxigênio,
devido à presença de tal defeito. Desta forma é

Materiais e métodos
Estes materiais cerâmicos (BaZr1-xYxO3-δ/
BZYO) foram sintetizados pelo método de
precursores poliméricos, utilizando diferentes
concentrações do dopante ítria (8, 15 e 20%),
sendo possível prever a estabilidade química
destes materiais, contribuindo para as pesquisas
de eletrólito sólido condutor protônico, utilizado
nas células a combustível.
Os pós obtidos nas sínteses foram
caracterizados até o momento por Difração de
raios-X e Potencial Zeta. Posteriormente a
morfologia será estudada por Microscopia
Eletrônica de Varredura (MEV) e a sinterização
será analisada por medidas de densidade pelo
método de Arquimedes e dilatometria, no qual
estes resultados serão apresentados no VII
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As Fig. 3 e 4 mostram o tamanho das
partículas do composto BaZr0,8Y0,2O3-δ   e o
potencial zeta, respectivamente.

Resultados e discussão
Os materiais (BZYO) com diferentes
quantidades do dopante ítria (8, 15 e 20%), foram
caracterizados por Difração de raios-X (Fig. 1).

Fig. 3. Distribuição do tamanho das partículas do
BaZr0,8Y0,2O3-δ  .
De acordo com a Fig. 3, o composto
BaZr0,8Y0,2O3-δ   apresentou uma distribuição de
tamanho de 30 nm, mostrando que este está em
escala nanométrica.
Fig. 1. Difratograma de BZYO com diferentes
concentrações do dopante.
Pela comparação do difratograma das
amostras, com as fichas JCPDS da fase BaZrO3,
verifica-se que nas diferentes concentrações e na
temperatura de 900 ºC foram obtidas a fase cúbica
característica do zirconato de bário com estrutura
do tipo perovskita.
Com temperaturas inferiores a 900 ºC por 2h
não foi obtida a fase do BaZrO3, como mostrado
na Fig. 2, porém estudos posteriores utilizando
tempos maiores serão realizados.

Fig. 4. Distribuição de Potencial Zeta do
BaZr0,8Y0,2O3-δ  .
O composto foi disperso em água destilada,
adquirindo uma carga elétrica negativa,
apresentando um potencial zeta de -23,6 mV.
Conclusões
O estudo do zirconato de bário dopado com
ítria contribui para as pesquisas de células a
combustíveis e sensores de oxigênio, no qual se
obteve a fase cúbica deste composto e em escala
nanométrica.
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A fase do BZYO foi obtida somente em 900
ºC, nas temperaturas inferiores (700 e 800 ºC)
apareceram picos adicionais referentes ao BaCO3-,
que com o tratamento térmico desapareceram.
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ADOÇANTES.
Vanessa P. Scagion1,2,Heloisa B. Asenha1,2, Cassandra M. Terres,3 Silvio C. Costa,3
Luiz H. C. Mattoso,2 Daniel S. Corrêa2
1
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP; 2Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP;
3
Departamento de Bioquímica,Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR
vanessa.scagion@gmail.com
Projeto Componente: PC2

Plano de Ação: PA2

Resumo
As folhas de Stevia rebaudiana Bertoni são utilizadas como edulcorantes, os quais são importantes no
segmento alimentício, de bebidas e medicamentos. Dentre os componentes destas folhas temos os
glicosídeos diterpenos, dentre os quais podemos destacar o esteviosídeo e o rebaudiosídeos, as quais
caracterizam o sabor do edulcorante. Neste contexto, o objetivo, deste trabalho é utilizar a técnica da língua
eletrônica acoplada a um sistema de análise em fluxo para discriminação de amostras contendo as
substâncias presentes nos adoçantes.
Palavras-chave:

Língua

eletrônica,

Ribaudeosídeo

A,

Esteviosídeo,

filme
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Com o objetivo de discriminar as amostras que
apresentam sabores diferenciados utilizou-se o
sistema língua eletrônica, o qual já tem sido
utilizada para analisar vinhos, sucos, café, água e
outros líquidos (MORENO I CODINACHS, L. et
al, 2008). A língua eletrônica foi composta por
sensores interdigitados de grafite impressos em
substratos de PET (politereftalato de etileno)
modificados com sobreposição de bicamadas de
filmes
polímericos
condutores
Pani/PSS
(poli(anilina)/ poli(estireno-sulfonato)). A técnica
de automontagem LbL (layer by layer) é um
método bastante empregado na obtenção de filmes
poliméricos nanoestruturados, cuja técnica
envolve a deposição de filmes nanoestruturados
sobre um substrato, através da adsorção alternada
de, de polieletrólitos catiônicos e aniônicos. Ao se
utilizar tal técnica, uma vasta gama de grupos
funcionais pode ser incorporada nas estruturas das
películas
poliméricas,
dando-lhe
novas
funcionalidades.
A língua eletrônica acoplada em analise de
fluxo tem sido investigada como um
complemento às técnicas analíticas que

Introdução
A utilização de edulcorantes em produtos
alimentícios, bebidas e medicamentos é uma
alternativa a utilização do açúcar tradicional, pois
estes possuem glicosídeos de baixo valor calórico.
Dentre esses podemos destacar as folhas de
Stevia rebaudiana Bertoni, as quais são atóxicas e
não mutagênicas, garantindo uma aplicação
satisfatória como substituinte do açúcar na dieta
alimentícia de pacientes que sofrem de diabetes e
outras doenças metabólicas relacionadas com
carboidratos. As folhas de Stevia possuem uma
mistura complexa de diterpenos labdanos,
triterpenos, estigmasterol, taninos, óleos voláteis e
oito glicosídios diterpenos adoçantes, que são:
esteviosídeo, rebaudiosídeos A, B, C, D, E e
dulcosideos A e B. Cada uma dessas substâncias
contribui na formação do sabor do edulcorante. O
rebaudiosídeo A é o mais doce, o mais estável e
menos amargo que o esteviosídeo. (A. GOTO, et al;
1998) Com isso temos a modificação destas plantas
para alterar as substâncias responsáveis e
consequentemente o sabor.
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demandam tempo longo para análise, além de
custo elevado de operação. A inserção rápida e
um reprodutível de um pequeno volume de
amostra padrão no sistema de injeção de fluxo
permite o processamento de um grande número de
amostras num pequeno período de tempo. Assim,
os sensores desenvolvidos neste trabalho foram
empregados na análise das soluções de adoçantes.

se pode observar a que a maior parte das amostras
foram discriminadas em relação a sua composição
( grupos de amostra e, rm e r ) além de serem
discriminadas entre si mesma pela concentração (
grupo rm1, rm2 e rm3).Observa-se que todos os
grupos de amostras com a concentração
intermediária se encontram no gráfico de PCA
entre as amostras de maior e menor concentração,
evidenciando a correlação entre a concentração e
as PC1 e PC2.

Materiais e métodos
Para realização das análises na língua obtevese 15 soluções, as quais estão descritas na Tab.1.
Composição

Concentrações
(mg.mL-1)
E
Adoçante de estevia rico em 0,01; 0,05; 0,1.
esteviosideo
M
Adoçante de estevia rico em 0,01; 0,05; 0,1.
ribaudiosideo A
Rm
Adoçante de estevia
0,01; 0,05; 0,1.
“modificado” rico em
ribaudiosideo A
Tab 1. Amostras empregadas na Língua Eletrônica.

Fig 1. PCA das amostras analisadas utilizando as
resistências obtidas em 1 kHz e tensão de 200
mV.

A língua eletrônica utilizada foi composta por
eletrodos interdigitados recoberto com 1; 3; 5 e 9
bicamadas
de
Pani/PSS
(poli(anilina)/
poli(estireno-sulfonato)), obtidos pela técnica
LbL, e sem as camadas de polímeros condutores.
Foram realizadas medidas de resistência e
capacitância utilizando-se um analisador de
frequência e fase Solartron, 1260. Os dados
experimentais obtidos foram tratados e analisados
por análise de componentes principais (PCA).

Conclusões
Os estudos empregando o conjunto de
sensores, modificados com sobreposição de
bicamadas de filmes poliméricos condutores
Pani/PSS permitiu a discriminação dos grupos de
adoçantes. Porém novos testes serão realizados
para melhorar a discriminação entre as amostras,
possibilitando determinar qual tratamento dos
adoçantes permite uma mais diferenciação de
sabor em relação à amostra controle.

Resultados e discussão

Agradecimentos

Os dados obtidos, para a frequência de
1000Hz, foram empregadas para análise das
componentes
principais.
A
análise
de
componentes
principais
(PCA)
é
um
procedimento
matemático
que
utiliza
transformações ortogonais para converter um
conjunto de dados multivariados em um conjunto
de valores de variáveis não correlacionadas
chamado principais componentes. Dados de
resistência elétrica de 1 KHz e 200 mV foram
coletados para serem empregados na análise de
PCA. Os resultados de PCA observados na Fig.1
mostram uma boa reprodutibilidade das medidas,
já que estas se encontram em triplicata. Também
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Resumo
A preocupação sobre a contaminação de águas com pesticidas tem motivado o desenvolvimento de novos
métodos de análise da qualidade destas. Este estudo relata a utilização de sensores interdigitados de grafite,
modificados com nanofibras de nylon recobertos com camadas de polipirrol (PPy) e poli (o-etoxianilina)
(POEA), como unidades sensitivas de uma língua eletrônica acoplado a um sistema de análise em fluxo,
utilizados para analisar pesticidas em amostras de água. Os resultados demonstram a capacidade do sistema
para avaliar a qualidade da água em relação à contaminação por agrotóxicos.
Palavras-chave: Língua eletrônica; Paraoxon; Eletrofiação.
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ser definida como um processo que emprega
forças eletrostáticas para estirarum jato de solução
polimérica para a produção de micro e nanofibras
(S. Chigome, N. Torto, 2011). Devido à grande
versatilidade da técnica é possível se obter os
mais diversos tipos de fibras com excelentes
propriedades através de simples ajustes nas
variáveis de processo. Os eletrodos modificados
com nanofibras tem sua área superficial
aumentada cerca de 1 ate 2 ordens de magnitude
maior do que a de filmes contínuos
A técnica de automontagem LbL (L.Z. Zheng,
et al, 2006) é um método muito poderoso na
obtenção de filmes poliméricos nanoestruturados,
a qual envolve a adsorção alternada de polímeros
nanoestruturados sobre um substrato.
. Língua eletrônica acopladas em analise de
fluxo tem sido investigada como um
complemento às técnicas analíticas convencionais
de análise de líquidos. A inserção rápida de um
reprodutível e um pequeno volume de amostra
padra ou no sistema de injeção de fluxo permite o
processamento de um grande número de amostras
numa pequeno período de tempo (E.J. Llorent-

Introdução
Devido ao aumento populacional e o avanço
tecnológico, os recursos hídricos vem sendo
utilizados de maneiras não sustentável, o qual
vem sofrendo significativa contaminação por
diversos tipos de resíduos como os agrotóxicos
empregados na agricultura (Dyminski, Paterno et
al., 2006). Consequentemente faz-se necessário
busca
novos
métodos
de
análise
e
aperfeiçoamento dos já existentes para análise de
água(Ferreira, Pereira et al., 2007). Estes 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 (politereftalato de etileno) (Venancio,
Mattoso et al., 2008) modificados com nanofibras
de poliamidas (Nylon 6), obtidas pelo método de
eletrofiação com sobreposição de bicamadas de
polímeros condutores (POEA - poli(oetoxianilina) \ PPY - polipirrol).
A técnica de obtenção das nanofibras é a
eletrofiação (Reneker e Chun, 1996), a qual pode
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Martinez, 2011). Além disso, os eletrodos
interdigitados de grafite em polietileno tereftalato
(PET) são de custo baixo (A. Manzoli, 2011).
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.
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 o pesticida Paraoxon, o
qual é bastante empregado nas culturas agrícolas.

7,5 ppb em um grupo e, Cont 1, Cont2 e Cont 3
em um outro grupo). Na PCA (Fig.1), os clusters
Cont 1-3 e branco 1-3 são bem separados,
indicando claramente a existência de um padrão
de reconhecimento que se baseia não só na
amostra de lavagem do milho, mas também na
presença paraoxon nas amostras de água. O
cluster Cont 1-3 está localizado entre o conjunto
de águas potáveis e de amostras de água
contaminada artificialmente com paraoxon (2,5
ppb, 5 ppb e 7,5 ppb). Quanto ao eixo da PC1,
amostras de água potável estão localizadas
principalmente na região negativa da PC1,
enquanto que as amostras de água de lavagem de
milho contaminado com paraoxon pesticidas
(Cont 1-3), e as amostras que contêm soluções
preparadas de paraoxon (2,5 ppb, 5 ppb e 7,5 ppb)
estão localizados principalmente na região
positiva do PC1. O conjunto de amostras de água
de B1-3 está localizado na região negativa do
PC2. Vale lembrar que a variância dos dados foi,
em grande parte, responsável pelo PC1 + PC2
(93%).

Materiais e métodos
As fibras foram obtidas através de soluções de
polímero de PA 6 em ácido fórmico (20.% m/v) e
os parâmetros foram: taxa de injeção de
10µL/min, tensão de 20 kV, distância de trabalho
de 5 cm, diâmetro da agulha de 0,7 mm e o tempo
de deposição de 2 min.
A língua eletrônica para análises de águas
empregada nesta etapa do trabalho era consistida
por eletrodos interdigitados recoberto apenas com
nanofibras de nylon e eletrodos, e com 1; 3; 5 e 9
bicamadas de POEA/PPY, obtidos pela técnica
LbL.
Foram realizadas medidas de resistência e
capacitância utilizando-se um analisador de
impedância Solartron 1260. Dezessete amostras
de água foram selecionadas e testadas na língua
eletrônica, cujos dados experimentais foram
tratados e analisados por análise de componentes
principais (PCA).

Fig.1 PCA das amostras analisadas utilizando as
resistências obtidas em 1 kHz e tensão de 200 mV. M1,
M2, M3 e M4, amostras de águas minerais; T1 e T2,
amostras de águas tratadas; Rio, amostra de água de rio
local; destilada; B1, B2 e B3, amostras de água de
lavagem sem o pesticida; 2.5 ppb, 5 ppb e 7.5 ppb,
águas não potáveis contaminadas com 2.5, 5 e 7.5 ppb
do pesticida; e Cont 1, Cont 2 e Cont 3, águas de
lavagem reais contaminadas com o pesticida.

Resultados e discussão
Conclusões

Os dados obtidos referentes às medidas de
resistência elétrica, para a frequência de 1KHz,
foram empregadas na obtenção das diferentes
PCAs200 mV foram coletados para serem
empregados na análise de PCA, mostrados na Fig.
1. Os resultados de PCA mostrados na Fig.1
confirmam a boa discriminação entre os grupos, e
indicam a existência de uma correlação entre o
primeiro componente PC1 e do tipo de água
(potável e contaminada com paraoxon). Além
disso, as amostras contendo paraoxon também são
separados dentro do seu grupo (2,5 ppb, 5 ppb e

Nossos resultados mostram que o conjunto
de sensores, recobertos com mantas de nanofibras
de nylon eletrofiadas revestidas com diferentes
camadas de POEA/PPY, foi capaz de detectar e
avaliar parâmetros da potabilidade de águas de
diferentes
fontes,
incluindo
amostras
contaminadas com em relação ao pesticidas
paraoxon. Este trabalho é uma nova abordagem
capaz de indicar a presença de pesticidas
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empregados em atividades da agricultura em
águas.

CARVALHO, E. R. et al. Sensorial system to
detect chloroform in water. Sensor Letters, v. 4, n.
2, p. 129-134, Jun 2006. ISSN 1546-198X.
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Resumo
Neste trabalho investigou-se as propriedades estruturais e ópticas tungstato de prata (Ag2WO4) dopado com
Zn (Ag2-2xZnxWO4; x = 0,01, 0,02 e 0,04). Os cristais foram sintetizados pelo método hidrotérmico de
microondas (HM) e caracterizados estruturalmente por difração de raios X (DRX) e espectroscopia na região
do infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR). Também foi calculado o Band gap óptico (Egap)
dos cristais a partir por espectroscopia eletrônica na região do ultravioleta-visível (UV-vis) e o valor
encontrado foi entre 3,16 e 3,26 eV.
Palavras-chave: (Propriedades Estruturais, Propriedades Ópticas, Tungstato de Prata, Dopagem, Método
Hidrotérmico de Microondas)
de criar defeitos/vacâncias na estrutura cristalina da
matriz em questão, buscando alterar a disposição
das densidades eletrônicas dos clusters e,
consequentemente,
melhorar
propriedades
dependentes desse tipo de disposição.
Os cristais de (Ag2-2xZnx)WO4 foram sintetizados
pelo método hidrotérmico de microondas (HM). As
caracterizações estruturais foram realizadas por
difração de raios X (DRX) e espectroscopia na
região do infravermelho com transformada de
Fourier (FT-IR). Também foi calculado o Band-gap
óptico dos cristais a partir por espectroscopia
eletrônica na região do ultravioleta-visível (UV-vis).

Introdução
Há muitos anos, os tungstatos têm despertado
grande interesse científico e tecnológico devido as
suas diversas aplicações: fibras ópticas, sensores de
umidade, catalisadores, detectores de cintilação,
lasers
de
estado
sólido,
dispositivos
fotoluminescentes, fotocatalisadores dentre muitos
outros empregos (SCZANCOSKI et al., 2009).
Particularmente, estudos recentes com o Ag2WO4
tem mostrado que este material apresenta
propriedades ópticas que o torna um material
promissor
na
aplicação
em
dispositivos
fotoluminescentes
e
na
fotocatálise
(CAVALCANTE et al., 2012).
O Ag2WO4 apresenta polimorfismo, podendo
ocorrer  em  três  formas:  (α)-ortorrômbica com grupo
espacial   (Pn2n),   (β)-hexagonal com grupo espacial
(P63/m)   e   (γ)-cúbica com grupo espacial (Fd3m)
(VAN DEN BERG; JUFFERMANS, 1982).
Embora se conheça todas essas fases possíveis do
Ag2WO4, há poucos estudos a seu respeito.
Cavalcante et al. (2012), num desses poucos
trabalhos, discute   as   propriedades   ópticas   do   αAg2WO4 e afirma que defeitos estruturais na rede
dos microcristais de Ag2WO4, responsáveis pelo
aparecimento de níveis intermediários entre as
bandas de valência e de condução, favorecem o
aumento de tais propriedades.
Desse modo, o presente trabalho teve como
objetivo a   dopagem   do   α-Ag2WO4 a partir de
cátions divalentes, neste caso o Zn2+, com propósito

Materiais e métodos
Os cristais de Ag2-2xZnWO4(s) foram preparados
pelo HM e o procedimento para a síntese é descrito
a seguir.
Uma solução de tungstato de sódio (<99,0%,
Sigma Aldrich) e outra de nitrato de prata (<99,0%,
Sigma Aldrich) foram preparadas separadamente em
água deionizada. Paralelamente, uma terceira
solução, de ZnNO3 (99,999%, Sigma Aldrich)
também foi preparada. A primeira solução, com os
íons Na+ e WO4-2, foi transferida para um béquer de
vidro. A segunda solução, contendo íons Ag+ e NO3, e a terceira solução, contendo os íons Zn+2 na
devida proporção (0,01, 0,02 ou 0,04), foram
adicionadas ao béquer de vidro. As reações

ocorridas são descritas logo a seguir:
Dissolução dos Sais precursores:
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1.

estrutural à longa distância. Além disso, os padrões
de DRX estão todos de acordo com a Base de Dados
das Estruturas de Cristais Inorgânicos de número
4125.

H 2O
Na 2WO4 
 2 Na  ( aq) WO42 ( aq)

O
2. (2  2 x) AgNO3 ( s ) H

(2  2 x) Ag  ( aq) (2  2 x) NO3 ( aq)
2

O
3. xZn( NO3 ) 2 ( s ) H

 xZn 2 ( aq) 2 xNO3 ( aq)
2

Espectroscopia na região do infravermelho com
transformada de Fourier (FT-IR)

Formação do Ag2-2xZnxWO4(s):
4. WO42 (aq) (2  2 x) Ag  (aq)  xZn2 (aq) 
 Ag 2 2 x ZnxWO4( s )

Com relação ao FT-IR a Fig. 2 indica que quatro
modos vibracionais IR ativos são observados. Os
espectros IR fornecem informações a cerca do grau
de ordem-desordem estrutural nas ligações entre os
átomos no A2BO4.

Todas as reações foram feitas à 70 °C durante 10
mim. e o precipitado obtido foi processado no
microondas por 1 h. Por fim, os pós obtidos foram
lavados (cinco vezes com água destilada e uma com
acetona 99%) e levados para uma estufa à 70 °C por
2 horas. Todas as lavagens foram realizadas com o
auxilio de uma centrifuga operando à 8000 rpm
durante 5 minutos.
A caracterização por DRX foi realizada na faixa
de 10 à 75°, com velocidade de 2°.min-1. O FT-IR
foi feito de 100 à 1200 cm-1 e a espectroscopia UVvis na faixa de 200 à 800 nm.

Resultados e discussão
Difração de raios X (DRX)

Fig. 2: Espectros FT-IR   dos   cristais   de   α-Ag22xZnxWO4 obtidos para x = 1, 2 e 4% pelo método
hidrotérmico assistido por microondas.
Nessa Figura pode-se observar duas bandas de
absorção intensas em 829 e 860 cm-1 em todos os
pós. Estes modos são atribuídos às ligações
(←O←W←O←)/(→O→W→O→)  de  vibrações  de  
estiramentos assimétricos nos clusters [WO6]
distorcidos. O modo vibracional interno ativo IR em
320 cm-1 é relativo à vibração de ligações simétricas
nos clusters [WO6] distorcidos. Além disso, o modo
vibracional externo ativo em 294 cm-1 é atribuído ao
movimento de torção dos clusters. Todos os
resultados descritos indicam que os modos ativos
dos cristais estão de acordo com a literatura e estão
relacionados com a estrutura ortorrômbica do αAg2WO4 (CAVALCANTE et al., 2012).
Alguns modos IR ativos possuem pequenas
variações nas posições relativas das bandas. Estas
que podem estar relacionadas às dopagens, às
distorções nas ligações e/ou aos diferentes graus de
ordem-desordem estrutural na rede à curta distância.

Fig. 1: picos de DRX dos cristais de
α-Ag2-2xZnxWO4 obtidos para x = 1, 2 e 4% pelo
método hidrotérmico assistido por microondas.
A Figura 1 apresenta os picos de DRX dos
cristais   de   α-Ag2-2xZnxWO4 obtidos para x = 0,01,
0,02 e 0,04 pelo método hidrotérmico assistido por
microondas. Os padrões de DRX indicam que todos
os cristais obtidos apresentam uma única fase de
estrutura ortorrômbica, grupo de espacial Pn2n e
simetria pontual C102v. Em todos os cristais há picos
bem definidos, o que também indica que há ordem
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Análises Espectroscópicas de Absorção UV-Vis

Conclusões

O band gap óptico (Egap) foi calculado pelo
método proposto por Kubelka e Munk-Aussig, que
é baseado na transformação das medidas de
refletância difusa com o objetivo de estimar de
forma precisa os valores Egap (DANJUN et al.,
2012).

A dopagem do Ag2WO4 com Zn+2 (0,01, 0,02 e
0,04) a partir do método HM foi efetiva, pois, de
acordo com as caracterizações estruturais, houve
apenas uma única fase em todas as dopagens. Os
valores de band gap obtidos a partir da
espectroscópicas UV-Vis mostraram que houve um
aumento nos valores Egap de acordo com o aumento
do dopante, neste caso o Zn. Contudo, outras
caracterizações nesse sentido devem ser feitas para
confirmar os resultados obtidos até agora.
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A Egap   dos   cristais   de   α-Ag2WO4 foi
determinada a partir da plotagem do gráfico de
[F(R∞)hν]2 contra hv. Os resultados, na figura 3,
revelam que o band gap óptico de todos os cristais
sintetizados são caracterizados por transições
electrônicas diretas bem definidas, naturalmente
típicas em materiais cristalinos semicondutores
(PINHEIRO et al., 2003).
A energia de band gap óptico é controlada pelo
grau de desordem estrutural na rede e como se pode
observar que houve aumento nos valores Egap à
medida em que a quantidade de Zn foi aumentada.
Esse variação pode ser atribuído à redução de
defeitos de distorções locais da rede e níveis
eletrônicos localizados no band gap proibido. Como
o aumento foi muito pequeno, não se pode afirmar
ainda que tal variação está necessariamente
relacionada com as dopagens e, portanto, outras
caracterizações devem ser feitas a cerca das
propriedades ópicas dos pós sintetizados.
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Resumo
Eletrodos nanoestruturados à base de grafeno e nanopartículas de magnetita foram preparados por
automontagem sobre substratos de ITO e avaliados na detecção de glifosato via medidas de voltametria
cíclica. Diferentemente do substrato de ITO não modificado, os eletrodos nanoestruturados respondem de
forma reversível à presença de glifosato. Em particular, o glifosato forma um complexo com as
nanopartículas de magnetita que favorece a sua detecção.
Palavras-chave: glifosato, grafeno, nanopartículas de magnetita, eletrodo nanoestruturado
algumas vantagens tais como custo menor, resposta
mais rápida e maior frequência de análise. Nesse
sentido, este trabalho apresenta resultados
preliminares de um estudo em que eletrodos
nanoestruturados de grafeno e nanopartículas de
magnetita foram empregados na detecção de
glifosato por voltametria. O uso de nanomateriais
visa aumentar a sensibilidade e o desempenho do
método de detecção.

Introdução
O glifosato (N-(fosfonometil)glicina), fig 1, é
um herbicida bem conhecido por apresentar uma
grande eficácia na eliminação de ervas daninhas. É
amplamente utilizado no mundo e apesar de pouco
tóxico, há relatos de efeitos prejudiciais ao
ambiente. No ambiente, é mais encontrado em solos
devido à sua complexação com íons metálicos,
sendo assim, pouco transferido para águas
subterrâneas. O glifosato é bastante influenciado
pela variação do pH e possui quatro pKa’s distintos:
pK1 = 0,8; pK2 = 2,16; pK3 = 5,46; pK4 = 10,14.
(AMARANTE JR. et al., 2002).

Materiais e métodos
Foram fabricados dois tipos de eletrodos
nanoestruturados, sendo ambos na forma de filmes
automontados depositados sobre substrato de óxido
de estanho dopado com índio (ITO). Em um dos
filmes foram depositadas camadas alternadas de
nanopartículas de magnetita (MGN, 8 nm) e
poli(estireno sulfonato de sódio) (PSS) conforme
descrito na literatura (SOLER e PATERNO, 2012).
No segundo eletrodo foram depositadas camadas
alternadas de hidrocloreto de poli(dialildimetil
amônio) (PDAC) e óxido de grafeno reduzido
(RGO), produzido de acordo com o método de
Hummers e Offeman (HUMMERS E OFFEMAN

Fig. 1. Fórmula estrutural do glifosato.
A detecção e quantificação de glifosato em
amostras reais é geralmente feita por cromatografia,
fluorescência ou mesmo ELISA (Enzyme-Linked
Immunosorbent Assay). No entanto, os métodos
eletroquímicos, como a voltametria cíclica, também
podem ser aplicados para esse fim além de oferecer

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
74

!!!!!!!VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

1958). A eletroatividade dos eletrodos MGN/PSS e
PDAC/RGO foi avaliada por voltametria cíclica
com o auxílio de um potenciostato AUTOLAB
PGSTAT 30. Os eletrodos nanoestruturados foram
empregados como eletrodos de trabalho, enquanto
os eletrodos de Ag/AgCl e de platina usados como
referência e contra-eletrodo, respectivamente. Os
experimentos foram realizados em solução de KCl 1
mol L-1. Após a caracterização preliminar, os
eletrodos foram testados na presença de glifosato do
tipo Round-up (Monsanto SA).

4).

Fig. 3. Voltamograma cíclico do filme MGN/PSS na
ausência e na presença de 150 µL de glifosato. v =
100 mV s-1.

Resultados e discussão
Conforme apresentado na Fig 2, os filmes
nanoestruturados modificam a resposta
eletroquímica do eletrodo base (ITO). A
resposta dos eletrodos nanoestruturados é
estável mesmo após vários ciclos de operação
(> 50 ciclos).

Fig. 4. Voltamograma cíclico do filme MGN/PSS
em diferentes quantidades de glifosato. Inset:
diminuição da corrente no potencial catódico em 0,15 V em função do aumento da quantidade de
glifosato. v = 100 mV s-1.
A adição de glifosato também é detectada pelo
eletrodo PDAC/RGO, de acordo com a Fig 4. No
entanto, não foi percebida qualquer deterioração da
resposta eletroquímica provavelmente pela ausência
de uma interação específica entre eletrodo e analito.

Fig. 2. Comparação dos voltamogramas cíclicos do
eletrodo puro (ITO) e dos filmes modificados de
MGN/PSS e PDAC/RGO. v = 100 mV s-1.
A adição de glifosato é detectada pelo eletrodo
MGN/PSS pela presença de um par redox em 0,15
V e -0,15 V, conforme ilustrado na Figura 3. No
entanto, devido à afinidade entre ferro e glifosato,
as nanopartículas do eletrodo são extraídas à medida
que mais glifosato é adicionado e a corrente
catódica
diminui
(Fig

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
75

!!!!!!!VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

Agradecimentos
Os autores agradecem ao CNPq, Finep, Capes e
Projeto MP1 Rede Agronano – Embrapa e as bolsas
concedidas pelo programa PROIC-DPP/UnB.

Referências
AMARANTE JR., O. P.; SANTOS, T. C. R.;
BRITO, N. M.; RIBEIRO, M. L. Glifosato:
Propriedades, Toxicidade, Usos e Legislação.
Química Nova, v. 25, n. 4, p. 589-593, 2002.
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Conclusões
Novos eletrodos nanoestruturados à base de
nanopartículas de magnetita e grafeno foram
preparados e efetivamente aplicados na detecção de
glifosato. A afinidade entre ferro e glifosato
favorece a detecção pelo eletrodo à base de
magnetita, mas também ocasiona a extração de
partículas do filme. Por outro lado, o eletrodo à base
de grafeno mostrou-se mais estável e também
sensível à presença do herbicida. Esses resultados
preliminares apontam um potencial promissor de
aplicação de eletrodos nanoestruturados de
nanopartículas de magnetita e grafeno na detecção
eletroquímica de herbicidas.
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Resumo
Os flavonoides foram identificados como os maiores responsáveis pelo sistema de defesa a ataques de
insetos apresentados por algumas plantas ou suas variedades. A soja apresenta alto teor de flavonoides com
importantes funções defensivas contra microrganismos e pestes. A avaliação do desempenho dos flavonoides
e de seus extratos se deve ao uso de eletrodos compósito a base de grafite/poliuretana (GPU) em comparação
com a determinação de quantificação aliada à cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Assim, esse
projeto poderá auxiliar para o melhoramento genético e seleção de variedades mais resistentes a insetos.
Palavras-chave: flavonoides de soja, extração, HPLC, Eletrodo compósito de grafite/poliuretana.
e quantificação. A Cromatografia Líquida de Alta
Eficiência (CLA
E) é uma importante técnica de separação,
podendo-se detectar a maioria dos compostos e
analisar traços de amostrar complexas, como
sangue, urina, solo, alimento, petróleo
(VALENTE et al., 1983). O primeiro artigo que
se trata da determinação de flavonoides por CLAE
foi apresentado em 1976 por Ficher e Wheaton
(MERKEN & BEECHER, 2000).
As técnicas eletroanalíticas apresentam
vantagens na determinação de flavonoides de soja.
Essas vantagens estão associadas à alta
sensibilidade, rapidez nas determinações e em
alguns casos não necessita de etapa de separação
ou pré-tratamento.
Voltametria é uma técnica eletroquímica onde
se
estudam
informações
qualitativas
e
quantitativas com o uso de registros a partir de
corrente - potencial. O desenvolvimento de
eletrodo compósito a base de carbono, tem se
mostrado uma alternativa promissora na busca de
novos materiais eletródicos para a utilização da
eletroanalítica (SANMANTÍAS et al., 1999;
TRIJUEQUE et al, 1997; GUO & GUADALUPE,
1998; ALBERTÚS et al., 1997; TAKAMASA et
al., 1996). Dentre esses eletrodos, podemos
destacar o eletrodo compósito à base de grafite e
poliuretana (GPU). A resina poliuretana (PU) à

Introdução

Os flavonoides (que são metabólicos
secundários) foram identificados como os maiores
responsáveis pelo sistema de defesa a ataque de
insetos apresentados por algumas plantas. A soja,
no geral, apresenta alto teor de flavonoides com
importantes
funções
defensivas
contra
microrganismos
e
pestes. Dentre
estes
flavonoides, podemos destacar a genisteína e a
daidzeína, que são responsáveis pela defesa

direta e indireta da planta contra insetos
herbívoros e patógenos. Abaixo, seguem as
fórmulas
estruturais
dos
flavonoides
estudados.

Fig 1: Representação das fórmulas estruturais dos
flavonoides genisteína (A) e daidzeína (B).
A cromatografia é um método físico-químico
utilizado para a separação de compostos de uma
mistura com diferentes interações, apresentando
duas fases: um móvel e uma estacionária. É
considerado um método moderno de análise de
compostos, tendo como destaque por efetuar a
separação da amostra com posterior identificação
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tampão utilizado para a análise eletroquímica foi o
BR (Britton - Robinson) pH 3 (OLIVEIRA et al.,
2009). As medidas voltamétricas foram realizadas
em uma cela de 3 eletrodos. O eletrodo auxiliar
era um fio de platina, o eletrodo de referência foi
o calomelano saturado (ECS) e o eletrodo de
trabalho foi o GPU. As medidas foram realizadas
com o uso de um potenciostato AUTOLABPGSTAT 30.
A preparação dos padrões foi realizada da
seguinte
forma:
- Genisteína: pesou-se 0,00270 g do padrão (LC
Laboratories) e diluiu-se em 10 mL em etanol PA
para preparar uma solução de 1,0 x 10-3 mol L-1.
- Daidzeína: pesou-se 0,00420 g de daidzeína (LC
Laboratories) e diluiu-se em 10 mL em etanol PA
para preparar uma solução de 1,0 x 10-3 mol L-1.
As soluções foram armazenadas em frasco âmbar,
sob refrigeração e ao abrigo de luz.

base de óleo vegetal apresenta um acentuado
caráter hidrofóbico, melhorando as características
em relação à percolação observada em outros
materiais poliméricos.
Neste trabalho, teve-se como objetivo
comparar a quantificação dos flavonóides por
eletroanálise com método de referência –CLAE.

Materiais e métodos
Para a extração dos flavonoides de soja, foi
utilizado o procedimento operacional da Embrapa
Soja. Inicialmente preparou-se uma solução de
etanol 70% (v/v) e água ultrapura, grau Milli-Q
(solução de extração). Para cada litro de solução
de álcool etílico 70%, adicionou-se 1 mL de ácido
acético glacial. Os grãos de soja foram separados
e desidratados à 50ºC. Após a desidratação, os
grãos foram moídos até obter uma farinha bem
fina. A farinha foi desengordurada com hexano
PA por 6 horas em agitação. O óleo foi
descartado. Um grama de farinha desengordurada
foi transferida para um tubo falco e adicionou-se a
solução de extração e agitou-se com o auxilio de
um Vortex. Os extratos foram ultrasonificados e
em seguida centrifugados a 14.000 rpm com a
temperatura de 5ºC. Após a centrifugação, a
solução foi filtrada. A liofilização foi realizada
com o auxílio de nitrogênio líquido para o
congelamento do extrato. A cada 1 mg do extrato,
diluiu-se em 5 mL de etanol PA. Foram
armazenados em frasco âmbar e ao abrigo de luz.
Para a confecção do eletrodo compósito de
grafite (GPU), seguiu-se a metodologia de
Mendes et al. (2003) com as proporções de 60%
de grafite Aldrich (m/m) e 40% de poliuretana
(m/m), formando-se tarugos de 3 mm de
diâmetros, dos quais foram cortados em pastilhas
de 1 cm cada comprimento. As pastilhas foram
conectadas em fios de cobre através de resina
epóxi. Abaixo segue uma ilustração de um
eletrodo. Figura 2.

Resultados e discussão
Foi realizado um estudo para melhor
identificação dos flavonoides em eletroanalítica.
Os parâmetros estudados variaram de 10 a 100
mV para amplitude e 5 a 50 mV s-1 para
velocidade
de
varredura.
As
medidas
voltamétricas foram realizadas com eletrodo GPU
em solução de daidzeína e genisteína, ambas nas
concentrações de concentração de 5.0x10-5mol L-1
em tampão BR pH 2 e voltametria de pulso
diferencia. Os voltamogramas obtidos são
apresentados na figura 3, a partir do qual é
possível observar um pico anódico de 0,69 V para
a genisteína e 0,71 V para a daidzeína.

Fig 3: Pico anódico referente aos flavonoides
daidzeína e genisteína.
Após as condições otimizadas, fez-se a curva
analítica da genisteína, com limite de detecção de
1,19 x 10-7 mol L-1 (32,15 µg L-1) e limite de
quantificação de 4,04 x 10-7 mol L-1 (109,1 µg L1
). Para a daidzeína obtivemos limite de detecção
de 7,51 x 10-7 mol L-1 (191 µg L-1) e um limite de
quantificação de 2,89 x 10-7 mol L-1 (734 µg L-1)
representados na figura 4.
Após as otimizações dos padrões em
eletroquímica, foram realizadas injeções dos
flavonoides do HPLC para sua identificação.
Após sua identificação, foi realizada a curva

Fig 2: Representação esquemática de um eletrodo
GPU.
A metodologia analítica estudada está
baseada na voltametria de pulso diferencial
(VPD). Os resultados propostos foram obtidos
através
da
otimização
dos
parâmetros
experimentais, como eletrólito suporte, intervalo
de potencial, velocidade de varredura, altura de
pulso e pH. Dentre os parâmetros estudados, o
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analítica, variando sua concentração de 1,56 x 10-5
mol L-1 a 1,00 x 10-3 mol L-1, presentes na figura
5.

Conclusões
Observa-se uma discrepância nos valores,
sendo de quase 5,65 vezes maior em VPD do que
em CLAE. Isso pode ocorrer em virtude de
diversos fatores e dentre eles, podemos destacar a
hipótese da oxidação de outros flavonóides que
não foram estudados. Dentre eles podemos
destacar a rutina, glicitina e a gliciteína).
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Fig 4: Curvas analíticas Daidzeína (direita) e
da Genisteína (esquerda), obtidas por VPD.
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BIOTEMPLATE - FUNGO E NANOPARTÍCULAS DE OURO COM
POTENCIAL APLICAÇÃO EM SENSORES
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Resumo
Recentemente, materiais híbridos têm sido preparados visando diversas aplicações no campo da engenharia e
da tecnologia, com destaque ao uso de fungos. Nesse trabalho, foram preparados microtubos de ouro
utilizando como biotemplate o fungo Cladosporium sphaerospermum. Os microtubos foram caracterizados
por difração de raios-X, espectroscopia de absorção na região do UV-Vis, microscopia eletrônica de
varredura e transmissão e SERS. Os resultados obtidos para a identificação do benzenotiol foram condizentes
com os da literatura.
Palavras-chave: biotemplates, nanopartículas de ouro, materiais híbridos, fungo.
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utilizando como material biológico o fungo
Cladosporium
sphaerospermum
e
como
nanopartículas inorgânicas, o ouro, com interesse
no potencial uso das mesoestruturas estáveis em
sensores e biossensores via SERS.

Introdução
Um dos campos da ciência que vêm atraindo
atenção é o de materiais micrométricos formados
a partir de biotemplates. As morfologias providas
pelos diferentes formatos das estruturas
biológicas, destacam esses compostos na química
de materiais, em especial, os estudos voltados aos
materiais estruturados a partir de fungos
(BIGALL et al., 2008). A variedade de estruturas,
bem como o elevado grau de reprodutibilidade e
controle de morfologia, faz com que esses
materiais sejam utilizados como uma forma
alternativa de obtenção de estruturas pouco
convencionais. No entanto, ainda são escassos os
estudos nos quais compostos biológicos são
utilizados como templates (ZHANG et al., 2010;
JUAREZ et al., 2011).
Nessas estruturas, a combinação entre o
material biológico e as propriedades das
nanopartículas inorgânicas, tais como atividade
óptica ou condutividade elétrica, pode levar a
contrução de macroestruturas híbridas com alta
aplicação tecnológica (SUGUNAN et al., 2006).
Dessa forma, o presente trabalho visou a
formação de estruturas híbridas funcionais,

Materiais e métodos
Todos os procedimentos foram realizados em
fluxo laminar esterilizados com álcool etílico 70%
e luz ultravioleta por 30 minutos. Todos os
materiais não contedo os fungos foram
autoclavados por 30 minutos a temperatura de
120°C. Foram preparadas soluções-estoque de
ouro e de citrato, a saber, solução de ácido áurico
(0,05mol.L-1) e citrato de sódio (0,3 mol.L-1).
As nanopartículas de ouro foram preparadas
utilizando
o
Método
de
Turkevich
(TURKEVICH, 1951). Nesse método, os íons de
ouro (III) são reduzidos pelos íons citrato, em
meio aquoso, a 90°C.
Para a etapa de cultivo e crescimento dos
fungos, a cepa inicial do fungo Cladosporium
sphaerospermum foi fornecida pelo Laboratório
de
Bioquímica
Micromolecular
de
Microorganismos (LaBioMMi/UFSCar), do Prof.
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Dr. Edson Rodrigues Filho. Foi inoculado o fungo
em uma placa de Petri contendo o meio de cultura
BDA (batata-dextrose-ágar). Após uma semana de
crescimento do inóculo, X frascos de
Erlenmeyeres de 125 mL contendo 25 mL do
meio de cultura CZAPEK (DSMZ 130
modificado, sem ágar) foram preparados,
adicionando os esporos da placa de Petri
previamente preparada. Depois de cerca de três
dias iniciada a etapa de crescimento, o meio de
cultura foi diluído com água destilada até
completar o volume de 100 mL. Os frascos foram
armazenados por uma semana e, após esse
período, o fungo imerso no meio cresceu,
adquirindo características semelhantes a um
chumaço de algodão. O meio diluído foi retirado e
a dispersão colidal previamnete preparada foi
adicionada. As caracterizações das nanopartículas
foram feitas por difração de raios-X, microscopia
eletrônica de transmissão e espectroscopia de
absorção na região do UV-Vis. Quanto às
estruturas microtubulares foram caracterizadas por
SERS (surface-enhanced Raman scattering) e
microscopia eletrônica de varredura.

Fig. 2: Difratograma de raios-X das
nanopartículas de ouro à temperatura ambiente
utilizando silício como substrato.
As imagens de microscopia eletrônica de
varredura (Fig. 3) mostram a homogeneidade das
nanopartículas de ouro sobre as hifas do fungo.

Resultados e discussão
A Fig. 1 apresenta o espectro de absorção no
UV-Vis da dispersão coloidal de ouro, observa-se
a banda de absorção máxima em 520 nm,
indicando partículas de aproximadamente 20 nm,
o que pode ser comprovado pela imagem de
microscopia.

Fig. 3: Imagens de MEV obtidas usando o fungo
como biotemplate para a auto-organização das
nanopartículas de ouro, mostrando a uniformidade
de tamanho.
Os resultados abaixo (Fig. 4) mostraram que os
microtubos de ouro apresentaram boa melhoria o
sinal SERS do benzenotiol, com resultados
próximos aos encontrados na literatura para
nanopartículas de ouro.

Fig. 1: Espectro de UV-Vis da dispersão coloidal
de ouro sintetizadas a 90°C.
O difratograma (Fig. 2) confirma a estrutura
cristalina cúbica de face centrada do ouro, sendo
os picos de difração coerentes com o tamanho
médio de partícula.
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TURKEVICH, J.; STEVENSON, P. C.;
HILLIER, J. "A study of the nucleation and
growth processes in the synthesis of colloidal
gold". Discussions of the Faraday Society, v. 11,
p. 55-75, 1951.
ZHANG, T.; WANG, W.; ZHANG, D.; ZHANG,
X.; MA. Y.; ZHOU, Y.; QI, l. Biotemplating
synthesis of gold nanoparticle-bacteria cellulose
nanofiber nanocomposites and their application in
biosensing. Advanced Functional Materials, v. 20,
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Fig. 4: SERS em 632,8 nm feitos nos microtubos
de ouro. a) Imagem do microscópio ótico com um
traço indicando a região analisada. b) SERS do
benzenotiol com os microtubos de ouro.

Conclusões
Materiais híbridos foram obtidos utlizando o
fungo Cladosporium sphaerospermum como
biotemplate e nanopartículas de ouro com
tamanho médio de 20 nm. As análises SERS
mostraram estar muito próximas dos resultados
reportados na literatura, sendo possível sua
aplicação em dispositivos sensores.
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Resumo
Neste trabalho foi proposta a construção e avaliação eletroquímica de um eletrodo nanoestruturado a base de
ITO modificado com filmes de nanopartículas de magnetita. O eletrodo foi construído a partir da deposição
de camadas alternadas de magnetita e poli(estireno sulfonato de sódio). O estudo eletroquímico foi
conduzido por medidas de voltametria cíclica numa solução contendo o par redox Cu 2+/1+ 1 mM em tampão
acetato pH 4,6. O eletrodo nanoestruturado apresentou uma melhora significativa na resposta analítica, com
velocidade de transferência eletrônica quatro vezes superior à do eletrodo base. O eletrodo proposto neste
trabalho apresenta grande potencial de aplicação como sensor eletroquímico para determinação de cobre.
Palavras-chave: Sensor eletroquímico, eletrodo nanoestruturado, nanopartículas de magnetita, filmes
automontados, Cu(II).
para aquisição e manutenção dos equipamentos e
instrumentação de grande porte. Desse modo,
existe uma demanda premente por métodos mais
simples e de custo mais baixo para detecção de
íons metálicos em alimentos.
Os sensores químicos são provavelmente a
alternativa mais viável para detecção de espécies
químicas e bioquímicas a um custo muito mais
baixo. Além disso, os sensores podem ser
miniaturizados e empregados diretamente no
campo, facilitando a monitoração in locu e em
tempo real.
Os sensores baseados em princípios
eletroquímicos são bastante apropriados para a
detecção e quantificação de íons metálicos haja
vista a eletroatividade dessas espécies na presença
de um grande número de eletrodos. Mais
recentemente, os eletrodos modificados com
filmes nanoestruturados vêm estabelecendo níveis
de sensibilidade e seletividade cada vez melhores
devido à baixa dimensionalidade que aumenta a
área superficial e a reatividade a níveis muito
superiores aos de eletrodos convencionais.
Nesse trabalho, desenvolvemos e avaliamos o
desempenho
eletroquímico
de
eletrodos
nanoestruturados à base de filmes ultrafinos de
nanopartículas de magnetita (np-Fe3O4) para
detecção de íons Cu(II). Os filmes foram

Introdução
O Brasil é o maior produtor e segundo maior
consumidor mundial de café, o que torna essencial
a caracterização desse produto com relação à
qualidade. Dentre os vários aspectos da qualidade
do café, a determinação níveis de íons metálicos,
especialmente do Cu(II), é fundamental. O Cu(II)
além de atuar como descritor químico da
qualidade do café, beneficia as lavouras cafeeiras
atuando
como
micronutriente,
fungicida/bactericida e tônico. (MATIELLO et al.
2009) Neste contexto, desenvolver métodos para a
determinação dos níveis de Cu(II) no café é de
vital importância para atestar a sua qualidade e
promover sua produção sem riscos à saúde e ao
meio ambiente.
Atualmente, os níveis de Cu(II) são
determinados utilizando-se métodos baseados nas
técnicas de espectroscopia de absorção atômica
(AAS), espectroscopia de emissão atômica com
plasma indutivamente acoplado (ICP-AES),
espectrometria
de
massa
com
plasma
indutivamente acoplado (ICP-MS) (MARTIN et
al., 1998). Estas técnicas possibilitam medidas
precisas e exatas da concentração total do íon
metálico, mas têm as desvantagens do alto custo
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depositados sobre substratos de ITO pela técnica
de automontagem (PATERNO et al., 2001). A
deposição consistiu basicamente na imersão
sucessiva e alternada do substrato numa
suspensão de np-Fe3O4 e solução de poli(estireno
sulfonato de sódio) (PSS).
A voltametria cíclica (CV) foi empregada para
avaliar o desempenho eletroquímico do eletrodo
nanoestruturado.

eletroquímicas
foram
conduzidas
temperatura ambiente de 25oC.

numa

Resultados e discussão
A Fig. 1 apresenta os voltamogramas cíclicos
do par redox Cu2+/1+ 1 mM obtidos com os
eletrodos de ITO puro (controle) e modificado
com os filmes nanoestruturados de np-Fe3O4/PSS.
O pico anódico (I) foi atribuído à oxidação do
Cu1+ a Cu2+. O pico catódico (II) foi atribuído ao
processo de redução do Cu2+ a Cu+. A corrente de
pico anódica para o eletrodo de np-Fe3O4/PSS
foi 177,9 µA contra 80,8 µA para o eletrodo
controle. O aumento de cerca de duas vezes no
sinal analítico indica a maior sensibilidade do
eletrodo nanoestruturado.

Materiais e métodos
Poli(estireno sulfonato de sódio) (PSS, Mw
70000 g mol-1, Sigma-Aldrich) foi adquirido
comercialmente e usado sem purificação
adicional. As nanopartículas de magnetita (npFe3O4, 8 nm) foram preparadas por coprecipitação de íons Fe(II) e Fe(III) em meio
alcalino segundo método descrito na literatura
(PATERNO et al., 2010). Posteriormente, as npFe3O4 foram suspensas numa solução aquosa de
ácido perclórico (pH 3) para obtenção de uma
suspensão coloidal. Nessa condição, as np-Fe3O4
são protonadas e comportam-se como espécies
catiônicas. Eletrodos de ITO (Delta Technologies,
15 ohm-sq, 1.0 x 2.0 cm2) foram empregados
como substrato para os eletrodos nanoestruturados
após limpeza com detergente neutro e água
deionizada em banho de ultrassom.
Os eletrodos nanoestruturados de npFe3O4/PSS foram preparados pela técnica de
automontagem.
O processo consistiu na imersão alternada do
substrato de ITO na suspensão de np-Fe3O4 (0.01
g L-1, pH 3) e na solução de PSS (1 g L-1, pH 3)
por 3 min. Entre cada imersão, o filme foi lavado
em solução de ácido perclórico pH 3 e seco com
jato de ar comprimido. Foram preparados
eletrodos com três bicamadas.
A caracterização eletroquímica por voltametria
cíclica foi conduzida em um potenciostato
AUTOLAB®,
modelo PGSTAT302N da
Metrohm usando uma célula com três eletrodos,
sendo o contraeletrodo um fio de platina, o
eletrodo de referência Ag/AgCl (KClSat.) e
eletrodos nanoestruturados de np-Fe3O4/PSS
como eletrodo de trabalho (área ativa: 1 cm2).
Uma solução estoque de CuSO4.5H2O, 1 mM,
preparada em tampão acetato (pH 4,6) foi usada
nos experimentos de detecção de íons Cu(II).
Todas as soluções utilizadas foram preparadas
com água ultrapura (resistividade: 18 M.cm). A
deposição dos eletrodos e as caracterizações

300µ

(I)

200µ

I, A

100µ

ITO
np-Fe3O4/PSS

0
-100µ
-200µ
-0,6

(II)
-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

E, V

Fig. 1 – Voltamogramas cíclicos do par redox Cu2+/1+ 1
mM em tampão acetato pH 4,6 realizados nos eletrodos
de ITO e ITO modificado com filme de np-Fe3O4/PSS.
Velocidade de varredura 60 mV s-1.

As constantes aparentes de transferência de
elétrons ( k0app) para os dois eletrodos também
foram calculadas a partir dos dados obtidos
usando-se o método descrito na literatura
(KOCHI; KLINGER, 1980). Os valores
encontrados foram 2,63 x 10-5 cm s-1 e 10,8 x 10-5
cm s-1 para o eletrodo controle e o
nanoestruturado, respectivamente. Já os valores de
∆E  (Epa  - Epc) foram 297 mV e 294 mV para o
eletrodo
controle
e
o
nanoestruturado,
respectivamente. A separação larga de pico, bem
como um valor pequeno de k0app é consistente com
um sistema quase-reversível. O eletrodo
nanoestruturado apresentou um valor de k0app
cerca de 4 vezes maior que o eletrodo controle.
As propriedades eletrônicas do eletrodo,
especialmente a densidade de carga próxima ao
potencial formal do sistema redox, contribui
decisivamente para o valor de k0app. Desta forma,
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o par redox Cu2+/1+ mostrou um comportamento
sensível à microestrutura superficial do eletrodo.
A introdução de nanopartículas de magnetita
na superfície do eletrodo mudou substancialmente
a sua densidade de carga e proporcionou uma
cinética de transferência de elétrons mais rápida.
O potencial formal (Eo) também foi determinado
para os eletrodos controle e nanoestruturado. Os
coeficientes  de  transferência  de  elétrons  (α)  foram  
obtidos dos coeficientes angulares da curva de
potencial catódico versus velocidade de varredura.
Os   valores   de   α   e   do   potencial   formal  
calculados para o eletrodo controle foram,
respectivamente, 0,48 e -0,10 V, enquanto que
para o eletrodo nanoestruturado foram,
respectivamente, 0,42 e -0,056 V. Portanto, o Cu2+
é reduzido a Cu+ em um potencial menos negativo
no eletrodo nanoestruturado. A Fig. 2 ilustra os
voltamogramas obtidos com o eletrodo
nanoestruturado e a variação do potencial de pico
catódico sob velocidades de varredura diferentes.

potencial de pico catódico em função do logaritmo da
velocidade de varredura.

Adicionalmente, o eletrodo de ITO modificado
apresentou boa estabilidade. Numa investigação
do sinal analítico por voltametria cíclica do par
redox Cu2+/1+, o sinal apresentou uma variação
inferior a 2 % após 20 ciclos.

Conclusões
Os eletrodos nanoestruturados à base de filmes
de nanopartículas de magnetita mostraram-se mais
sensíveis à presença de íons cobre. A modificação
do eletrodo com filmes de magnetita aumentou a
velocidade de transferência de carga e,
conseqüentemente, o sinal analítico em
comparação ao eletrodo de ITO não modificado.
Além disso, o potencial formal de redução dos
íons Cu(II) é reduzido pela presença das
nanopartículas de magnetita. Conclui-se que o
eletrodo nanoestruturado ora desenvolvido é
promissor e potencialmente útil para a
determinação de cobre em amostras de alimentos
e outras matrizes.
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Fig. 2 – (A) Voltamogramas cíclicos do par redox
Cu2+/1+ 1 mM em tampão acetato 0,1 M pH 4,6 obtidos
com o eletrodo nanoestruturado e (B) gráfico do
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Resumo
A construção de imunossensor para detecção de proteínas fundamentado em impedância e nanopartículas
metálicas ancoradas sobre eletrodo impresso de ouro depende da imobilização de proteínas recombinantes
com ouro coloidal. A interação de proteínas e ouro deveria ser espontânea e facilitada pela presença de
grupos sulfídricos na sua composição. Nesse trabalho discute-se, preliminarmente o que está sendo feito para
verificar a interação entre proteínas recombinantes, para diagnóstico de tuberculose e anaplasmose, em
presença de SDS e nanopartículas de ouro.
Palavras-chave: ouro coloidal; espectrometria de massas; quantificação de proteínas

Introdução

Materiais e métodos

A construção de imunossensor para detecção de
proteínas fundamentado em impedância e
nanopartículas metálicas ancoradas sobre eletrodo
impresso de ouro depende indispensavelmente da
imobilização de proteínas recombinantes com ouro
coloidal. A literatura afirma que a interação de
proteínas e ouro é espontânea e facilitada pela
presença de radicais sulfídricos na sua composição
(TANG et al., 2006). Porém, isso não é observado
para todas as proteínas recombinantes, antígenos
produzidos artificialmente a partir de genes
clonados para testes diagnósticos baseados no
método ELISA indireto, que temos disponíveis para
o diagnóstico laboratorial de algumas doenças em
bovinos, como a tuberculose e anaplasmose. Além
disso, o protocolo de síntese das proteínas
recombinantes resulta em suspensões insolúveis e é
utilizado SDS (2%) para melhorar a solubilidade e,
assim, tornar possível o uso das proteínas no ensaio
ELISA. Portanto, são necessários estudos
específicos para as proteínas que temos disponíveis
para o desenvolvimento de imunossensores. Estão
sendo aplicadas técnicas simples, desde observação
visual a espectrometria de massas (JU e YEO, 2012)
e microbalança de cristal de quartzo (BREWER et
al. 2005), para a determinação do comportamento
das suspensões de proteínas recombinantes e
interação com nanopartículas de ouro, sintetizadas
pela redução de cloreto áurico com citrato de sódio.

A) Concentração de proteína para a estabilização da
suspensão coloidal de ouro: observação visual
Os ensaios desenvolvidos para a avaliação
da conjugação das nanopartículas de ouro (NPAu)
com proteínas foram feitos utilizando 1mL de uma
suspensão coloidal de ouro (17-20nm) na
concentração de 1,66nmol/L e pH 6. Usando frascos
eppendorf, adicionaram-se diferentes quantidades (0
a 100µg) da proteína albumina bovina (BSA, do
inglês, bovine serum albumin) e durante 15min
foram deixados em respouso a temperatura
ambiente, sendo homogeneizados a cada 2min
utilizando um agitador vórtex (Lab Dancer, IKA).
Posteriormente, foi feita a adição de 100µL de uma
solução de NaCl 10% (m/v). Foi avaliada também, a
influência do pH (4 ou 8) da suspensão nessa
conjugação.
A BSA (66,5kDa e ponto isoelétrico 4,6) é
uma proteína que está sendo utilizada como
referência para as proteínas recombinantes que serão
posteriormente
estudadas.
Estas
proteínas
recombinantes estão disponíveis em uma solução
contendo, aproximadamente, 2% (m/v) de dodecil
sulfato de sódio (SDS). Desta forma, foi estudada a
influência do surfactante na conjugação das NPAu
com a proteína por meio de um ensaio em que a
BSA foi preparada em uma solução com 2% de SDS
antes de ser adicionada a suspensão coloidal de
ouro.
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A primeira proteína recombinante avaliada
foi a MSP5 (Anaplasma marginale), cujo peso
molecular é 23kDa e ponto isoelétrico 6,4. Nesse
caso, o volume da suspensão coloidal foi de 200µL
e a quantidade de proteína adicionada variou de 0 a
8,25µg e os ensaios foram realizados em frascos de
vidro devido a aderência do conjugado formado
entre a NPAu e a proteína ao polipropileno.
B) Eletroforese em gel de agarose
Uma avaliação preliminar da conjugação
das NPAu com proteína em diferentes
concentrações foi feita utilizando a eletroforese em
gel de agarose. Assim, após a conjugação das NPAu
com proteína, as suspensões foram pré-concentradas
através da centrifugação por 20min a 12000rpm e
da remoção do sobrenadante. A concentração do gel
de agarose foi de 1%, sendo aplicada uma tensão de
120V por 1h e 20min. Cabe ressaltar que estes
ensaios foram feitos com a suspensão coloidal em
pH 6 e 8 para a conjugação com a proteína BSA,
com e sem SDS.
C) Espectrometria de massas
Essa técnica foi utilizada com o objetivo de
determinar a quantidade de proteína conjugada na
superfície das NPAu (JU e YEO, 2012).
Inicialmente, foi feita a conjugação da proteína
BSA com as NPAu, conforme descrito no item A,
com exceção da quantidade de proteína adicionada
que variou de 0 a 150µg e volume de NPAu de
500µL. Posteriormente, as suspensões contendo
NPAu e proteína foram lavadas com NH4HCO3
50mmol/L e pré-concentradas através da
centrifugação por 20min a 12000rpm e remoção do
sobrenadante. As proteínas conjugadas as NPAu
foram digeridas por tripsina, de acordo com as
seguintes etapas: i) adição de ditiotreitol
(10mmol/L), ii) incubação por 2h a 72°C, iii) adição
de iodoacetamida (50mmol/L), iv) incubação por 1h
a 37°C, v) adição de tripsina (proporção 20
proteína: 1 tripsina), vi) incubação por 12h a 37°C e
vii) adição de ácido fórmico (2,5%). Para a remoção
das NPAu, a suspensão final foi centrifugada por
10min a 12000rpm. O sobrenadante foi separado,
diluído em uma solução contendo 5% de acetonitrila
e 0,1% de ácido fórmico e filtrado em membrana de
0.22µm.
O equipamento utilizado
foi
um
espectrômetro de massas modelo Xevo G2QTof
(Waters) com ionização por electrospray, acoplado
a um cromatógrafo (Acquity UPLC Core System,
Waters). Inicialmente, foi feita uma otimização das
condições empregadas para a separação dos
peptídeos por cromatografia. O espectrômetro foi
operado no modo de ionização positivo (3,5kV).

Resultados e discussão
A) Concentração de proteína para a estabilização da
suspensão coloidal de ouro: observação visual
Após o ensaio de conjugação das NPAu
com proteínas, foi possível observar que com a
adição de 30µg da proteína BSA, a suspensão
coloidal de ouro permaneceu estável após a adição
da solução de NaCl. Este comportamento foi
verificado para ambos os valores de pH avaliados (6
e 8). Com relação ao ensaio em que o pH da
suspensão foi ajustado para 4, ocorreu a
desestabilização da suspensão com o ajuste do pH e,
desta forma, este pH não foi avaliado. A adição de
SDS na solução de BSA não alterou o aspecto da
suspensão coloidal de ouro, quando foram
adicionados 30µg da proteína BSA.
Os resultados obtidos para a proteína
recombinante MSP5 demonstraram que 2,75µg de
proteína foram suficientes para estabilizar 200µL da
suspensão coloidal de ouro.
B) Eletroforese em gel de agarose
Através da eletroforese em gel de agarose
foi possível observar pequenas diferenças entre as
mobilidades dos conjugados de NPAu e proteína
BSA. Conforme foi observado (figura não
apresentada, pois a visualização de cores é
primordial na análise) nos ensaios em que não foi
feita a adição de SDS, a mobilidade dos conjugados
diminuiu com o aumento da concentração da
proteína, provavelmente, devido a maior quantidade
de proteínas aderidas a superfície das NPAu.
Comparando-se os resultados obtidos para a
suspensão coloidal em pH 6.0 e 8.0, uma mobilidade
maior pode ser verificada em pH mais elevado. Um
aumento do pH, resulta em maior quantidade de
cargas negativas nas proteínas. Assim, devido a
superfície da NPAu estar carregada negativamente,
possivelmente, ocorre menor interação entre a
proteína e a NPAu. Como as proteínas
recombinantes que utilizamos estão diluídas em
SDS, o mesmo procedimento será repetido para se
estudar a influência desse surfactante na
imobilização espontânea das proteínas em
nanopartículas de ouro sem modificação ou
modificadas.
C) Espectrometria de massas
Após uma otimização das condições de
ionização e eluição dos peptídeos provenientes da
digestão da BSA, uma análise preliminar foi feita
para avaliação dos peptídeos que poderiam ser
utilizados para a quantificação da proteína
conjugada a superfície da NPAu. A amostra
analisada foi proveniente da conjugação de 500µL
da suspensão coloidal de ouro com 50µg de BSA,
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após o tratamento descrito anteriormente. Na Fig 1
pode ser observado o cromatograma obtido para
esta amostra, sendo as intensidades normalizadas
para 100% para os fragmentos m/z 722,3, 547,3 e
473,9, provavelmente, correspondentes
aos
peptídeos cujas massas teóricas são 1443,619,
1639,560 e 1419,670, respectivamente, de acordo
com Walcher e colaboradores (2003).
Cabe ressaltar que estes estudos estão sendo
iniciados no momento e são apenas preliminares,
não podendo ser feita qualquer conclusão. Além
disso, durante estes ensaios, o equipamento não foi
utilizado com correção simultânea da m/z.
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Conclusões
A utilização de nanopartículas de ouro na
construção de imunossensores é indispensável para
o aumento da sensibilidade, para que os resultados
sejam comparáveis aos dos testes aplicando ELISA
indireto. Nossas observações até o momento deixam
clara a necessidade de estudos mais aprofundados
sobre técnicas de quantificação e análise da
bioatividade das proteínas recombinantes, que
apresentam composição química e estrutural que
podem não favorecer uma interação espontânea com
o ouro. Nesse caso a superfície das nanopartículas
de ouro devem ser modificadas para favorecer a
ligação com proteínas recombinantes.
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Fig 1. Cromatograma obtido para os peptídeos da
proteína BSA após conjugação desta proteína com
NPAu e digestão por tripsina. Eluição por gradiente.
Fase móvel A: água, 0,1% ácido fórmico. Fase móvel
B: acetonitrila, 0,1% ácido fórmico.
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Resumo
O mamão é caracterizado por uma vida pós-colheita relativamente curta, completando o seu amadurecimento
em aproximadamente uma semana sob condições ambientais, podendo ser reduzida por vários fatores pré e
pós-colheita, como patógenos ou fatores abióticos. Esses fatores podem se manifestar nos frutos
isoladamente ou em conjunto, proporcionando perdas quantitativas e/ou qualitativas nas diferentes fases da
comercialização. A perda pós-colheita de frutos tropicais no Brasil situa-se na ordem de 30% dos produtos
comercializados. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de cera de carnaúba (TanwaxÒ)
nas características físico-químicas de mamões 'Golden' (Carica papaya L.), durante o armazenamento.
Palavras-chave: Carica papaya L., análises físico-químicas, armazenamento.
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e perda da integridade estrutural devido a alta
umidade (GODOY et al., 2008). Os fatores
supracitados podem se manifestar nos frutos,
isoladamente ou em conjunto, proporcionando
perdas quantitativas, qualitativas ou nutricionais
nas diferentes fases da cadeia de pós-colheita
(BALBINO, 1997). A utilização de revestimentos
comestíveis em alguns alimentos não é recente e,
ultimamente, vem despertando maior interesse
dos produtores, comerciantes e consumidores,
pois trata-se de uma alternativa para a
conservação dos alimentos com apelo ecológico e
natural. Embalagens e recobrimentos comestíveis
criam uma barreira semipermeável à água e gases,
diminuem a taxa respiratória e ritmo de
senescência do produto hortifrutícola (ZAGORY;
KADER, 1988). Os materiais mais utilizados na
composição desses revestimentos são os lipídios
(óleo ou cera de parafina, cera de abelhas, cera de
carnaúba,
óleo
vegetal,
óleo
mineral),

Introdução
O Brasil é o segundo maior produtor de
mamão, com produção aproximada de 1,85
bilhões de toneladas em 2011, sendo superado
apenas pela Índia e situa-se entre os principais
países exportadores, principalmente para o
mercado europeu (FAOSTAT, 2013). O mamão é
cultivado em quase todo o território brasileiro,
com destaque para os estados da Bahia, Espírito
Santo e Pará, responsáveis por cerca de 90% da
produção nacional (CEAGESP, 2013). Entre os
países exportadores desse fruto, o Brasil ocupa o
segundo
lugar,
precedido
pelo
México
(FAOSTAT, 2013). O mamão (Carica papaya L.)
é altamente perecível na fase pós-colheita,
registrando altos índices de perdas, normalmente,
devido às contaminações microbiológicas, às
desordens
fisiológicas,
danos
mecânicos,
amadurecimento excessivo, manuseio inadequado
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polissacarídeos (celulose, pectina, amido/fécula,
carragena) e proteínas (caseína, gelatina, albumina
de ovo, etc.) (BALDWIN et al., 1995). Assim,
objetivou-se no presente trabalho avaliar a
influência de revestimentos de cera de carnaúba
em parâmetros físico-químicos de mamões
'Golden', durante o armazenamento.

calculado através da relação entre sólidos solúveis
e acidez titulável.

Resultados e discussão
Os valores de pH aumentaram durante o
período de armazenamento para todos os
tratamentos. Observou-se que as amostras tratadas
com cera de carnaúba 30% apresentaram valores
de pH mais altos durante todo o período de
armazenamento,
essas
mesmas
amostras
mostraram os menores valores de acidez titulável.
Os teores de acidez titulável diferiram
estatisticamente entre os tratamentos (p ≤ 0,05),
oscilando durante o período de armazenamento.
Os
conteúdos
de
sólidos
solúveis
permaneceram praticamente constantes durante os
nove dias de armazenamento para todos os
tratamentos, com médias variando de 13 a 14,6
ºBrix, não apresentando diferenças significativas
(p ≥ 0,05). Isso pode ter ocorrido pelo fato de o
mamão não possuir reservas de amido para
produção de açúcares solúveis após a colheita
(CHAN JR. et al., 1979). Esses resultados
concordam com os relatados por Fernandes et al.
(2010), os quais não encontraram diferenças entre
os teores de sólidos solúveis nos mamões
'Formosa' revestidos e o controle. Todos os
tratamentos foram similares no terceiro e sexto
dias quanto ao ratio. No nono dia os frutos
tratados com cera de carnaúba 15% apresentaram
menor ratio, em comparação aos frutos do
controle. A relação sólidos solúveis e acidez
titulável é um importante parâmetro qualitativo,
pois fornece o indicativo de sabor do produto,
uma vez que ele é conseqüência do
balanceamento entre os constituintes com sabor
doce e ácido do produto (CHITARRA;
CHITARRA, 2005).

Materiais e métodos
Os mamões 'Golden' (Carica papaya L.) foram
obtidos em cultivos comerciais da região de
Linhares, ES, com os frutos no estádio de
maturação fisiológica 2 (fruto ¼ maduro, 15 a
25% da superfície da casca amarelada). Os frutos
foram cuidadosamente transportados para o
Laboratório de Pós-colheita da Embrapa
Instrumentação,
onde
foram
novamente
selecionados quanto à ausência de danos
mecânicos, podridões e lesões. Em seguida, foram
lavados com detergente neutro sob água corrente.
Os frutos foram mantidos sob temperatura de 12
ºC até o dia seguinte para a realização do
experimento. Foi utilizada solução comercial de
cera de carnaúba Tanwax®. Os tratamentos foram:
(1) solução de cera de carnaúba 15%, (2) solução
de cera de carnaúba 30%, e (3) controle: frutos
lavados. Os frutos foram imersos nas soluções a
serem testadas por 3 minutos, seguido de
escoamento do excesso de cera por 10 minutos.
Os mamões revestidos com a cera de carnaúba
e os mamões do tratamento controle foram
dispostos em bandejas plásticas abertas, separados
por tratamento. As bandejas foram armazenadas
em câmara fria a 22 ºC. As amostras foram
analisadas a cada três dias, num total de 9 dias de
armazenamento. O delineamento experimental
utilizado foi o inteiramente casualizado, com
esquema fatorial 3 x 4 (três tratamentos x quatro
dias de amostragem) e três repetições, totalizando
36 amostras, tendo como unidade experimental
cada mamão. Os resultados foram submetidos à
análise de variância utilizando-se o programa
Statistical Analysis System (SAS INSTITUTE,
1989). As médias foram comparadas entre si pelo
teste de Tukey, adotando-se o nível de
significância de 5%. As análises realizadas foram
pH: obtido em potenciômetro a partir de amostras
liquefeitas; acidez titulável: titulação com
hidróxido de sódio 0,01N com resultados
expressos em percentagem de ácido cítrico;
sólidos solúveis: obtidos com auxílio do
refratômetro e expressos em graus Brix; e Ratio:

Conclusões
A utilização de ceras de carnaúba 15%
determina, aos 9 dias de armazenamento, maior
acidez titulável e menor ratio em mamões
'Golden'.
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Resumo
A maçã está entre as frutas mais produzidas no mundo, podendo ter seu consumo aumentado como produto
minimamente processado. No entanto, o escurecimento enzimático é um fator que afeta a sua qualidade. O
objetivo deste trabalho foi estudar o efeito de revestimentos comestíveis à base de nanopartículas de quitosana
sobre as enzimas polifenoloxidase e peroxidase em maçãs minimamente processadas. Maçãs foram tratadas
com: (1) quitosana 140 nm, (2) quitosana 300 nm (3) quitosana 0,2%, (4) controle: ácido ascórbico 1%. As
fatias foram acondicionadas em bandejas PET e armazenadas a 5oC durante 10 dias. Os tratamentos à base de
quitosana nanoestruturada foram mais eficazes na inibição do escurecimento enzimático.
Palavras-chave: polifenoloxidase, peroxidase, processamento mínimo, revestimento comestível.
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La Plata, Argentina.
etileno, deterioração da textura e produção de
compostos voláteis indesejáveis (KADER et al.,
1989).
A utilização de coberturas comestíveis surge
como uma tecnologia importante para a aplicação
e conservação das frutas minimamente
processadas. Essas coberturas, normalmente
processadas à base de biopolímeros atóxicos, ao
serem depositadas atuam em diminuir os fatores
fisiológicos e promover a proteção do produto
quanto à contaminação microbiana, formam uma
barreira à umidade, reduzindo a atividade de água,
e o acesso de bactérias, fungos e leveduras
(KESTER; FENNEMA, 1986). A quitosana é um
dos materiais que tem sido bastante avaliado para
esse fim em frutos inteiros e minimamente
processados, com significativos resultados na
conservação pós-colheita (SRINIVASA et al.,
2002; DUCAMP-COLLIN et al., 2009). A
associação de quitosana com ácido ascórbico

Introdução
O crescimento dos produtos minimamente
processados no mercado está relacionado com a
exigência do consumidor para obtenção de
produtos frescos e com praticidade para o
consumo. A decisão de compra de frutas pelo
consumidor leva em consideração fatores como o
tamanho
do
fruto,
a
dificuldade
de
descascamento, o extravasamento de líquidos, e o
odor ou cor transferidos para as mãos. O
processamento mínimo permite ao consumidor a
avaliação imediata de sua qualidade interna
(JACOMINO et al., 2004). No entanto, apesar de
proporcionarem conveniência ao consumidor e
ganho aos produtores em relação ao valor
agregado, as frutas e hortaliças minimamente
processadas apresentam menor vida útil por
sofrerem injúrias pelo descascamento e corte,
aumentando a taxa de respiração, produção de
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agrega valor ao produto minimamente processado,
prevenindo o escurecimento enzimático e outras
reações oxidativas.
De um modo geral, a introdução de
nanopartículas em uma matriz polimérica
promove,
principalmente,
melhoras
nas
propriedades mecânicas (resistência a tração e
ruptura) e de barreira (permeabilidade a gases e a
vapor   d’água)   e   pode   atuar,   dependendo   da  
composição, como agente antimicrobiano, com
benefícios de qualidade e segurança do alimento
(WANG et al., 2007).
Considerando-se as novas propriedades e
vantagens do uso de filmes nanoestruturados na
conservação de produtos agrícolas, esta pesquisa
teve como objetivo avaliar as propriedades de
revestimentos nanoestruturados de quitosana na
inibição do escurecimento enzimático de maçãs
minimamente processadas, comparando-os a
revestimentos convencionais do mesmo material.

(2) Solução coloidal de nanopartículas de
quitosana a 300 nm, adicionada por pulverização
nas fatias;
(3) Solução de quitosana (2 g L-1) em ácido cítrico
2%, adicionada por imersão das fatias;
(4) Controle: fatias apenas imersas em ácido
ascórbico 1%
O excesso das soluções foi drenado por 3 minutos.
Porções de aproximadamente 200 g de maças
minimamente processadas foram acondicionadas
em bandejas de poli(tereftalato) de etileno. O
produto foi armazenado em câmara fria a 5 ± 1
o
C. Análises foram realizadas a cada dois dias,
durante 10 dias de armazenamento.
Determinação das atividades da polifenoloxidase
(PPO) e peroxidase (POD)
A extração das enzimas foi preparada a partir
da homogeneização de 10 g de fatias com 20 mL
de solução tampão fosfato 0,2 M (pH 7,0) e 0,2 g
de polivinilpolipirrolidone. A solução foi
centrifugada em 16000 g a 4 oC por 30 min. O
extrato enzimático foi obtido filtrando o
sobrenadanante com filtro de papel Whatman 0,45
μm.
A atividade da polifenoloxidase foi
determinada
com
auxílio
de
um
espectrofotômetro, através da taxa de absorbância
em 420 nm, em uma solução contendo 2,9 mL de
0,11 M de catecol em tampão fosfato (0,05 M; pH
7,0) e 100 μL do extrato enzimático.
A atividade da peroxidase foi determinada
através da taxa de absorbância em 485 nm, em
uma solução contendo 2,7 mL de tampão fostato
(0,05 M; pH 7,0), 200 μL de solução 1% de
fenilenediamina, 100 μL de solução de peróxido
de hidrogênio (1,5%) e 25 μL do extrato
enzimático.
As atividades enzimáticas foram calculadas com
base na inclinação da porção linear da curva de
alterações de absorbância plotadas em função do
tempo (até 3 min) e foram expressas como
alterações na absorbância por minuto e por grama
(CANO et al., 1997).
Análise estatística
O delineamento experimental utilizado foi o
inteiramente casualizado com esquema fatorial 4
x 6 e três repetições, totalizando 72 amostras,
tendo como unidade experimental uma
embalagem do
produto.
As
diferenças
significativas entre os níveis dos efeitos principais
(tratamento e dias de armazenamento) foram
comparados pelo teste de comparações múltiplas
de médias de Tukey, adotando-se o nível de
significância de 5%. Todas as análises foram

Materiais e métodos
Para a solução contendo nanopartículas de
quitosana, a quitosana foi dissolvida em ácido
cítrico nas concentrações 2 and 4 mg mL-1. A
concentração do ácido cítrico foi 1 e 2 vezes a da
quitosana, respectivamente. Foi adicionado 28 mL
de tripolifosfato de sódio (TPP) em 70 mL da
solução de quitosana sob homogeneização a 2000
rpm com adição continua a 1 mL min-1 (MOURA
et al., 2009). Para a solução convencional de
quitosana foram dissolvidos 2 g L-1 de quitosana
em solução de ácido cítrico 2% sob agitação e
aquecimento (80 oC) em agitador magnético. Foi
utilizado um Zetasizer Nano ZS com laser de
difração para medir tanto a distribuição do
tamanho de partícula como a análise do potencial
zeta.
Maçãs 'Gala' (Malus x domestica Borkh.)
foram adquiridas de um distribuidor local. Esses
frutos foram lavados, sanitizados por imersão em
solução de dicloroisocianurato de sódio 200 mg L1
durante 3 min. e drenadas antes das operações de
corte. Após, as maçãs foram cortadas em fatias
(25 ± 2 g) com facas afiadas de ácido inoxidável.
As fatias foram então enxaguadas em solução de
dicloroisocianurato de sódio 20 mg L-1 durante 3
min. e drenadas. Subsequentemente foram imersas
em ácido ascórbico 1% por 3 minutos e tratadas:
(1) Solução coloidal de nanopartículas de
quitosana a 140 nm, adicionada por pulverização
nas fatias;
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processadas no pacote estatístico SAS (Statistical
Analysis System, 1989).

cultivars: morphological, chemical and sensory
characteristics. Food Chemistry, v.59, n.3, p.411-419,
1997.

Resultados e discussão

DUCAMP-COLLIN, M. N.; REYES, M.; LEBRUN, M.;
FREIRE, M. Fresh-cut mango fruits: evaluation of edible
coatings. Acta Horticulturae, v. 820, p. 761–767, 2009.

A atividade da polifenoloxidase aumentou
durante o período de armazenamento para todas as
amostras. A máxima atividade da enzima foi
observada no tratamento 3, solução de quitosana
convencional, que apresentou valores mais
elevados durante todo o armazenamento,
alcançando valores de até 13,11 min-1 g-1. Os
demais
tratamentos
apresentaram valores
máximos de 11,2 min-1 g-1 para o controle e 10,3
min-1 g-1 para fatias tratadas com as soluções
coloidais de nanopartículas de quitosana (140 nm
e 300 nm). O mesmo comportamento foi
observado por ROJAS-GRAÜ et al. (2006), que
encontraram
progressivo
escurecimento
enzimático das fatias durante o tempo de
armazenamento quando avaliaram diversas
coberturas comestíveis em maçãs minimamente
processadas.
O tratamento com solução de quitosana
convencional apresentou a maior atividade
enzimática. O controle apresentou a menor
atividade da polifenoloxidase (5,27 min -1 g-1) e o
tratamento 1 apresentou a menor atividade da
peroxidase (36,73 min -1 g-1). As soluções
contendo as nanopartículas de quitosana foram
responsáveis
pela
maior
inibição
do
escurecimento enzimático das fatias em relação ao
tratamento com quitosana convencional. A
solução contendo nanopartículas 140 nm
apresentou os menores valores de atividade da
peroxidase, variando de 24,5 a 48,5 min-1 g-1.
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Os resultados evidenciaram que os tratamentos
à base de quitosana nanoestruturada foram mais
eficazes na inibição do escurecimento enzimático
do que o tratamento com solução convencional de
quitosana.
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Resumo
O propósito deste estudo foi analisar a eficiência do revestimento a base de kafirinas em relação ao aumento
do tempo de prateleira de maçãs e peras.Para tanto, foram realizados testes de colorimetria e mecânico de
tensão-compressão em frutas in natura num período de quinze dias. Os filmes foram obtidos a partir de
soluções filmogênicas de kafirinas contendo diferentes concentrações de óleo de canola como plastificante.
Palavras-chave: Revestimento, tensão-compressão, colorimetria, kafirinas.
A análise por colorimetria permite o
acompanhamento da evolução cromática das
frutas com o tempo. Os dados foram obtidos
através do software presente no equipamento
Colorímetro Meter CR-400/410 (Konica Minolta),
de acordo com o Sistema CIELAB e os
parâmetros L*, a* e b* foram utilizados para o
cálculo do índice de Hue que indica a saturação da
cor. O parâmetro L* indica a reflectância da luz e
varia de zero (preto) a 100 (branco). O estímulo
a* indica a cromaticidade em um eixo verde (-)
para o vermelho (+) e o b* a cromaticidade em
um eixo azul (-) para o amarelo (+) (RIZZO,
2010).
O ângulo de Hue é uma medida que deve ser
analisada em uma circunferência de 360°, cujos
ângulos estão relacionados com as cores: 0°
(vermelho); 90° (amarelo); 180° (verde); 270°
(azul) (PIMENTEL et al., 2011)
O ensaio de textura permite mensurar as
características mecânicas das frutas e garante que
o experimento seja feito de maneira repetitiva e
precisa, eliminando os aspectos subjetivos de
análises sensoriais humanas. O texturômetro mede
a força/trabalho de compressão ou estiramento de
maneira constante, caracterizando a amostra
através de um registro gráfico, que mostra a força
empregada ao longo da análise (FERNANDES et
al.,2012).
Sendo assim, o presente estudo teve como
objetivo avaliar maçãs e peras revestidas com com
solução a base de kafirinas quanto a sua textura e
cor ao longo de seu processo de amadurecimento.

Introdução
O interesse pelo desenvolvimento de filmes e
revestimentos biodegradáveis baseados em
recursos renováveis vem crescendo recentemente
devido à possibilidade de substituírem, ainda que
parcialmente, os polímeros não renováveis
sintetizados a partir do petróleo.
Os revestimentos deste estudo, são finas
películas protetoras formadas diretamente sobre a
superfície do alimento. Tais revestimentos
influenciam a fisiologia das frutas no atraso do
amadurecimento e no metabolismo do fruto, no
período pós-colheita, uma vez que diminuem as
trocas de água e oxigênio pelo pericarpo das
maçãs.O oxigênio pode levar à oxidação de
lipídeos e vitaminas e favorecer o crescimento de
microrganismos aeróbicos. A umidade favorece o
desenvolvimento de microrganismos,além de seu
escurecimento
(SARANTOPOULOS;
FERNANDES, 2001).
O sorgo sacarino [Sorgohum bicolor (L.)
Moench] é um cereal que possui um colmo rico
em açúcares, o que tem levado sua utilização para
produção de etanol de segunda geração. Como
resíduo da produção de etanol, tem-se os grãos do
cereal que tem como principais proteínas de
reserva as kafirinas (SAWAZAKI, 1998). Estas
são prolaminas muito similares às zeínas
provenientes do milho, quanto a massa molecular,
solubilidade, estrutura e composição de
aminoácidos, tendo a vantagem de serem mais
hidrofóbicas (BUFFO, 1997). Devido a essas
similaridades, houve um aumento do interesse
pelas kafirinas para formação de revestimentos
para frutas, como já realizado com as zeínas.
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Materiais e métodos
As kafirinas utilizadas para a preparação dos
filmes foram extraídas do cultivar de sorgo
sacarino BR 501 segundo procedimento já
publicado anteriormente (BARROS et al., 2012)
As soluções filmogênicas foram preparadas com
2% (m/m) de proteína diluída em etanol 70%
variando as concentrações do plastificante óleo de
canola (OC) em 0,10; 0,25 e 0,5% (m/m). As
frutas foram higienizadas e imersas nas soluções
durante cinco segundos e, após secas,
armazenadas em bandejas em temperatura
ambiente.
Foram efetuados ensaios de penetração em
maçãs e peras utilizando o texturômetro Stable
Micro Systems (TA.TX Express) com sonda
cilíndrica de aço inoxidável com diâmetro de
4mm e massa de calibração de 2 kg. Foram
realizadas sete medidas ao longo de quinze dias.
Cada medida constituiu-se de três penetrações na
casca e três na polpa das frutas. As penetrações
foram
de 10 mm de profundidade a uma
velocidade de 1 mm/s.
Utilizando o equipamento CR-400 (Konica
Minolta), os parâmetros de cor – L*
(luminosidade), a* (intensidade de vermelho e
verde) e b* (intensidade de amarelo e azul) –
foram quantificados durante vinte e um dias para
as maçãs e dezesseis dias para as peras.

Fig 2: Gradiente dos índices de tensão-compressão de casca de peras.

A variação colorimétrica das frutas foi
acompanhada pelo período de quinze dias, pela
obtenção dos parâmetros L*, a* e b*, que
permitiram o cálculo de Hue, como demonstrado
nos gráficos das Fig. 3 e 4.

Fig.3: Gradiente do Ângulo Hue para maçãs com revestimento de
kafirinas.

Fig 1: Gradiente dos índices de tensão-compressão de casca de
maçãs.
Fig.4: Gradiente do Ângulo Hue para peras com revestimento de
kafirinas.

De acordo com os gráficos das Fig. 3 e 4, as frutas
partiram de um ângulo próximo a 100°,
evidenciando a cor amarela. Nas maçãs ocorreu
maior variação de cor,especialmente no controle,
se comparadas às peras, nas quais nota-se uma
maior convergência ao longo do experimento. O
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mamão Havaí utilizando películas
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Ângulo Hue das maçãs revestidas com Kafirinas
0,25% OC apresentaram menor variação
colorimétrica.

Conclusões
Pelos dados obtidos, pode-se concluir que as
frutas revestidas com as solução de Kafirinas com
0,25 e 0,5% apresentaram melhores resultados nos
ensaios de textura e colorimétrico, principalmente
se comparados às frutas sem revestimento, com
exceção das peras no teste colorimétrico, que não
apresentaram variações significativas entre as
diferentes concentrações utilizadas. Assim podese concluir que os revestimentos permitiram uma
boa manutenção principalmente da firmeza dos
frutos em relação aos frutos não revestidos,
indicando assim um aumento do tempo de
prateleira dos frutos revestidos com filmes a base
de kafirinas.
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Resumo
O processo de extrusão termoplástica é uma das metodologias utilizadas para desenvolver nanocompósitos
poliméricos produzidos com argilominerais. O presente trabalho teve como objetivo avaliar possíveis
mudanças tecnológicas geradas pela adição da nanocarga Cloisite 15A (0, 3 e 5%) em bioplásticos de amidos
extrudados e termoprensados. A espessura, permeabilidade ao vapor d`água, transmitância de luz e cor foram
avaliadas. Para a resposta espessura foi observado aumento com a elevação do teor da nanoargila. A
permeabilidade e a transmitância de luz foram reduzidas. A adição das nanocargas não interferiu
significativamente nos parâmetros de cor. Conclui-se que a utilização da Cloisite 15A nos bioplásticos
influenciou positivamente as propriedades tecnológicas avaliadas.
Palavras-chave: permeabilidade, transmitância de luz, filmes, termoprensagem.
uma extrusora dupla rosca Clextral Evolum HT25
(Firminy, França) e nano estruturadas com:
Cloisite 15A® nas concentrações de 0, 3 e 5% em
substituição a mistura de amidos. O material
extrudado foi cortado em pedaços regulares com
5g e termo-prensado em uma prensa hidráulica
manual (São Carlos, Brasil) a 10 ton de força de
compressão por 30 s a 90ºC.
Avaliação tecnológica dos compósitos obtidos
Os extrudados foram analisados quanto à cor
por reflectância em um colorímetro Color Quest
XE (Reston, Virginia, Estados Unidos) com
abertura de 0,375mm de diâmetro, com
iluminante D65/10. E escala:
L* = luminosidade (0 = preto e 100 = branco);
a* (-80 até zero = verde, do zero ao +100 =
vermelho);
b* (-100 até zero = azul, do zero ao +70 =
amarelo).
O parâmetro Croma (C*), indica a intensidade
de cor da amostra (cromaticidade) e foi
determinado a partir dos resultados de a* e b*,
através da equação:

Introdução
Nanocompósitos poliméricos produzidos com
argilominerais ou silicatos lamelares pela
intercalação do polímero no estado fundido, por
exemplo, em uma extrusora de rosca dupla tem
atraído considerável atenção (RAY; OKAMOTO,
2003) . Durante o processo de extrusão a
dispersão da argila se dá com a diminuição das
partículas originalmente da ordem micrômetros,
para tactóides submícrométricos e finalmente a
esfoliação das lamelas atingindo-se o esperado
nível nanométrico que conduz a melhora
significativa nas diversas propriedades destes
materiais (ASTM, 1990) . O objetivo deste
trabalho foi descrever o efeito das propriedades
funcionais, ópticas e
de barreira, no
nanocompósito extrudado e termoprensado de
amido de milho e de mandioca com argilomineral
comercial, Cloisite 15A®.

Materiais e métodos
Elaboração dos bioplásticos
Os extrudados de amido de mandioca
(45%) e de milho (55%) foram elaborados em

C* = (a *2 + b *2 )1 / 2
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A permeabilidade ao vapor de água (PVA) foi
determinada gravimetricamente modificando a
metodologia da American Society for Testing and
Materials (2), a 25°C, em copos gravimétricos de
dimensões conhecidas (Fig. 1) com água
deionizada em quantidade padronizada em
dessecador com sílica gel.

desses tratamentos (3 e
5%) quando comparados ao controle (0%).
Quanto aos parâmetros de cor, não foram
observadas diferenças significativas entre o
controle e os extrudados adicionados de carga.
Porém, na Fig. 2 se visualizam diferenças entre os
tratamentos que são perceptíveis a partir das
imagens escaneadas apresentadas.

A
B

Fig. 1. Copos gravimétricos adaptados de dimensões
conhecidas (I) e desenho esquemático de auxilio para o
cálculo da permeabilidade ao vapor de água (II).

C

Resultados e discussão
Os resultados estão apresentados na Tabela 1.
Não houve diferença entre os parâmetros de cor
(L*, a*, b*) das amostras (P<0,05).
Tab 1. Cor, permeabilidade ao vapor de água –
PVA (g.mm/m2.h.kPa), espessura (Espes.) e
transmitância de luz (Trans.) de bioplásticos de
amido com Cloisite 15ª.

Fig. 2. Imagens escaneadas dos pellets (pré prensagem)
elaborados a partir de amidos (controle: A), cloisite 3% (B) e
5% (C).

Conclusões
Amostra

L*

a*

b*

C*

PVA

Espes.

Trans.

Controle 0%

84a

13a

93 a

-0,8

1,6

0,17mm

32,4%

Cloisite 3%

78a

14 a

88 a

0,30

1,3

0,30mm

16,23%

Cloisite 5%

a

a

91 a

-0,4

1,1

0,28mm

12,23%

79

14

Na análise de PVA, o incremento de Cloisite
15A diminuiu a permeabilidade ao vapor de água
nos bioplásticos produzidos. Tal comportamento
pode ser explicado em função das propriedades
hidrofóbicas das cargas dispersas na matriz
amilácea que contribuíram para a redução
observada.
A transmitância de luz foi reduzida com o
aumento do teor de argila. Os filmes elaborados
somente com amidos (controle) tenderam a
apresentar
maior
transmitância,
quando
comparados a materiais adicionados com agentes
de reforço. Neste caso, a Cloisite 15A claramente
elevou a opacidade dos filmes, como esperado.
Na resposta espessura foi notável o
acréscimo desta com a introdução da argila em
todas as concentrações, o que hipoteticamente
pode estar correlacionado a maior opacidade

Conclui-se que a utilização da Cloisite 15A
nos bioplásticos influenciou positivamente as
propriedades tecnológicas avaliadas neste estudo.
A adição de argila alterou as características óticas
do filme e, ao reduzir a permeabilidade, observase potencial de uso da Cloisite em filmes, com
possível aplicação como material menos
hidrofílico. Sendo necessário avaliar outras
características para validar essa hipótese.

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

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
101

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

Referências
ASTM. Standard test method for water vapor
transmission of materials. Book of Standards,
ASTM, pp. 834-841, 1990a.
RAY, S. S. & OKAMOTO, M. - Progress in
Polymer Science., 28, p.1539, 2003.

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
102

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

ANÁLISE DO PERFIL DE CRISTALINIDADE E MICROESTRUTURA DE
BIOPLÁSTICOS DE AMIDOS ADICIONADOS DE VERMICULITA
Juan Antonio Ruano Ortiz1, Thaísa de Menezes Alves Moro1, Edla Maria Bezerra Lima2, Carlos
Wanderlei Piler Carvalho2*, José Luis Ramírez Ascheri2
1

Programa de Pós Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, UFRRJ, Seropédica, RJ, 2 Laboratório
de Extrusão, Embrapa Agroindústria de Alimentos, Rio de Janeiro, RJ; ruano.juan@gmail.com,
thaisamoro@hotmail.com, edla.lima@embrapa.br, *carlos.piler@embrapa.br, jose.ascheri@embrapa.br
Projeto Componente: PC3

Plano de Ação: PA3

Resumo
O uso de polímeros naturais na produção de plásticos vem sendo empregado intensamente em pesquisas, que
visam à redução da utilização de polímeros sintéticos de não biodegradáveis. No entanto, há restrição de uso
devido à baixa resistência mecânica. Nesse sentido, os argilominerais são considerados a adição de agentes
de reforço desses materiais. O objetivo deste trabalho foi avaliar a incorporação de vermiculita (0, 3 e 5%)
em bioplásticos extrudados e termo-prensados de amidos. Foram realizadas análises do perfil de
cristalinidade e avaliação da microestrutura com análise química pontual (EDS). Quanto à cristalinidade,
foram observadas mudanças no uso de argilominerais em comparação ao controle. A análise de microscopia
e EDS revelaram que as cargas do argilomineral vermiculita se encontraram espalhadas na matriz do
material, sendo um indicador parcial de esfoliação da argila.
Palavras-chave: Difração de raios-x, filmes, extrução, compósitos.
Vermiculita nas concentrações de 3 e 5% em
substituição à mistura de amidos. O material
extrudado foi cortado em pedaços regulares com 5
g e termoprensado em uma prensa hidráulica
manual (São Carlos, Brasil) a 10 ton de força de
compressão por 30 s a 90ºC.
Avaliação do perfil de cristalinidade
Para a determinação do perfil de
cristalinidade, as amostras (filmes) foram précondicionadas a 53% (umidade relativa), cortadas
em formado circular e fixadas com fita adesiva
dupla face sobre lâminas de vidro ajustadas no
porta-amostra. A leitura na faixa de 2-32° (2) foi
realizada em um difrator de raios-X D2-Phaser
(Bruker, Karlsruhe, Alemanha), operando com
radiação Cu (1,506 Å), a um tempo de varredura
de 4 s, a um passo de 0,02, a 30 kV e 10 A. A
morfologia dos filmes foi observada utilizando
um microscópio eletrônico de varredura (MEV)
Hitachi TM 3000 (Tókio, Japão) acoplado com o
sistema de energia dispersiva de raios-X Quanta
EDS (Bruker, Karlsruhe, Alemanha).

Introdução
Os nanocompósitos são partículas elementares
da ordem nanométrica. A incorporação de nano
partículas aos polímeros para embalagem pode
melhorar diversas propriedades tecnológicas dos
bioplásticos (SANTOS, 2002). A vermiculita é
uma nano carga que possui alta capacidade de
troca iônica (CTC), aproximadamente 99.92 meq
(SANTOS, 2002) e também é composta por
superfícies laminares que podem favorecer a
esfoliação. O fenômeno de esfoliação promove o
afastamento das lamelas, reduzindo sua entropia
(DUARTE et al., 2003). O objetivo deste trabalho
foi incorporar o nano compósito argilo-mineral
vermiculita em amido de milho e de mandioca por
meio da extrusão termoplástica e termoprensagem
para elaboração de filmes.

Materiais e métodos
Elaboração dos bioplásticos
Os extrudados de amido de mandioca (45%) e
de milho (55%) foram elaborados em uma
extrusora dupla rosca Clextral Evolum HT25
(Firminy, França) e nano estruturadas com:
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Resultados e discussão
O grânulo de amido consiste de camadas
concêntricas que contêm micelas cristalinas
agrupadas (HOOVER, 2001; JANE, 1998). Por
serem
parcialmente
cristalinos,
fornecem
resultados particulares de difração de raios-X.
Esta análise permite a identificação da natureza
botânica
de
amidos.
Os
difratogramas
característicos dos filmes elaborados estão
apresentados na Fig 1.
Os picos característicos são localizados em
ângulo   2   θ   iguais   a   15;;   17,9   e   22°. Adicionando
5% de vermiculita observamos mudanças na
intensidade e a aparição de outros picos que
sugerem mudanças estruturais na composição do
bioplástico produzido.

Fig. 2. Imagem de MEV (50x) com a localização
dos pontos para a análise química pontual (EDS),
sendo os pontos vermelhos indicadores das zonas
heterogêneas e os azuis das zonas homogêneas
dos bioplástico.
Com base nos resultados obtidos, sugere-se,
então a realização de análises para estudo das
propriedades dos filmes adicionados de
vermiculita.

Conclusões
De acordo com os experimentos realizados e
resultados expostos, conclui-se que há
possibilidade de correlacionar o perfil de
cristalinidade dos bioplásticos desenvolvidos nas
condições propostas, com a origem botânica do
amido utilizado além de observar as mudanças no
uso de argilominerais quando comparado com o
perfil do controle (bioplástico contendo somente
amido). Também foi possível observar que a
microestrutura através do MEV e a ferramenta
EDS puderam proporcionar melhor visão da
forma em que as cargas do argilomineral
vermiculita se encontram espalhadas na matriz do
material, sendo um indicador parcial de
esfoliação.

Fig. 1. Difratograma do filme de mistura de amido
de mandioca e milho (controle) e do amido
adicionado de argilomineral vermiculita (5%).
Os pontos apresentados na Fig 2 indicam a
distribuição da argila. Esta observação foi
confirmada com a leitura do EDS onde os pontos
mais claros apresentam quantidades especificas de
C, O, Si, Mg, Al, Te, K. Não foi possível observar
esfoliação da vermiculita com as análises
realizadas, porém observa-se espalhamento desta
na matriz amilácea.
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Resumo

Filmes comestíveis biodegradáveis elaborados a partir do amido de mandioca, glicerol e polpa de acerola
liofilizada, pela técnica casting e caracterizados quanto ao teor de vitamina C e beta-caroteno através da
análise de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Nos resultados observou-se que o aumento do
teor de polpa: elevou a concentração de vitamina C e beta-caroteno dos filmes e já com a elevação do teor de
glicerol não foi observado efeito significativo nas concentrações destes parâmetros.
Palavras-chave: biopolímeros, fécula de mandioca, filme biodebradável, casting, liofilização
técnica de desidratação por aumentar a
concentração em comparação à secagem
minimizando   perdas   de   vitamina   C   e   β-caroteno
da polpa utilizada nos filmes.
A cromatografia líquida de alta eficiência
trata-se de um método físico-químico baseado no
deslocamento diferencial dos componentes de
uma mistura, devido a diferentes interações entre
duas fases imiscíveis (fase móvel e estacionária).
Neste método são utilizadas pequenas colunas,
formadas de materiais especialmente preparados;
emprega-se alta pressão na separação dos
componentes da amostra.

Introdução
Filmes comestíveis biodegradáveis veem
sendo utilizados na conservação de alimentos,
bem como suplemento de aditivos funcionais
(vitaminas,
minerais,
antioxidantes,
antimicrobianos). A substituição de materiais
oriundos exclusivamente de derivados de petróleo
é uma nova tendência mundial em resposta à
grande interferência do homem na natureza
resultando em aumento da poluição. Dessa forma
ocorre um considerável aumento da pesquisa
sobre o uso de polímeros naturais na elaboração
de filmes que funcionem como embalagem. A
possibilidade em aumentar a qualidade e a vida de
prateleira de frutas e vegetais, reduzindo perdas
pós-colheita e a adição de aditivos serviram como
grande incentivo para tal propósito. A principal
justificativa do uso do amido como principal
constituinte de filmes é devido à sua abundância,
disponibilidade, baixo custo relativo e da sua
capacidade em formar uma matriz coesa e
continua e da acerola (Malpighia glaba) por
destacar-se como excelente fonte de vitamina C,
agregando valor quando incorporado na
elaboração de outros produtos, resultando em
filme com funcionalidade e passível de ser
comestível. A liofilização foi escolhida como

Materiais e métodos
Os filmes foram elaborados segundo a
técnica casting (GONTARD et al., 1992). 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 depositadas em câmara
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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 quantificação de vitamina C foi realizada
por cromatografia líquida de alta eficiência
(CLAE) em um cromatógrafo Waters Alliance
2695 (Milford, EUA) com padronização externa,
em coluna HPX 87H BIO RAD (7,8 x 300mm)
(Waters, Milford, EUA) de troca iônica com fase
móvel de ácido sulfúrico 0,05M; pré-coluna de
mesma fase da coluna; temperatura do injetor:
5°C e detector de UV PDA 2996 Waters
(243,8nm);;  volume  de  injeção  de  20  μL;;  tempo  de  
corrida de 15min; vazão de fase móvel de 1,0 mL
(min)-1, conforme a metodologia descrita por
ROSA, (2007). No preparo da amostra pesou-se
0,5 g de amostra em balão volumétrico de 25 mL,
adicionou-se 10 mL de ácido sulfúrico 0,05 M e
seguiu-se para extração em banho ultrassom por
10 min. Após a extração, avolumou-se com ácido
sulfúrico 0,05 M e filtrou-se a solução
diretamente no vial do injetor automático.
As
condições
cromatográficas
para
quantificação dos teores de carotenóides totais e
beta-caroteno
dos
filmes
baseou-se
na
metodologia validada por Pacheco (2009). Foi
realizada em cromatógrafo líquido modular
Waters composto por bomba analítica 600, em
desgaseificador, injetor automático 717 plus e
detector de arranjo fotodiodo 996. Coluna YMC
C30 carotenoid (250 x 4,6 mm x 3 µm) a 33°C,
com eluição em gradiente de éter metil tercbutilico: metanol, fluxo móvel de 0,8mL/ min,
volume de injeção  15  μL  e  tempo  de  analise  de  28  
min.

Fig. 1. Gráfico linear do teor de vitamina C dos filmes de amido e
Polpa em função do teor de polpa (%).

Ayranci e Tunc (2004) trabalhando com
cobertura elaborada com metil celulose (MC) e
polietileno glicol (PEG) adicionada com ácido
ascórbico e ácido cítrico como antioxidante para
recobrir damascos e pimentas verdes, observou
menor perda de vitamina C nesses frutos
embalados em comparação aos frutos com
cobertura sem os ácidos antioxidante.
Tapia et al. (2007) relataram que o ácido
ascórbico (1%) em filmes comestíveis de alginato
e gellan ajudou a preservar o teor de ácido
ascórbico natural em mamão minimamente
processado, contribuindo assim para manter sua
qualidade nutricional durante o armazenamento.
De acordo com os resultados da análise de teor
de beta-caroteno, os valores de obtidos para os
filmes de amido de mandioca com adição de
polpa de acerola variaram de 2703 a 5431 mg.
Com a análise dos dados observa-se que
apenas a variável polpa foi significativa (P <
0,001), indicando efeito positivo em relação à
concentração de beta-caroteno, ou seja, quanto
maior a concentração de polpa mais elevado o
teor de beta-caroteno dos filmes. Dessa forma,
pode-se construir o gráfico linear (Fig. 2) para
beta-caroteno.

Resultados e discussão
De acordo com os resultados da análise de teor
de vitamina C nos filmes de amido de mandioca
com adição de polpa de acerola variaram de 74,13
a 3761,84 mg. A variável polpa (P<0,01)
apresentou
efeito
significativo,
variando
linearmente em sentido positivo com relação à
vitamina C, ou seja, quanto mais elevada a
concentração de polpa maior o teor de vitamina C
dos filmes. Com base na equação obtida, pode-se
construir o gráfico linear (Fig. 1) para vitamina C.

Fig. 2. Gráfico linear do teor de beta-caroteno dos filmes de amido
de mandioca e polpa de acerola em função do teor de polpa (%).

Nos filmes com a maior concentração
(85,45%) de polpa liofilizada, em 1g de filme
obteve-se 3,89 vezes a RDI para vitamina C e
56,18 vezes  a  RDI  para  β-caroteno, demonstrando
ser estes filmes uma ótima fonte suplementar
destes aditivos. Sendo atualmente excelente fonte
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de pesquisa não somente em escala laboratorial,
mas também em escala de produção (extrusão
termoplástica), como embalagens biodegradáveis
comestíveis para revestimento de frutas e legumes
como fonte suplementar de vitaminas e aditivos.
Conclusões
Neste estudo pode-se comprovar a retenção de
vitamina C e beta-caroteno dos filmes elaborados
com amido de mandioca, polpa de acerola
liofilizada e glicerol, sendo ótima fonte
suplementar destes nutrientes.
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Resumo
Quitosana é um polímero natural conhecido pela ação contra microorganismos e pela facilidade de formar
filmes. A própolis também é um material natural, abundante e de conhecida ação contra vários tipos de
bactérias. O intuito do trabalho foi juntar os dois materiais a fim de melhorar a acapacidade de inibir a
propagação de bactérias gram-positivas. Esta combinação de materiais foi testada com Staphylococcus
aureus usando diferentes combinações de quitosana e própolis sem alterar as propriedades dos filmes.
Palavras-chave: Quitosana, própolis, filmes finos, filmes antibacterianos.
revestimento comestível para prolongar a vida de
prateleira e preservar a qualidade de alimentos
frescos [ASSIS; SILVA, 2003]. A própolis é
produzida em diferentes regiões do planeta, por
isso sua composição química depende da espécie
botânica da região e da espécie de abelha que a
produz o que resulta também em diferenças de cor
e sabor. A própolis é um material complexo, rico
em constituintes bioquímicos, com cerca de 300
compostos identificados na sua composição, como
o ácido fenólico, terpenos, ácido cinâmico, ácido
cafeico, ésteres diversos, e os flavonóides [ZHU
et al., 2010]. Os flavonóides são os grupos mais
importantes e podem representar cerca de 50% do
conteúdo de própolis [TEIXEIRA et al., 2010]. A
ação de própolis é atribuída à quantidade de
flavonóides, que pode inibir ou matar muitas tipos
de bactérias, inibir importantes enzimas virais
com a vantagem de uma baixa toxicidade para as
células de animais.

Introdução
Os tempos atuais mostram uma retomada de
interesse pela utilização de produtos orgânicos e
conservantes naturais, que preservem a saúde e
tragam a natureza para o dia a dia das pessoas.
Sem menosprezar a importância dos produtos
sintéticos, o desenvolvimento de novas drogas e
materiais originados a partir da biomassa, que são
fontes naturais, têm sido amplamente explorados,
fornecendo produtos extremamente eficientes para
diversos fins. Quitosana e própolis são exemplos
de materiais obtidos da natureza e ainda com a
vantagem de serem extraídos de fontes
antigamente descartadas como rejeitos. A
quitosana é um copolímero de 2-amino-2-desoxiD-glicopiranose
e
2-acetamido-2-desoxi-Dglicopiranose de composição variável em função
do grau residual de acetilação unidas por ligações
β   (1→4).   Sua   utilização   na   forma   de   filmes   tem  
sido amplamente estudada, principlamente para o
revestimento de produtos agrícolas pós colheita.
Propriedades mecânicas e hidrofobicidade são
propriedades importantes a serem observadas
[BÉGIN; CALSTEREN, 1999; BRITTO et al.,
2005]. A transferência de humidade entre o
produto e seus arredores não é um fato desejado,
pois a perda de água reduz a qualidade do
produto, diminuindo sua vida útil e suas
qualidades [ASSIS; HOTCHKISS, 2007; ASSIS;
PESSOA, 2004]. Os filmes de quitosana são bem
conhecidos por sua biofuncionalidade, tolerância
pelos tecidos vivos e aplicações como

Materiais e métodos
Própolis foi fornecido por Wenzel Indústria e
Comércio de Produtos Apícolas LTD. O extrato
de própolis foi preparado em etanol a 70% a uma
concentração de 2,75% de matéria seca, sob
agitação constante durante 15 dias à temperatura
ambiente  e  filtrado  em  membrana  de  0,22μm  para  
padronização. Quitosana Sigma Aldrich - lote
448877 de médio peso molecular. Os filmes
foram preparados por "casting" utilizando o
método de superfície não polar. Quatro filmes
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foram analisados, todos utilizando quitosana na
concentração de 2gL-1: quitosana pura e quitosana
com própolis em três concentrações diferentes
(10, 15 e 25% de extrato alcoólico). O extrato foi
adicionado à solução de quitosana em temperatura
ambiente com homogeinização por agitação
magnética durante 10 minutos. As misturas
obtidas foram vertidas em placas de acrílico os
filmes foram obtidos por evaporação do solvente
no sistema descontínuo Mathis LTE-S sob ciclos
de 40 ºC.
Foram
realizadas
caracterizações
de
hidrofilicidade por ângulo de contato utilizando
água deionizada utilizando o medidor de ângulo
CAN101 Optical Contact (KSV Instruments ®).
Os filmes também foram caracterizados por
espectroscopia
de
infravermelho
no
Espectrometro Perkin Elmer Paragon 1000 para
observar as modificações que a própolis promove
na interação com a quitosana.
Testes de inibição foram realizados utilizando
a bactéria Staphylococcus aureus em meio TSB
(Trypic Soy Broth de CEFAR Ltda (ATCC
25923/CCCD S007)). Foi utilizado o método de
difusão em agar com base na determinação das
zonas de inibição de crescimento para identificar
o efeitos inibidor dos filmes sobre as bactérias
cultivadas [PELCZAR et al., 1980]. No
procedimento pedaços retangulares dos filmes
foram colocados sobre a superfície do meio sólido
em placa de Petri previamente inoculado com o
microorganismo. As placas foram incubadas a
32oC por um período de 24 horas. A atividade
antimicrobiana filmes aparece com a formação de
uma zona de inibição (zona clara) em torno do
filme no qual as colônias não crescem. A inibição
de crescimento é proporcional à ação
antimicrobiana.

presentes em sua estrutura principal têm caráter
hidrofóbico.
Nas medidas de ângulo de contato pôde ser
observado que no tempo inicial de 20 segundo
todos os filmes apresentaram uma queda
significativa no ângulo medido, que mostra um
comportamento dinâmico (receding angle)
atribuído ao carácter hidrofílico da quitosana que
é a base dos filmes (Fig. 1). Filmes de quitosana e
própolis se mostraram menos hidrofílicos, como
observado pelo filme de quitosana com 25% de
própolis que mostrou uma variação de menos de
10° nos primeiros 20 segundos e variação total
menor que 20°, equanto a quitosana teve uma
variação total maior que 30° no mesmo intervalo
de tempo.

Fig 1 – Medidas de ângulo de contato para os
filmes de quitosana e quitosana/própolis.
As análises de espectroscopia por
infravermelho mostraram que a adição da própolis
modificou as bandas de absorção da quitosana de
partida devido a introdução dos grupos
flavonóides. Os flavonóides são compostos
fenólicos biossintetizados precursores de vários
grupos de substâncias, como aminoácidos
alifáticos, terpenos, ácidos graxos entre outros.
Pode-se observar o aparecimento de bandas
diferentes após a adição da própolis devido a
presença dos flavonóides, como no caso das
bandas em 1637, 1269 e 1043cm-1. Esta última
banda pertence a própolis e não aparece no filme
de quitosana pura, exceto em 1033cm-1 que
também está presente na quitosana devido a
presença de álcoois primários.

Resultados e discussão
Os testes de molhabilidade por ângulo de
contato mostram que a própolis modifica os
filmes de quitosana, tornando-os menos
hidrofílicos. Esse aumento de resistência à
absorção é um comportamento desejado, já que
dificulta a absorção de água do meio ambiente
pelo filme, preservando o conteúdo envolvido por
ele. Os flavonóides são compostos com caráter
hidrofóbico
sendo,
provavelmente,
os
responsáveis pelo aumento da hidrofobicidade dos
filmes com mais própolis incorporado (Fig.1),
pois é sabido que anéis aromáticos conjugados
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inibitória dos filmes a etapa seguinte é a
realização de medições quantitativas de inibição.
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Resumo
O morango é uma fruta saborosa e rica em vitamina C, porém muito perecível. Filmes poliméricos com
nanopartículas metálicas têm sido utilizados em embalagens alimentícias. Objetiva-se nesse de projeto de
pesquisa avaliar a qualidade pós-colheita de morangos envoltos por filmes contendo nanopartículas de prata
e filmes convencionais sem adição de nanopartículas. Os filmes serão produzidos em uma extrusora a partir
de resina de PEBD e adição de materbatch contendo nanopartículas de Ag.. Os morangos serão revestidos
por estes filmes e serão armazenados em câmara fria a 5 e a 25 °C por 12 dias. Análises físico-químicas e
microbiológicas serão realizadas por 12 dias. Com o projeto proposto espera-se uma melhor conservação dos
morangos aumentando assim o seu potencial de comercialização.
Palavras-chave: Nanopartículas de prata, embalagens, Fragaria x ananassa Duch.

______________________________________
Introdução

antimicrobiana, importante atributo para a
preservação de alimentos (AOUADA , 2009;
AUGUSTIN
e
SANGUANSRI,
2009;
CHAUDHRY e CASTLE, 2011). Neste cenário,
embalagens poliméricas associadas a estas
nanopartículas podem atuar na conservação póscolheita dos morangos, devido às propriedades
descritas anteriormente, e que serão investigadas
durante o desenvolvimento desta pesquisa.
Especificamente, este projeto de pesquisa visa
investigar e comparar a qualidade pós-colheita de
morangos embalados por filmes contendo
nanopartículas de prata com
filmes
convencionais, armazenados em diferentes
temperaturas.

O morango se destaca, não somente por seu
valor nutritivo, mas também por ser uma fruta de
sabor agradável e de fácil consumo in natura.
Apesar do valor de produção nacional de 155,
5 milhões de reais, em 2006 (IBGE, 2012), um
fator limitante para o aumento no consumo do
morango é sua vida pós-colheita curta, uma vez
que possui alta atividade metabólica, portanto se
degrada rapidamente tornando-se passível ao
ataque de patógenos o que dificulta a sua
conservação.
Desta forma, investir em tecnologias que
aprimorem a conservação pós-colheita do
morango é uma maneira de minimizar as perdas,
fornecer um produto com melhor aparência ao
mercado consumidor e ausência de sinais de
deterioração,
aumentando
assim
sua
comercialização e consumo. Nanopartículas de
prata possuem ação bactericida, intervindo no
crescimento microbiano quando aplicado em
diversos produtos como os filmes poliméricos
(DURÁN et al., 2010; PONCE, BUENO,
LUGÃO, 2009). Estes filmes, além de
apresentarem um ganho em suas propriedades
(flexibilidade, durabilidade e estabilidade à
temperatura),
mantêm
a
propriedade

_____________________________________
Materiais e Métodos
Masterbatches de PEBD com nanoparticulas
de prata adquiridos comercialmente, serão
diluídos em matriz de PEBD na proporção
2,5:97,5, respectivamente. Estes materiais serão
processados e misturados numa extrusora dupla
rosca, formando pellets que serão processados em
extrusora de bancada de filmes planos. Filmes de
PEBD sem aditivação serão produzidos
diretamente na extrusora de bancada. Espera-se
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obter filmes maleáveis que serão utilizados como
embalagem.
Os filmes produzidos serão caracterizados por
meio de difração de raios X (DRX),
Espectroscopia
no
Infravermelho
com
Transformada de Fourier (FTIR), microscopia
eletrônica de varredura (MEV), análise
termogravimétrica (TGA), calorimetria diferencial
de varredura (DSC) e testes microbiológicos.
Os morangos serão colhidos na região de
Atibaia – São Paulo. Estes serão colocados em
bandejas de 500 mL sem tampa de polipropileno,
revestidas internamente pelos filmes com e sem
aditivos confeccionados. Morangos condicionados
em bandejas sem o revestimento dos filmes serão
utilizados como controle. Após a acomodação dos
morangos, as bandejas serão recobertas pelo
mesmo tipo de filme que forem revestidas
internamente e, então, serão seladas em
embalagem   tipo   “flow-pack”   para   que   o   contato  
filme-morango na superfície superior seja
alcançado. O produto final será armazenado em
câmara fria a 5 e a 25 °C. As amostras serão
analisadas a cada dois dias, no total de 12 dias,
para
caracterização
físico-química
e
microbiológica. As analises físico-químicas a
serem utilizadas são: perda de massa fresca,
acidez titulável, ácido ascórbico, textura, teor de
sólidos solúveis e coloração. As análises
microbiológicas a serem realizadas nos morangos
serão: contagem total de bolores e leveduras,
contagem de microrganismos psicrotróficos e
aeróbios mesófilos, contagem de microrganismos
do grupo dos coliformes totais e E. coli e detecção
de Salmonella sp.
________________________________________

Conclusões___________________________
Espera-se, com o resultado, desenvolver
embalagem com nanopartículas de prata que
permitam aumentar a conservação do morango,
agregando valor comercial ao fruto e diminuindo
perdas pós-colheita. Há a necessidade conjunta de
se realizar estudos de viabilidade econômica na
aplicação deste produto, relacionando o valor da
tecnologia empregada no produto final aos
benefícios adquiridos com o aumento de vida de
prateleira
dos
morangos
armazenados
proporcionando aumento nas vendas e
consequente aumento da competividade.
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Soc., Vol. 21, No. 6, 949-959, 2010.

Esta proposta visa melhorar a conservação
pós-colheita por meio da aplicação de embalagens
com nanopartículas de prata. O morango é um
importante fruto na dieta nacional, e o país, apesar
de todos os avanços na aplicação de tecnologias
pós-colheita, ainda apresenta altos índices de
perdas. Estas perdas estão relacionadas
principalmente a não aplicação da cadeia do frio,
manuseio inadequado e utilização de embalagens
não apropriadas. O uso de embalagens com
nanopartículas de prata objetiva a melhor
conservação do produto, manutenção da qualidade
e menores perdas pós-colheita, além de apresentar
ação antimicrobiana quando em contato com o
morango. Desta forma, espera-se beneficiar toda a
cadeia produtiva do morango.

IBGE. Censo Agropecuário 2006. Tabela 819 Produção, Venda e Valor da produção na horticultura
por produtos da horticultura, destino da produção, uso
de irrigação, uso de agrotóxicos e uso de adubação.
Disponível em: <
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=
819&z=t&o=1&i=P >. Acesso em: 11 set. 2012.
PONCE, P.; BUENO, V. B.; LUGÃO, A. B. Filmes
biodegradáveis produzidos com poli (caprolactona)
(PCL) e nanoparticulas de prata: embalagens ativas
para maça. In: 10º Congresso Brasileiro de Polímeros,
out 2009, Foz do Iguaçu, PR. Anais.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE NANOEMULSÕES COMERCIAIS NA
CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA DE FRUTOS
Marcela Miranda; Carolina Fernandes; Lucimeire Pilon; Poliana Cristina Spricigo; Cauê Ribeiro de
Oliveira; Luiz Henrique Capparelli Mattoso; Daniel Souza Corrêa; Marcos David Ferreira
UFSCar, Embrapa Instrumentação
marcelamirandabiologia@hotmail.com;carolinapf09@yahoo.com.br; lucimeire.pilon@yahoo.com.br;
polianaspricigo@yahoo.com.br;
caue@cnpdia.embrapa.br;luiz.mattoso@embrapa.br;daniel.correa@embrapa.br;marcos.david@embrapa.br
.
Projeto Componente: PC3

Plano de Ação: PA2

Resumo
Tecnologias aplicadas em pós-colheita de frutas e hortaliças buscam manter a qualidade do produto.
Revestimentos comestíveis à base de lipídeos em produtos hortifrutícolas apresentam-se eficazes na redução
da perda de água e manutenção da qualidade fruto, mas são pobres em suas propriedades mecânicas e de
barreiras quando comparadas às de polímeros sintéticos. Em sua forma nanoestruturada, essas emulsões
podem ter suas propriedades mecânicas, térmicas e de barreira favorecidas. O objetivo dessa pesquisa é
avaliar as propriedades de nanoemulsões lipídicas comerciais na conservação da qualidade pós-colheita de
frutos, comparando-as à emulsões convencionais do mesmo material.
Palavras-chave: nanopartículas, filmes nanoestruturados, caracterização de filmes, qualidade de frutos.
desenvolvimento de novos materiais para a
indústria alimentícia, apresentando potencial para
aprimorar os revestimentos comestíveis e
propiciar melhor conservação de frutos.
O aumento da estabilidade de emulsões
comerciais para alimentos é um desafio, sendo
que a instabilidade inerente desses sistemas
associa-se a parâmetros de qualidade das
emulsões. Sendo assim, estratégias para o
aumento da sua estabilidade podem ser focadas na
adição de componentes estabilizantes, na
interação entre estes componentes ou na estrutura
da emulsão formada (CUNHA, 2013).
Portanto, o objetivo desse trabalho será
avaliar as propriedades de nanoemulsões lipídicas
comerciais na conservação da qualidade póscolheita de frutos, comparando-as às emulsões
convencionais do mesmo material.

Introdução
Tecnologias aplicadas em pós-colheita de
frutas e hortaliças buscam manter a qualidade do
produto por meio da melhoria na aparência,
textura, sabor, valor nutritivo, segurança e
também reduzir perdas qualitativas e quantitativas
entre a colheita e o consumo.
Revestimentos comestíveis são utilizados em
produtos hortifrutícolas mostrando-se eficazes na
redução de perda de água (CARVALHO FILHO,
2000) e manutenção da qualidade fruto (PORAT
et al., 2005). Estes revestimentos também podem
ser formados com a aplicação de nanoemulsões,
as quais tem o potencial de otimizar as
propriedades dos revestimentos comestíveis
mantendo as características sensoriais e físicoquímicas dos frutos.
A introdução de nanopartículas em uma matriz
polimérica pode promover melhoras nas
propriedades mecânicas (resistência à tração e
ruptura) e de barreira (permeabilidade a gases e a
vapor d’água)   e   pode   atuar   como   agente  
antimicrobiano, com benefícios de qualidade e
segurança do alimento. (WANG et al., 2007).
Nesse contexto, a nanotecnologia apresentase como uma ferramenta promissora para o

Materiais e métodos
As nanoemulsões comerciais serão medidas
através de medidas de tamanho (diâmetro
hidrodinâmico) e potencial zeta (estabilidade
coloidal). Os filmes obtidos a partir das
nanoemulsões comerciais serão avaliados pela
técnica de espectroscopia no UV-Vis, em
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associação com microscopia de força atômica
(MFA).
A técnica de MFA também será utilizada
para investigar a morfologia dos filmes, como
rugosidade superficial, além de espessura,
tamanho de poros e homogeneidade dos filmes.
Será utilizada a técnica de microscopia
eletrônica de varredura (MEV) com detector de
EDX, a qual permitirá a obtenção de imagens da
topologia da superfície dos filmes, bem como
presença de poros, defeitos, etc, úteis para auxiliar
na sua caracterização superficial.
As técnicas utilizadas em conjunto
fornecerão informações sobre a uniformidade do
recobrimento dos filmes formados, os quais serão
empregados para a conservação da qualidade de
frutos.

27100/micro-nano-emulsoes-alimenticiasestudo/>. Acesso em: 1.abr. 2013.
PORAT R; WEISS B; COHEN L; DAUS A;
BITON A. Effects of polyethylene wax content
and composition on taste, quality, and emission of
off-flavor   volatiles   in   ‘Mor’   mandarins.  
Postharvest Biology and Technology. 38: 262268, 2005.
WANG, X.; YAN, Y.; YOST, M. J.; FANN, S.
A.; DONG, S.; LI, X. Nanomechanical
characterization of micro/nanofiber reinforced
type I collagens. Journal of Biomedical Materials
Research Part A, Hoboken, v. 83A, n. 1, p. 130135, 2007.

Resultados Esperados
Pretende-se que o conhecimento agregado nessa
pesquisa permita otimizar a produção dessas
nanoemulsões lipídicas, ainda pouco estudadas, e
aprimorar as ferramentas de análise dessas
nanoemulsões lipídicas através de técnicas
avançadas de caracterização, e utlização para a
preservação de diversos frutos
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Projeto Componente: PC3
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Resumo
Diferentes bioplásticos nanoestruturados foram elaborados com o objetivo de avaliar a genotoxicidade das
nano cargas de argila e fibras adicionadas, estas apresentam uma grande área superficial, frequentemente
exibem propriedades mecânicas, ópticas, magnéticas ou químicas distintas de partículas e superfícies
macroscópicas. Foi realizada a análise de aberração cromossômica com ensaios Allium cepa nas nanocargas:
Cloisite, Novaclay, Zeolita Cubana, Bentonita, Zeolita Purificada, Vermiculita e Nanolinter de algodão e na
sua combinação nos bioplásticos desenvolvidos a partir de amido (mandioca/ milho) e glicerol. Ao avaliar o
índice mitótico observou-se que os materiais contendo as nanocargas Novaclay, Zeolita purificada e
Vermiculita não afetaram a divisão celular. Em contra parte, as nanocargas Zeolita cubana e Cloisite sugerem
comportamento genotóxico.
Palavras-chave: Bioplásticos, toxicidade, extrusão, compósitos.
_______________________________________________________________________________________
Os extrudados de amido de mandioca (45%)
e de milho (55%) foram elaborados em uma
extrusora dupla rosca Clextral Evolun HT25
(Firminy, França) e nano estruturadas com:
Cloisite, Novaclay, Zeolita Cubana, Bentonita,
Zeolita Purificada, Vermiculita e Nanolinter de
algodão nas concentrações de 3 e 5% em
substituição a mistura de amidos. O material
extrudado foi cortado em pedaços regulares com
5g e termo-prensado em uma prensa hidráulica
manual (São Carlos, Brasil) a 10 ton de força de
compressão por 30 s a 90ºC. \
Avaliação da genotoxicidade
O material biológico utilizado como sistemateste constituiu-se de sementes pré-germinadas de
Allium cepa (2n=16 cromossomos), quais foram
submetidas a tratamento durante 24 horas em
soluções dos materiais em pó: Cloisite, Novaclay,
Zeolita Cubana, Bentonita, Zeolita Purificada e
Bermiculita, todos na concentração de 60mg/ml.
No controle negativo as sementes foram tratadas
apenas com água Milli-Q, e no controle positivo
com o agrotóxico trifluralina. Após o tratamento
com as soluções dos diversos materiais, as raízes

Introdução
A aplicação de nano cargas em bioplásticos
vem sendo amplamente estudada em pesquisas
que visam o desenvolvimento de embalagens
alimentícias livres de resinas sintéticas
(ROONEY, 1995). Não há dúvida de que a
nanotecnologia
oferece
melhorias
nas
propriedades
tecnológicas
dos
materiais
desenvolvidos, entretanto, como qualquer área da
tecnologia que faz uso intensivo de novos
materiais, ela pode trazer alguns riscos ao meio
ambiente e à saúde humana (GIMENEZ et al.,
2009). As mesmas características que tornam as
nanopartículas interessantes do ponto de vista de
aplicação tecnológica podem ser indesejáveis
quando estas são liberadas ao meio ambiente.
Neste trabalho a realização de teste
genotoxicidade foi abordada em nanocargas e
bioplásticos elaborados a partir destas.

Materiais e métodos
Elaboração dos bioplásticos
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foram coletadas e fixadas em Etanol: Acido
Acético (3:1 v/v) por 24 horas, e em seguida
lavadas três vezes com água destilada para
remoção do excesso do fixador.
Após a fixação, as raízes foram submetidas a
uma hidrólise ácida em banho maria a 60ºC em
solução de HCl 1M, lavadas, coradas em reativo
de Schiff na ausência de luz durante duas horas, e
lavadas novamente em água ultra pura para a
retirada do excesso do corante.
As lâminas foram preparadas em triplicata e
para o preparo destas, os meristemas das raízes
foram corados com Carmim e levemente
esmagados com uma lamínula. Posteriormente
armazenadas em temperatura a - 80ºC.
A análise das lâminas foi realizada por leitura
em microscópio das divisões celulares e das
anormalidades cromossômicas como pontes,
fragmentos, danos celulares e desarranjos, assim
foram calculados os Índices Mitóticos e de
Alterações.

Tab. 1 - Dados referentes leituras realizadas das células
submetidas aos diversos tratamentos com os bioplásticos Técnica Allium cepa.

Contudo, estes resultados não demonstraram
significância quando avaliados pelo GraphPad
Prism 5.

Resultados e discussão
Analisando os dados da leitura das lâminas é
possível verificar que estas apresentaram uma boa
taxa de divisão celular para que esta avaliação de
genototoxicicidade pudesse ser realizada. Os
Índices Mitótico e de Alterações (Tab. 1), seguido
da avaliação da significância, podem ser
observados nas Fig. 1 e 2.
Na Fig. 1 pode ser observado que em relação ao
Índice Mitótico, é possível constatar que o
material Novaclay apresentou nas células qual
ficou em contato, índice mais próximo ao controle
negativo, seguido dos materiais Zeolita
Purificada, e Bermiculita. As células que ficaram
expostas ao tratamento com o material Cloisite
apresentam índice mitótico muito próximo do
índice do controle positivo, e as que ficaram em
contato com Zeolita Cubana apresentam índice
mitótico ainda inferior a estes, o que sugere que
estes materiais possam diminuir ou bloquear a
divisão celular.

Fig. 1 Gráfico comparativo dos Índices Mitóticos
apresentados em cada tratamento com os bioplásticos.

Com relação aos Índices de Alterações (Fig.
2), o controle negativo apresentou um índice bem
baixo, junto com as células tratadas com Zeolita
Purificada. Outras amostras como Cloisite,
Novaclay e Bermiculita também apresentaram
índices baixos de alterações.
De contra partida, o controle positivo, e o
material Zeolita Cubana apresentaram altos e
significativos índices (análise de dados realizada
pelo GraphPad Prism) de alterações nas células.
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Fig. 4 Gráfico comparativo dos Índices de Alterações
apresentados nos diversos tratamentos com as diferentes
concentrações de Linter.

Fig. 2 Gráfico comparativo dos Índices de Alterações
apresentados em cada tratamento.

Os dados obtidos com a leitura das lâminas de
Allium cepa para análise de Linter, apresentados
na Tab. 2 e representados nas Fig. 3 e 4,
demonstram que o Linter nas diversas
concentrações testadas manteve tanto o índice
Mitótico quanto o Índice de Alterações muito
semelhante ao Tratamento Negativo em todas as
concentrações.

Conclusões
De acordo com os experimentos realizados e
resultados expostos, conclui-se que se faz
necessário maiores estudos com atenção voltada
principalmente ao material Zeolita Cubana, que
frente a este teste, sugere possuir caráter
genotóxico podendo limitar a utilização desta
carga nos bioplásticos.

Tab. 2 Dados referentes leituras realizadas das células
submetidas aos diversos tratamentos com o Linter - Técnica
Allium cepa.
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Fig. 3 Gráfico comparativo dos Índices Mitóticos
apresentados nos diversos tratamentos com as diferentes
concentrações de Linter.
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Resumo
Bioplásticos nanoestruturados associados a nano cargas de argilas tem promovido a pesquisa de alternativos
materiais eco-amigáveis, que apresentam características similares aos materiais oriundos de petróleo, porém
seguros para sua utilização. No presente trabalho, objetivou-se a avaliação da viabilidade celular como
técnica para avaliar a segurança de bioplásticos extrudados e termoprensados obtidos a partir de misturas de
amido de milho e de mandioca associados a nano cargas de Cloisite, Novaclay, Zeolita Cubana, Bentonita,
Zeolita Purificada, Vermiculita e Nanolinter de algodão. Os resultados indicaram que as argilas Novaclay e
Bentonita apresentaram caráter de citotoxicidade não desejável no reforço destes bioplásticos.
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possibilitando também análises de viabilidade
celular, motivo principal desta pesquisa.

Introdução
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Materiais e métodos

mecânicas e de molhabilidade quando comparado
com bioplásticos de amido sem adição destas
nano cargas. Esta tentativa tecnológica de reforço
poderia hipoteticamente gerar aos materiais um
caráter tóxico ainda pouco conhecido, trazendo
com isso a necessidade de conhecimento
científico capaz de analisar a viabilidade e riscos
desta tecnologia. Desta forma diferentes análises,
dentre estas, a técnica de viabilidade celular
permite avaliação da toxicidade destes materiais.
Esta técnica consiste em cultivar células
isoladas fora do organismo, mantendo suas
características próprias e colocar o material qual
se deseja analisar em contato com esta cultura
para avaliar possíveis danos que este possa causar
as células. Estas culturas podem ser feitas a partir
de tecido humano, vegetal e animal (WELDER,
1992). Fibroblastos são uma família de células de
origem mesenquimal que sintetizam os
componentes fibrilares (colágeno e elastina), e
não fibrilares (glicoproteínas e proteoglicanos) da
matriz extracelular do tecido conjuntivo e tem
como função produzir complexos de diferentes
naturezas com macromoléculas (colágeno)
(CARVALHO; COLLARES BUZATO, 2005).
São amplamente empregados em testes in vitro,

Elaboração dos bioplásticos
Os extrudados de amido de mandioca (45%) e
de milho (55%) foram elaborados em uma
extrusora dupla rosca Clextral Evolun HT25
(Firminy, França) e nano estruturadas com:
Cloisite, Novaclay, Zeolita Cubana, Bentonita,
Zeolita Purificada, Vermiculita e Nanolinter de
algodão nas concentrações de 3 e 5% em
substituição a mistura de amidos. O material
extrudado foi cortado em pedaços regulares com
5g e termo-prensado em uma prensa hidráulica
manual (São Carlos, Brasil) a 10 ton de força de
compressão por 30 s a 90ºC.
Ensaio de Viabilidade Celular
A cultura celular utilizada para este estudo foi
a de 3T3 (fibroblastos de camundongos),
cultivada em meio DMEM suplementado com
15% de soro fetal bovino, mantida a 37°C. A
dispersão das células foi feita com tripsina,
seguido de adição de meio de cultura DMEM.
Os materiais testados foram colocados em
placas de cultura de células, e as células foram
então adicionadas a essas placas, em contato
direto com o material, durante 24 horas.
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Após, o material foi retirado, e as células
foram fixadas com metanol e ácido acético, e
coradas com giemsa 4%.
A avaliação foi realizada por análise
morfológica das células, por meio de microscópio.
Neste teste os materiais avaliados foram os
Pellets 5% (Cloisite, Novaclay, Zeolita Cubana,
Bentonita, Zeolita Purificada, Vermiculita e
Controle A) e as Membranas (Cloisite, Novaclay,
Zeolita Cubana, Bentonita, Zeolita Purificada,
Vermiculita, Nano de Algodão, Controle A e
Controle B). Em ambos os casos, se utilizou de
um quadrado de 1cm x 1cm do material para a
realização dos testes, e foi mantido um controle
negativo onde só foram mantidas células, sem
nenhum material em contato.

significativa quanto a sua concentração quando
comparadas ao controle negativo.

Resultados e discussão
Visualizando a morfologia das células em
contato com os bioplásticos utilizados,
comparando-os entre si, e com o controle negativo
(fotos das células apresentadas nas Fig. 1 e 2) é
possível notar que tanto na análise do material em
forma de pellet e na forma de membrana, as
células que sofreram algum tipo de trauma, e
acabaram morrendo (morfologia claramente
diferenciada), foram especificamente aquelas
submetidas a contato com os materiais compostos
por Novaclay e Bentonita, enquanto as demais
células (controle negativo e em contato com os
demais materiais) demonstram estar vivas, e bem
aderidas (células esticadas).

Fig. 2 Fotos das Microscopias das Células que
ficaram em contato com as Membranas.

Conclusões
Através da experiência realizada conclui-se
que na situação na qual o experimento foi
realizado, os bioplásticos nanoestruturados com
Novaclay e Bentonita apresentaram caráter de
citotoxicidade em contato direto com as células
3T3. Sendo recomendada cautela na utilização
destes materiais no reforço de bioplásticos de
amido.
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Especificamente em relação às células
mantidas em contato com os demais materiais,
também não apresentaram nenhuma diferença
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Resumo

A espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) no estado sólido foi utilizada para analisar a
conformação das kafirinas (proteínas de reserva do sorgo sacarino). As kafirinas aqui estudadas foram
obtidas com e sem adição de um agente redutor das ligações de S-S, o bissulfito de sódio. Nos espectros de
RMN de 13C das kafirinas obtidas sem adição de bissulfito foram observados sinais atribuídos às estruturas
do tipo folhas-β,   α- hélice e estruturas desordenadas, ao passo que, com o uso bissulfito observou-se
estruturas do tipo α- hélice, uma contribuição importante do tipo folha-β, além de não apresentar estruturas
desordenadas. Isto é atribuído à diferente composição das frações protéicas obtidas pelos dois métodos.
Palavras-chave: kafirinas, RMN, agente redutor de ligações S-S.
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totais do sorgo. Kafirinas α  representam entre 80
e 84% das kafirinas totais e apresentam bandas
em 23 e 25 KDa no gel de SDS/PAGE; as
kafirinas tipo
correspondem de 9 a 12%
das kafirinas totais e apresentam banda
predominante em 28KDa; a fração representa
de 7 a 8% das kafirinas totais e aparece sob a
forma de monômeros, polímeros e oligômeros
com bandas em 15, 17 e 18 KDa no gel de
SDS/PAGE (BELTON et al., 2006). As kafirinas
apresentam elevada porcentagem de aminoácidos
apolares em sua cadeia peptídica, o que as
tornam hidrofóbicas. Scramin et al. (2008),
analisaram as kafirinas
do sorgo sacarino
marrom por SDS/PAGE com e sem o uso de
bissulfito como agente redutor. Foi concluído
que as proteínas extraídas sem bissulfito são ricas
em α e γ,   com  traços  da  fração   β. Enquanto que
as extrações feitas com o agente redutor obtevese um banda intensa para a fração alfa banda de
menor intensidade da fração β, notando-se a

Introdução
A
espectroscopia
de
Ressonância
Magnética Nuclear (RMN) no estado sólido é
uma poderosa ferramenta para obter informações
sobre os componentes das proteínas sem a
destruição da amostra, enquanto as técnicas
tradicionais são destrutivas e fornecem apenas
informação sobre um tipo de componente da
proteína. As kafirinas (ou prolaminas do sorgo)
são proteínas de reserva do sorgo sacarino e
podem ser encontradas no endosperma do grão
de sorgo marrom ou branco correspondendo à
aproximadamente 70% das proteínas totais do
grão. Elas são obtidas de fontes naturais
renováveis, são atóxicas e apresentam
características altamente hidrofóbicas, o que
possibilita o seu uso na formação de filmes
comestíveis para o recobrimento tanto de frutos
como de outros alimentos. As kafirinas são
classificadas de acordo com sua solubilidade e
representam aproximadamente 70% das proteínas
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ausência de kafirinas gama devido à redução das
ligações dissulfeto, pelo uso do agente redutor.
Em relação à conformação Wu et al. (1971)
publicaram que tais proteínas apresentam
estruturas helicoidais (40%) em solução de
butanol 60%. O objetivo deste trabalho foi
aplicar a técnica de Ressonância Magnética
Nuclear no Estado Sólido para estudar as
estruturas secundárias (ES) da proteína, extraída
por métodos diferentes, dos grãos de sorgo
sacarino BR5021. A diferença desta extração está
no uso ou não do reagente bissulfito.

Fig. 1: Espectro expandido da carbonila das
kafirinas extraídas sem bissulfito.
A quantificação das ES, pelo cálculo das áreas
individuais das bandas na Fig.1, indicou 84% de
estrutura   α-hélice,
14%
de
estruturas
desordenadas e 2% de estruturas folhas-β  para  as  
kafirinas obtidas sem o uso de agente redutor.

Materiais e métodos
O espectrômetro de RMN utilizado foi um
Varian, modelo Inova 400, campo de 9,4 T.
Foram obtidos espectros de RMN 13C no
estado sólido com a técnica de polarização
cruzada, rotação da amostra no ângulo mágico e
desacoplamento de alta potência, conhecida como
CPMAS. Usou-se   um   pulso   de      π/2 de 4 µs,
tempo de contato de 1ms, 1024 pontos, tempo de
repetição de 3s, desacoplador com banda de 60
KHz e janela espectral de 40 KHz. As amostras
foram empacotadas em rotores de zircônia de 5
mm e submetidas a uma rotação no ângulo
mágico de 8 KHz. Foram obtidos 1000 transientes
e os espectros foram filtrados com função de
decaimento exponencial (lb = 20). Primeiramente
foi realizada a expansão entre os sinais, que foi de
165 ppm a
200 ppm, com o objetivo de
visualizar melhor os picos típicos das carbonilas
que são sensíveis às estruturas secundárias da
proteína. Como o sinal da carbonila é largo, foi
calculada a sua segunda derivada e o ajuste do
sinal, para encontrar todos os sinais
correspondentes à sua estrutura.

Fig. 2: Espectro expandido da carbonila das
kafirinas extraídas com bissulfito. Região da
carbonila em preto, áreas individuais dos picos
calculadas em vermelho e segunda derivada acima
do espectro.
Nas extrações com bissulfito (Fig. 2)
observaram-se sinais em
172 e 176 ppm,
atribuídos às carbonilas de estruturas folha-β  e  αhélice respectivamente e indicaram que estas
kafirinas possuem 89% de estrutura   α-hélice e
11% de folha-β. Ambos os espectros de RMN de
13
C no estado sólido destas proteínas são típicos
de  estruturas  predominantes  do  tipo    α-hélice, mas
a extração com bissulfito apresentou uma
contribuição importante do tipo folha-β,   além   de  
não apresentar estruturas desordenadas. Ambos os
espectros de RMN de 13C no estado sólido destas
proteínas (Fig. 3) são típicos de estruturas
predominantes   do   tipo      α-hélice, mas a extração
com bissulfito apresentou uma contribuição
importante do tipo folha-β,   e   não   apresentar  
estruturas desordenadas. Os resultados das
quantificações das ES das kafirinas com e sem o
uso de agente redutor refletem a composição das
frações protéicas presentes em cada caso. Como já
publicado por Scramin et al. (2012), na ausência
do bissulfito de sódio, há presença de

Resultados e discussão
No espectro de RMN de 13C referente à
extração da proteína sem bissulfito (Fig. 1)
observou-se sinais em 172, 174 e 176 ppm,
atribuídos à carbonila de estruturas folhas-β,  
estruturas  
desordenadas  
e  
α-hélice,
respectivamente.
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praticamente todas as frações protéicas das
kafirinas totais, com exceção das kafirinas que
representam somente traços destas proteínas. No
caso do uso do agente redutor há a ausência da
fração que é solubilizada após a redução das
ligações S-S. Ou seja, com a ausência da fração
há praticamente a manutenção das estruturas do
tipo      α-hélice e um aumento significativo das
estruturas do tipo folhas β,  (Fig.  3)  o que pode ser
atribuído   a   uma   maior   proporção   das   kafirinas   β  
na amostra contendo agente redutor. Isto pode ser
atribuído ao fato das kafirinas   β   se   apresentarem  
como monômeros, polímeros e oligômeros, o que
pode levar à formação de agregados, os quais em
geral, aumentam a proporção de estruturas do tipo
folhas -β    (GAO  et. al., 2005). No entanto, esta é
uma hipótese que só pode ser validada com
estudos estruturais das frações protéicas
individuais.
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Fig. 3: Espectro de RMN CP-MAS de 13C da
kafirina das folhas-β
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Nos espectros de RMN de 13C referente à
extração sem bissulfito observou-se sinais
atribuídos a carbonila de estruturas folhas- , αhélice e estruturas desordenadas. Na extração com
bissulfito além das estruturas do tipo α- hélice
houve uma contribuição importante das estruturas
do tipo folhas-β,   sem   a   presença   de   estruturas
desordenadas. Isto pode ser atribuído a um
aumento proporcional das kafirinas β na amostra
obtida com o uso do agente redutor. A maior
proporção desta fração protéica pode levar a um
aumento na formação de aglomerados refletindo
numa maior proporção das estruturas do tipo
folhas-β.
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Resumo
Com o intuito de aumentar o tempo de prateleira de pêras, foram elaborados filmes à base de zeína,
nanofibras de celulose e ácido oleico. As frutas revestidas foram submetidas a testes mecânicos e
colorimétricos para avaliar a eficiência do revestimento aplicado. Os resultados indicam que a análise quanto
a eficiência do filme no revestimento do fruto são analisados por meio de ensaios mecânicos de textura e
colorimetria.
Palavras-chave: Zeína, texturômetro, colorimetria, ácido oleico.
análise sensorial propriamente dita, com a avaliação
feita por provadores, pode não ser capaz de fornecer
dados e medidas exatas sobre a textura dos
alimentos. Já o texturômetro é mais analítico e
preciso, e tem como objetivo substituir a percepção
humana por uma medição mais mensurável(Caruso,
2009).
Através da determinação da cor e textura podese correlacionar com as percepções humanas
permitindo
avaliar
o
significado
dessas
características com o conceito de qualidade aplicado
aos alimentos.

Introdução
A aparência, a textura e o sabor estimulam os
sentidos e provocam vários graus de reações de
desejo ou rejeição. Através de um processo
complexo, o consumidor escolhe um alimento
pelo seu nível de qualidade sensorial (Verruma,
1999).
A cor é um dos principais parâmetros
indicadores de qualidade. Os princípios
colorimétricos estão intimamente ligados a
percepção das cores pelos olhos humanos e é, a
partir de tal percepção que pôde-se através de
modelos matemáticos, descrever e simular
parâmetros para associação quantificação de cores
em relação ao objeto. De acordo com o sistema
Munsell – primeiro a modelar um sistema
alfanumérico para cor – são três os principais
sistemas de ordenação que caracterizam a
colorimetria: tonalidade (ângulo Hue); chroma (a*
e b*); e luminosidade (L)(Wiley, 2002).
A textura é um atributo sensorial importante,
derivado da constituição e das estruturas físicas da
fruta durante a mastigação. A avaliação da textura
pode ser realizada por diferentes métodos,
incluindo desde testes sensoriais por provadores
até testes de ensaios mecânicos com
equipamentos específicos.
O texturômetro é um equipamento utilizado
para analisar a textura através da resistência à
deformação apresentada pelos alimentos. A

Materiais e método
Foram realizados ensaios de penetração na pera
utilizando o texturômetro da marca STABLE
MICRO SYSTEMS – TA.TX Express, com sonda
cilíndrica de aço inoxidável com diâmetro de 4mm
(modelo P/4) e célula de carga de 2 kg. A fruta, com
pericarpo (casca), foi colocada sob a sonda e foram
realizadas três penetrações na parte superior e/ou
central. A profundidade de cada penetração foi de
10 mm para o pericarpo e de 5 mm para a polpa,
com uma velocidade de penetração de 1,0mm/s.
Essas medidas foram divididas entre pericarpo e
polpa. No total, foram feitas 14 medições, uma por
dia, divididas em: pêras sem revestimento e pêras
revestidas com concentrações de: 0,25%; 0,50% e
1,0% de ácido oleico. Além disso, todos os filmes
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continham 4% de zeína e 0,1% de nanofibras de
celulose.
Os ensaios colorimétricos foram realizados
com
equipamento
colorímetro
KONICA
MINOLTA CR400, a calibração do aparelho foi
executada no início do trabalho, tendo branco–
padrão definido. A partir do espectro de
reflectância da amostra, pode–se obter os
parâmetros colorimétricos L*, a* e b*
determinados pela CIE (Comission International
de l'Eclairage)(CIE, 1986) durante 20 dias
seguidos e na mesma área demarcada na fruta. As
peras foram definidas em dois grupos: pêras sem
revestimento
e
pêras
revestidas
com
concentrações de: 0,25%; 0,50% e 1,0% de ácido
oleico. Todas que continham os filmes apresentam
concentrações de 4% de zeína e 0,1% de
nanofibras de celulose.

Fig.2. Peras (polpa). Frutas revestidas com filmes
contendo zeína (4%); nanofibras de celulose (0,1%) e
concentrações de 0,25%;0,5% e 1,0% de acido oleico.

Os valores de L* referem-se à luminosidade e
podem variar de 0 (preto) a 100 (branco). Os valores
de chroma a* vão do vermelho (+) ao verde (-) e os
de chroma b* variam do amarelo (+) ao azul (-).

Resultados e discussão

Houve um leve aumento da luminosidade
indicando maturação do fruto.

A análise do grau de eficiência dos filmes foi
baseado nos picos de tensão-compressão obtidos
pelos ensaios realizados no texturômetro. Quanto
maior o índice de tensão-compressão dada pelo
ensaio, ou seja, maior a resistência à compressão,
maior é a durabilidade do fruto, pois indica maior
teor de água. Para testes realizados no pericarpo
da fruta o revestimento mais eficiente foi com
concentrações de 0,25% e 0,5% de ácido oleico
(AO).

Fig.3. Luminosidade. Aumento em decorrência do tempo
indicando maturação.

O ângulo de Hue representa a localização da cor
em um diagrama pela atribuição de ângulos, sendo:
0° representa vermelho, o 90° representa o amarelo,
o de 180° o verde e o 270° o azul. No tratamento, é
possível observar que no início a coloração
observada era o amarelo, posteriormente tendendo
para um amarelo mais escuro, indicando o
amadurecimento da pêra.

Fig.1. Peras (pericarpo). Frutas revestidas com filmes
contendo zeína (4%); nanofibras de celulose (0,1%) e
concentrações de 0,25%;0,5% e 1,0% de acido oleico

Para testes realizados com a polpa da fruta, o
revestimento mais eficiente é o de 0,5% de AO
como observado na fig.2.
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Conclusões
A partir dos resultados foi possível concluir que
o revestimento de maior eficiência é o que contém
concentrações de 0,25% e 0,50% de ácido oleico,
visto que estes valores apresentaram-se muito
próximos de efetividade para a análise do pericarpo.
Para análise da polpa, o filme que apresentou
melhor resultado foi filme o de concentração
contendo 1,0% de ácido oleico.
A análise da colorimetria indicou que há uma
relação entre a cor do pericarpo da pêra e o seu grau
de maturação, características que podem ser
observadas também por uma análise visual.
Fig.4.Ângulo de Hue indicando variação na cor ao
longo da maturação.
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Não foram observadas alterações significativas
em relação a saturação da coloração, mantendo
somente as características de amadurecimento da
fruta.
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Fig.5. Chroma. Saturação da cor sem variações
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Resumo
Neste trabalho foram estudadas as propriedades mecânicas e citotóxicas de blendas de
policaprolactona/borracha natural (PCL/BN). As blendas de biomateriais foram processadas por eletrofiação
em diferentes proporções (0 à 50% BN). A propriedade mecânica foi caracterizada por analise dinâmicomecânica (DMA), a compatibilidade da blenda foi estudada através das analise termogravimétrica (TGA) e
os ensaios de citotoxicidade foram realizados através de ensaio indireto utilizando células Vero.
Palavras-chave: Borracha Natural; Policaprolactona; Nanofibras; Eletrofiação.

Introdução

Materiais e métodos

O látex de borracha natural é extraído de uma
árvore nativa brasileira a Hevea Brasiliensis. Este
material possui propriedades interessantes para
aplicações biomédicas, como: a indução de
neovascularização, regeneração tecidual e
biocompatibilidade (ZIMMERMANN et al., 2007).
A eletrofiação é uma técnica de processamento
de materiais poliméricos e/ou compósitos que
possibilita a obtenção de materiais constituídos de
nanofibras (manta). As nanofibras estão dispersas
em uma estrutura tridimensional, formando assim
um material altamente poroso. Assim, com estas
características as mantas eletrofiadas são
adequadas para estudos como suporte de
crescimento celular, em engenharia tecidual, pois
a formação desta estrutura tridimensional
altamente porosa é imprescindível para o
ancoramento
e
proliferação
de
células
(SCHALOS; CZERNUSZKA, 2003).
Com o objetivo de desenvolver um material
potencialmente utilizável em engenharia de
tecidos, eletrofiamos a borracha natural com a
policaprolactona para obtenção de filmes
elásticos, porosos e bioativos. Neste trabalho
estudados as características mecânicas e
citotóxicas deste material.

Foram realizados ensaios de tensão nas mantas
eletrofiadas de PCL/BN nas seguintes proporções:
0, 2, 15, 30 e 50% BN. O ensaio foi realizado em
um analizador dinâmico-mecânico (DMA) da
marca TA Instruments (DMA Q800). As curvas
de tensão x deformação foram feitas utilizando o
modo de extensão, usando uma taxa de
deslocamento  de  700  μm/min.  
Para determinar a miscibilidade da blenda foi
utilizado o método proposto por Lizymol e
Thomas (1993) e Mousavioum et al (2010), onde
utiliza T0 (temperatura inicial de degradação) T50
(temperatura onde ocorre a degradação de 50%
em peso da amostra) para determinar a
miscibilidade da blenda.
Para o ensaio biológico, foram testadas as
amostras de 2, 15 e 50%BN. Neste trabalho foram
realizados testes de citotoxicidade indireto,
através do na qual as células entram em contato
apenas com elementos solúveis que pudessem ser
eliminados pela blenda (PCL/BN). O tempo de
contato para a produção do extrato foi de 24
horas. Foram utilizadas células Vero, uma
linhagem celular fibroblástica estabelecida a partir
de células renais do macaco verde africano
(Cercopithecus aethiops). Estas células são
provenientes do Instituto Adolfo Lutz, SP e foram
mantidas em meio de cultura 199, com 10% de
soro fetal bovino (SFB, Nutricell) a 37°C. As
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trocas de meio foram feitas a cada 2 dias ou
sempre que ocorresse acidificação do mesmo, e os
repiques foram periodicamente efetuados na
medida que ocorresse a confluência do tapete
celular.

Temperatura °C

450

Resultados e discussão
Os resultados da analise de DMA,
demonstraram que as blendas com maior
quantidade de BN possuíram maior resistência a
tração e elongação.
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Através do gráfico acima observamos uma
diminuição nas temperaturas de T0 e T50 com o
aumento da concentração de borracha natural
presente nas amostras. Segundo Lizymol e
Thomas (1993) and Mousavioun et al. (2010) esta
diminuição indica a imiscibilidade dos
componentes da blenda.
Os ensaios biológicos qualitativo de
citotoxicidade mostraram a não toxicidade nas
amostras de 2 e 15%BN, pois não houve
modificações morfológicas significativas nas
células cultivadas e toxicidade leve para a amostra
de 50%BN, pois houve um leve aparecimento de
grânulos e vacuolização nas células observadas.

2%BN

0

0

Fig. 2 - Gráfico das temperaturas de degradação
T0 e T50 (eixo y) das blendas de PCL/B.N. em
função das concentrações de Borracha Natural
(B.N.) contida na blenda (eixo x).
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Fig. 1 – Gráfico tensão x deformação da blenda
PCL/BN.
O resultado do módulo elástico calculado
apartir do coeficiente angular do gráfico de tensão
x deformação estão expressos na Tab. 1 abaixo:
Tab. 1- Valores de módulo elástico (MPa):
0%BN
5.9 ± 0.5

2%BN
6.3 ± 0.5

15%BN
6.2 ± 0.4

30%BN
6.9 ± 0.7

50%BN
21.9 ± 0.3

Conclusões
Neste trabalho foi possível observar a melhoria
das propriedades mecânicas das mantas
eletrofiadas com borracha natural, comparado
com mantas contendo apenas PCL. Foi possível
determinar a imiscibilidade da blenda polimérica
através das temperaturas de degradação.
Com este resultado adicionado aos resultados
de ensaio biológico podemos concluir que este
material é viável para aplicações como
biomaterial.

O valor do módulo elástico da amostra de
50%BN foi próximo ao valor do módulo elástico
da pele da perna (20 MPa) que foi calculado por
Manschot e Brakkee (1986).
Foram realizados as analises de TGA para
determinação T0 e T50 da blenda, a seguir o
gráfico de T0 e T50 em função da porcentagem de
BN.
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Resumo
Nanoestruturas metálicas como a alumina são insolúveis em meios aquosos, portanto os ensaios de atividade
antimicrobiana baseados em medidas de turbidimetria não distinguem a absorbância oriunda da proliferação
de micro-organismos do espalhamento de luz causado pelas nanopartículas. Ensaios colorimétricos que
monitorem a formação de espécies reduzidas devido ao metabolismo celular podem ser alternativas eficazes.
Este trabalho padronizou o ensaio colorimétrico descrito por MOSMANN (1983) e mostrou que suspensões
de alumina modificada com APTES, a 2 mg.mL-1, foram capazes de suprimir a viabilidade celular de
Escherichia coli enquanto suspensões de alumina não modificada se mostraram inativas.
Palavras-chave: nanoestruturas de alumina, ensaio de atividade antimicrobiana, formazan, peptídeo
antimicrobiano, método colorimétrico.
baseados em atividade metabólica celular podem
ser mais sensíveis para o ensaio de atuação
antimicrobiana de partículas nanométricas
(MOSMANN, 1983).
O fundamento deste
método é a redução por hidrogenação de um
metabólito exógeno que causa a variação no perfil
de absorbância. Partículas nanoestruturadas de
alumina, de alumina derivatizada com (3aminopropil)trietoxissilano e desta alumina
aminada ligada covalentemente ao peptídeo
sintético H-GILEAIKAIAKAAG-NH2 foram
ensaiadas quanto à atividade inibitória do
crescimento da bactéria Escherichia coli.

Introdução
A síntese de materiais híbridos constituídos de
uma matriz inorgânica como sílica ou alumina
modificada com uma molécula orgânica
antimicrobiana pode ter aplicações variadas em
agricultura, tais como no combate de fungos
fitopatogênicos e na incorporação em embalagens
de alimentos (APPENDINI; HOTCHKISS, 2002).
A preparação de nanoestruturas de alumina e a
derivatização de sua superfície com (3aminopropil)trietoxissilano tem permitido a
obtenção de materiais aminados que podem ser
modificados com peptídeos antimicrobianos ou
com outras moléculas carboxiladas. Ainda que os
materiais obtidos sejam nanoestruturados, as
condições de ensaio de atividade antimicrobiana
podem levar à formação de agregados e a
problemas de turbidez. Metodologias clássicas de
verificação de crescimento microbiano como os
ensaios de turbidimetria e a contagem de unidades
formadoras de colônia (UFC) após a exposição a
nanopartículas têm sido relatadas (DHAS et al.,
2013). Entretanto, métodos colorimétricos

Materiais e métodos
A alumina nanoestruturada foi preparada a
partir de Al(NO3)3 e NaCO3 de acordo com a
metodologia de POTDAR et al. (2007). As
partículas obtidas foram derivatizadas com (3aminopropil) trietoxissilano para a obtenção da
alumina
aminada.
O
peptídeo
HGILEAIKAIAKAAG-NH2 foi sintetizado pelo
método da fase sólida e purificado por
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cromatografia líquida de fase reversa. O peptídeo
foi ligado covalentemente à alumina aminada por
meio de ativação com diisopropilcarbodiimida. A
atividade antimicrobiana das nanoestruturas foi
determinada por adaptação do método
colorimétrico que se baseia em redução do
brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil2H-tetrazolium, MTT) para o respectivo formazan
(MOSMANN, 1983). A leitura de absorbância foi
conduzida a 600 nm após 12-24h de incubação em
meio de cultura Mueller-Hinton. As células
bacterianas e as nanoestruturas foram removidas
por centrifugação antes da leitura de absorbância.
Micrografias eletrônicas de transmissão das
nanoestruturas de alumina foram obtidas em um
equipamento modelo 10-11 da JEOL (Tokyo,
Japão) após a deposição das partículas sobre um
filme de Formvar colocado sobre a tela de cobre.

Fig 1. Micrografia eletrônica de transmissão das
nanoestruturas de alumina obtidas a partir de Al(NO3)3 e
NaCO3.

Resultados e discussão
A síntese das nanoestruturas de alumina, a
derivatização com (3-aminopropil)trietoxissilano
e a modificação com o peptídeo antimicrobiano
H-GILEAIKAIAKAAG-NH2 já foram descritas
(BEMQUERER et al., 2008). A micrografia
eletrônica das nanopartículas de alumina mostra a
obtenção de partículas em escala nanométrica,
mas com um grau elevado de agregação,
possivelmente por serem partículas eletricamente
neutras (Fig.1). Imagens das partículas aminadas e
de partículas modificadas covalentemente com o
peptídeo antimicrobiano serão obtidas para a
verificação do estado de agregação após a
introdução de grupos catiônicos na superfície da
alumina.
Para a padronização do método colorimétrico
de ensaio antimicrobiano, o ensaio foi
inicialmente conduzido com o peptídeo
antimicrobiano H-GILEIKAIAKIAG-NH2. Após
otimizações metodológicas, verificou-se que a
concentração inibitória mínima determinada
coincide com aquela obtida por medida direta de
absorbância a 600 nm, que é devida à turbidez
causada pelas células antimicrobianas (Fig. 2).
A etapa seguinte foi a verificação de que a
quantidade de 1.5 x 104 UFC.mL-1 fornece uma
concentração de formazan com absorbância da
ordem de 1 A.U. após 5-6 h de crescimento.

Fig 2. Determinação de concentração inibitória mínima do
peptídeo H-GILEAIKAIAKAAG-NH2 sobre o crescimento
de E. colli.
( ) ensaio colorimétrico; ( ) ensaio pelo método de
turbidimetria.

Resultados preliminares mostraram que
suspensões de alumina modificada com (3aminopropil)trietoxissilano, a 2 mg.mL-1, foram
capazes de suprimir a viabilidade celular de E.
coli, enquanto suspensões de alumina não
modificada ainda se mostraram inativas (Fig. 3).
Após repetições experimentais para a
verificação deste resultado, testaremos a hipótese
de potencialização da atividade antimicrobiana
com a incorporação do peptídeo.

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
131

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

Toxic behavior of silver and zinc oxide
nanoparticles on environmental microorganisms.
Journal of Basic Microbiology, Chichester, in
press, 2013.
MOSMANN T. Rapid colorimetric assay for
cellular growth and survival: Application to
proliferation and cytotoxitcity assays. Journal os
Immunological Methods, Palo Alto, v. 65, n. 1-2,
p. 55-63, dezembro 1983
Fig 3 Bioensaio colorimétrico apresentando as variações
referentes às leituras de absorbância em cultura de E. coli na
presença de nanoestruturas de alumina livre (
) e
nanoestruturas de alumina modificadas com (3aminopropil)trietoxissilano ( ).

POTDAR, H. S.; JUN, K-W.; BAE, J. W.; KIM.
S-M; LEE J. L. Synthesis of nano-sized porous γalumina powder via a precipitation/digestion
route. Applied Catalysis A: General, Amsterdam,
v. 321, n. 2, p. 109-116, 2007.

Conclusões
Após a padronização do ensaio colorimétrico
baseado
em
metabolismo
celular
(MOSMANN,1983), a análise de viabilidade
celular bacteriana na presença de nanopartículas
de alumina mostrou-se eficaz, possibilitando sua
utilização em ensaios de atividade antimicrobiana
de nanoestruturas insolúveis como a alumina.
Além disso, a modificação de nanopartículas de
alumina com APTES altera consideravelmente a
ação antimicrobiana da nanoestrutura na
proliferação de Escherichia coli.
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Resumo
A síntese de polímeros biodegradáveis tem se mostrado uma alternativa interessante para produzir filmes
para embalagens. O presente trabalho teve o intuito de desenvolver e caracterizar as nanopartículas
poliméricas   de   poli(ε-caprolactona) (PCL) e introduzir em matrizes de carboximetilcelulose para melhoria
das propriedades. As nanopartículas sintetizadas foram caracterizadas através: de medidas de tamanho médio
de partículas, potencial zeta e FT-IR. Testes subjetivos de inserção das nanopartículas (NPs) em filmes de
carboximetilcelulose também foram realizados.
Palavras-chave: nanopartículas, embalagens, policaprolactona.
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Introdução

Materiais e métodos

O   polímero   poli(ε-caprolactona), PCL, é um
polímero semicristalino, tenaz e flexível.
Apresenta boas propriedades mecânicas e grandes
potenciais para uso como biomaterial. Sua
biocompatibilidade permite aplicações nos
campos biomédicos e farmacêutico (Roa et al.,
2010).
O PCL apresenta boa solubilidade em
solventes orgânicos comuns e pode ser degradado
enzimaticamente. Isso amplia sua aplicação em
embalagens, uma vez que pode aumentar a
hidrofobicidade de alguns materiais sem fazer
com
que
esse
material
perca
sua
biodegradabilidade (Moura et al., 2012).
O objetivo do presente trabalho é o
desenvolvimento
e
caracterização
das
nanopartículas poliméricas. Para posterior
aplicação em embalagens com características
visuais, comerciais e com baixa hidrofilicidade
superficial.

As nanopartículas de PCL foram sintetizadas
pelo método de nanoprecipitação, que consiste na
dissolução do PCL em acetona, sob agitação
magnética, seguido de adição dessa mistura em
uma fase aquosa com tensoativo. Para
caracterização destas NPs, foram feitas medidas
de tamanho médio, potencial zeta e FT-IR.

Resultados e discussão
Nanopartículas diferentes foram obtidas pelo
método de nanoprecipitação.
A obtenção de nanopartículas diferentes foi
possível devido a variação na concentração inicial
de reagente (Tipo 1 e Tipo 2).
As
nanopartículas
sintetizadas
foram
caracterizadas através de medidas de tamanho
médio de partículas, potencial zeta e FT-IR.
Testes subjetivos de incorporação de NPs em
filmes de carboximetilcelulose também foram
realizados.
Na avaliação subjetiva foram observadas as
seguintes características: continuidade (ausência
de rupturas e fraturas após a secagem),
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homogeneidade (ausência de partículas insolúveis
visíveis a olho nú, zonas de opacidade ou de cores
diferenciadas) e manuseabilidade (possibilidade
de manusear o filme sem riscos de ruptura)
(MONTERREY e SOBRAL, 1999).
Na Tab. 1 nós podemos observar os valores de
tamanho médio e potencial zeta para as
nanopartículas sintetizadas.
A estabilidade de uma suspensão depende das
propriedades físicas das partículas coloidais que
as constituem, sendo necessário determiná-las
para a compreensão das interações individuais de
cada partícula que podem levar a desestabilização
de uma suspensão.
O valor de potencial zeta das nanopartículas
mostra a estabilidade da solução sintetizada por
nós. O que nos dá indício da estabilidade da
suspensão e nos mostra que as nanopartículas
podem ser aplicadas em filmes. Pois uma
preocupação nesse tipo de aplicação é em relação
a maior ou menor estabilidade da suspensão que
irá carregar a matriz. Nanopartículas que
apresentem suspensões pouco estáveis, não são
viáveis nesse tipo de aplicação.
A carga negativa é uma característica das NPs
de PCL. A estabilidade do sistema é comprovada,
uma vez que o valor de potencial zeta de um
sistema considerado estável eletrostaticamente
deve ter um valor (em módulo) maior que 20 mV.

Essas características são favoráveis em termos
visuais.
As observações desses fatores subjetivos foram
realizadas também nos filmes após um período de
estocagem em condições laboratoriais (sem
refrigeração e estocagem especial). E mesmo após
esse período (15 dias), as características não
variaram.
Testes futuros serão baseados em análises de
hidrofobicidade da superfície e testes de
estabilidade térmica desses materiais.

Conclusões
As NPs de PCL foram sintetizadas com
sucesso, apresentaram tamanho menor que 200
nm, uma confirmação de partículas em escala
nanométrica em solução.
Devido a estabilidade na suspensão das
nanopartículas essas apresentam potencialidade
para melhoria de filmes nanocompósitos e futuros
testes para aplicação em embalagens.
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Tab 1. Tamanho médio e potencial zeta de nanopartículas de
PCL.

NPs

Tamanho
médio (nm)

Potencial
Zeta (mV)

Tipo 1

162,2

-22,5
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Resumo
O trabalho teve como objetivo analisar o impacto da adição do nanolinter de algodão NLA (0 e 5%) em
bioplásticos de amidos de milho e mandioca elaborados por extrusão termoplástica e termo prensagem.
Foram medidos: torque, pressão estática na matriz e as vazões de sólido e de líquido para o cálculo da
Energia Mecânica Específica. A espessura, solubilidade e avaliação da microestrutura (MEV) com análise
química pontual (EDS) também foram utilizados para avaliar a distribuição do NLA no polímero. Um maior
atrito no processo de extrusão foi gerado com a introdução do NLA. A adição desta também promoveu
aumento de 69% na espessura, e da mesma forma, reduziu a solubilidade em água em 2,69%, em relação ao
controle. Na avaliação da microestrutura concluiu-se que o NLA encontra-se parcialmente distribuído na
totalidade da matriz o que indica a necessidade de se utilizar outras técnicas para avaliar sua distribuição na
matriz do bioplástico produzido.
Palavras-chave: Difração de raios-x, filmes, extrusão, compósitos.

Introdução

Materiais e métodos

Atualmente a preocupação mundial quanto à
deposição de materiais plásticos sintéticos como
contaminantes tem gerado um alto investimento
em alternativas para substituição do plástico
comum (CUQ et al., 1995). A produção de
nanocelulose vem crescendo nos últimos anos em
razão principalmente de sua alta capacidade de
reforço e o línter de algodão (NLA) se caracteriza
especialmente por apresentar um conteúdo alto de
celulose, quando comparado com outras fibras
vegetais (CRUZ et al. 2012). O objetivo deste
trabalho foi avaliar o efeito desta matéria-prima
sobre a energia mecânica específica (EME) no
processo de extrusão de compósitos de amido de
milho e de mandioca, assim como algumas
propriedades tecnológicas (solubilidade em água,
espessura) e sua microestrutura utilizando
microscopia eletrônica de varredura (MEV).

Elaboração dos bioplásticos
Os extrudados de amido de mandioca
(45%) e de milho (55%) foram elaborados em
uma extrusora dupla rosca Clextral Evolun HT25
(Firminy, França) e nanoestruturadas com:
Nanolinter de algodão nas concentrações de 0 e
5% em substituição a mistura de amidos. O
material extrudado foi cortado em pedaços
regulares com 5g e termo-prensado em uma
prensa hidráulica manual (São Carlos, Brasil) a 10
ton de força de compressão por 30 s a 90ºC.
Caracterização dos bioplásticos
Para cada amostra, os parâmetros de leitura do
processo: torque, pressão estática na matriz e as
vazões de sólido e de líquido foram monitoradas
em triplicata e a média dos valores foi usada no
cálculo da energia mecânica específica (EME),
conforme a literatura (CARVALHO et al. 2002).
A espessura dos filmes foi medida em
micrômetro digital (Fowler, Newton, EUA), em
cinco pontos aleatórios para cada filme. A
solubilidade dos bioplásticos foi determinada
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segundo método proposto por GONTARD et al.
(1993). A morfologia dos filmes foi observada
utilizando um microscópio eletrônico de varredura
(MEV) TM 3000 (Hitachi, Tóquio, Japão)
acoplado ao sistema de energia dispersiva de
raios-X Quantax EDS (Bruker, Karlsruhe,
Alemanha).

Resultados e discussão
Como observado na Tab 1, a adição de
nanolinter de algodão (NLA) aumentou o valor de
EME em 4,8%, que pode ser explicado pela
influência do tamanho nanométrico das partículas
de nanolinter (comp. = 177 nm ; larg. = 12 nm),
quando comparadas com o amido de milho e
mandioca (entre 20 e 100 nm), que ocasionaram
maior atrito no processo de extrusão aumentando
o torque no sistema e consequentemente a EME.
A adição de NLA promoveu aumento de 69% na
espessura, e da mesma forma, reduziu a
solubilidade em água em 2,69%, em relação aos
bioplásticos elaborados com amido.

Fig. 1. Microfotografia da superfície de filmes
prensados (50x) mostrando com a localização da
região de varredura da análise química pontual
(EDS). Legenda indicando os círculos azul e
vermelho. (os pontos indicados na imagem
especificam o local na análise química pontual,
sendo os pontos vermelhos as zonas heterogêneas
e as azuis as aparentemente homogêneas dos
extrudados).

Conclusões

Tab 1. Energia mecânica específica (EME),
espessura e solubilidade em água de
nanocompósitos de amido com nanolinter de
algodão.
Amostra

EME

Espessura

A análise da energia mecânica gerada no
sistema de extrusão durante o processamento do
bioplástico permite concluir que existe um
aumento significativo ao adicionar nanolinter de
algodão nas misturas com amido. Ao avaliar a
espessura do material gerado, a adição de
nanolinter de algodão possibilitou bioplásticos
mais compactos porém menos solúveis,
justificando a inclusão desta nanocarga em
bioplásticos de amido visando melhorias nas
propriedades analisadas no estudo realizado.
Parte essencial desta tecnologia fundamenta
seu sucesso no estudo da distribuição desta carga
na matriz de amido, apesar de obter indícios da
potencial esfoliação do material através da análise
da microestrutura (MEV) e a análise química
pontual (EDS) outros testes são necessários para
corroborar este principio.

Solubilidade

(Wh/kg)

(mm)

(%)

Controle (0%)

523,3a

0,173a

26,2a

NLA (5%)

548,6b

0,294b

23,5b

Obs. Medias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

A análise química pontual (EDS), Fig. 1,
permite observar que o NLA encontra-se
parcialmente distribuído na totalidade da matriz o
que indica a necessidade de se utilizar outras
técnicas para avaliar sua distribuição no
bioplástico. Atráves desta técnica foi possível
observar nas regiões heterogêneas (vermelhas) Ni,
Cu, Cl e K, C e O; e para as regiões homogêneas
(azuis) só foi possível observar C e O.
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Resumo
O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da adição de farinha de casca e albedo de maracujá (FCA) nas
propriedades mecânicas em bioplásticos de amidos elaborados por extrusão termoplástica. O material
extrudado foi composto de amidos de milho e mandioca (55/45 g/100g), FCA (0 a 14%) e glicerol (34 e
35%) em duas velocidades de rotaão do parafuso: 80 e 100 rpm. Foram avaliadas as respostas de perfuração
e tração. Os resultados sugerem que a adição de 3% de FCA foi benéfica para força na ruptura e tensão na
tração. A resposta de módulo de elasticidade nessa faixa de adição foi aproximadamente 30 MPa, enquanto o
bioplástico com 0% de FCA obteve módulo de 3,4 Mpa.
Palavras-chave: resíduo, filmes, extrusão termoplástica, compósitos.

Introdução

Os extrudados de amido de mandioca (45%) e de
milho (55%) foram elaborados em uma extrusora
dupla rosca Clextral Evolum HT25 (Firminy,
França) com farinha de casca e albedo de
maracujá (FCA) nas concentrações: 0, 3, 7, 11 e
14%. O glicerol foi utilizado como plastificante
nas concentrações: 34 e 35% com matriz laminar
(30 x 1 mm), com dez zonas de temperaturas no
canhão: 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 100, 80 e 80
°C, fluxo da injeção de líquidos: 2.5 L.h-1 por
meio de uma bomba de pistão, taxa de
alimentação da mistura de farinhas: 5 kg.h-1 e
duas velocidades dos parafusos: 66 rpm e 100
rpm.
O material extrudado foi cortado em pedaços
regulares com 5g e termo-prensado em uma
prensa hidráulica manual (São Carlos, Brasil) a 5
ton de força de compressão por 30 s a 90ºC.
Caracterização dos bioplásticos
Os testes de perfuração foram conduzidos com
um probe esférico de 5 mm de diâmetro (numa
distancia de 100 mm do probe a amostra para
todas as análises) se movendo a uma velocidade
de penetração a 1 mm/s. O diâmetro da área de
análise foi de 10 mm. A força na perfuração e o
deslocamento do probe foram determinados em
curvas de força da ruptura na perfuração (FP) e
deformação da ruptura na perfuração (DP). Estas
foram calculadas a partir de um mínimo de 15
repetições para cada tratamento foi estabelecido

A utilização de resíduos vegetais da
agroindústria para reforçar bioplásticos de amido
vem crescendo de forma exponencial pela
vantagem de empregar um ciclo de
aproveitamento em escala industrial. O Brasil é o
maior produtor do fruto maracujá (Passiflora
edulis sp.) Matsuura et al., (1999) onde a maior
parte da produção segue para uso industrial, seja
para produção de sucos, xaropes entre outros. As
cascas correspondem a uma faixa de 30 a 40% do
fruto que se tornam lixo quando não aproveitadas.
Na casca estão presentes o mesocarpo (albedo)
e epicarpo (casca), compostos principalmente de
fibras solúveis e insolúveis respectivamente
(Matsuura et al., 1999; Ascheri, 2006). A
celulose é a fibra insolúvel mais empregada para
aumentar a força mecânica dos bioplásticos
enquanto a ação das fibras solúveis presente nos
resíduos é relacionada à melhora da capacidade de
deformação de bioplásticos.
Esse estudo objetivou avaliar a adição da
farinha de casca e albedo de maracujá (FCA) nas
propriedades mecânicas de bioplásticos de amidos
elaborados por extrusão termoplástica e
termoprensagem.
Materiais e métodos
Elaboração dos bioplásticos
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(Gontard, 1993). Nos testes de tração, garras de
tração foram utilizadas com distancia de 30 mm
entre elas numa velocidade de 1 mm/s até 15
segundos ou até que o filme se rompesse. A força
na tração, deformação na tração e módulo de
elasticidade (Young) foram determinados.
A espessura dos filmes foi medida em micrômetro
digital (Fowler, Newton, EUA), em pontos
aleatórios para cada specimen.
Análise estatística
Os valores de cada resposta foram
comparados através do teste de comparação de
médias de Tukey ao nível de significância de 5%.

comportamento pode estar relacionado á presença
de fibras insolúveis na FCA que sabidamente
contribuem para reforçar materiais porém
reduzem sua capacidade de deformação.
O módulo de elasticidade (que correlaciona ambas
as respostas anteriores) teve seu menor valor
relacionado ao tratamento controle (0% FCA) e o
mais elevado no FCA 3%, que já foi superior em
outras respostas.
Tab 2. Performance nos testes de tração dos bioplásticos de
amidos e FCA.
Tensão na
ruptura (MPa)

Deformação
na ruptura
(%)

Módulo de
Elasticidade (MPa)

Controle

2,8± 0,4ª

56,4 ± 0,4d

3,4± 0,9a

FCA 3%

9,2± 0,3

d

b

29,9± 1,5d

FCA 7%

5,2± 0,4c

36,5 ± 1,4c

14,7± 1,1c

b

a

23,3 ± 1,2

15,3± 1,4c

25,3 ± 2,1a

8,2± 0,9b

Tratamentos

Resultados e discussão
Para a espessura, o tratamento controle
(0%) apresentou o maior valor, seguido do
tratamento com 7% de FCA. Apesar da redução
da espessura não ter sido diretamente
proporcional ao aumento do teor de FCA, todos os
tratamentos com qualquer concentração da farinha
apresentaram-se
mais
reduzidos
quando
comparados ao controle.
A força da ruptura na perfuração foi bem reduzida
(<10 N) nos tratamentos com teores de FCA mais
elevados (11 e 14%), porém o maior valor foi
alcançado com a adição de 3% e 7% .
A deformação na ruptura da perfuração foi maior
quando o teor de FCA foi reduzido, tendo os
valores
mais
elevados
de
deformação
provenientes dos tratamentos controle, 3 e 7%
FCA.

0,308 ± 0,035

FCA 3%

0,216 ± 0,027a
b,c

c

e

15,9 ± 0,8

22,5 ± 2,3d
20,3 ± 1,9

d

37,9 ± 3,7

60

35
Deformação na tração (%)
Tensão na tração (MPa)

50

30

Módulo de elasticidade (MPa)

25
40
20
30
15
20
10
10

25,3 ± 2,1c
30,96 ± 0,7

3,7± 0,3b

Tensão na tração (MPa)
Módulo de elasticidade (MPa)

Controle 0%

DRP* (%)

FCA 14%

Deformação na tração (%)

d

FRP* (N)

3,4± 0,3

Na Fig 1 estão ilustrados os comportamentos no
teste de tração dos bioplásticos, onde a
intensidade do aumento da resposta módulo de
elasticidade pode ser visualmente confirmada.

Tab 1. Performance nos testes de perfuração dos bioplásticos de amido e FCA.
Espessura
(mm)

FCA 11%

29,2 ± 1,1

5

d

FCA 7%

0,279 ± 0,013

FCA 11%

0,218 ± 0,012a

7,4 ± 0,7a

15,6 ± 1,5b

FCA 14%

0,252 ± 0,038b

8,2 ± 0,5b

11,9 ± 0,6a

0

0
0

3

6

9

12

15

Teor (%) farinha de casca e albedo de maracujá

* FRP: Força da ruptura na perfuração; DRP: Deformação da ruptura na
perfuração.

Fig. 1. Comportamento mecânico de filmes de amido
adicionados de casca de maracujá (FCM) na deformação na
tração  (O),  módulo  de  elasticidade  (□)  e  tensão  na  tração  (Δ).

Os resultados das análises de tração estão
dispostos na Tab 2. O tratamento controle teve a
menor resposta, o que pode ser relacionado ao de
reforço do bioplástico de amido com adição de
outros materiais quando maior tensão é requerida
para determinada aplicação. Um ligeiro aumento
na tensão ocorreu no tratamento com 7% de FCA.
E um aumento na ordem de 3 vezes (do
controle) foi observado para o FCA 3%.
A deformação na tração foi aparentemente
reduzida com o aumento do teor de FCA. O maior
valor pertence ao tratamento controle. Tal

Conclusões
A introdução de 3% de FCA nos bioplásticos
extrudados tem capacidade reforçante confirmada
pelas respostas de força, tensão e módulo de
elasticidade encontradas, consideradas muito
superiores aos tratamentos controle e com teores
mais elevados de FCA. As repostas de
deformação na perfuração e na tração relativas ao
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tratamento com 3% foram consideradas
intermediárias sendo ligeiramente influenciadas
pela concentração dessa.
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Resumo
O trabalho objetivou adaptar o porta amostra do equipamento de Raios-X de bancada, D2 Phaser (Bruker,
Alemanha), visando analisar as amostras de bioplásticos/filmes. O equipamento destina-se ao método do pó
e o desafio foi fixar o bioplástico no porta amostra em conformidade com a física da técnica de Raios-X,
para tanto, foram desenvolvido duas metodologias para adaptar a morfologia do bioplástico as características
do equipamento. Os difratogramas demonstraram que as técnicas de adaptação foram tão eficientes quanto às
de porta amostras comerciais. A inconformidade notada foi o processo de reprodutibilidade por outros
técnicos, pois uma metodologia se constitui num processo artesanal e a outra de modo simples e rotineiro.
Palavras-chave: Difração de raios-x, bioplásticos, extrusão, cristalinidade.

Introdução

Materiais e métodos

Bioplásticos, desenvolvidos a partir de amido,
tem sido amplamente caracterizados visando
identificar aquelas propriedades que fortalecem ou
debilitam sua utilização como substitutos de
resinas sintéticas (CHO et al., 2009). A difração
de raios x é uma técnica que pode ser usada para
avaliar o grau de modificação do amido por meio
da quantificação do grau de perda de
cristalinidade do amido (WU et al., 2010).
Dessa forma, portanto, qualquer caracterização
tecnológica exige conhecimento da técnica,
precisão no preparo de amostras e equipamentos
calibrados e configurados ao tipo de análise, que
muitas vezes não coadunam aos recursos
disponíveis para modernização e ampliação das
funções dos equipamentos, visando
evitar
distorções destes componentes na leitura dos
gráficos quando utilizados na análise de novos
materiais.
Com isto, o trabalho teve como objetivo
comparar o desempenho de dois métodos
adaptados de utilização do porta amostra do
equipamento portátil de raios x destinado ao
método do pó para uso na análise de bioplásticos.

Elaboração dos bioplásticos
Os extrudados de amido de mandioca (45%) e
de milho (55%) foram elaborados em uma
extrusora dupla rosca Clextral Evolum HT25
(Firminy, França) e nano estruturadas com:
Zeolita na concentração de 5% em substituição a
mistura de amidos.
O material extrudado foi cortado em pedaços
regulares com 5g e termo-prensado em uma
prensa hidráulica manual (São Carlos, Brasil) a 10
toneladas de força de compressão por 30s a 90ºC
para o método 1 e 5 toneladas a 10s para o método
2. A espessura dos filmes foi medida em
micrômetro digital (Fowler, Newton, EUA) e
utilizados respectivamente nos dois métodos: 1
(0,2-0,3mm) e 2 (0,6-0,8mm).
Adaptação da técnica
A determinação do índice de cristalinidade sob
a técnica de Raios-X dos protótipos de
bioplásticos para embalagens de alimentos só
foram possíveis com a adaptação do único porta
amostra do equipamento portátil de Raios-X da
Bruker AXS – D2 Phaser configurado para o
método do pó, (Fig. 1). Este processo respeitou a
alguns princípios técnicos: 1) a Lei de Bragg, 2)
não deformaram os biofilmes, 3) não
ultrapassaram a espessura de 3mm que
corresponde a altura da concavidade do porta
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amostra e 4) se teria facilidade de ser reproduzido,
com qualidade, por outros técnicos.
A técnica desenvolvida para o método 1
consistiu no uso dos bioplásticos mais finos (0,20,3mm) montados numa sequencia alternada de
duas lamínulas de vidro, intercaladas com duas
outras camadas de fita dupla face (substrato)
recoberta com o bioplástico segundo a forma
circular do porta amostra, (Fig. 2 e Fig. 3). Como
controle, para verificar se havia contaminação ou
interferência da cristalinidade do material
utilizado no substrato, foram realizadas diversas
análises de Raios-X sem a camada externa de
bioplástico.
A técnica do método 2 utilizou o protótipo do
bioplástico mais espesso (0,6-0,8mm), espessura
esta, calculada pelo software AbsorvX da Bruker,
onde foi moldado, cortado e fixado no porta
amostra por meio de massa vedante comercial,
Fig. 4.

Fig.3: Sequencia de montagem do Método 1.

Fig. 4: Sequência de montagem do Método 2.

Resultados e discussão
Os difratogramas apresentados na Fig. 5
demonstram que não houve interferência do
material utilizado como substrato no método 1 e
nem das diferentes espessuras dos bioplásticos
utilizados nos Métodos 1 e 2. O método 1 por sua
sequência detalhada de corte de lamínula de vidro
com tesoura em junção sobreposta com fita dupla
face requer que o técnico tenha habilidade de
artesão dado a fragilidade do material que em
conjunto não podem ultrapassar a espessura de
concavidade do porta amostra que é de 3mm. O
método 2, é simples para montagem no porta
amostra pois só requer o calculo da espessura do
bioplástico mediante a sua composição química
pelo software AbsorvX da Bruker e rápido molde,
corte e fixação. Portanto, independente do método
utilizado é possível obter resultados satisfatórios
em termos de caracterização do índice de
cristalinidade, permitindo adaptar a técnica
proposta a diferentes tipos de bioplásticos sendo
eles produzidos por casting, extrusão ou
temoprenssagem.

Fig. 1: Equipamento, porta amostra e bioplásticos
utilizados.

Fig.2: Corte e molde das lamínulas de vidro para
compor o substrato suporte do bioplástico no porta
amostra.
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Fig. 5. Comparação entre os difratogramas de Raios-X
do suporte (porta amostra+lamínula+fita dupla fase):
perfil cor azul e preto, e os da análise do bioplástico de
amido com zeólita usando o método 1 (verde) e método
2 (vermelho).

Conclusões
As duas técnicas desenvolvidas sob o ponto de
vista
analítico
apresentaram
resultados
satisfatórios e equivalentes no que se refere ao seu
uso no para caracterizar a cristalinidade de
bioplásticos no equipamento de Raios-X, porém
quanto ao fator reprodutibilidade o método 2 se
mostrou viável a se tornar uma rotina simples no
laboratório para a preparação de montagem de
porta amostra para análise de Raios-X, porque o
método 1 requer habilidade de artesão para a sua
aplicação.
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Resumo
No presente trabalho, objetivou-se a avaliação da energia mecânica específica (EME), vazão e variação do
torque em função do incremento da velocidade do parafuso durante o processo de obtenção de bioplásticos.
O material extrudado foi composto de amidos de milho e mandioca (55/45), farinha de casca de maracujá
(10%) e glicerol (35%), utilizado como plastificante. Para cada amostra, os parâmetros de leitura do
processo, tais como torque e vazão foram monitorados (60 medições por minuto), através do software de
controle acoplado ao sistema, e a média dos valores foi usada no cálculo da EME. A vazão foi alterada com
o incremento da velocidade do parafuso. A EME apresentou variação de aproximadamente 28%,
influenciada principalmente pelo aumento da velocidade de rotação do parafuso. Tal comportamento pode
ser explicado em função do acréscimo no atrito entre as partículas do material processado, além de sua
interação com o canhão da extrusora.
Palavras-chave: Energia mecânica especifica, torque, filmes.

Introdução

Materiais e métodos

Os coprodutos da indústria de maracujá
apresentam alto potencial de uso, não só pela
quantidade produzida no país, mas principalmente
por sua capacidade de reforçar bioplásticos de
amido. Estes têm sido o principal foco de pesquisas
que almejam alternativas tecnológicas para
substituir materiais oriundos do petróleo, que por
não serem devidamente reciclados causam danos ao
ambiente (CUQ et al., 1996). A extrusão é o
processo empregado para obtenção destes plásticos,
cujo equipamento (extrusora) pode ser facilmente
adaptado para materiais de origem amilácea.
No presente trabalho, objetivou-se a avaliação da
energia mecânica específica (EME), vazão e
variação do torque em função do incremento da
velocidade do parafuso durante o processo de
obtenção de bioplásticos de amido e maracujá.

Processo de extrusão termoplástica
O processo de extrusão foi realizado numa
extrusora dupla rosca Clextral Evolum HT25
(Firminy, França), acoplado de matriz laminar (30 x
1 mm), com dez zonas de temperaturas no canhão:
20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 100, 80 e 80 ° C, fluxo
da injeção de líquidos: 2,5 Lh-1 por meio de bomba
de pistão, taxa de alimentação da mistura de
farinhas: 5 kgh-1 e duas velocidades dos parafusos:
66 rpm (A) e 100 rpm (B). O material extrudado foi
composto de amidos de milho e mandioca (55:45),
farinha de casca de maracujá (10%) e glicerol
(35%), utilizado como plastificante.
Avaliação da energia mecânica especifica (EME)
Para cada amostra, os parâmetros de leitura do
processo, tais como torque e vazão foram
monitorados (60 medições por minuto), através de
software de controle acoplado ao sistema (Fig 1).
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Fig. 3. Relação entre a energia mecânica específica e o tempo
(m) dos tratamentos A e B.

Tal comportamento pode ser explicado em
função do acréscimo no atrito entre as partículas do
material processado, além de sua interação com o
canhão da extrusora.

Fig.1 Sistema de monitoramento acoplado a extrusora dupla
rosca Clextral Evolun HT25.

A média dos valores foi usada no cálculo da
EME, como segue na equação abaixo (ASCHERI et
al., 2002):

Conclusões

EME= 2π  *  Vp  *  Tp
60 s * V

Por meio do monitoramento dos parâmetros
estudados durante o processo de extrusão, foi
possível concluir que apesar da variação existente
nas velocidades de parafuso avaliadas o torque
gerado no sistema apresenta valores oscilatórios que
não permitem identificar uma tendencia conclusiva.
No entanto, é interesante observar que o efeito e
interação desta variável com a velocidade de
parafuso implementada aumenta significativamente
a energia mecanica especifica gerada no sistema
como produto da interação entre o atrito gerado pelo
material processado, a configuração do parafuso e
tipo de canhão utilizado.

Onde:
Vp= velocidade do parafuso (rpm)
Tp= torque (N.m)
V= vazão ou produtividade (kg.h-1)

Resultados e discussão
A vazão foi alterada em 0,6 % com o incremento
da velocidade do parafuso (A: 8,1 e B: 7,05 Kgh-1).
A variação do torque foi de 2840,4 e 2805,8
N•m   (Fig. 2) para os tratamentos A e B
respectivamente. A EME apresentou variação de
aproximadamente 28% (Fig. 3), influenciada
principalmente pelo aumento da velocidade de
rotação do parafuso e a interacao entre as materias
primas processadas com o canhao do equipamento.
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Resumo

O trabalho teve como objetivo avaliar algumas propriedades físicas de bioplásticos de amidos e farinha de
casca de maracujá (FCA) elaborados com glicerol por extrusão termoplástica. O material extrudado foi
composto de amidos de milho e mandioca (55/45 g/100g), FCA (3, 7 e 11%) e glicerol (30, 31, 33, 35 e
36%). Uma extrusora dupla rosca foi programada para as seguintes velocidades de rotaçao do parafuso: 80,
100 e 120 rpm. Foram avaliadas as respostas: espessura, solubilidade em água, tranmitância de luz e ângulo
de contato. Conclui-se que não foram observadas modificações significativas das propriedades avaliadas que
comprometam a utilização deste material como plastificante em materiais processados sob esses parâmetros.
Palavras-chave: filmes, extrusão, molhabilidade, opacidade.

Introdução

Materiais e métodos

Os bioplásticos elaborados a partir de fontes
amiláceas reforçados com fibras vegetais
correspondem atualmente a um dos maiores
campos de interesse de estudo por serem materiais
não tóxicos e com alta taxa de biodegradabilidade.
Para garantir que as fontes se homogeneízem
entre si e minimizar as interações com o meio
utilizam-se os plastificantes (GRAAF et al.,
2003). Estes possuem baixo peso molecular, ou
seja,   alto   teor   de   “volume   livre”   o   que   aumenta  
muito a mobilidade molecular permitindo que o
comportamento do amido seja particularmente
similar ao de polímeros sintéticos (GRAAF et al.,
2003). O glicerol é um álcool com características
hidrofílicas, altamente miscível com a água e que
atualmente tem sua maior fonte proveniente da
industria de Biodiesel (BEATRIZ et al., 2011).
Visando à obtenção de bioplásticos com
características
físicas
satisfatórias
que
representem uma boa interação entre os materiais
utilizados para a elaboração dos bioplásticos e o
glicerol como plastificante, o presente trabalho
teve como objetivo avaliar a transmitância de luz,
índice de solubilidade e molhabilidade de
bioplásticos elaborados com amidos, farinha de
casca e albedo de maracujá plastificados com
diferentes teores de glicerol.

Elaboração dos bioplásticos
Os extrudados de amido de mandioca (45%) e
de milho (55%) foram elaborados em uma
extrusora dupla rosca Clextral Evolum HT25
(Firminy, França) com farinha de casca e albedo
de maracujá (FCA) nas quantidades: 3, 7 e 11%.
O glicerol foi utilizado como plastificante nas
concentrações: 30, 31, 33, 35 e 36%. No
equipamento havia matriz laminar (30 x 1 mm),
com dez zonas de temperaturas no canhão: 20, 30,
40, 50, 60, 90, 100, 100, 80 e 80 ° C, fluxo da
injeção
de
líquidos:
2.5 lh-1 através de bomba de pistões, taxa de
alimentação da mistura de farinhas: 5 Kgh-1 e três
velocidades dos parafusos: 80, 100 e 120 rpm.
O material extrudado foi cortado em pedaços
regulares com 5g e termo-prensado em uma
prensa hidráulica manual (São Carlos, Brasil) a 5
ton de força de compressão por 30 s a 90ºC.
Caracterização dos bioplásticos
A espessura dos filmes foi medida em
micrômetro digital modelo Fowler IP 54 (Fowler,
Newon, EUA), com sensibilidade de ±0,001 mm,
em cinco pontos aleatórios para cada filme, a
partir do qual a média foi obtida.
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A solubilidade em água (SA) dos filmes foi
determinada e calculada através da seguinte
equação Gontard et al. (1992):

pode-se observar que o aumento deste teor não
contribui para a redução dessa medida.
Tab. 1. Propriedades físicas de bioplásticos plastificados com
glicerol.

SA = (Filme (g) / Filme seco (g)) x 100

Tratamentos

A transmitância de luz dos filmes foi
determinada
com
a
ajuda
de
um
espectrofotômetro Femto modelo 330 Plus (Femto
Ind. Com. Instrumentos Ltda, São Paulo, Brasil).
Os filmes foram cortados em retângulos (6 x 35
mm) e aderidos à parede interna da cubeta do
espectrofotômetro. A introdução da cubeta vazia
(ar) foi considerada a referência (100%). Nessas
condições, empregou-se um comprimento de onda
de 500 nm para cada filme. A média foi calculada
através de três repetições.
A determinação do ângulo de contato foi
realizada a temperatura ambiente em um
analisador de ângulo de contato KSV Instruments
modelo CAM 101 (Helsink, Findândia)(SILVA et
al., 2007).

Solubilidade

Transmitância

Ângulo de

(FCA/ Gli/ rpm)

(%)

de luz (%)

contato (°)

A: 7/30/100 rpm

62,4 ± 1,1bcd

15,9 ± 0,4b,c

69,4 ± 1,22d

d

B: 3/31/ 80 rpm

78,6 ± 4,9

C: 11/31/120 rpm

58,1 ± 0,8abc
abc

D: 3/35/80 rpm

59,9± 1,2

E: 11/35/ 120 rpm

56,9 ± 0,4abc

F: 7/36/ 100 rpm

48,5 ± 16,5

a

d

36,7 ± 1,26a

13,9 ± 1,2b

50,7 ± 2,87b

21,1 ± 0,9
15,0 ± 1,4

b,c

52,3 ± 2,26b

11,6 ± 2,7b

50,1 ± 2,39b

1,7 ± 0,1ª

59,7 ± 2,01c

Conclusões
A atuação do glicerol como plastificante é
amplamente reconhecida na literatura, no presente
trabalho não foram observadas modificações
significativas das propriedades avaliadas que
comprometam sua atuação como material
polimérico com potencial para a indústria de
embalagens.
A transmitância de luz é um parâmetro que
indica o grau de opacidade da amostra sendo essa
altamente relacionada ao aumento do teor de
glicerol dos bioplásticos. No entanto, a menos que
um alto grau de transparência seja requerido para
algum destino específico, este não se classifica
como um fator limitante de qualidade dos
materiais. Esses resultados devem ser avaliados
em conjunto com a caracterização mecânica e
assim possibilitar futuras formas de aplicação.

Resultados e discussão
Os valores de espessura variaram de 0,22 a
0,36 mm independentemente do teor de glicerol
adicionado. Na Tabela 1 seguem os valores para
as respostas de propriedades físicas dos
bioplásticos.
A solubilidade foi alterada drasticamente entre
os tratamentos B e F. Todos os outros não
apresentaram diferença estatística.
A solubilidade foi ligeiramente menor quando
o teor de glicerol atingiu seu valor máximo (trat.
F) o aumento da velocidade de parafuso e a adição
de altos teores de FCA apresentam maior
solubilidade, principalmente em função do
trabalho mecânico gerado no polímero processado
e as características hidrofílicas do FCA
respectivamente.
A transmitância de luz teve um efeito negativo
com aumento do glicerol. Teores mais elevados
de FCA também contribuíram para redução da
transmitância, porém nesses tratamentos em
menor intensidade.
A molhabilidade avaliada pelo ângulo de
contato não foi diretamente influenciada pelo teor
de glicerol dos tratamentos. O menor valor foi
referente ao tratamento B (3/31/80 rpm) enquanto
o maior referente ao A (7/30/100 rpm). Como os
ângulos dos tratamentos com velocidades do
parafuso de 100 rpm foram ligeiramente
superiores, independentemente do teor de glicerol,
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Resumo
Nanoemulsão consiste em uma dispersão muito fina, composta por uma fase de óleo e uma fase aquosa. A
atividade antimicrobiana de certos compostos naturais, principalmente de óleos essenciais (OEs) extraídos de
vegetais, foi comprovada há décadas. O objetivo do presente trabalho é estudar o efeito da adição de
nanoemulsões óleos vegetais em filmes de pectina a fim de melhorar as propriedades bactericidas ou
bacteriostáticas dos nanocompósitos.
Palavras-chave: canela, nanoemulsão, pectina.

Publicações relacionadas

Marcia R. de Moura, et al., apresentou na 36º Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2013,
Águas de Lindóia/SP.
O objetivo do presente trabalho é a preparação
de nanoemulsões e otimização da síntese.

Introdução
Óleos essenciais são compostos que estão
sendo exploradas nas mais diversas áreas do
conhecimento. Na área de alimentos os estudos se
concentram na utilização desse material visando
explorar seu potencial bioativo (SILVA et al.,
2009).
Embalagens ativas é um conceito inovador de
embalagens (MOURA et al., 2012). 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
recentemente, está se beneficiando muito, com a
utilização
de
materiais
nanotecnológicos,
incluindo
nanoemulsões
e
nanopartículas
(CHIESA et al., 2008). Grupos de pesquisa e
indústrias do ramo têm considerado a
possibilidade prática de aplicá-los direta ou
indiretamente em matrizes alimentares, com a
finalidade de substituir compostos sintéticos e
agrotóxicos com propriedades antimicrobianas há
muito utilizados. Outro interesse na utilização de
óleos essenciais no trabalho é devido ao aroma,
pois já é conhecido que certos aromas estimulam
a atividade cerebral (MANSO et al., 2013).

Materiais e métodos
Para avaliar as melhores condições de síntese
das nanoemulsões, foram realizadas medidas de
tamanho médio nas suspensões. As nanoemulsões
foram produzidas com óleo essencial de canela,
pela agitação das soluções sob diferentes tempovelocidade de rotação em um homogeneizador
Ultra-Turrax (Marconi).
As suspensões obtidas foram avaliadas
visualmente: presença de sedimentados ou não,
opalescência e homogenia da solução e separação
ou não de fase após período de repouso. Com a
otimização desses fatores foi escolhida a melhor
nanoemulsão para se trabalhar. Inicialmente, foi
estudada a influência da velocidade de agitação e
o tempo de formação sobre o tamanho médio das
gotículas formadas na emulsão de óleos essencial
em água. As velocidades de agitação testadas
foram de 7000, 12000 e 16000 rpm, em tempos
variados. Inserção da nanoemulsão em filme de
pectina, para visualização em microscopia
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eletrônica de varredura (MEV) da homogeneidade
de distribuição.

maneira uniforme na matriz de pectina. Essa
dispersão uniforme contribui de maneira
satisfatória para aumentar a biatividade dos
filmes. Esses testes foram realizados somente com
as nanoemulsões contendo nanogotículas de
aproximadamente 140 nm.

Resultados e discussão
Na Fig. 1 é possível observar uma foto das
nanoemulsões sintetizadas. Após a síntese a
suspensão fica opalescente, um indício da
formação de nanoestruturas.

Fig 2: Micrografia dos filmes contendo pectina e
nanoemulsão.

Fig 1: Água pura (esquerda) e nanoemulsão em água
(direita).

Esse resultado contribuiu para a expansão
dessa linha de pesquisa e elaboração de projetos
futuros, pois se mostrou satisfatório para a
formação de um novo nanocompósito.

As suspensões obtidas não apresentaram
visualmente presença de sedimentados. De acordo
com os resultados obtidos, foi possível observar
que as nanoemulsões apresentaram um
decréscimo no tamanho das partículas com o
aumento na velocidade de agitação durante a
síntese. Nas nanoemulsões sintetizadas com
velocidade de agitação de 7000 rpm o tamanho
médio foi de cerca de 292 ± 9 nm.
Com o aumento no tempo de síntese o
tamanho apresentou um decréscimo com valores
de 250 ± 11 nm e 140 ± 12 nm. Essa característica
foi observada também nas nanoemulsões
sintetizadas com velocidade de agitação de 12000
e 16000 rpm. Uma diferença é que com a
velocidade de agitação de 16000 rpm o tamanho
médio das nanoemulsões foi de aproximadamente
31 nm com tempo de síntese maior.
Outra característica interessante é que em um
período de 30 dias as nanoemulsões não
apresentaram separação de fase após período de
repouso. Os tamanhos médios e as características
visuais foram aproximadamente iguais aos obtidos
após a síntese.
Em relação a melhor condição de síntese,
todas as nanoemulsões sintetizadas apresentaram
boa estabilidade. Já em relação a aplicabilidade
nos filmes,
isso fica para as próximas etapas.
Na Fig 2 é possível observar micrografias de
MEV da nanoemulsão dispersa na matriz dos
filmes de pectina. Essas análises de microscopia
dos nanocompósitos mostraram que as
nanogotículas do óleo essencial dispersam de

Conclusões
As suspensões obtidas apresentaram tamanho
nanométrico. Mostraram-se estáveis, devido a não
sedimentação quando deixadas em repouso, por
um período de 30 dias. Esses fatores são
favoráveis à continuação da pesquisa na aplicação
de nanoemulsões de óleos essenciais em
embalagens ativas.
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Resumo
Nanopartículas de dióxido de titânio foram incorporadas em matriz de hidroxipropil metilcelulose (HPMC).
O objetivo do trabalho foi analisar as melhores condições de síntese com base em análises subjetivas dos
filmes formados. Além de explorar a propriedade de melhoria mecânica somada ao nanocompósito final,
devido a incorporação dessas nanoestruturas.
Palavras-chave: nanopartículas, embalagem
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Introdução

Materiais e métodos
As NPs de dióxido de titânio foram obtidas
comercialmente. Para avaliar as melhores
condições de síntese dos nanocompósitos
contendo NanoTi, foram realizadas avaliações
subjetivas dos filmes obtidos. Foi montado um
planejamento fatorial de 23. Os fatores e níveis se
encontram na Tabela 1, onde foram gerados 8
experimentos.
Nesse trabalho os nanocompósitos foram
obtidos por dispersão do polímero, na solução de
NanoTi em suspensão. Os filmes foram
classificados de acordo com um padrão em
excelente, bom ou deficiente.
As propriedades de tensão dos filmes foram
determinadas pelo teste de tração (ASTM D88297).

As nanopartículas (NPs) metálicas e óxidos
são os principais representantes do grupo dos
inorgânicos nanoestruturados. Fabricar novos
nanocompósitos para serem aplicados como
embalagens são os objetivos a serem alcançados
por vários grupos de pesquisas (Nguyen et al.,
2013).
Dentre esses estudos podem-se destacar as
embalagens ativas para alimentos, cuja utilização
proporciona maior resistência ao impacto,
eficiência contra micro-organismos contaminantes
e prolongamento no tempo de prateleira dos
mesmos (Emregul et al., 2013).
Estudos recentes mostraram que a formação de
nanocompósitos contendo NPs de prata e HPMC
apresentam
maior
resistência
e
efeito
bacteriostático (Moura et al., 2012).
Sendo assim, este trabalho teve como objetivo
preparar nanocompósitos contendo NPs de
dióxido de titânio (NanoTi) e HPMC com o
intuito de obter embalagens com características
visuais, comerciais e com propriedade mecânica
melhorada.
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Tab 1: Fatores e níveis utilizados no
planejamento fatorial.
Variáveis

Nível inferior (-)

Nível superior (+)

A

Concentração do

Concentração do

polímero 2% (m/v)

polímero 3% (m/v)

Concentração

Concentração

B

menor de NanoTi
C

*

concentração de NanoTi e menor temperatura de
secagem.
A determinação da tensão na ruptura, dos
filmes puros e nanocompósitos, foram realizadas
para todos os sistemas contendo menor e maior
concentração de NanoTi.
Os valores de tensão dos nanocompósitos estão
presentes na Figura1.

maior de NanoTi**

Temperatura

Temperatura

secagem = 25 ºC

secagem = 50 ºC

80
75

*concentração menor (0,001 g em 100 mL em água);
**concentração maior (0,002 g em 100 mL em água).

70

Tensão (MPa)

65

Resultados e discussão
Na avaliação subjetiva foram observadas as
seguintes características: continuidade (ausência
de rupturas e fraturas após a secagem),
homogeneidade
(ausência de partículas insolúveis visíveis a olho
nu,
zonas de opacidade ou de cores diferenciadas) e
manuseabilidade (possibilidade de manusear o
filme
sem riscos de ruptura).
Na Tab 2 é possível analisar cada fator
analisado e cada experimento com sua resposta.

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15

so m en te H PM C

H P M C + N a no Ti

H PM C + N a n o Ti

Au me n to n a c on ce ntr açã o

D i feren tes c on c entraçõ es d e N ano T i e m film es de H P MC

Fig 1: Tensão dos filmes de HPMC com diferentes
concentrações de nanopartículas. Os valores médios
são apresentados e as barras indicam os erros das
medidas.

Tab 2: Matriz planejamento e valores das respostas
para cada experimento realizado.
Experimentos

A

B

C

Continuidade

Homogeneidade

Manuseabilidade

1

+

+

+

●

■

■

2

-

+

+

■

■

■

3

+

-

+

■

■

●

4

-

-

+

●

●

■

5

+

+

-

●

■

●

6

-

+

-

●

●

■

7

+

-

-

♥

●

♥

8

-

-

-

♥

●

●

Como podemos observar, um aumento na
quantidade de NanoTi adicionadas na matriz de
HPMC, provoca um decréscimo nos valores de
tensão de ruptura. Ou seja, uma maior quantidade
de NanoTi faz com que a matriz fique mais rígida
e assim se rompe com maior facilidade. Isso
ocorre, pois, uma maior quantidade de
nanopartículas é mais difícil de dispersar de
maneira uniforme na matriz que quantidades
menores.

Conclusões
Os nanocompósitos contendo HPMC e menor
concentração de NanoTi apresentaram melhores
características.
Esse trabalho auxilia nos estudos que buscam a
melhoria na qualidade de vários tipos de
nanocompósitos, de interesse comercial, para
utilização como embalagens de alimentos.

♥  excelente;;  ●  boa;;  ■  deficiente
Como podem ser observados na Tab 2, os
filmes formados a partir dos experimentos 1, 2 e 3
foram os que apresentaram piores características,
sendo considerados deficientes.
No entanto, os filmes formados a partir dos
experimentos 7 e 8 foram os que apresentaram
melhores características, sendo considerados
bons.
Os
nanocompósitos
que
apresentaram
melhores condições foram os sintetizados com
maior
quantidade
de
polímero,
menor
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Resumo
Uma das propriedades de interesse em recobrimento comestível é a capacidade antifúngica, que é muito
significativa na área de pós-colheita. Quitosana e trimetilquitosana (TMQ) têm sido empregadas como
revestimentos comestíveis, mas suas propriedades antifúngicas ainda não estão totalmente esclarecidas.
Neste trabalho, formulações filmogênicas de TMQ se mostraram muito promissora em retardar o
crescimento do fungo Penicillium expansum, sendo cerca de 15% mais eficiente que a quitosana, por
exemplo.
Palavras-chave: recobrimento comestível, capacidade antifúngica, Penicillium Expansum
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efeitos que depreciam a qualidade da fruta ou da
hortaliça, como manchas que afetam o aspecto
visual, podridão que provocam alterações na
consistência e no sabor, que tornam os produtos
inviáveis para o consumo humano.
Devido a isto, várias formulações com
propriedades antifúngicas têm sido estudadas.
Dentre estas destacam-se a quitosana e seus
derivados que além de possuírem atividade
antifúngica são materiais com excelente capacidade
filmogênica.
Neste trabalho, o sal quaternário de quitosana,
TMQ, foi testado em diversas concentrações contra
o desenvolvimento do fungo P. expansum e seu
resultado comparado com a quitosana de partida.

Introdução
Os fungos estão freqüentemente envolvidos com
as podridões de frutos sendo o grupo de
microrganismos de maior atividade e responsável
por 80% a 90% do total de perdas causadas por
agentes microbianos. No Brasil se destacam os
fungos do gênero Penicillium e Alternaria
alternata, que são patógenos que iniciam a infecção
em maçãs principalmente no período pós-colheita.
A Alternaria sp. está associada à podridão negra
(VALDEBENITO-SANHVEZA e CABTILLANO,
1987) e o P. expasum talvez seja o microorganismo
que cause maiores níveis de degradação
(PEPELJNJAK et al., 2002), gerando em sua
atividade, a micotoxina patulina que mesmo em
pequenos
proporções
introduz
alterações
significativas no sabor. Esses fungos são
considerados necrófagos e parasitários, ou seja, a
infestação ocorre facilmente e se propaga através de
lesões e ferimentos nos tecidos biológicos
(CAPPELLINI et al., 1987). A intensidade da
atividade fúngica está associada ao tipo de fruto,
mas principalmente à presença de alterações na
cutícula (OLIVEIRA et al., 2006), o que se
depreende que frutos fatiados são altamente
susceptíveis à contaminação.
A colonização por fungos pode produzir diversos

Materiais e métodos
Quitosana comercial de média massa molar foi
adquirida da Aldrich Comp. e o seu derivado o seu
derivado preparado por metilação extensiva
(BRITTO e ASSIS, 2007).
O meio de cultura, BDA, foi preparado a partir
de 40g de batata descascada, 4g de dextrose, 4g de
ágar e 200 mL de água destilada. Após a mistura
destes ingredientes em liquidificador e peneiramento
para remoção de partículas grandes, o BDA foi
esterilizados em autoclave por 20 min a 121˚C. Em
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seguida, o BDA foi colocado em placas de Petri
previamente esterilizada, numa quantia suficiente
para cobrir o fundo.
Foram preparadas soluções de quitosana e TMQ
com concentrações de 0,1g/L a 10g/L. Solução de
ácido acético 1% foi utilizada para dissolver
quitosana e TMQ. Água destilada também foi
utilizada para preparar solução de TMQ. Em placas
de Petri contendo o BDA foram feitos três pequenos
orifícios em cada um, todos com aproximadamente
o mesmo tamanho e depositado cerda de 20µL da
solução de esporos em cada um. Após recobriu-se
cada uma das placas com as soluções de quitosana e
TMQ de diferentes concentrações. Amostras
controle foram recobertas com solução de ácido
acético 1% e água destilada.
A solução de esporos do fungo P. expansum,
previamente isolados de uma maça contaminada foi
preparada em solução esterilizada de Tween 80
(0,1% v/v) e quantificado por contagem em câmara
de Neubauer. O valor médio encontrado foi de
3,9x107 esporos/mL.

TMQ Ac 10 g/L
TMQ Ac 5 g/L
TMQ Ac 1 g/L
TMQ Ac 0,1 g/L
Controle Ácido

Área de crescimento (%)

15

10

5

0
1

2

3

4

5

Tempo (Dias)

Fig. 2. Área ocupada pelo desenvolvimento do fungo P.
espansum em função do tempo na presença de TMQ em
meio ácido.

Para o derivado TMQ dissolvido em água, o
efeito fungistático foi bem superior àquela
observada para a quitosana e para a TMQ em meio
ácido, principalmente para as concentrações de 10,0
e 5,0 g/L (Fig. 3). No entanto, para concentrações
menores (1,0 e 0,1 g/L) fugistático não foi
expressivo.

Resultados e discussão

20

A quitosana, nas concentrações de 10,0 a 0,1
g/L, não apresentou efeito fungistático ou fungicida
no desenvolvimento dos esporos do fungo P.
expansum (Fig. 1). Para este intervalo de
concentração não é observado nenhuma diferença
significativa em relação ao controle (ácido acético
1%).

TMQ Agua 10 g/L
TMQ Agua 5 g/L
TMQ Agua 1 g/L
TMQ Agua 0,1 g/L
Controle Água
Controle Ácido

Área de crescimento (%)

15

10

5

20

Qui 10 g/L
Qui 5 g/L
Qui 1 g/L
Qui 0,1 g/L
Controle Ácido

Área de crescimento (%)

15

0
1

2

3

4

5

6

Tempo (Dias)

Fig. 3. Área ocupada pelo desenvolvimento do fungo P.
espansum em função do tempo na presença de TMQ em
água.

10

O aspecto típico do desenvolvimento do P.
espansum sobre o meio de cultura é mostrado na
Fig. 4. Nota-se claramente que o fungo cresce
radialmente conforme o decorrer do tempo.

5

0
1

2

3

4

5

Tempo (Dias)

Fig. 1. Área ocupada pelo desenvolvimento do fungo P.
espansum em função do tempo na presença de quitosana.

O derivado TMQ em meio ácido (ácido acético
1%) apresentou efeito fungistático ligeiramente
superior ao da quitosana no desenvolvimento dos
esporos do fungo P. expansum (Fig. 2). Nota-se
uma diferença significativa principalmente para as
concentrações de 10,0 e 5,0 g/L.
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Fig. 4. Aspecto típico do desenvolvimento do P.
espansum sobre o meio de cultura para a concentração de
1,0 g/L de TMQ em meio aquoso.

Conclusões
Foram obtidos resultados satisfatórios no ensaio
in vitro pois pode-se observar que a inibição dos
fungos
foi
proporcional
à
concentração,
principalmente para a TMQ em água. Quanto maior
a concentração maior foi o efeito inibidor. Já em
concentrações menores os fungos se espalharam
mais pela placa. De acordo com os estudos a TMQ,
tanto em meio ácido quanto em meio aquoso,
apresenta maior efetividade na inibição do
crescimento do P. expansum do que a quitosana.
Porém a TMQ em água é a que apresentou melhores
resultados, pois obteve-se menores áreas de
crescimento dos fungos ao longo dos dias
observados principalmente para concentrações
maiores.
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Resumo
Polpa de bananas sobremaduras e impróprias ao consumo foram utilizadas como matéria-prima para a
elaboração de formulações para o processamento de filmes biodegradáveis. Os filmes foram obtidos fazendo
uso de uma máquina semi-industrial de laminação plástica da Mathis no modo batelada. Pequenas adições de
glicerol como plastificante e de pectina como aglutinante foram avaliadas. A melhor combinação entre
módulo de elasticidade e máxima elongação foi a composição com 4,5% purê obtido (g purê seco/100 g de
solução filmogênica), 5% glicerol (g glicerol/100 g de purê seco) e 0,5% pectina (g pectina/100 g de solução
filmogênica).
Palavras-chave: Filmes biopoliméricos, purê de frutas, máquina de processamento Mathis
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(composta de pectinas, hemicelulose, celulose e
amido) é homogeneizada por meio de atividade
mecânica (maceração) em meio aquoso. Após a
separação da fração não homogeneizável
plastificantes ou aglutinantes são adicionados. Os
filmes a partir desse material podem ser
processados por casting ou por extrusão.
Processar filmes com características mecânicas
razoáveis a partir de resíduos de frutas abre
grandes perspectivas para a indústria de plásticos
e, em particular, para o agronegócio brasileiro.
Um dos produtos locais fartamente disponíveis
para este fim é a banana. O Brasil é o segundo
maior produtor mundial de banana com uma
produção anual de 6,7 milhões de toneladas, só
perdendo para a Índia e segundo o SEBRAE
(2008), as perdas da colheita à comercialização
giram em torno de 50% do total de volume
produzido. Parte dessa perda, fração não
apropriada à comercialização e ao consumo, são

Introdução
Uma possibilidade em avaliação para produção
de filmes de origem biopolimérica recente é a
produção de membranas a partir de polpa de
frutas
(purê),
como
uma
alternativa
potencialmente viável para a confecção de filmes
com boas propriedades mecânicas e de barreira a
gases (Rojas-Grau et al., 2006). Os filmes de purê
de frutas tiveram seu inicio de desenvolvimento
em 1996 através do processamento de membranas
elaborados a partir da polpa de maçãs (McHugh,
et al., 1996), sendo sugeridas para aplicações
como embalagens ou em substituição aos
revestimentos comestíveis normalmente obtidos
por imersão. Além da maçã, estamos avaliando na
Embrapa uma série de frutas como pêssego,
manga, tomate, goiaba e acerola. A produção de
filmes de purê parte de uma sequência simples:
após a remoção das sementes e da casca, a polpa
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frutos em adiantado estado de maturação,
descartados e, poderiam perfeitamente ser
aproveitados como matéria-prima para a
elaboração de polpas. Assim, no presente trabalho
avaliamos a polpa de banana maduras e
inapropriadas para o consumo como matériaprima. Os filmes foram processados fazendo uso
de uma máquina de laminação para a produção
em modo batelada do tipo Mathis.

Os parâmetros analisados foram resistência à
tração  (σmax,  MPa),  o  alongamento  percentual  na  
ruptura (max, %) e o módulo de elasticidade
calculado como a inclinação da porção linear da
curva tensão-deformação   (E   =   σ/ε,   MPa).   As  
espessuras dos filmes foram medidas por
micrômetro digital, tomando a média de três
valores medidos aleatoriamente em cada amostra.

Resultados e discussão

Materiais e métodos

As análises mecânicas indicaram que pequenas
adições de glicerol geram diferenças significativas
no comportamento mecânico. Temos como
exemplo algumas curvas típicas de tensão x
deformação dos filmes processados e o efeito das
variações nos teores de plastificante e da adição
de pectina, Fig. 1.

O purê de banana foi preparado seguindo o
processo descrito por Ditchfield e Tadini (2005),
com algumas modificações. Foram utilizadas
bananas  da  variedade  “nanica”  (Musa cavendishii
Lamb.), sobremaduras e em estágio inadequado
para o consumo. Essa polpa foi homogeneizada
em água destilada por 3 min e acidificada pela
adição de solução combinada de ácido cítrico e
ascórbico. A mistura foi então centrifugada e o
sobrenadante descartado.
As formulações filmogênicas foram preparadas
com 3; 4,5 e 6% de purê em duas diferentes
quantidades de glicerol, para as concentrações de
purê: 5 e 10g glicerol/100g de purê seco.
Tendo por base a melhor formulação de cada
teor de purê, avaliaram-se então diferentes
quantidades de pectina (CP Kelco, Limeira, SP),
variando de 0,25 a 0,75 g de pectina/100 g de
solução. No total quatorze formulações foram
preparadas, cujas concentrações apresentam as
proporções dispostas na Tabela 1. Os ensaios
mecânicos foram realizados por tração uniaxial
até a ruptura empregando um texturômetro
TA.XT Plus
Tab 1. Avaliação das formulações filmogênicas a base de
purê com adições de glicerol e pectina.
Glicerol (%)**
Pectina (%)*
Amostra Purê (%)*
3
0
0
A
3
5
0
B
3
10
0
C
3
0
0,5
D
3
0
0,75
E
4,5
0
0
F
4,5
5
0
G
4,5
10
0
H
4,5
5
0,5
I
6
0
0
J
6
5
0
K
6
10
0
L
6
10
0,25
M

Fig 1. Curvas tensão X deformação ilustrativas para filmes
processados com 3,0% de purê e 0,5% pectina (w/w). Em (A)
o efeito da adição de glicerol como plastificante e em (B) o
comportamento de filme com 4,5 % de purê e o efeito da
variação da adição apenas de pectina. Identificação das
amostras conforme Tab 1.

Os valores numéricos obtidos para os
parâmetros mecânicos estão dispostos na Tab2
para o efeito da concentração de purê e da adição
de plastificante e na Tab 3 para diversas adições

6
10
0,5
N
* (g/100 g de solução), ** (g/100 g de purê seco)
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Tab 3. Efeito da adição de pectina.

de pectina. De uma maneira geral, temos que
independentemente da concentração de purê, a
adição de glicerol eleva em um fator de 2 a 2,5
vezes o elongamento (max). A tensão máxima,
como esperado, foi reduzida em todas as amostras
em função do aumento da plasticidade pela adição
de glicerol e, por conseguinte, gerou uma redução
no módulo de elasticidade.
A presença de pectina pode contrabalancear
certas características negativas decorrentes da
adição de glicerol. Esse efeito é melhor observado
nos parâmetros E e max quando comparados aos
filmes processados com adições de glicerol (Tab
2). Para a amostra com maior concentração de
purê avaliada (6%) e com adição de glicerol em
10%, os efeitos benéficos da pectina tornam-se
mais evidentes (amostras L, M e N, contendo 0,
0,25 e 0,5 % de pectina, respectivamente).

Espessura
(mm)

max

max

A

0,13 ± 0,00a

2,7 ± 0,9a

13 ± 4a

37 ± 6a

27
2bc

±

5 ± 1b

(MPa)

B

0,15
0,02ab

±

1,3
0,2bc

±

C

0,15
0,02abc

±

1,3 ± 0,4b

31 ± 3b

4 ± 2b

3,9 ± 0,6d

10 ± 2a

70 ± 5c

F

0,16 ± 0,01bcd

G

0,15
0,01bc

±

3,2
0,5ad

±

23
3cde

±

21 ± 3d

H

0,17
0,01cd

±

3,1
0,6ad

±

19 ± 2e

27 ± 4ad

6,9 ± 0,6e

13 ± 1a

120 ± 17e

J

0,18 ± 0,01d

K

0,16
±
0,01bcd

5,0 ± 0,5f

24
2cd

±

34 ± 2a

L

0,18
0,02d

2,4
0,6ac

19
4de

±

19 ± 4d

a-f

±

±

max

D

0,13
0,00a

±

2,7
0,8ab

E

0,14
0,01ab

±

I

0,15
0,01b

M
N

max

(MPa)

E (MPa)

(%)
±

13 ± 4a

37 ± 5a

4,3 ± 0,7b

16
4ab

±

53 ± 3b

±

3,2 ± 0,5a

24 ± 3c

21 ± 3d

0,18
0,02d

±

2,0
0,2cd

±

24 ± 3c

13 ± 2c

0,18
0,02d

±

2,4
0,6ad

±

19
4bc

19 ± 4d

±

Estatisticamente significativas a p< 0,05
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Para estas, quando 0,25% de pectina é
adicionada a resistência à tração elava em um
fator de 3 (max = 2,0 ± 0,2 MPa) e a elongação
em mais de 70 % (max = 24 ± 3 %). Para filmes
com menor concentração de purê (3%), amostras
A – E, uma adição maior de pectina faz necessária
para obter melhores propriedades (amostras A, D
e E, contendo 0, 0.5 e 0.75 % de pectina,
respectivamente). Nestes 0,75% pectina gera um
aumento da max de 2,7 ± 0,8 MPa para 4,3 ± 0,7
MPa, e para E temos a variação de 37 ± 5 para 53
± 3 MPa.

SEBRAE - “Banana:  Estudos  de  Mercado”.  In:  
Série Mercado: Relatório SEBRAE/ESPM,
Brasília, 87p., 2008.
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Resumo
Filmes foram processados por casting a partir de polpa de bananas sobremaduras e impróprias ao consumo.
Pequenas adições de glicerol como plastificante e de pectina como aglutinante foram realizadas. O glicerol já
tem sido reportado como necessário para conferir plasticidade aos filmes e a pectina promove um melhor
entrecuzamento entre as cadeias poliméricas. Observou-se que a adição de 0,5% de pectina proporcionou
uma maior estabilidade da coloração dos filmes.
Palavras-chave: Polpa de banana, purê de frutas, filmes comestíveis, colorimetria.
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Uma possibilidade viável de confecção de
filmes de matérias orgânicas renováveis é a
produção de filmes a partir de polpa de frutas
(purê).
Além das vantagens funcionais dos filmes de
purês, existem atributos sensoriais provenientes
do fruto (cor, sabor e aroma), que podem ser
preservados e que representam, em certas
aplicações, um atrativo adicional se comparado
aos demais filmes inodoros e incolores. Além
disso, 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.
A unidade da Embrapa Instrumentação vem
avaliando a produção de filmes de diversas
polpas e neste trabalho caracterizamos o efeito
de pequenas adições de pectina na manutenção
da coloração de filmes processados a partir de
purê de banana.

Introdução
A demanda por materiais plásticos produzidos
a partir de fontes renováveis tem experimentado
um crescimento contínuo tanto em função de
interesses econômicos quanto por razões
ambientais. Apesar de ainda apresentar custos de
produção superiores aos polímeros convencionais,
estes  materiais  designados  como  “biodegradáveis”  
ou   “verdes”,      têm   sido   objeto de extensas
pesquisas e avaliações. O mercado mundial para
polímeros   “biodegradáveis”   que   era   em   torno   de  
14000 toneladas em 1996, cresceu em valores
absolutos para 28000 toneladas em 2000
atingindo
94800
toneladas
em
2005
[PLATT,2006]. Segundo dados mais recentes
fornecidos pela European Bioplastics, o
crescimento é exponencial e extremamente
otimista, principalmente para os próximos anos,
estimando uma produção mundial em torno de 1
milhão de toneladas para 2013, podendo chegar a
2 milhões em 2020 [VIALLI,2009].
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é um aspecto importante e facilmente
acompanhado por colorimetria instrumental.
Dos parâmetros da escala Hunter, temos que a
variação total de cor (E) ao longo do tempo,
medido nos filmes com e sem pectina, é muito
similar nos primeiros dias após o processamento
vindo a estabilizar-se após 6 dias com alterações
em todas as dimensões medidas (L*, a* e b*). As
medidas indicam que após as alterações iniciais, a
presença de pectina em 0,5% no filme reduz em
torno de 10% as alterações globais de cores (Fig
1), mantendo os filmes por um período maior com
aparência mais próxima a inicial. De um modo
geral, independente da formulação, os filmes se
tornam mais escuros, com tons tirantes ao amarelo
mais intenso ou vermelho logo nos três primeiros
dias após o processamento. Estas mudanças são
decorrentes principalmente de reações químicas
como a de Maillard, considerando que houve um
processo de inativação prévia das enzimas no
processamento da polpa. A reação de Maillard é
uma reação entre um aminoácido ou proteína e
um carboidrato reduzido (o grupo carbonila (=O)
do carboidrato interage com o grupo amino (NH2) do aminoácido), gerando melanoidinas que
conferem
escurecimento
superficial
[IMASATO,1979].

Materiais e métodos
O purê de banana foi preparado seguindo o
processo previamente adotado [MARTELLI et al.,
2013]. Foram utilizadas 750g de banana da
variedade   “nanica”   (Musa cavendishii Lamb.),
sobremaduras e em estágio inadequado para o
consumo. Essa polpa foi mecanicamente
homogeneizada em 250g de água destilada por 3
in e acidificada pela adição de solução combinada
de ácido cítrico e ascórbico, ambos a 0,2 % (w/w).
A mistura foi então centrifugada e o
sobrenadante descartado. As formulações
filmogênicas foram preparadas com 3; 4,5 e 6%
de purê (g de matéria seca por 100 g de solução
total) nas quais foram avaliadas o efeito de
adições de glicerol (Synth, Diadema, SP) como
plastificante e de pectina (CP Kelco, Limeira, SP)
como aglutinante nas propriedades finais dos
filmes produzidos por casting a 40oC.
Por se tratar de polpa amarelada clara e
haver a possibilidade de ações enzimáticas
gerando um escurecimento superficial, as
alterações de coloração nos filmes foram
acompanhadas
através
de
medidas
de
colorimetria. Foi empregada a escala de cor
“Hunter”.   Os   parâmetros   foram   registrados   em  
colorímetro Chroma Meter CR – 400 (Konica
Minolta Sensing Inc, Sakai, Japan), tendo como
referência os valores medidos imediatamente após
o processamento. As medidas foram realizadas
nos dias 1, 3, 6, 10, 174 32, 40, 48, 54 e 57 após o
processamento, para amostras sem e com pectina.
Para a análise considerou-se a variação total de
cor
estimada
de
acordo
com
[HUNTERLAB,1996]:
E = [(L*- Lo*)2 + (a* - ao*)2 + (b* - bo*)2]1/2
Sendo L*, a* e b*, os parâmetros de cor das
amostras e Lo, ao e bo os respectivos valores do
padrão. Três ou mais replicatas de cada filme
foram avaliadas.

Fig 1. Variação total da cor (E) em função do
tempo (dias) de permanência dos filmes a
temperatura ambiente. Por essa figura, vê-se a
tendência de estabilização dos valores a partir do
6° dia, com alterações menores para os filmes
com adição de 0,5% de pectina em massa.

Resultados e discussão
Estudos têm indicado que a aparência de
filmes e embalagens para usos alimentares
desempenha importante papel na aceitabilidade do
consumidor
[HUNTERLABetal.,1996]. Nos
filmes processados por purês há a tendência
natural da manutenção da coloração da polpa sem
a necessidade da adição de corantes. A avaliação
da manutenção ou alteração da coloração original

O efeito da pectina sobre a coloração pode ser
entendido por sua estrutura, ou seja, a pectina tem
ação diferente dos polióis, por ser um
polissacarídeo linear complexo, altamente polar e
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rico em ácido galacturônico com capacidade de
gelificação na presença de açucares. Em meio
celulósico a pectina pode formar ligações
intermoleculares
entre
as
regiões
homogalacturônicas e as microfibrilas celulósicas
conferindo firmeza e resistência mecânica na
matriz, contrabalanceando certas características
negativas decorrentes da adição de glicerol.

Conclusões
A presença de pectina não apenas atua como
aglutinante e plastificante na confecção de filmes
de purê de frutas, mas também assegura uma
malhor estabilidade na manutenção da coloração
inicial da polpa.
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Resumo
Com o objetivo de avaliar os principais pontos de contaminação em estabelecimento de venda de
hortifrutículos, foram coletas amostras que permitiram a identificação 46 tipos de bactérias em diversos
pontos de estabelecimento comercial de varejo. A gôndola de hortaliças e o prato da balança foram os locais
de maior incidência microbiana. A maioria dos micro-organismos é do tipo gram-positivo. Das bactérias do
tipo gram-negativas isoladas 13 apresentavam média ou alta motabilidade. Por meio de análise por técnica de
PCR identificaram-se duas espécies dominantes, os gêneros Escherichia sp e Enterobacter sp.
Palavras-chave: Pos-colheita, contaminação, antimicrobianos, E. coli. Enterobacter SP.
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de boas práticas que possam preservar a qualidade
dos produtos.
Em condições normais, a maioria da
microbiota presente em frutas e hortaliças tem
origem no campo (JAY,2005), embora,
acondicionamentos inadequados têm sido também
responsáveis pela proliferação das contaminações
que
ocorrem na
condição
pós-colheita
(TERREZZAN et al., 2006). Segundo SOMMER
(1982), os patógenos, principalmente os
quiescentes, são os que geram as maiores perdas,
além de serem os responsáveis por boa parte de
infecções diagnosticadas em humanos.
Assim levando-se em consideração as
condições usuais de estocagem e a manipulação,
buscou-se nesse trabalho identificar as principais
bactérias incidentes nos pontos de conservação e
comercialização de supermercados e similares.
Espera-se que com levantamentos dessa
origem. Agentes antimicrobianos específicos à
base de nanopartículas possam ser desenvolvidos

Introdução
Uma grande quantidade das perdas que
ocorrem no setor de hortifrutícolas deve-se às más
praticas de conservação e a incidência de
contaminações que reduzem a qualidade de
consumo desses produtos. O manejo inadequado,
associado a condições precárias de sanitização,
armazenamento e comercialização podem levar a
contaminações generalizadas que resultam em
riscos à saúde humana e perdas de caráter
econômico. Também não é raro o uso de
procedimentos condenáveis como a irrigação de
áreas de cultivo com água de rios poluídos ou por
efluentes de esgotos (BALBANI; BUTUGAN
2001). Ou seja, apesar da rápida expansão do
setor hortifrutícola brasileiro, alguns segmentos
da cadeia ainda continuam frágeis e pautados pelo
uso de tecnologias não apropriadas e/ou ausentes
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e aplicados nestes pontos com maior eficiência.
Neste sentido os resultados deste trabalho veem
contribuir com dados, como identificação e
incidência, informações estas fundamentais no
desenvolvimento de antimicrobianos em curso na
Unidade da Embrapa Instrumentação.

Resultados e discussão
Um total de 46 colônias foram identificadas,
indicando que micro-organismos distintos
encontram-se presentes simultaneamente nos
diversos locais avaliados. Ao serem cultivadas
apresentam a formação de culturas mistas fazendo
necessária a separação individual das colônias.
Com respeito ao local de coleta, as bancadas
(gôndolas) nas quais ficaram dispostas os
produtos para a compra foram os locais nos quais
a presença de um maior número de bactérias
distintas foram colhidas. Comparativamente, na
bancada de repolhos foi identificado o maior
número de contaminações (9 organismos
distintos) e no interior da geladeira o menor
número (1 micro-organismo). A distribuição da
quantidade de colônias distintas em cada um dos
pontos avaliados está disposta na Tab. 1.
Praticamente não foi observada variação
estatística significativa entre as três amostras
coletadas e cultivadas em cada ponto examinado.
Pela análise de coloração de Gram identificouse que destas, 24 bactérias eram Gram-positivas
(15 cocos e 9 bacilos) e 16 Gram-negativas
(bacilos), não sendo observado nenhum
organismo no formato espiral (espirila). Durante a
análise
6
amostras
mostraram-se
com
contaminações múltiplas inviabilizando a
diferenciação das estruturas de parede celular pelo
método de coloração.

Materiais e métodos
A coleta de material foi realizada em diferentes
pontos de um típico estabelecimento que
comercializa hortifrutícolas na cidade de São
Carlos, SP. Contaminantes foram recolhidos do
interior de geladeiras e frezeers, sobre a superfície
de pratos de balanças, gôndolas de hortaliças
(alface, repolho e vargem) e diretamente da casca
de frutos tomados aleatoriamente (maçãs, peras,
goiabas e mamões).
As amostras microbianas foram colhidas com
auxilio   de   “swabs”   esterilizados,   devidamente  
identificados e cultivadas em meio Luria-Bertani
(LB) líquido a 37 oC por 24 h. As coletas foram
realizadas em triplicata e a inoculação se deu por
esgotamento em placas de Petri (Agar) por mais
24 h também a 37 oC.
A primeira identificação dos organismos foi
conduzida pelo teste de Coloração Diferencial de
Gram em amostras preparadas sobre lâminas para
microscopia. Empregaram-se corantes cristal
violeta, corante mordente lugol e corante fucsina.
Após os procedimentos de fixação e secagem as
lâminas foram observadas em microscópio ótico.
Em frutos e hortaliças as bactérias do tipo
gram-negativa   com   “alta”   ou   “média   motilidade”  
são consideradas mais patogênicas (BALBANI;
BUTUGAN 2001). Assim, verificou-se esta
característica nas culturas isoladas de microorganismos gram-negativos por crescimento em
meio semi-sólido LB e observação microscópica.
Dois procedimentos foram adotados para a
confirmação da motilidade: i) por espalhamento,
na qual as bactérias são incubadas em orifício em
meio de cultura LB em um tubo inclinado, e ii)
por análise microscópica realizada após a
incubação, na qual a motilidade é registrada
quando várias células individuais movem-se em
várias direções.
A identificação bacteriana foi realizada em dez
isolados bacterianos por meio de amplificação de
DNA total utilizando primers universais 16S e
posterior sequenciamento da região amplificada.
A identificação final do micro-organismo teve por
base o banco da National Center for
Biotechnology Information.

Tab 1. Número de micro-organismos isolados nos pontos de
venda

Ponto
Isolamento

de Número
organismos
distintos
Balança
5
Bancada alface
7
Bancada repolho
9
Bancada vargem
7
Geladeira
1
Freezer
4
Superfície pêra
2
Superfície goiaba
4
Superfície
4
mamão
Superfície maçã
3

de

Das 16 espécies identificadas como gramnegativas
apenas
3
não
apresentaram
motibilidade. Todas as demais (13) apresentaram
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comportamento típico de média-alta motilidade,
indicando bactérias de alto potencial patógeno.
A análise por sequenciamento desses 13
micro-organismos com motibilidade permitiu a
identificação de duas espécies gram-negativas
dominantes, os gêneros Escherichia sp e
Enterobacter sp. Pode-se dizer que os gêneros
identificados foram Escherichia sp e Enterobacter
sp., com características diferentes entre si.

SOMMER, N.F.; Postharvest handling practices
and postharvest diseases of fruit. Plant Disease.
Saint Paul, v. 66. n.5 p. 357-364. 1982.

Conclusões
Os pontos de acondicionamento e vendas de
frutas e hortaliças no varejo, mesmo quando
submetidos a limpezas convencionais frequentes,
possibilitam e favorecem a ocorrência de uma
grande diversidade de bactérias.
Da análise realizada neste trabalho, constatouse que as gôndolas, assim como os pratos das
balanças são os locais onde se prolifera o maior
número de micro-organismos. Em particular,
foram possíveis isolar 46 tipos de bactérias sendo
destes 24 do tipo Gram-positivas (15 cocos e 9
bacilos) e 16 Gram-negativas (bacilos) e 6
indeterminadas. Embora ocorra um predomínio de
colônias do tipo gram-positivas, as bactérias
gram-negativas
com
motibilidade
são
consideradas patogenicamente mais agressivas e
foram identificadas como constituídas por duas
espécies dominantes, os gêneros Escherichia sp e
Enterobacter sp..
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Resumo
O presente estudo tem como objetivo avaliar o potencial antibacteriano da N,N,N-trimetilquitosana (TMQ) e
da Quitosana Comercial (QC) sobre cepas padrões gram-positivas e gram-negativas. Concentrações
Inibitórias Mínimas (CIM) e Concentrações Bactericidas Mínimas (CBM) foram determinadas a partir do
método  de  microdiluição  em  caldo  recomendado  pela  “Clinical and Laboratory Standards Institute”  (CLSI),  
de acordo com a norma M7-A6 (NCCLS, 2003). Os resultados demonstraram que ambas as substâncias
apresentam atividade antibacteriana. Entretanto, a TMQ apresentou maior atividade antibacteriana para as
seguintes cepas: Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Salmonella enterica.
Palavras-chave: Atividade antibacteriana; N,N,N-trimetilquitosana; quitosana comercial

prateleira e preservar a qualidade de alimentos
frescos.

Introdução
A necessidade do prolongamento da vida de
prateleira de produtos alimentícios tem estimulado
a procura por substâncias naturais que, quando
combinadas aos alimentos, diminuam suas taxas
de senescência e de atividade microbiana,
aumentando o período de conservação. Dentre os
produtos avaliados como conservantes naturais a
quitosana, um biopolímero derivado da quitina,
tem se mostrado eficaz na formação de coberturas
comestíveis, com resultados satisfatórios tanto em
atividade antimicrobiana como na manutenção
estrutural de alimentos. Quitina e quitosana são
copolímeros constituídos por unidades N-acetilD-glicosamina e D-glicosamina em proporções
variáveis, sendo que o primeiro tipo dessas
unidades predomina na quitina, enquanto na
quitosana há a predominância de unidades Dglicosamina. Estruturas básicas apresentadas na
Fig. 1.
Por ser um material de origem natural, a
quitosana tem sido aplicada como filmes de
revestimento comestíveis para prolongar a vida de

Fig 1. Estruturas da quitina e quitosana .

Além disso, frequentes são os esforços para o
desenvolvimento, por modificações químicas, de
derivados funcionais solúveis em um maior
intervalo de pH, principalmente, aqueles que
permitam uma maior solubilidade em água.
Derivados Hidrossolúveis de Quitosana
A insolubilidade em água, a viscosidade
elevada e a facilidade de coagulação com
proteínas em pH elevado, são características que
têm dificultado a manipulação da quitosana e sua
utilização em experimentos laboratoriais. O
aumento da solubilidade da quitosana pode ser
conseguido pela introdução permanente de cargas
positivas em sua cadeia polimérica resultando em
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um polieletrólito catiônico independente do pH do
meio aquoso. Este processo pode ser conduzido
pela quaternização dos átomos de nitrogênio
presentes nos grupos amino. Para efetuar esta
reação, é realizado um processo extensivo de
metilação, representado pela Fig. 2 por Britto e
Assis (2007). Dessa forma obtém-se a N,N,Ntrimetilquitosana, um derivado de quitosana com
G.D de aproximadamente 52,5% e que, segundo
avaliações
preliminares,
apresenta
alta
solubilidade, elevada capacidade de formação de
filmes e boa atividade antimicrobiana (BRITTO;
ASSIS, 2007).

29212), Listeria monocytogenes (ATCC 7644),
Staphylococcus
aureus
(ATCC
6538),
Escherichia coli (ATCC 25922), Proteus vulgaris
(ATCC 6380) e Salmonella entérica (ATCC
13076). A N,N,N-trimetilquitosana é um derivado
hidrossolúvel de quitosana trimetilada e apresenta
G.D de aproximadamente 52,5 %, segundo
características apresentadas por Britto e Assis
(2007) e Britto e Assis (BRITTO; ASSIS, 2007).
A Quitosana Comercial foi adquirida de SigmaAldrich Co. (St. Louis, MO, EUA) e apresenta
como características, médio peso molecular e G.D
de aproximadamente 78%.
Concentração Inibitória Mínima (CIM)
A determinação da CIM foi baseada no teste
de sensibilidade a agentes antimicrobianos,
recomendado   pela   “Clinical and Laboratory
Standards Institute”  (CLSI),  de  acordo  sua  norma  
M7-A6 (NCCLS, 2003). Placas de 96 poços
foram preparadas e incubadas a 37°C durante 24
horas. Os inóculos foram padronizados em
espectrofotômetro com valores de absorbância
entre 0.100 e 0.125, em comprimento de onda de
550nm. A TMQ foi diluída em água com
concentração de 2mg/mL. A QC foi diluída em
ácido acético 0,1% com concentração idêntica à
TMQ. A leitura dos resultados foi realizada
através da identificação visual dos poços com
crescimento bacteriano (presença de pellets),
sendo a CIM, a menor concentração a não
apresentar crescimento (ausência de pellets).
Concentração Bactericida Mínima (CBM)
A CBM foi determinada a partir do
plaqueamento das suspensões bacterianas
presentes nos poços em que a CIM foi
identificada. Foram retirados 100µL de cada poço
referente à CIM, 2x CIM e CIM/2, plaqueados e
incubados durante 24 horas a 37°C. Após a
incubação, as placas foram avaliadas de acordo
com a presença ou ausência de crescimento
bacteriano. No caso da presença de crescimento, a
respectiva suspensão plaqueada representa uma
concentração bacteriostática, enquanto que as
demais
concentrações,
na
ausência
do
crescimento,
foram
consideradas
como
concentrações bactericidas. A CBM representa a
menor concentração da substância em solução
que, após inoculação e plaqueamento, não
apresente crescimento bacteriano.

Fig. 2. Representação esquemática da reação de
quaternização dos grupos amino da quitosana gerando o
derivado hidrossolúvel N,N,N-trimetilquitosana.

Atividade Antimicrobiana da Quitosana
A atividade antimicrobiana da quitosana e seus
derivados frente aos diferentes grupos de
microrganismos, tais como as bactérias, recebeu
considerável atenção nos últimos anos. De acordo
com Rabea et al. (2003), a quitosana apresenta
atividade antibacteriana contra diversas cepas.
Silva et al. (2010) observaram a presença de
atividade
antibacteriana
da
N,N,Ntrimetilquitosana contra E. coli, com concentração
inibitória mínima de aproximadamente 0,075%.
Entretanto, as aplicações da quitosana são
multidimensionais e estudos tem mostrado que
este
polímero
também
apresenta
ação
antimicrobiana na forma de filmes (GOY et al.,
2009). Portanto, estudos que ampliem o
conhecimento a cerca das potencialidades dos
derivados de quitosana e seus mecanismos de
ação antimicrobianos, são necessários, tendo em
vista a demanda técnico-científica pela
identificação e desenvolvimento de agentes
inibidores do crescimento microbiano aplicados à
conservação de alimentos.

Materiais e métodos

Resultados e discussão

Cepas e Caracterização das Quitosanas
As seguintes cepas foram utilizadas nos
experimentos: Enterococcus faecalis (ATCC

Os resultados demonstraram a presença de
atividade antibacteriana da TMQ e da QC contra
todas as cepas analisadas. De acordo com a Tab.
1, a QC apresentou Concentrações Inibitórias e
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Bactericidas Mínimas inferiores a 1mg/mL para
todas as cepas, enquanto a TMQ apresentou
valores maiores que 1mg/mL, de CIM e CBM
para P. vulgaris, e de CBM para E. faecalis.
Apesar de a TMQ apresentar uma maior
amplitude de CIMs em relação à QC, ela se
mostrou mais eficiente contra a maioria das cepas
analisadas.

cepas gram-positivas quanto para cepas gramnegativas.

Conclusões
A N,N,N-trimetilquitosana e a Quitosana
Comercial são compostos que apresentam
atividade antibacteriana contra cepas grampositivas e gram-negativas. A atividade
antibacteriana da TMQ em relação à QC foi
superior para a maioria das cepas analisadas. No
entanto, ambas apresentaram CIMs e CBMs
inferiores a 1mg/mL, o que indica que tais
quitosanas
são
promissores
agentes
antibacterianos.

Tab 1. Concentrações Inibitórias e Bactericidas Mínimas por
microrganismo.
Microrganismo
Enterococcus faecalis
Listeria monocytogenes
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Proteus vulgaris
Salmonella enterica

Reação
de
Gram
+
+
+
-

CIM
(µg/mL)
TMQ QC
63
250
250
125
63
250
250
500
>1000 500
63
500

CBM
(µg/mL)
TMQ
QC
>1000 1000
250
125
63
250
250
500
>1000
500
125
500
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Foi observado que, com exceção das cepas E.
faecalis e S. enterica, as CIMs foram equivalentes
às CBMs. A Fig. 3 representa uma comparação
das CIMs entre TMQ e QC. Verificou-se que a
TMQ apresentou, em relação à QC, CIMs
menores para quatro das seis cepas analisadas,
sendo duas gram-positivas (E. faecalis e S.
aureus) e duas gram-negativas (E. coli e S.
enterica).
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Fig 3. Concentração Inibitória Mínima por microrganismo.

P. vulgaris foi considerada a cepa mais
resistente aos agentes antimicrobianos testados
Por outro lado, duas das cepas analisadas
foram mais sensíveis à TMQ e à QC, E. faecalis e
a S. aureus. Durante os testes foi notado que
soluções de ácido acético, o solvente utilizado
para a dissolução da QC, em concentrações
maiores que 0,1%, inibem o crescimento das
cepas analisadas. Dessa forma, a dissolução da
QC foi realizada com AC. Acético a 0,1%.
Portanto, a TMQ e a QC são substâncias com
relevante potencial antibacteriano tanto contra
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Resumo
Dentre os diferentes métodos de obtenção de fibras poliméricas, o presente trabalho visa à produção de micro
e nanofibras geradas a partir de derivados hidrossolúveis de quitosana e celulose. A obtenção de fibras
poliméricas através da técnica de eletrofiação mostra-se como uma saída interessante para a produção de
nanomateriais com melhores propriedades mecânicas e alta área superficial.
Palavras-chave: N,N,N-Trimetilquitosana, Carboximetilcelulose, Eletrofiação, Nanofibras Biopoliméricas.
maior de solventes que o polissacarídeo de
origem. Derivados hidrossolúveis de quitosana,
como sais quaternizados apresentam baixa massa
molar com alta solubilidade e elevada atividade
antimicrobiana, podendo vir a ser a variante
apropriada de quitosana para confecção de fibras
por eletrofiação (PILLAI; SHARMA, 2009).
O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a
influência dos parâmetros experimentais de
eletrofiação, como variação da concentração
polimérica total de blenda de TMC/CMC, vazão
de ejeção e tensão aplicada sobre a morfologia das
membranas, visando potencial desenvolvimento
de embalagens ativas e sistemas de liberação de
drogas
ou
antimicrobianos
para
usos
médico/veterinário.

Introdução
A quitosana é um polissacarídeo obtido através
da reação de desacetilação da quitina e que possui
unidades repetitivas de glicosamina, muito similar
àquela da celulose. A quitosana comercial é
solúvel somente em meio ácido em pH abaixo do
seu pKa (6,3), o que significa uma limitação para
aplicações mais amplas. Tanto a celulose quanto a
quitosana apresentam a mesma unidade principal
-1,4-D(+)-anidroglucose e duas hidroxilas (C-6
primária e C-3 secundária), diferenciando pelo
grupo acetamido na posição C-2 no lugar da
hidroxila para a quitosana. O tipo de ligação  é
que confere a insolubilidade destes biopolímeros
em água.
Desta forma, o emprego de derivados da
quitosana e celulose podem superar essas
limitações que os polissacarídeos de origem
apresentam. Diferentemente da quitosana
convencional, os sais quaternários são solúveis em
ampla faixa de pH. Considera-se este ponto uma
vantagem frente à quitosana de origem, uma vez
que esses polímeros podem ser processados em
meios menos agressivos, potencializando a
biocompatibilidade e suas aplicações nas áreas
médicas, de alimentos e de cosméticos. A
facilidade de solubilização também promove a
formação de blendas com demais biopolímeros,
como os derivados de celulose. Os derivados de
celulose, em geral, são solúveis em um número

Materiais e métodos
Derivados hidrossolúveis de quitosana foram
preparados a partir de material comercial de
média massa molar (Sigma-Aldrich) e com grau
de acetilação médio entre 68-75%. A CMC de
grau analítico (Sigma-Aldrich) foi selecionada
para investigar a sua interação com a TMC.
A TMC foi obtida através da reação de
metilação da quitosana com dimetilsulfato e água
deionizada. O procedimento experimental adotado
foi o descrito em trabalhos anteriores (BRITTO;
ASSIS, 2007; BRITTO et al., 2011).
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As soluções das blendas de TMC e CMC
foram preparadas usando água deionizada como
solvente. As concentrações poliméricas totais
estudadas foram de 4 e 8% (m/m). A mistura dos
dois polímeros foi mantida sob agitação
magnética durante 12h antes do procedimento de
eletrofiação.
Após a completa homogeneização dos
polímeros em meio aquoso, um volume fixo de
4,0 mL de solução foi colocado dentro de uma
seringa. O diâmetro interno da agulha foi de 7
mm. A vazão com que o polímero foi ejetado foi
variada de 0,20 a 0,40 mL/h. A distância de
trabalho entre a extremidade da ponteira da
seringa (eletrodo positivo) e o coletor (eletrodo
negativo) foi fixada em 5 cm. A tensão utilizada
foi variada de 17 a 23 kV. O tempo de
eletrofiação foi igual a 10 min e a rotação do
coletor foi fixada em 200 rpm.
As amostras eletrofiadas foram analisadas por
meio da técnica de Microscopia Eletrônica de
Varredura a fim de analisar a morfologia dos
materiais gerados.

A Fig. 2 ilustra as imagens da blenda de
TMC/CMC (75/25) para uma concentração total
polimérica igual a 8 % (m/m) e ampliação de
5000x.

Fig 2. – Micrografias de MEV da blenda eletrofiada de
TMC/CMC (75/25) a partir de uma concentração total
polimérica de 8% (m/m) variando a tensão aplicada (a) 23
kV; (b) 20 kV; (c) 17 kV. A vazão de ejeção foi fixada em
0,20 mL/h.

A Fig. 2 apresenta as imagens obtidas por
MEV para a blenda de TMC/CMC variando-se a
tensão aplicada. Novamente, ficou evidente a
dependência entre a tensão aplicada e a
morfologia da superfície, mesmo que se note a
ausência de fibras. Parâmetros experimentais
como tensão aplicada, distância seringa e coletor,
concentração polimérica e vazão de ejeção são
primordiais para o sucesso na obtenção das
nanofibras. Porém deve-se ressaltar que o tipo de
jato que o processo apresenta durante a formação
das fibras influenciará as propriedades finais do
material.

Resultados e discussão
Influencia da Tensão aplicada: A Fig. 1 ilustra
algumas das imagens da blenda de TMC/CMC
(75/25) para uma concentração total polimérica
igual a 4 % (m/m) e ampliação de 5000x.

Influencia da Vazão de Ejeção: A Fig. 3 ilustra
as imagens da blenda de TMC/CMC (75/25) para
uma concentração total polimérica igual a 4 %
(m/m) e ampliação igual a 5000x.

Fig. 1. – Micrografias de MEV da blenda eletrofiada de
TMC/CMC (75/25) a partir de uma concentração total
polimérica de 4% (m/m) variando a tensão aplicada (a) 23
kV; (b) 20 kV; (c) 17 kV. A vazão de ejeção foi fixada em
0,30 mL/h.

Ao analisarmos a Fig.1 pode se verificar
alterações na superfície da blenda de TMC/CMC
conforme a tensão aplicada aumenta. Pode se
observar que na Fig.1-a ocorreu a formação de
irregularidades topográficas diferentemente das
demais imagens (Fig.1-b e Fig.1-c). Este resultado
está correlacionado à tensão aplicada.

Fig 3. – Micrografias de MEV da blenda eletrofiada de
TMC/CMC (75/25) a partir de uma concentração total
polimérica de 4% (m/m) variando a vazão de ejeção (a) 0,40
mL/h; (b) 0,30 mL/h. A tensão aplicada foi fixada em 17 kV.

No presente trabalho, verificou-se a formação
de um jato ramificado, ou seja, jatos são emitidos
em várias direções. Este modo de jato ocorre
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quando o potencial aplicado é muito maior que o
potencial necessário (AZAD et al., 2005).
As superfícies provenientes da solução com
4% (m/m) de TMC/CMC obtidas a partir de
diferentes vazões de ejeção mostraram-se
heterogêneas (Fig.3-a). Uma maior vazão de
ejeção   levou   a   formação   de   “ilhas”   na   superfície  
do material.Importante ressaltar a influencia que a
distância entre a ponta da seringa e o coletor terá
sobre a obtenção das fibras. A distância mínima
garantirá a total evaporação do solvente e a
máxima à estabilização do cone de Taylor
(GOMES et al., 2007). De acordo com a
literatura, a eletrofiação de polímero em soluções
aquosas necessita de uma maior distancia entre a
ponta de seringa e o coletor do que solventes
orgânicos altamente voláteis (BUCHKO et al.,
1999).
A Fig. 4 ilustra as imagens da blenda de
TMC/CMC (75/25) para uma concentração total
polimérica igual a 8 % (m/m) e ampliação de
5000x.

sucesso na
TMC/CMC.

preparação

de

nanofibras

de
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Fig 4. – Micrografias de MEV da blenda eletrofiada de
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As imagens da Fig. 4 mostram em meio
aquoso com tensão aplicada igual a 17 kV e vazão
de ejeção de 0,30 e 020 mL/h, respectivamente.
Para uma maior vazão de ejeção (0,30 mL/h)
constata-se a presença de aglomerados (Fig.4-a) e
para uma menor vazão de ejeção (0,20 mL/h) a
presença de gotículas (Fig.4-b).
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Conclusões
Neste trabalho procurou-se estudar a
eletrofiação de solução polimérica em meio
aquoso, apesar do devido conhecimento das
dificuldades. O trabalho encontra-se em fase de
aferir as melhores condições de obtenção de
membranas de derivados hidrossolúveis de
quitosana e celulose. As imagens de Microscopia
Eletrônica de Varredura mostraram características
mais gerais da superfície da blenda de TMC/CMC
de forma a auxiliar nos futuros experimentos e
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Resumo
O objetivo principal deste trabalho foi utilizar a farinha do mesocarpo do maracujá (FMM) para elaboração
de filmes finos flexíveis pela técnica de casting e analisar a influência da adição de argila como
nanopartícula, por meio da caracterização das propriedades mecânicas e de barreira destes filmes. Os
resultados revelaram que os filmes à base de farinha são mais hidrofílicos quando comparados aos de amido,
porém sem diferença significativa em relação à PVA. Os filmes à base de FMM demonstraram-se mais
rígidos, mais resistentes e menos flexíveis. A formulação com base na mistura de amido e FMM resultou em
filmes menos rígidos e menos resistentes à tração, quando comparados aos filmes baseados apenas em FMM.
Palavras-chave: maracujá, argila, amido, filmes.

Introdução

Os filmes foram produzidos segundo a técnica
de espalhamento (casting), a partir de soluções
filmogênicas (SF) a 5,0% (p/p) de sólidos totais
(amido mandioca e/ou FMM) adicionados de
glicerol (30% p/p dos sólidos totais) de acordo
com um planejamento fatorial completo 22 (Tab.
1). As SF foram desidratadas a 30ºC por 48 h e os
filmes resultantes foram acondicionados em
umidade relativa do ar a 52,9% por seis dias. As
análises realizadas nos filmes foram a
determinação da permeabilidade ao vapor de água
(PVA), do ângulo de contato e das propriedades
mecânicas.

Um dos objetivos das indústrias de alimentos é
encontrar formas de aproveitar os resíduos
gerados, para que os mesmos possam ser
revertidos em benefícios financeiros para a
mesma e para minimizar ou até evitar impactos
ambientais. Por isto, objetivou-se produzir filmes
flexíveis utilizando amido e farinha do mesocarpo
do maracujá (FMM). Filmes de polissacarídeos
como estes, apresentam menor resistência à tração
quando comparados aos filmes sintéticos
(GUILBERT; GONTARD, 2005). Para minimizar
este problema é possível adicionar compósitos
com dimensão nanométrica com objetivo de
oferecer funcionalidade aprimorada em termos de
propriedades de barreira, força e elasticidade
(COELHO et al., 2005). Desta forma os filmes de
recursos renováveis respeitam a consciência
ambiental global, uma vez que são compatíveis
com o ambiente desde a sua origem, incorporando
o conceito de sustentabilidade e reduzem o
problema de esgotamento de fósseis além de
produzir filmes eficazes na preservação de frutas e
hortaliças que agem como barreira aos elementos
externos, protegendo o produto e estendendo a
vida de prateleira.

Tab. 1 Delineamento completo de desenho experimental

A permeabilidade ao vapor de água foi
determinada gravimetricamente a 25°C, baseandose no método descrito por Rocha (2009). a
permeabilidade ao vapor de água foi determinada
utilizando a equação:

Materiais e métodos
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impedindo uma boa dispersão e consequente
formação de agregados que podem promover a
difusividade do vapor de água, acelerando assim a
transmissão do vapor de água (PARK et al.,
2002).

PVA = (g/tA) * (X/P)
em que A é a área de permeação, g é o ganho de
peso e t é o tempo total em horas. O termo g/t foi
calculado por regressão linear entre os pontos de
ganho de peso e tempo, no regime constante; X é
a espessura média dos filmes e P é a diferença
de pressão de vapor do ambiente contendo sílica
gel (0 kPa, a 25ºC) e a água pura (3,167 kPa, a
25ºC)
O ângulo de contato foi determinado em um
medidor de ângulo de contato. Para cada filme, a
hidrofobicidade foi deduzida como o valor médio
do ângulo de contato medido em ambos os lados
da gota depositada e em função do tempo medido
(20s). Testes mecânicos foram realizados
utilizando um analisador de textura TA XT Plus
(Stable Microsystem, Surrey, Inglaterra). A
tensão, a deformação na ruptura e o módulo de
elasticidade foram determinados baseando-se no
método padrão D 828-95a da American Society
for Testing and Materials (ASTM, 1995) citado
por Rocha (2009), com modificações.

Tab. 2. Resultados para as variáveis: ângulo de contato e
permeabilidade ao vapor de água

Os resultados dos testes de tração dos filmes
para as variáveis de resposta: módulo de Young,
deformação na ruptura e resistência a tração, estão
apresentados na Tab. 3.
Tab. 3. Resultados para as variáveis: módulo de Young,
deformação na ruptura e resistência à tração.

Resultados e discussão
Em relação a hidrofobicidade dos filmes, o
teor de FMM e a curvatura foram os efeitos
estatisticamente importantes, já a adição de
nanopartículas,
em nada
contribuiu.
A
hidrofobicidade (maior ângulo)é maior para os
filmes elaborados sem nanopartículas e a base de
amido. O ângulo de contato para o filme com
FMM é bem menor quando comparado ao filme
de amido, isto pode ser devido aos sítios de
afinidade com a água presentes nas fibras solúveis
da FMM (Tab. 2). Outro aspecto interessante é
que a adição de nanopartículas tem efeito oposto
para as duas matrizes. Dependendo da aplicação
que se queira, pode-se escolher um filme sem
nanopartículas e de amido, correspondendo a um
filme hidrofóbico, ou um filme sem nanopartícula
e com farinha do mesocarpo do maracujá,
correspondendo a um filme higroscópico.
Os resultados para a permeabilidade ao vapor
de água podem ser vistos na Tab. 2. Nenhum fator
foi estatisticamente significativo, assim como a
curvatura, implicando dizer que não há evidências
da existência de termos quadráticos na região
observada, . Os nanocompósitos não apresentaram
mudanças em relação à permeabilidade ao vapor
de água quando comparados aos filmes não
adicionados de argila, o que pode ser explicado
por uma incompatibilidade entre os polímeros
hidrofílicos e a argila altamente hidrofóbica,

Para o módulo de Young o teor de FMM e a
curvatura foram estatisticamente significativos, já
a adição de nanopartículas, em nada contribuiu. O
módulo de elasticidade (ou módulo de Young) é
um indicador da rigidez do filme Quanto maior o
módulo, mais rígido é o filme. O maior valor para
o módulo de Young foi encontrado para filmes à
base de FMM adicionado de nanopartícula, porém
não houve diferença significativa quando
consideramos a adição de nanopartícula aos
filmes. Isto pode ser devido à criação de uma
interface entre as camadas de argila modificada e
as moléculas de pectina, causada pela presença de
um modificador orgânico, impedindo ou
reduzindo a formação de ligações de hidrogênio
entre eles.
Para a deformação na ruptura o teor de FMM e
a curvatura foram estatisticamente significativos,
já a adição de nanopartículas, em nada contribuiu.
A deformação na ruptura é a medida da
maleabilidade do filme (MORAES, 2009). Baixos
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valores de deformação implicam em filmes
quebradiços. Nota-se que o filme de amido é bem
menos quebradiço do que o filme com FMM,
como esperado para um material termoplástico. A
pectina que é mais hidrofílica, absorve mais água
e amolece, prejudicando as propriedades
mecânicas do material.
A resistência à tração é a máxima tensão
suportada pelo filme até o momento de sua
Ruptura (MORAES, 2009). Para esta variável de
resposta a curvatura foi importante, assim como o
teor de FMM. a adição de nanopartículas não
alterou o valor da variável de resposta. Os filmes
à base de FMM foram bem mais resistentes. Os
filmes
de
amido
apresentaram
valores
semelhantes aos encontrados por Park et al.,
(2002) para filmes de amido adicionados de argila
(2,14-3,32 MPa).
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n. 5, p. 1282-1294, 2005.
GUILBERT, S; GONTARD, N. Agro-polymers
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Catarina, Florianópolis, 2009.
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Conclusões
Os filmes à base de farinha são mais
hidrofílicos quando comparados aos de amido,
porém sem diferença significativa em relação à
PVA. Os filmes à base de FMM demonstraram-se
mais rígidos, mais resistentes e menos flexíveis. A
formulação com base na mistura de amido e FMM
resultou em filmes menos rígidos e menos
resistentes à tração, quando comparados aos
filmes baseados apenas em FMM.
Os resultados obtidos neste trabalho indicam
que o uso de FMM permite a preparação de filmes
com propriedades semelhantes aos filmes de
amido, assim como de outros biopolímeros
encontrados na literatura, demonstrando, portanto,
ter potencial para uso em alimentos. Porém, mais
estudos são necessários para melhorar suas as
propriedades, verificar a sua biodegradabilidade e
aplicabilidade em alimentos.
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Resumo
O intuito de diminuir o descarte de materiais não degradáveis tem impulsionado o desenvolvimento de
matérias-primas a partir de nanocompósitos degradáveis e renováveis para a aplicação em embalagens para
alimentos. O objetivo do trabalho foi produzir embalagens (filmes) comestíveis de HPMC e polpa de goiaba
com a adição de nanopartículas de quitosana para melhorias nas propriedades mecânicas. A tensão máxima
de ruptura e a elongação aumentaram com a adição de nanopartículas aos filmes, produzindo assim filmes
mais resistentes para serem aplicados em embalagens.
Palavras-chave: Filmes comestíveis, polpa de goiaba, nanopartículas de quitosana.
de banana as mesmas NPsQS o que resultou em
melhora nas propriedades de barreira e mecânicas
dos filmes.
Neste contexto, o trabalho teve com objetivo,
produzir filmes de polpa de goiaba e NPs de
quitosana,
sintetizadas
por
gelatinização
ionotrópica com TPP reportado primeiramente por
Calvo et al. (1997), para melhorias nas
propriedades mecânicas.

Introdução
O desenvolvimento de novas embalagens
baseadas
em
polímeros
renováveis
e
biodegradáveis tem sido uma maneira encontrada
para prolongar a vida útil dos alimentos e
combater o alto consumo e descarte de
embalagens baseadas em polímeros derivados de
petróleo, prejudiciais ao meio ambiente devido ao
seu alto tempo de degradação.
Neste sentido, filmes e biofilmes produzidos a
partir de derivados da celulose, como o
hidroxipropil metilcelulose (HPMC) pode ser uma
alternativa para novas embalagens, por ser
biodegradável inodoro e forma uma matriz
contínua. (AZEREDO et al., 2012). A quitosana,
um derivado da quitina, polissacarídeo abundante
na natureza, possui propriedades microbianas e
vem sendo adicionada a matrizes de filmes com
intuito de melhorar suas propriedades físicas
(PEREDA et al., 2012).
Em estudos recentes, nanopartículas de
quitosana (NPsQS) foram agregadas à matriz de
HPMC promovendo melhoras significativas nas
propriedades mecânicas e de barreira dos filmes.
Lorevice et al. (2012) adicionou polpa de goiaba à
matriz de HPMC e NPsQS. Com a incorporação
das nanopartículas nos filmes foi observada uma
melhora nas propriedades dos filmes. Martelli et
al. (2013) adicionou aos filmes de pectina e polpa

Materiais e métodos
As NPs de QS foram sintetizadas pelo
método de gelatinização ionotrópica com QS e
tripolifosfato de sódio (TPP). O filme controle de
HPMC foi preparado utilizando o método
“casting”   a   partir   de   uma   solução   de   HPMC   e  
água. Filmes constituídos somente de polpa não
apresentaram
propriedades
satisfatórias;
propriedades estas encontradas nos filmes em que
o HPMC foi adicionado, mantendo-se ainda
coloração característica de goiaba e o aroma da
polpa por muito mais tempo. As análises
mecânicas dos filmes foram realizadas com base
no método ASTM D882-975, cortando-os em
forma retangular com dimensões controladas. Em
seguida, realizou-se o ensaio de tração para obter:
a  tensão  máxima  (σ)  e  elongação  (%)  de  cada  um  
dos filmes.
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Resultados e discussão
As NPs foram sintetizadas com quantidade de
quitosana diferentes para avaliar o efeito do
tamanho médio das NPs nas propriedades
mecânicas. Dois tamanhos foram obtidos: (250 ±
9) nm, identificada aqui como NPQSTPP1 e (351
± 20) nm identificada como NPQSTPP2. Os filmes
apenas com polpa de goiaba não se formaram,
sendo assim, adicionou-se a matriz de HPMC,
permitindo a formação de filmes homogêneos,
contínuos e com ligeira transparência (Fig.1a).
Por fim, adicionou-se, às soluções de NPs, HPMC
e polpa de goiaba e foram obtidos filmes com
aparência muito próxima dos filmes sem as NPs
(Fig. 1b)

(a)

Fig. 2: Valores de tensão máxima dos filmes com
diferentes composições.

(b)

Fig. 1: (a) Fotografia digital de filme de polpa de
goiaba e HPMC (3%) e (b) Fotografia digital de
filme de polpa de goiaba, HPMC (3%) e
NPQSTPP1
A Fig. 2 apresenta um gráfico de tensão
máxima de ruptura dos filmes de polpa de goiaba
e HPMC com ou sem as NPs de quitosana. A
adição de polpa de goiaba à matriz de HPMC
diminui significativamente os valores de tensão
máxima devido ao efeito plastificante dos
açúcares provenientes da polpa de goiaba. Com a
adição de NPs o ocorreu melhora significativa na
tensão máxima como reportado por Moura et al.
(2009) e Lorevice et al. (2012).

Fig. 3: Valores de elongação dos filmes com
diferentes composições.
A Fig. 3 demonstra os valores obtidos para a
elongação máxima dos filmes. Essa propriedade
mecânica descreve qual o máximo que o filme
pode deformar antes que se rompa. A adição de
nanopartículas melhorou a elongação dos filmes,
permitindo que estes variem seu comprimento
antes que se rompam ou se quebrem. Esta
propriedade é interessante para filmes que sejam
aplicados em embalagens, uma vez que um filme
se rompe facilmente ao ser submetido a uma força
externa, a sua função de proteger o alimento é
minimizada. Por este motivo, os valores obtidos
de elongação são interessantes para futuras
embalagens baseadas nestes filmes de HPMC,
polpa de goiaba e NPs de quitosana.
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permeability of banana puree films. Journal of
Food Science, v.78, N98 – N103, 2013.

Conclusões
Os filmes a base de HPMC e polpa de goiaba
foram obtidos com boas propriedades como
continuidade; homogeneidade e manuseabilidade
satisfatórias e ligeiro aroma e coloração de
goiaba. A adição de NPs de quitosana além de não
alterar tais propriedades incrementou as
propriedades mecânicas de tensão máxima e
elongação. Esses resultados mostram que filmes
baseados em nanocompósitos podem ser uma
alternativa interessante para aplicação em
embalagens para alimentos.
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Resumo

O presente trabalho teve como objetivo a preparação de blendas utilizando polímeros biodegradáveis e
renováveis (gelatina de peixe e galactomanana). Foi adicionando aos filmes nanocristais de celulose para
avaliar sua contribuição na melhoria das propriedades mecânicas. A nanocelulose cristalina melhorou a
resistência dos filmes e influenciou na coloração do filme, porém não houve influência na umidade.
carne mecânicamente separada (CMS) da tilápia e
galactomanana extraída da semente da vagem de
algaroba, sendo adicionados nanocristais de
celulose (NC) da fibra da vagem de algaroba nas
formulações dos filmes biodegradáveis.

Introdução
O uso de materiais biodegradáveis a partir
de fontes renováveis ganhou mais atenção nos
últimos anos [ROSA, 2008]. A procura por novos
materiais tem motivado o desenvolvimento de
estudos que buscam criar processos mais limpos,
com utilização de matérias-primas renováveis que
gerem produtos não agressivos ao meio ambiente,
sem perder em qualidade ou desempenho.
As blendas biopoliméricas têm se
mostrado uma excelente alternativa, uma vez que
as propriedades físicas e químicas podem ser
alteradas possibilitando a obtenção de materiais
biopolímericos para uma ampla gama de
aplicações [SIMIELLI, 1993]. Na elaboração de
filmes e coberturas comestíveis os biopolímeros
mais utilizados são as proteínas (gelatina, caseína,
ovoalbumina, glúten de trigo, zeínas, proteínas
miofibrilares), os polissacarídeos (amido e seus
derivados, pectina, celulose e seus derivados,
alginato,
carragena)
e
os
lipídeos
(monoglicerídeos acetilados, ácido esteárico,
ésteres de ácido graxo) [CUQ et. al., 1995].
Neste contexto, no presente trabalho o
objetivo maior consiste no desenvolvimento de
blendas a partir da gelatina obtida da hidrólise
parcial do colágeno ainda presente nos resíduos de

Materiais e métodos
Os filmes foram preparados utilizando a
técnica de casting, com uma concentração de 7%
de gelatina e 1,5% de galactomanana por 100 g de
solução filmogênica e utilizando água como
solvente. Foi adicionado glicerol em uma
concentração fixa de 25% com base na massa seca
de gelatina e galactomanana. A nanocelulose foi
adicionada em uma concentração de 5% também
com base na massa seca.
Para a preparação das soluções
filmogênicas, a gelatina foi hidratada com água na
proporção 1:10 (gelatina/água) em temperatura
ambiente por trinta minutos e depois aquecida até
40±5°C sob agitação constante por uma hora. A
galactomanana foi solubilizada em água na
proporção 1:10 em temperatura ambiente por duas
horas sob agitação constante. O glicerol foi
adicionado à mistura da solução de gelatina e
galactomanana e em seguida a mistura foi
homogeneizada por 10 min. Nos tratamentos com
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NC, esta recebeu um tratamento com ultrassom
por 5 minutos e foi adicionada a solução junto
com o glicerol. Em seguida, a mistura passou por
degasagem por aproximadamente meia hora para
retirarada das bolhas formadas durante a agitação.
As soluções filmogênicas obtidas foram vertidas
sobre placas de vidro (25 x 25 cm) cobertas por
superfície de poliéster (Mylar®), puxadas com o
auxílio de uma barra de alumínio na espessura de
1 mm, e mantidas a 24 ºC por 24 horas para
secagem do filme.

Composição TR (MPa)
5% NC

3,6 ± 0,4

ER(%)

ME(MPa)

65,3 ± 4,6 91,1 ± 7,2

0% NC
2,9 ± 0,3 27,9 ± 4,6 92,4 ± 6,0
Tabela 1: propriedades mecânicas obtidas por
ensaios de tração.
A umidade residual dos filmes não aumentou
com a adição de nanocelulose cristalina, porém o
valor de umidade obtido de 12% foi menor que o
encontrado na literatura por [VANIN et al.
(2005)]4. O teste de cor mostrou que os filmes
tiveram boa luminosidade L*=94, sendo
observado no filme com NC um aumento no
parâmetro +b*(amarelo) indicando que os
nanocristais de celulose intensificaram a cor
amarela dos filmes de gelatina.

Resultados e discussão
Os filmes obtidos foram caracterizados quanto
à umidade, cor (L, a, b) e propriedades mecânicas
de resistência à tração, elongação e módulo
elástico. Os filmes de gelatina (7%) e
galactomanana (1,5%) com adição de NC
apresentaram uma elongação de 65,3%, bem
superior a dos filmes sem adição de nanocelulose
que foi de 27,9% como pode ser observado na fig.
1.

Conclusões
Os testes preliminares de resistência mostram
que nanocristais de celulose (NC) serviram como
reforço na tensão dos filmes, tornando-os mais
resistentes à ruptura. As formulações filmogênicas
obtidas apresentaram boa coloração, aparência e
baixa umidade. Testes posteriores devem ser
realizados variando as concentrações de
nanocelulose cristalina.
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Figura 1: curvas de tração para filmes com e sem
adição de NC.
O módulo de elasticidade dos filmes com
nanocristais de celulose foi de 92,4MPa, enquanto
que as mesmas formulações de filmes sem a
presença dos NC também apresentaram valores
bem próximos, de 90,9MPa. De acordo com a
tab.1, de maneira geral, os filmes com adição de
NC indicam maior resistência apresentando valor
de 3,6MPa, consideravelmente superior aos filmes
sem adição de NC 2,9MPa.
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Resumo
Foram obtidas nanopartículas (NPs) a partir de kafirinas do sorgo sacarino, que são as proteínas de reserva
deste cereal. Tais NPs apresentam alta hidrofobicidade o que é desejável para se adicionar esta propriedade a
filmes comestíveis hidrofílicos. As medidas de potencial zeta e microscopia de força atômica indicaram alta
estabilidade das NPs obtidas.
Palavras-chave: nanopartículas, kafirinas, potencial zeta, microscopia de força atômica.
hidrofóbicas, os filmes tendem a ficar hidrofílicos
reduzindo assim a desejável propriedade hidrofóbica
(Oh et. al 2004). Neste caso, as nanopartículas (NPs)
a base de kafirinas podem ser utilizadas para
aumentar a hidrofobicidade desses filmes e de
outros como os de quitosana considerados
hidrofílicos. Em geral, uma NP é definida como
sendo um corpo que apresenta uma dimensão da
ordem de 100 nm ou menor. Entretanto, deve ser
associado a essa definição algumas propriedades
que diferenciam as NPs dos materiais de origem
como: o tamanho, suas propriedades físicas e
químicas e até mesmo mecânicas (Nelson et. al.
2007).
Sendo assim, para tentar melhorar as propriedades
dos filmes, as NPs de kafirinas foram produzidas e
analisadas pelo potencial zeta e por microscopia de
força atômica.

Introdução
O sorgo é uma planta originária da África
utilizada principalmente na alimentação de animais
por apresentar alto valor energético. Dentre as
variedades de sorgo, o que recebe a denominação de
sacarino vem sendo utilizado na produção de etanol
por apresentar, além de características semelhantes
à cana de açúcar como a presença de açúcares em
seu colmo, um ciclo de crescimento curto, cerca de
120 dias, garantido mais de uma safra por ano
resultando na produção de etanol o ano todo
(Teixeira et. al, 1997; Souza et. al 2005; Marcoccia
2007) .
Com a utilização do colmo na produção do
etanol, uma alternativa para aproveitar os grãos, (ou
“as   sementes”)   considerados   resíduos,   seria   a
utilização de suas proteínas de reserva as
prolaminas, (também conhecidas como Kafirinas)
na produção de filmes comestíveis já que as
mesmas são altamente hidrofóbicas e apresentam
propriedades como barreira à umidade e oxigênio
permitindo maior durabilidade dos alimentos
quando aplicadas diretamente em sua superfície
(Hernandez-Munoz et. al 2004).
Para utilizar essas proteínas, como filme
comestível é necessário a adição de plastificantes,
uma vez que filmes a base dessas proteínas são, em
geral, quebradiços. Porém, em alguns casos, como
no das zeínas (prolaminas do milho), na presença de
plastificante,
mesmo
as
proteínas
sendo

Materiais e métodos
As NPs de kafirinas foram obtidas pelo método
de gelificação iônica com base no método descrito
por QI et al. (2004). Após a purificação das
proteínas, 2% de Kafirinas foram diluídas em 20 mL
de solução de etanol 90% sob agitação magnética a
70°C. A solução foi então centrifugada e o
sobrenadante coletado em seringa. O volume final
foi de 7 mL. Em um béquer contendo 50 mL de
água
destilada,
sob
agitação
mecânica
(homogenizador Polytron PT 3000 e Brinkmann) a
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6000 rpm, 1 mL/mim de solução foi então
adicionada por gotejamento. O gotejamento foi feito
por intermédio de uma bomba dosadora peristáltica.
Após a formação das NPs de kafirinas em
suspensão no béquer, as mesmas foram analisadas
quanto ao tamanho médio das partículas utilizando
o equipamento de modelo Malvern Instruments –
Zetasizer Nano ZS90. As análises foram realizadas
diluindo-se ( 1/10 v/v) da suspensão de NPs em
água Milli-Q a 25°C. O valor do potencial zeta em
mV foi adquirido pelo mesmo equipamento já
descrito, sendo os resultados expressos como média
de 10 leituras. A morfologia das NPs foram
analisadas por Microscopia de Força Atômica
(NFA), Microscópio Veeco Dimension V. Para esta
análise, as NPs foram diluídas (1/100 (v/v)),
depositadas em mica e secas em dessecadores em
temperatura ambiente.

Fig. 1: Gráfico da distribuição do tamanho das NPs
de Kafirinas.
Este mesmo comportamento pode ser observado
pelo potencial zeta, as NPs apresentaram um valor
médio de -48 mV, representado na tab.1. Em geral,
o valor de potencial zeta relativamente alto é
indicativo de boa estabilidade físico-químico das
NPs em suspensão, pois as forças repulsivas tendem
a evitar a agregação em função das colisões
ocasionadas pelas NPs (CALVO et al.1997). Além
disto, os valores negativos encontrados para
potencial zeta demonstrados na tab.1 são uma
consequência do caráter aniônico adquirido devido à
formação das NPs de Kafirinas.

Resultados e discussão
As medidas de tamanho (diâmetro das NPs) e
potencial zeta são parâmetros indicativos de
estabilidade das NPs em suspensão. Sendo assim,
foram realizadas medidas durante alguns dias para
acompanhar a estabilidade. Logo após a obtenção
(1° dia), as nanopartículas apresentaram diâmetro
de aproximadamente 45 nm. Nos dias subsequentes
a suspensão de NPs de kafirinas manteve-se estável
apresentando um valor médio de distribuição em
torno de 49±3 nm do 4° ao 17° dia. Esta
distribuição está representada na fig 1. Pode-se
notar claramente que a suspensão de NPs
permaneceu estável no período avaliado. Este fato é
interessante visto que as kafirinas possuem
resíduoas do aminoácido cisteína que tendem a se
ligar por ligações sulfeto S-S. Esta estabilidade das
NPs de kafirinas é importante também nas suas
aplicações principalmente em nanocompósitos e
revestimentos protetores uma vez que, as NPs sendo
estáveis por longo período, permitem a manutenção
das propriedades do material.

Tab.1: Valores de tamanho (nm) e potencial zeta das
NPs de Kafirinas.
Pelas imagens de MFA pode-se observar a
morfologia as NPs de Kafirinas, Fig.2.

NPs de
Kafirinas

1°
dia

4°
dia

8°
dia

12°
dia

17°
dia

Potencial
Zeta
Tamanho
(nm)
Polidispersão

-51,2

-49,7

-45,0

-47,3

-46,4

44,77

51,8

49,64

44,05

49,4

0,37

0,24

0,28

0,29

0,26
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Fig.2: Imagens de Microscopia de Força Atômica
das NPs de Kafirinas. A: Imagem 3D, B: 2D
Neste caso, as imagens foram essenciais para
comprovar o diâmetro das NPs de kafirinas, sendo
uma ferramenta para comprovar as análises obtidas
pela medida de potencial zeta.
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Conclusões
Considerando os resultados experimentais
apresentados neste trabalho, pode-se observar a
formação de nanopartículas de kafirinas em
suspensão. Pelas análises de tamanho, as
nanopartículas
apresentaram
diâmetro
de
aproximadamente 49 nm, sendo comprovado pelas
imagens de MFA. As medidas de potencia zeta
revelaram que as NPs são estáveis, uma vez que as
mesmas, no final do experimento, não se agregaram
apresentando diâmetro apenas de 10% superior ao
valor observado inicialmente.
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Resumo
O tecido ósseo é considerado um material de construção com a capacidade de formar as estruturas mais
resistentes encontradas no corpo de um individuo. Para avaliar a morfologia e composição mineral dos ossos
como o fêmur, tíbia e vértebras de ratos alimentados com ração revestida com filme comestível de kafirina e
NPs de quitosana para avaliar o impacto desses filmes sobre o tecido ósseo, foram utilizadas as técnicas de
microtomografia de raio-x e a densitometria. Foi possível observar que o filme não interfere na estrutura
óssea desses animais, uma vez que os resultados obtidos não apresentaram diferença significativa quando
comparados com grupo controle.
Palavras-chave: filmes de Kafirna e NPs de quitosana, microtomografia, densitometria, tecido ósseo.
qualidade
e
detecção
de
doenças.
A
microtomografia de raio-x (µTC), é uma técnica
de imagens não destrutiva que permite visualizar
por meio de cortes transversais (cortes internos ou
fatias), em três dimensões, a estrutura morfológica
e avaliar a qualidade do tecido ósseo (SALES,
2010). Já a densitometria óssea também é um
método não invasivo que permite avaliar a massa
óssea (JALEAH HAWKINS, 2009). Contudo, este
trabalho teve como meta avaliar o tecido ósseo do
fêmur, tíbia e da vértebra (lombar- L4) com o
intuito de diagnosticar algum efeito significativo
nesses tecidos, uma vez que os ratos aqui
estudados foram alimentados com ração revestida
com filme comestível a base de kafirinas e NPs de
quitosana.
Assim, teve-se como objetivo avaliar o
possível
impacto
dos
filmes
contendo
nanoestruturas sobre o tecido ósseo de tais animais.

Introdução
O osso é o tecido conjuntivo mais duro, forte e
resistente que existe no corpo. Essas características
são devidas à combinação de sais como sódio,
magnésio, carbonato de cálcio entre outros
necessários para a formação e manutenção do
tecido. Além da função estrutural, o osso é
fundamental para a locomoção, respiração e
proteção dos órgãos internos. Com base na sua
organização estrutural, o tecido ósseo pode ser
classificado como esponjoso (trabecular ou
cancellous) encontrado na parte interior do osso e
cortical (compacto, lamelar ou denso) localizado na
superfície de todos os ossos (JUNQUEIRA, 2008)
O tecido ósseo esponjoso apresenta uma
microestrutura porosa com inúmeras trabéculas
interligadas, semelhantes a uma esponja,
organizadas sob a forma de uma rede
tridimensional. Tanto o tecido ósseo cortical quanto
o tecido ósseo trabecular possuem os mesmo
elementos em relação às células e à matriz óssea,
porém
apresentam
importantes
diferenças
estruturais e funcionais (SILVA, et al., 2011).
A avaliação das propriedades macroscópicas e
microscópicas dos tecidos biológicos, como o osso,
é de grande interesse para a caracterização da

Materiais e métodos
Após a obtenção das Kafirinas e das NPs de
quitosana, uma solução foi preparada contendo 2%
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de Kafirinas + 0,25% óleo de canola (OC) + 0,1%
de NPs de quitosana diluídas em etanol absoluto sob
agitação magnética por 4 horas. A ração comercial
já triturada foi então revestida, colocada em
bandejas e seca em temperatura ambiente. Para a
realização do experimento, foram utilizados ratos
machos da variedade Winster com idade de 3 meses
cedidos pelo biotério da UFSCar. O experimento foi
dividido em dois grupos: o primeiro grupo era de 10
ratos denominados de controles (alimentados com
ração sem revestimento) e o segundo de mais 10
ratos denominados de experimentais (alimentados
com ração revestida). Ambos foram mantidos em
gaiolas metabólicas individuais, por 34 dias. Após
esse período, os animais foram sacrificados e o sítio
anatômico escolhido para análise foi o fêmur e a
tíbia esquerda e a L4 (vértebra número 4 da lombar)
para possíveis análises. Para a obtenção das
microtomografias foi utilizado o sistema de raio-x
Skay Scan , modelo 1172 localizado no laboratório
de técnicas nucleares da Embrapa Instrumentação.
Já as análises de densitometria foram realizadas
no laboratório da UNESP de Araçatuba. O
equipamento utilizado foi da marca LUNAR
modelo DPX ALPHA Software: Versão 4.7
específico para pequenos animais. !
!

Tab.1: Valores de CMO e DMO encontrados no
fêmur e a tíbia dos grupos controle e experimental.

Fêmur

CMO

Área

DMO

Controle

0,362
±0,02

1,733

0,210±0,01

Experimental

0,353
±0,04

1,682

0,210±0,01

Tíbia

Resultados e discussão
Pela análise de densitometria óssea é possível
verificar a quantidade de todos os minerais ósseos
presentes numa área projetada no conteúdo mineral
ósseo (CMO), e a densidade mineral óssea (DMO) é
medida pela relação entre a massa e o volume
presentes no tecido, dado pela unidade g/cm2. Na
tab. 1 estão os valores de CMO e DMO encontrados
no fêmur e na tíbia do o grupo controle e
experimental. Como visto, não existe diferença
significativa nos valores encontrados quando
comparados os dois grupos. Sabendo que o grupo
controle foi alimentado com ração sem revestimento
e o grupo experimental com ração revestida, é
possível pontuar que o filme aqui utilizado não
apresenta nenhuma influência na perda ou no ganho
excessivo de minerais presentes no osso.

CMO

Área

DMO

Controle

0,262
±0,01

1,548

0,170±0,01

Experimental

0,269
±0,02

1,530

0,176±0,01

Fazendo uma comparação com os resultados
da quantificação morfológica pela µTC,
apresentados na tab. 2, entre os grupos controle e
experimental, nota-se que os valores para o volume
do tecido ósseo, a espessura, o número e o
espaçamento das trabéculas são semelhantes.
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Tab. 2: Resultado da quantificação morfológica 3D
das amostras da vértebra L4 do grupo controle e
experimental.

Volume do
Tecido
ósseo(mm3)
Volume do osso
(mm3)

Controle

Experimental

Média

Média

177,58 ±11,70

181,45±45,29

19,05±6,63

19,56±1,27

Conclusões
Sendo assim, pode-se concluir que, como o
grupo experimental não apresentou nenhuma
anomalia na morfologia e na quantidade de
minerais presentes nos ossos, visto pelas análises
de densitometria e µTC, pode-se dizer que, em
relação ao tecido ósseo, os filmes de kafirinas com
NPs de quitosana não influenciam na formação e
desenvolvimento do tecido ósseo.
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em
porcentagem
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10,73±1,31
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Espessura da
Trabécula
(mm3)
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Número de
Trabéculas
(mm3)

0,56±0,06

0,53±0,15

Separação das
Trabéculas
(mm3)
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1,74±0,19

1,87±0,39
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Resumo
Para avaliar o efeito do filme de kafirinas com NPs de quitosana quando ingeridos, dois grupos de cobaias
(ratos machos da variedade winster) foram alimentados com ração (com e sem revestimento) durante 34 dias.
Esses animais foram pesados uma vez por semana para avaliar o ganho ou a perda de massa corporal. Os
resultados indicaram que houve perda de peso para ambos os grupos na primeira semana, referente à
adaptação. O grupo controle apresentou ganho de peso no decorrer das semanas enquanto o grupo controle
manteve-se estável em relação ao seu peso inicial.
Palavras-chave: Filmes comestíveis, Nanopartículas de Quitosana, kafirinas.
nanopartículas
(NPs)
que
ajudam
na
homogeneização dos filmes e melhoram suas
propriedades mecânicas. As NPs de quitosana vêm
sendo incorporadas em soluções filmogênicas, pois
além de serem também biodegradáveis são
consideradas
bactericidas
e
antifúngicas
(Debeaufort, et al. 1999). Estudos recentes
mostraram que filmes de polpa de goiaba com a
adição de NPs de quitosana apresentaram
propriedades mecânicas superiores e houve um
aumento na hidrofobicidade dos filmes em questão
(MOURA et al, 2008). Os filmes comestíveis a base
de Kafirinas com nanopartículas de quitosana
podem reduzir perdas e agregar valores em frutos e
outros alimentos; no entanto, mesmo sendo essas
proteínas, bem como as NPs aqui mencionadas
obtidas de fontes naturais e provavelmente não
oferecem qualquer risco ao serem ingeridas, é
necessário investigar a sua influência principalmente
na massa corporal de seres vivos, uma vez que a
quitosana é utilizada em medicamentos para o
emagrecimento, além de estar na escala
nanométrica, o que pode alterar sua ação em
organismos vivos.
Sendo assim, este trabalho teve como objetivo
avaliar a massa corporal dos ratos machos da

Introdução
A utilização de revestimentos comestíveis a base
de proteínas altamente hidrofóbicas aplicadas
diretamente na superfície de alimentos é uma das
alternativas que vem sendo cada vez mais explorada
para minimizar perdas referentes ao manuseio,
armazenamento e transporte oferecendo ao produtor
mais rentabilidade e ao consumidor produtos de
maior qualidade. Dentre os materiais estudados, as
proteínas, principalmente as de origem vegetal são
as mais promissoras por serem biodegradáveis,
atóxicas e obtidas de fontes renováveis. Entre outras
vantagens, filmes a base dessas proteínas quando
aplicados diretamente na superfície dos alimentos,
não alteram a cor, sabor e formam uma barreira
contra umidade e oxigênio diminuindo a troca
gasosa
com
a
atmosfera
levando
ao
amadurecimento mais lento (SCRAMIN et al.,
2007). Sendo assim, as Kafirinas (proteínas de
reserva do sorgo) por serem hidrofóbicas se tornam
um bom exemplo de matéria-prima para o
desenvolvimento de filmes comestíveis. Contudo,
filmes a base dessas proteínas são geralmente
quebradiços sendo necessário adicionar outros
componentes como plastificantes e até mesmo
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variedade Winster ao longo das semanas em que
foram mantidos em gaiolas metabólicas e
alimentados com ração com e sem revestimento.

Materiais e métodos
As NPs de quitosana foram obtidas pelo método
de gelificação iônica com base no método descrito
por QI et al. (2004). Após a obtenção das proteínas,
uma solução contendo 2% de Kafirinas + 0,25%
óleo de canola (OC) + 0,1% de NPs de quitosana
em solução foram diluídas em etanol absoluto sob
agitação magnética por 4 horas. Após a
homogeneização da solução filmogênica, a ração
comercial já triturada foi então revestida, colocada
em bandejas e seca a temperatura ambiente. As
cobaias utilizadas foram ratos machos da variedade
Winster com idade de 3 meses. O experimento foi
dividido em grupos de 10 ratos controles
(alimentados com ração sem revestimento) e 10
ratos experimentais (alimentados com ração
revestida. Ambos foram mantidos em gaiolas
metabólicas individuais, por 34 dias. Essas gaiolas
são utilizadas para controlar a ingestão de água e
ração e também é possível fazer a coleta das
excreções como urina e fezes. Os animais foram
pesados 1 vez por semana, durante as 6 semanas de
duração do experimento.

B
Fig 1: Gráficos representativos do peso médio dos
grupos: A: controle e B: experimental.
Nas semanas seguintes foi possível observar
ganho de peso para ambos os grupos, porém, o
grupo controle apresentou um ganho de 6% a mais
comparando à primeira e à última semana. Já o
grupo experimental, comparando a primeira e a
quinta semana, apresentou um ganho de apenas
1,3%. Na ultima semana esse mesmo grupo
apresentou um decaimento. Essa variação pode ser
resultado de algum estresse que esse grupo pode ter
sofrido (ANDRADE et. al., 2002). É difícil afirmar
a causa exata dessa perda de massa corporal, uma
vez que qualquer fator como o estresse gerado pela
movimentação no laboratório, barulhos ou ruídos,
cheiros, manuseio dos próprios animais para a
pesagem e até pelo fato de no laboratório haver
sacrifício de outros animais.

Resultados e discussão
A pesagem dos animais é uma forma de verificar
se os mesmos estão perdendo ou ganhando massa
corporal. Sabendo que antes os animais eram
mantidos em gaiolas comunitárias e a ração era em
forma de "pellet", é visível na fig. 1 que ambos os
grupos, controle e experimental, perderam massa
corporal na primeira semana. Isso é resultado da
mudança de ambiente e mudança na forma de
alimentação, sendo considerado o tempo hábil para
a adaptação. É possível visualizar que o grupo
controle na primeira semana perdeu 3 g enquanto
que o grupo experimental apresentou maior perda,
25 g. Isso pode ser atribuído ao cheiro da ração
revestida, uma vez que os ratos apresentam olfato
apurado, sendo capaz de detectar no ar cheiro de
determinadas substâncias.

Conclusões
Verificando os resultados apresentados neste
trabalho, pode-se concluir que os animais tanto do
grupo controle quanto do grupo experimental
apresentaram uma boa adaptação em relação ao
ambiente e a forma de alimentação. O grupo
experimental, mesmo não apresentando um ganho
de massa corporal significativo, após a fase de
adaptação se manteve na média no decorrer das
semanas em relação à primeira pesagem. Isso é um
indicativo que a ração revestida não apresenta
qualquer fator que possa gerar ganho de massa
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corporal excessivo e também que possa causar
algum distúrbio metabólico resultando na perda de
massa corporal constante dos animais.
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Resumo
Com o advento da nanotecnologia, possibilitou-se a utilização de quantidades reduzidas de um determinado
produto, obtendo-se resultados mais satisfatórios, em virtude do aumento da superfície de contato da
partícula. Nos testes de inibição de crescimento bacteriano, utilizando-se nanopartículas de própolis, houve
formação de halos a partir da concentração de 0,27% de própolis, com tamanho médio de 0,39 mm,
chegando a 2,39 mm na maior concentração, de 0,47%. Estes dados são relevantes e sugerem que a
utilização de NPs de própolis mostra-se eficaz na inibição de Staphylococcus aureus.
Palavras-chave: Nanotecnologia, própolis, inibição, Staphylococcus aureus, pour plate, halo inibitório.
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Introdução

Materiais e métodos

A redução da proliferação microbiana em
alimentos, por meio de conservantes, é sempre
necessária, pois esta medida garante o aumento do
tempo de prateleira, a segurança alimentar, além
da manutenção do aspecto do produto
(GONZÁLES, 2008). A utilização de antibióticos
naturais, para esta finalidade, torna-se cada vez
mais desejada, haja vista que o consumidor
moderno tende a exigir um alimento que preserve
ao máximo as suas características originais e
isento de produtos sintéticos para que se atinja
este objetivo (VAITHIYANATHAN et al.,
2011; ECONOMOU et al., 2009; DUTTA et
al., 2009; CHOULIARA et al., 2007). A
própolis é milenarmente reconhecida por ser um
antibiótico natural produzido por abelhas, para a
assepsia de suas colméias (KOO, 2000). Com o
advento da nanotecnologia, possibilitou-se a
utilização de quantidades reduzidas de um
determinado produto, obtendo-se resultados mais
satisfatórios, em virtude do aumento da superfície
de contato da partícula.

Neste trabalho, 30 µL de própolis verde, sob a
forma de nanopartículas (NPs) em solução de
álcool polivinílico a 0,47%, foram depositados
sob uma lâmina de mica e deixados secar em
dessecador, para determinar o tamanho das
partículas obtidas com uso de microscopia de
força atômica (AFM, sigla em inglês). Testes
microbiológicos
foram
realizados
com
Staphylococcus aureus, em concentração na
ordem de 106 células.mL-1, em meio “Plate Count
Agar”  (PCA) através da técnica “pour plate”, com
perfurações de 8 mm no ágar, para adição das
soluções e possível formação de halo de inibição
do crescimento bacteriano. As concentrações das
soluções testadas foram de 0,47, 0,42, 0,37, 0,32,
0,27, 0,22, 0,11 e 0,05%. Como controle, foram
usadas as mesmas concentrações de extrato de
própolis ou somente água destilada, como
“branco”.
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Resultados e discussão
As imagens obtidas por AFM mostram que as
NPs de própolis começaram a se formar a partir
do sétimo dia do período de preparação, com
diâmetro de aproximadamente 200 nm e ao final
do experimento, observou-se NPs com diâmetro
médio de 40 nm, como pode ser observado na
figura 1.
Nos testes de inibição de crescimento
bacteriano, não houve formação de halos quando
se utilizou o extrato de própolis, como pode-se
observar na figura 2. Com relação às
nanopartículas de própolis, a partir da
concentração de 0,27%, formaram-se halos com
tamanho médio de 0,39 mm, como pode ser visto
na figura 3, chegando a 2,39 mm (figura 4) na
maior concentração, de 0,47%.

Fig 3 – Teste de inibição de S. aureus, com NPs
de própolis, mostrando os diferentes tamanhos de
halos, de acordo com a concentração da solução
utilizada.

Fig 4 – Teste de inibição de S. aureus, com NPs
de própolis, mostrando o maior halo inibitório,
referente à maior concentração da solução
utilizada.

Conclusões
Estes dados são relevantes e sugerem que a
utilização de NPs de própolis mostra-se eficaz na
inibição de Staphylococcus aureus.

Fig 1 - Imagem de NPS de própolis, obtida por
MFA.
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Resumo
Neste trabalho foi realizada a caracterização térmica, utilizando a técnica termoanalítica de Calorimetria
Exploratória Diferencial (DSC) e Termogravimetria (TG), de filmes à base de zeína com diferentes
concentrações de eugenol. Os resultados de DSC indicaram que a presença de eugenol melhorou a
flexibilidade dos filmes. A TG mostrou que a adição do eugenol não provocou alteração na curva de
degradação da zeína.
Palavras-chave: zeína, eugenol, calorimetria exploratória diferencial (DSC), termogravimetria (TG), óleo
natural.
avaliar o efeito de diferentes concentrações de
eugenol sobre as propriedades térmicas de filmes
a base de zeínas, por análises de Calorimetria
Diferencial
de
Varredura
(DSC)
e
Termogravimetria (TG).

Introdução
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 [SOLIGON et al.,
2012.]. 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 apresentem razoável manuseabilidade
[BERNARDES-FILHO
et
al.,
2012.].
Plastificantes são aditivos muito empregados em
materiais
poliméricos
para
melhorar
a
processabilidade e aumentar a flexibilidade. São
substâncias com massa molecular menor em
relação ao polímero e formam com ele um
material aparentemente homogêneo, mais macio,
mais flexível e mais fácil de processar [MILES;
BRISTON, 1975]. Já existem vários trabalhos
citando o uso de óleos vegetais como aditivos de
materiais poliméricos. O objetivo deste trabalho é

Materiais e métodos
Materiais: Os materiais usados são a zeína
(Aldrich, CAS Number Z3625), Óleo Natural
Eugenol (Sigma) e como solvente o Álcool etílico
absoluto P.A. (FMAIA) e água destilada.
Métodos: Foram preparados soluções de zeína
(20% m/v) em água:etanol (20:80 v/v). Em
seguida adicionou-se o eugenol nas proporções de
0; 5; 10; 15 e 20% (m/m) as soluções de zeína.
A temperatura de transição vítrea (Tg) dos
filmes de zeína foi caracterizada por meio de
Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)
(DSC 60, Shimadzu, C304545), em atmosfera de
argônio. A temperatura da rampa foi de 20 a
220ºC por dois ciclos a uma taxa de aquecimento
de 10ºC/min utilizando panelas de alumínio. A
Análise Termogravimétrica (TG) foi utilizada
para avaliar a estabilidade e a decomposição
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térmica dos filmes de zeína, em função da perda
de massa, quando submetidas a uma variação de
temperatura. Foi utilizado um analisador
termogravimétrico,
(modelo
DTG
60H,
Shimadzu, C305746), com razões de aquecimento
de 10°C/min, fluxo de 50 ml/min, atmosfera inerte
(argônio) e faixa de temperatura de 25 a 600 °C.
Utilizaram-se cápsulas de platina.

Resultados e discussão
A Fig. 1 e a Tab. 1 ilustram o comportamento
térmico dos filmes de Zeína Puro e com Eugenol.

Fig. 1. Efeito do Eugenol na temperatura de
transição vítrea dos filmes de Zeína Puro e com
Eugenol.
Na Fig. 1 pode ser observado que a
temperatura de transição vítrea dos filmes de
zeína mudou na medida em que foi adicionado o
eugenol aos filmes. Além disso, observa-se na
Tab. 1 que os valores de Tg foram diminuídos
com o aumento do teor do óleo eugenol,
indicando que este apresentou a função de
melhorar as propriedades de flexibilidade dos
filmes de zeína.
Tab. 1. Temperatura de transição vítrea dos filmes de
Zeína Puro e com Eugenol.

A Fig. 2 ilustra a decomposição térmica dos
filmes de Zeína Puro e com Eugenol.
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Fig. 2. Curvas de TG dos filmes de Zeína Puro e
com Eugenol.
À medida que a temperatura aumenta, dois
estágios bem definidos de decomposição são
observados na Fig. 2: (1) T<100°C, atribuído à
evaporação da água que poderia ainda estar
contida nos filmes e (2) a cerca de 320ºC,
atribuído à decomposição da zeína.
A degradação térmica das formulações
contendo 15 e 20% de eugenol ocorre através de
um percurso de três passos em que o primeiro
passo corresponde à evaporação da água, o
segundo passo à degradação do óleo eugenol em
aproximadamente 240ºC e o terceiro passo é
atribuído à decomposição da zeína.
Observa-se que o pico de degradação da zeína
não é deslocado com o acréscimo do eugenol.

Conclusões
O Eugenol mostrou ter efeito plastificante
quando adicionado aos filmes de zeína. Os dados
experimentais mostram uma diminuição nos
valores de Tg, que é geralmente atribuído a
interações polímero/agente ativo. O aumento da
percentagem de Eugenol provocou uma
diminuição na temperatura de transição vítrea. A
curva de degradação térmica mostrou que o
eugenol não interferiu na temperatura de
degradação da zeína. O aumento da concentração
de eugenol revelou um novo pico.
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Resumo
Blendas de amido termoplástico, poli(ácido lático) e argila organofílica foram preparadas em extrusora
dupla-rosca co-rotacional sob as mesmas condições de temperatura, mas com diferentes formas de adição
dos componentes. Os difratogramas de raios X a baixo ângulo indicaram uma melhor dispersão da argila
quando adicionada em apenas uma etapa. Imagens de SEM mostraram que as diferentes metodologias
desenvolvidas no trabalho apresentaram comportamento reológico diferenciado durante o processamento, o
que levou a morfologias completamente distintas.
Palavras-chave: Amido termoplástico, poli(ácido lático), argila organofílica, morfologia
_______________________________________________________________________________________
diferentes morfologias que irão resultar em um
material com propriedades distintas. As partículas
nanométricas do argilomineral esfoliado pode
localizar-se na interface da mistura e contribuir
para a redução da tensão superficial das fases
(ARROYO et al., 2009; RAY et al., 2003;
UTRACKI, 2008). Nesse trabalho, foi investigada a
morfologia da blenda TPS/PLA em função da
metodologia usada na sua preparação. A partir
desses resultados, foi possível escolher-se a
melhor metodologia para ser usada em trabalhos
futuros.

Introdução
Os plásticos em geral compõem diversos itens
de uso não-prolongado. O descarte indevido
desses materiais desencadeia graves problemas
ambientais, visto que a logística reversa
desenvolvida para a sua reciclagem encontra uma
série de limitações (SOUZA et al. 2012). A
blenda polimérica formada por amido e poli(Lácido lático) (PLA) visa obter
materiais
completamente biodegradáveis, de baixo custo e
resistentes, para aplicação na fabricação de itens
descartáveis (HUNEAULT, LI 2007). O
monômero do PLA pode ser obtido a partir da
fermentação da glicose, oriunda de produtos da
agroindústria. O amido ocorre em abundancia na
natureza em cereais, raízes ou tubérculos, e
consiste de uma mistura dos polissacarídeos
amilose e amilopectina. Ao ser submetido a
tratamento termomecânico, em presença de um
plastificante, o amido dá origem ao amido
termoplástico (TPS) que pode ser utilizado na
fabricação de produtos com caráter fortemente
biodegradável. O uso de nanoargilas pode
promover uma melhoria considerável nas
propriedades físicas desses materiais. Além disso,
a presença de nanoargilas no processamento de
misturas poliméricas pode interferir diretamente
nos parâmetros reológicos da mistura e levar a

Materiais e métodos
O amido de milho (Amidex 3001, Corn
Products do Brasil), o glicerol (Vetec Quimica
Fina), o PLA (Ingeo 2002D, NatureWorks), com
MFI 5-7 g/10 min e a argila organofílica
comercial Cloisite 30B (Southern Clay Products
Inc.) foram usadas como recebidos. As duas
metodologias escolhidas foram esquematizadas na
Figura 1. A razão TPS/ PLA na blenda foi fixada
em 70:30 e o teor de argila foi variado em 1,0, 2,5
e 5,0%. Os materiais foram processados em
extrusora dupla-rosca, co-rotante Coperion
ZSK18 (Werner & Pfleiderer GmbH & Co.) com
razão L/D = 40 com 7 zonas de aquecimento, sob
velocidade de rotação da rosca de 120 rpm. As
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amostras foram analisadas em difratômetro de
raios X Rigaku, modelo Ultima IV na faixa
angular de 0,6 a 10° (2). Os valores de
espaçamento interlamelar do plano d001 da argila
foram calculados pela Lei de Bragg (Equação 1).
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.
n = 2d sen

completa quando o sistema TPS/C30B foi
adicionado ao PLA na segunda etapa.
a
Intensidade (a.u.)

d001= 1,8nm
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II
III
IV
V

4,5°
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Fig 2 – Difratogramas de raios X para o argila organofílica
C30B sozinha (I), blenda sem argila (II), blenda com 1,0% de
argila (III), blenda com 2,5% de argila (IV), blenda com
5,0% de argila (V); (a) metodologia 1, (b) metodologia 2.

Imagens de SEM forneceram informação
sobre a influência da argila na morfologia da
mistura. O TPS sozinho (Fig 3a) apresenta uma
superfície lisa.
O PLA apresenta relevos na sua superficie, devido
a sua elevada rigidez e à resistência à fratura,
quando comparado ao TPS. Para a blenda sem
argila (Fig. 3c), é possível constatar-se a baixa
adesão entre as fases, atribuída à elevada tensão
superficial entre esses dois polímeros.

Fig. 1 – Representação esquemática das metodologias usadas
.Resultados

e discussão

A dispersão da nanoargila nas blendas foi
investigada por difração de raios-X a baixo ângulo
(Fig. 2 e 3). Os materiais resultantes das
metodologias 1 e 2 tiveram a reflexão em torno de
4,7° (2), atribuída ao plano d001 da argila,
deslocada para ângulos menores que 0,6°, o que
sugere uma possível esfoliação / intercalação da
argila com espaçamento lamelar superior a 11 nm.
Entretanto para o material com 5,0% de argila da
metodologia 1 (Fig. 2 traço V), uma reflexão bem
pequena ainda é constatada em torno de 4,5°
(2), o que indicou um volume significativo de
agregados do argilomineral com a estrutura
lamelar intacta. Isso pode ser atribuído à
localização preferencial da argila na fase de TPS,
o que não permitiu a sua homogeneização

Fig. 3- Imagens de SEM das superfícies criofraturadas para o
TPS sozinho (a), PLA sozinho (b) e blenda sem argila (c).
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A Fig. 4 compara a morfologia das blendas
obtidas pelas metodologias 1 e 2. Na metodologia
1, a adição preliminar da argila ao amido na
primeira etapa pode ter contribuído para o
aumento da viscosidade dessa fase quando
extrusada junto ao PLA na segunda etapa. A
estrutura intercalada da argila, como demonstrada
na difração de raios X a baixo ângulo, restringe a
mobilidade e fluidez do TPS. Por isso, à medida
que as fases foram fluindo dentro da extrusora,
ocorreu a estabilização de partículas grandes, que
se configuraram de forma entrelaçada e levaram à
morfologia do tipo
co-contínua,
mesmo com o PLA em menor teor na mistura
(Fig. 4a, c, e).

favoreceu o efeito da argila na redução da tensão
superficial das fases. Tal resultado pode ser
evidenciado nas composições com 2,5% e 5,0%
de argila (Fig. 4d, f), nas quais a quebra do PLA
ocorreu de forma mais acentuada e não se observa
distinção entre as fases de TPS e de PLA.

Conclusões
A metodologia 2 foi a mais eficiente, pois
promoveu maior adesão entre as fases e levou à
quebra da fase dispersa. Por isso, pode-se concluir
que essa metodologia foi a mais adequada para o
processamento da blenda TPS/PLA.
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Para os materiais obtidos pela metodologia 2,
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entre as fases, o que sugeriu que a metodologia 2
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi obter nanofibras de zeina+tanino de barbatimão e avaliar o efeito da
concentração de tanino nas propriedades das nanofibras obtidas por electrospinning e a sua relação com a
morfologia da fibra. Foi confirmada a interação entre o tanino e zeína para obtenção das nanofibras e seus
diâmetros foram medidos por microscopia eletrônica de varredura. Micrografias forneceram evidências de
uma estrutura homogênea para as membranas nanoestruturadas e a adição de tanino parece ter diminuído o
diâmetro das nanofibras. O trabalho confirma a possibilidade de incorporação de tanino de barbatimão na
produção de nanofibras que serão estudadas futuramente para diferentes aplicações.
Palavras-chave: Stryphnodendron adstringens, polifenol, nanotecnologia
Publicações relacionadas: O trabalho ainda não foi publicado em outra fonte..
demonstrado que pode ser utilizado como
matéria-prima para a produção de adesivos,
devido à reatividade dos seus taninos condensados
presentes na casca e as folhas (ALMEIDA et al.
2011).
O objetivo deste estudo foi obter nanofibras de
zeina+tanino de barbatimão por electrospinning e
investigar o efeito da concentração do tanino (10,
15 e 20% em massa) em suas propriedades.

Introdução
Nanofibras obtidas a partir de biopolímeros
são de particular interesse para as aplicações
potenciais em medicina de entrega de drogas, e da
agricultura (NEO et al. 2012). A zeína possui um
grau de polimerização duas vezes maior que o
necessário para
produzir
polímeros
de
poliamida/poliéster que, quando processada com
ácido oleico, produz filmes plásticos, flexíveis e
transparentes com propriedades que permitem seu
uso na área agrícola, de alimentos, odontológica e
outras.
Entre várias espécies interessantes, o
barbatimão (Stryphnodendron adstringens) é uma
espécie do cerrado, que apresenta 30-35% (em
massa) de tanino na casca da árvore (SIQUEIRA,
2005). Taninos extraídos de espécies de
barbatimão tem atraído o interesse da comunidade
científica devido a suas propriedades antiinflamatórias, anti-bacterianas, anti-sépticas e
anti-microbianas, e para o tratamento de
leucorréia, doenças venéreas e estomacais, dor de
garganta, sangramento, e, que são empregadas na
cultura popular (COSTA et. Al. 2010;
MENDONÇA et al. 2012). Além do uso na
medicina popular, estudos recentes têm

Materiais e métodos
1. Coleta da casca e extração do tanino: A
casca
de
barbatimão
(Stryphnodendron
adstringens) foi coletada numa área de bioma
Cerrado, em Lavras, Minas Gerais, a 919 m de
altura, 21°15'57 S de latitude e longitude 44°58'35
O. Após a secagem, a casca foi moída em moinho
de martelos; em seguida foi selecionado numa
peneira de 18 mesh. O tanino foi obtido por
extração da casca moída em água quente por 3 h.
Após a extração, a solução tânica foi seca numa
estufa para evaporar a água e o material resultante
foi macerado com o auxílio de pistilo.
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e carboxila da zeína e os grupos hidroxila do
tanino. A adição do tanino parece ter alterado a
morfologia das nanofibras de um formato
cilíndrico (Fig.1a) para um formato de fita (Fig.
1b-d).

2. Produção das nanofibras: A zeína do milho
(CAS 9010-66-6) foi obtida de Sigma-Aldrich
(EUA) e utilizado como o polímero principal para
as nanofibras produzidas. O etanol (CH3CH2OH,
CAS 64-17-5) foi adquirido a partir de Chemical
Synth e foi usado como solvente. Foram
preparadas quatro formulações de nanofibras e
testadas, tal como apresentado na Tab.1. As
soluções de polímero foram preparadas por
dissolução em etanol:água (8:2 v/v).

(a)

Tab.1 – Misturas para as nanofibras estudadas.
Formulações
Zeína pura
ZT1
ZT2
ZT3

Proporção
(zeína:tanino)
1,0:0,0
0,90:0,10
0,85:0,15
0,80:0,20

Fração de massa de
zeína (wt%)
100
90
85
80

(b)

As formulações foram preparadas utilizando
uma concentração de polímero de 20% (massa).
As formulações foram rigorosamente agitadas até
24 h para assegurar a dissolução completa dos
componentes. As soluções de polímero foram
fiados em nanofibras por electrospinning de
acordo com Oliveira et al. (2012). Uma bomba de
seringa (KD científica, modelo 781100) foi usada
para alimentar a solução de polímero (20 mL /
min) através de uma agulha. A alta tensão foi
aplicada entre a agulha e o coletor, num valor
constante (20 kV). Os parâmetros de
electrospinning foram mantidos constantes para
todas as experiências e as nanofibras foram
recolhidas num tambor rotativo, com uma
distância de trabalho de 12 cm.
3. Microscopia eletrônica de varredura (MEV):
A morfologia das nanofibras foi analisada em um
MEV Zeiss modelo DSM960. As amostras foram,
revestidas por pulverização catódica de ouro.
(Balzers model SCD 050, Balzer Union AG,
Balzers). Os diâmetros das nanofibras foram
medidos com a ajuda de um software de análise
de imagem (Image J, National Institutes of
Health). O diâmetro médio de nanofibras e
distribuição de tamanho foram determinados a
partir de cerca de 100 medições aleatórias
utilizando micrografias representativas.

(c)

(d)

Fig. 1 – Microscopia eletrônica de varredura
(MEV) de: (a) zeína (puro), (b) ZT1 (10% de
tanino e de 90% de zeína), (c) ZT2 (15% de
tanino e de 85% de zeína) e (d) ZT3 (20% de
tanino e de 80% de zeína).

Resultados e discussão
As imagens obtidas por MEV mostram que a
interação entre os taninos e a zeína ocorreu (Fig.
1), dando origem a nanofibras com morfologia
homogênea. A miscibilidade da zeína e do tanino
é o resultado de interacções entre os grupos amina
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A Fig. 2 apresenta a distribuição do diâmetro
das nanofibras das diferentes formulações,
enquanto que a Tab.2 apresenta os diâmetros
médios e os conteúdos de grânulos (contas)
formados durante o processo de electrospinning.
Observou-se uma diminuição do diâmetro médio
das nanofibras com a adição de tanino (Tab.2). A
explicação para a diminuição do diâmetro das
nanofibras e das mudanças na formato da secção
transversal com a adição do tanino ainda está
sendo melhor investigada.

(a)

(c)

parece ter diminuído o diâmetro das nanofibras
obtidas.
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(b)

(d)

Fig. 2 – Distribuição do diâmetro das nanofibras:
(a) zeína pura, (b) ZT1 (10% de tanino e de 90%
de zeína), (c) ZT2 (15% de tanino e de 85% de
zeína), e (d) ZT3 (20% de tanino e de 80% de
zeína).
Tab.2 – Diâmetros médios e desvios-padrão das
nanofibras (NE) e conteúdo do grânulo
(grânulos/µm2) nas membranas de nanofibras.
NE
Diâmetro (nm)
grânulos/µm2
Zeína pura
146 ± 33
0,1
ZT1
111 ± 27
0,5
ZT2
86 ± 22
0,3
ZT3
120 ± 44
0,8

Conclusões
Este trabalho confirmou a possibilidade de
incorporar o tanino de barbatimão na zeína para
produção
de
nanofibras
pelo
método
electrospinning. As imagens obtidas por MEV
evidenciam uma morfologia homogênea das
membranas nanoestruturadas. A adição de tanino

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
204

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

BRANQUEAMENTO DE FOLHAS DE GRAVATÁ (Bromélia balansae):
OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CELULOSE
Vitor Brait Carmona, Fábio Galvani, José Manoel Marconcini, Luiz Henrique Capparelli Mattoso
Embrapa Instrumentação, São Carlos – SP
Embrapa Pantanal, Corumbá – MS
email de contato: Jose.marconcini@embrapa.br
Projeto Componente: PC4

Plano de Ação: PA2

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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biodegradáveis, como o TPS, sendo pela primeira
vez caracterizada (V.B.CARMONA, 2011). As
fibras de gravatá apresentam boas propriedades
térmicas (temperatura inicial de degradação
térmica  de  246°C)  e  mecânicas  (E  =  46  GPa  e  σmax
= 580 Mpa), e alto teor de celulose (58%)
(V.B.CARMONA, 2011), 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%
(V.B.CARMONA, 2011). 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 (J.X.SUN et al., 2004).
Assim, o objetivo do presente trabalho é a
obtenção e caracterização de celulose a partir de
folhas in natura de gravatá utilizando peróxidos
alcalinos.

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 (M.A.SAMIR, 2005; M.A.HUBBE et
al., 2008; S. KALIA et al, 2009) .
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 espinhos
(A.POTT, 2004). Estudos anteriores mostraram o
potencial na utilização das fibras de gravatá em
matrizes
poliméricas
termoplásticas
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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.
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 JSM6510 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°   <   θ   <   35°   e  
foram calculados os índices de cristalinidade por
deconvolução de picos (Y.OH. Et al., 2005).

Fig 1: Amostras de folhas de gravatá moídas (a); branq1 (b) e;
branq2 (c).

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 (F.TOMCZAK, 2007).
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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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   10μm.   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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Fig 3: Fotografias de MEV de folhas de gravatá no sentido
longitudinal à fibra (a); gravatá branq_1 (b) e; gravatá branq_2 (c).
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Resumo
O objetivo do trabalho foi avaliar a influência da concentração de nanocristais de celulose (NC) e do uso de
ultrassom (US) sobre as propriedades de filmes biodegradáveis de gelatina para aplicação como embalagem
de alimentos. Os filmes foram feitos a partir de gelatina obtida de resíduos de tilápia e NC extraídos de línter,
e foram avaliadas as propriedades mecânicas e de permeabilidade ao vapor de água (PVA). O uso de US foi
efetivo para melhorar o módulo elástico e a barreira à água dos filmes. De forma geral, as propriedades dos
filmes foram melhoradas pela adição de NC.
Palavras-chave: nanocelulose, filmes nanocompósitos, gelatina, pescados.
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2012). Filmes de gelatina apresentam boa barreira
ao oxigênio, porém têm relativamente pobre
barreira ao vapor de água. Nanocristais de
celulose têm sido avaliados como material de
reforço em matrizes poliméricas, pelo seu
potencial em melhorar suas propriedades
mecânicas e ópticas, dentre outras (SILVA;
D’ALMEIDA,   2009).   Dentre   as   fontes   de  
celulose, o línter, fibra curta restante na semente
do algodão após o descaroçamento, se destaca
pela disponibilidade e alto teor de celulose, sendo
atrativo para a produção sustentável, pois é visto
como um coproduto de baixo valor dentro da
cadeia produtiva das fibras destinadas ao setor
têxtil (SHI; SHANNON; PELKY, 2010). O
estudo de incorporação de NC a filmes de gelatina
é importante para melhorar as propriedades de
barreira e mecânicas dos filmes.
O objetivo do trabalho foi avaliar a influência
da concentração de nanocristais de celulose (NC)
e do uso de ultrassom (US) sobre as propriedades
de filmes biodegradáveis de gelatina para
aplicação como embalagem de alimentos.

Introdução
A gelatina é um polímero que se destaca entre
os materiais biodegradáveis, sendo estudada para
utilização em filmes comestíveis devido à
abundância de sua matéria prima, baixo custo de
produção e disponibilidade global, além de
excelente propriedade de formar filmes.
Alternativas para as gelatinas de origem
animal estão em crescente demanda, devido a
restrições religiosas e preocupações sobre a
disseminação da encefalopatia espongiforme
bovina. Por isso, gelatinas de peixes vêm sendo
bastante estudadas, representando alternativa
potencial.
Uma importante fonte de gelatina com origem
na aquicultura é a tilápia, especialmente devido
aos resíduos oriundos do seu processamento, ricos
em colágeno, a partir do qual se produz gelatina.
Na aquicultura continental nacional, a tilápia é
a espécie mais produzida, representando 39,4% da
produção (BRASIL, 2010.). O rendimento da
produção de filé a partir dessa espécie geralmente
fica em torno de 30%, enquanto os 70% restantes
são resíduos do processamento (FREITAS et al.,
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Quanto menor a PVA, maior a eficiência dos
filmes como agentes de barreira à umidade. A
PVA dos filmes sem NC apresentou valores entre
2,25 e 2,54 g.mm.kPa-1.h-1.m-2. Devido à
hidrofilicidade, o glicerol pode ter contribuído
para aumentar a PVA, já que sua alta capacidade
de interagir com água facilita a solubilização e
permeação do filme. A redução de PVA foi
significativa (p<0,05) com o aumento de NC a
15% sem US e com de 10% de NC com US,
indicando que o uso de NC melhorou a barreira ao
vapor de água dos filmes, e que o uso de US
melhora sua eficiência devido à melhor dispersão
dos nanocristais na matriz. O aumento da
resistência à água com o incremento de NC
também foi encontrado em filmes de gelatina
adicionados
de
nanocelulose
bacteriana
(GEORGE; SIDDARAMAIAH, 2012). De acordo
com os autores citados, esse aumento de
resistência se deve à baixa higroscopicidade de
NC de alta cristalinidade, pois a transmissão de
vapor de água ocorre preferencialmente por meio
das áreas amorfas de celulose, e a ausência de tais
áreas desordenadas em NC pode reduzir a PVA.

Materiais e métodos
A gelatina utilizada (pH 5,45 e força de gel
139 Bloom) foi obtida no Laboratório de
Tecnologia de Biomassa (LTB) da EMBRAPA
Agroindústria Tropical (CNPAT) a partir dos
resíduos da filetagem de tilápia (Oreochromis
Niloticus), obtidos no Centro de Pesquisas
Ictiológicas Rodolpho Von Ihering (Pentecoste,
CE) do DNOCS em máquina despolpadora de
pescado (High Tech, HT 250) para obtenção de
carne mecanicamente separada. Os resíduos são
constituídos de pele, cabeças, escamas, espinhas,
nadadeiras peitorais e aparas do toalete do filé. O
plastificante utilizado foi o glicerol. Os
nanocristais de celulose utilizados foram cedidos
pelo LTB, e extraídos por hidrólise ácida a partir
de línter do cultivar Delta Opal, cedido pela
Embrapa Algodão. Os nanocristais apresentavam
comprimento de 177 nm, largura de 12 nm, e
índice de cristalinidade de 90,5%.
As soluções filmogênicas foram obtidas
utilizando-se 9,6% de gelatina em água, com 25%
(massa seca) de glicerol. A gelatina foi hidratada e
aquecida a 50±5°C por 15 minutos. A solução foi
homogeneizada em UltraTurrax IKA T25 a 10000
rpm por 10 min. Nos tratamentos com NC, estes
foram adicionados durante os primeiros 2 min de
homogeneização. Nos tratamentos com US, a
mistura homogeneizada foi tratada em
processador ultrassônico HIELSCHER UP400S
(potência de 400 W e frequência automática de 24
kHz) por 10 min, com amplitude máxima de
100%, pulso máximo de 1 e sonotrodo de titânio
H22 (ponta de diâmetro 22 mm). Em seguida, a
mistura foi degaseificada a vácuo. Foram
avaliadas as concentrações 0, 5, 10 e 15% de NC
(base seca), sem e com US. Os filmes foram
obtidos pela técnica de casting. A secagem para
obtenção dos filmes foi feita a 24 ºC por 24 h.
A PVA foi determinada segundo método
gravimétrico ASTM E96-00 (ASTM E96-00,
2000). As propriedades mecânicas foram medidas
de acordo com o método ASTM D638-01 (ASTM
D638-01, 2001). Foi realizado o Teste de Tukey
(p<0,05) para avaliar diferenças significativas
com o aumento de NC nos filmes, e o Teste t
(p<0,05) para comparar amostras com e sem US.
Utilizou-se o programa Minitab, versão 15.

Fig. 1 - Efeito da concentração de NC de celulose
e do uso de US sobre a PVA de filmes de gelatina
de resíduos de tilápia.
Valores na mesma sequência seguidos da mesma
letra não diferem significativamente (Tukey,
P<0,05). Pares de valores sublinhados (mesmo
teor de NC) indicam diferenças significativas
(teste t, p<0,05). (
): com US; (
):
sem US.
Os resultados dos testes mecânicos estão
representados na Tab 1. A resistência a tração e o
módulo elástico dos filmes melhoraram
significativamente (a partir de 5%) com o
aumento de NC, enquanto a elongação não variou
significativamente. O uso de US aumentou o
módulo elástico dos filmes, não apresentando
influência na resistência a tração e na elongação.
Os resultados de resistência a tração mostram que
os NC foram eficientes como reforço na tensão
dos filmes, tornando-os mais resistentes à ruptura.

Resultados e discussão
A Fig. 1 apresenta os valores de PVA com o
aumento de NC e em função da utilização de US.
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Em geral, os valores foram bem menores do
que os encontrados para gelatina de outras fontes
(9), o que se deve, principalmente, às
características intrínsecas superiores das gelatinas
de origem animal, como força de gel e
composição de aminoácidos. Os valores de
elongação não variaram em função da adição de
NC nem em função do uso de US. O módulo
elástico expressa a rigidez do material e é
relacionado a propriedades intrínsecas do mesmo.
Observa-se nos resultados que a NC e o uso de
US foram efetivos no aumento do módulo
elástico. A eficiência do uso de NC pode ser
explicada pelas características de força e rigidez
da celulose. A melhoria expressiva com US
ressalta a importância de um processo adequado
de dispersão sobre as características dos filmes.
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Tab. 1 - Efeito da concentração de NC e US sobre as propriedades
mecânicas de filmes de gelatina de resíduos de tilápia.
Resistência à
Tração (MPA)

Elongação na
Ruptura (%)

Módulo Elástico
(MPa)

Sem

Com

Sem

Com

Sem

Com

US

US

US

US

US

US

0%

16,31 b

16,28 b

13,95 a

18,63 a

475,68b

608,92 c

5%

17,00 a

16,93 a

13,09 a

17,45 a

592,61a

633,39bc

10%

16,99 a

17,01 a

13,41 a

14,81 a

614,41a

659,09 a

15%

16,81ab

16,83 a

13,49 a

15,49 a

640,20a

740,14 a

NC
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performance edible nanocomposite films
containing bacterial cellulose nanocrystals.
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Valores na mesma coluna seguidos da mesma letra não diferem
significativamente (Tukey, p<0,05). Pares de valores sublinhados
(mesmo teor de nanocelulose) indicam diferenças significativas (teste
t, p<0,05).

Conclusões

SILVA,  D.  J.;;  D’ALMEIDA,  M.  L.  O.  
Nanocristais de celulose. O Papel v. 70, n. 07, p.
34 – 52, jul, 2009.

Os nanocristais utilizados foram efetivos para
reduzir a PVA significativamente com a utilização
de 10% de NC e uso de ultrassom, e com 15% de
NC com e sem ultrassom. A adição de NC
melhorou a resistência à tração e o módulo
elástico a partir de 5% e não interferiu na
elongação e opacidade dos filmes. O uso de US
melhorou a barreira ao vapor de água e módulo
elástico e não influenciou as propriedades de
tração e elongação. O melhor filme obtido para
aplicação em alimentos foi o com 10% de NC e
com US, por apresentar melhor barreira à água e
melhores propriedades mecânicas.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de madeiras da Amazônia para produção de nanofibras de
celulose em função de sua composição química e facilidade de isolamento da celulose. As madeiras de
Freijó, Faveira e Amapá foram avaliadas pela sua composição química majoritária. A eficiência dos
tratamentos químicos alcalino e branqueamento para remoção dos componentes não-celulósicos foi
verificada por análise de difração de raios-X. As madeiras de Amapá e a Faveira apresentam maior potencial
para produção de nanofibras de celulose em relação à madeira de Freijó, em função de sua composição
química e efeito mais expressivo dos tratamentos químicos na remoção de lignina e hemiceluloses.
Palavras-chave: celulose, lignina, índice de cristalinidade, tratamento alcalino, branqueamento.
Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o
potencial de madeiras certificadas provenientes da
Amazônia para produção de nanofibras de celulose
em função de sua composição química e facilidade
de isolamento da celulose.

Introdução
A celulose produzida pela biomassa é uma fonte
de matéria-prima virtualmente inesgotável e versátil
e, dentre as diversas fontes fornecedoras desse
recurso, a madeira apresenta papel de destaque.
Esse polímero natural ocorre na forma de feixes
de fibrilas que apresentam escala nanométrica e
podem
ser
transformados
em
estruturas
denominadas
nanofibrilas
ou
nanocristais
(whiskers), dependendo do método utilizado. A
incorporação dessas nanopartículas na produção de
compósitos é um campo da nanotecnologia que tem
despertado grande interesse na última década
(GOETZ et al., 2009).
Nesse contexto, a biodiversidade da Amazônia
brasileira representa um vasto quadro de espécies
madeireiras ainda pouco exploradas com potencial
para atender a essa nova demanda do mercado.
Como a quantidade de matéria-prima para a
produção de nanofibras é relativamente pequena,
existe ainda a possibilidade de utilizar resíduos
dessas espécies oriundos de serraria, de forma a
contribuir para seu uso racional e sustentável.

Materiais e métodos
Coleta e preparo da matéria-prima
Três espécies arbóreas certificadas da Amazônia
foram utilizadas: Cordia goeldiana Huber. (Freijó);
Parkia gigantocarpa Ducke (Faveira); e Brosimum
parinarioides Ducke (Amapá doce), cedidas pela
empresa Cikel Brasil Verde, localizada no munício
de Paragominas-Pa. Para o presente estudo foram
utilizadas lâminas dessas espécies de baixa
qualidade para produção de painéis laminados.
A serragem de madeira foi classificada em
peneiras sobrepostas, sendo utilizada para as
análises de componentes químicos a alíquota retida
entre as peneiras de 40-60 mesh. Para os tratamentos
químicos foi utilizada a fração abaixo de 60 mesh.
Análise química
Para a determinação e quantificação dos
constituintes químicos presentes nas amostras, as
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seguintes normas e procedimentos foram utilizados:
lignina insolúvel - NBR 7989 (ABNT, 2010);
holocelulose - Browning (1963); celulose Kennedy et al. (1987); e hemiceluloses por
diferença entre o teor de holocelulose e celulose.
Tratamentos químicos superficiais
O tratamento alcalino das madeiras foi realizado
em solução de NaOH a 5% (m:m) aquecida até 7580 °C. As serragens foram adicionadas na
proporção de 10 g para 200 mL de solução alcalina.
A mistura foi mantida em agitação mecânica
durante1 h. Para o processo de branqueamento, foi
preparada uma solução de H2O2 a 24% e uma
solução de NaOH 4%, posteriormente misturadas na
proporção 1:1 e aquecidas até 45˚C. As serragens
foram adicionadas na proporção de 5g para 200 mL
de solução. O processo foi mantido sobre agitação
mecânica intensa durante 2 h. Após ambos os
tratamentos, a solução foi filtrada e o material
lavado em água destilada até pH neutro. As
partículas foram mantidas em estufa a 50°C até
secagem completa.
Difração de raios-X
Para essa análise foi utilizado um difratômetro
da marca Rigaku. Os ensaios foram realizados a
temperatura ambiente e com ângulos entre 5 e 40°.
Os índices de cristalinidade dos materiais foram
determinados pela seguinte fórmula (SEGAL,
1959):

amorfos. No entanto, a madeira de Faveira apresenta
menor teor de lignina, componente que se deseja
extrair previamente à produção de nanofibras.
Apesar de essa espécie apresentar maior teor de
hemiceluloses, esses componentes são extraídos em
maior quantidade com o tratamento alcalino. Por
essa análise inicial é possível inferir que os teores de
lignina e celulose encontrados para a madeira de
Freijó posicionam essa espécie como menos
vantajosa para a produção de nanofibras de celulose
dentre os materiais de estudo.
Tab. 1. Composição química das madeiras
Componentes
(%)
Lignina
Insolúvel
Holocelulose
Celulose
Hemiceluloses

Faveira
24.94
(0.26)

75.50
(1.16)

47.21
(0.47)

28.29
(0.47)

Amapá
26.29 (0.65)
73.68 (0.90)
51.46 (0.34)
22.22 (0.34)

Freijó
27.28
(1.42)

72.67
(0.34)

49.07
(0.20)

23.60
(0.20)

Os padrões de difração de raios-X e seus
respectivos índices de cristalinidade estão
apresentados nas Figuras 1-3. Todos os
difratogramas apresentaram um pico entre 2θ = 16.5
e 22.5˚, associado à presença de celulose I,
indicando que a integridade cristalina foi mantida.
Esse comportamento é esperado para a concentração
de 5% da solução alcalina (CÔRREA et al., 2010;
NISHIYAMA et al, 2003). O aumento da
cristalinidade após tratamento alcalino ocorre
devido à remoção de hemiceluloses e lignina, que
compõe a porção amorfa dos materiais
lignocelulósicos, o que resulta em cadeias de
celulose mais organizadas (CHEN et al., 2011). O
branqueamento visa principalmente a remoção de
lignina. A presença desse componente dificulta a
hidrólise ácida da celulose para produção de
nanocristais, pois limita a mobilidade dos reagentes
químicos (ROSA et al., 2010).

Onde: Iam = intensidade mínima entre os picos 110
e 200; e I22.5˚= intensidade no pico 200.

Resultados e discussão
A composição química majoritária dos materiais
lenhosos dos quais se deseja obter nanofibras de
celulose está apresentada na Tab 1. A madeira de
Amapá apresentou maior teor de celulose, o que
indica que se terá um maior rendimento desse
componente com a remoção dos componentes

Fig. 1. DRX para a madeira de Faveira.
Para a serragem de Faveira, foi observado que os
tratamentos químicos superficiais resultaram em
picos de cristalinidade mais definidos em relação à
serragem in natura. O branqueamento ocasionou um
aumento no índice de cristalinidade mais expressivo
em relação ao tratamento alcalino.
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O maior aumento do índice de cristalinidade foi
observado para a madeira de Amapá. Após os
tratamentos há a formação de picos mais altos e
definidos nos padrões de difração. Após o
branqueamento, o aumento foi menos expressivo.
Os padrões de difração de raios-X da madeira de
Freijó e seus respectivos índices de cristalinidade
demonstraram efeito pronunciado de remoção de
componentes não-celulósicos com a realização do
tratamento alcalino. Entretanto, o mesmo não
ocorreu com o branqueamento.

Tecnológico - CNPq e à Rede Brasileira de Pesquisa
em Compósitos e Nanocompósitos Lignocelulósicos
– RELIGAR.
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Fig 2. DRX para a madeira de Amapá.

Fig 3. DRX para a madeira de Freijó.

Conclusões
A madeira Amapá apresenta maior potencial
para a produção de nanofibras de celulose em
função de sua composição química e remoção total
mais expressiva de componentes não-celulósicos
após tratamentos químicos. Já a madeira de Faveira
apresentou potencial intermediário com eficácia de
ambos os tratamentos químicos na remoção de
componentes amorfos. Para viabilizar a utilização
da madeira de Freijó para a produção de nanofibras
mais estudos são necessários. Uma possibilidade é a
modificação nos parâmetros de branqueamento.
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TPS/PCL/NANOFIBRAS DE SISAL
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Resumo
Nanofibras de sisal (NS) foram obtidas via hidrólise ácida e incorporadas por extrusão em matriz polimérica
(blenda TPS/PCL (80:20)). NS foram caracterizadas por microscopia eletrônica de transmissão (MET) e por
difração de raios X (DRX). Os nanocompósitos obtidos foram caracterizados por microscopia eletrônica de
varredura com emissão de campo (MEV-FEG), ensaio mecânico de tração e de biodegradação. Observou-se
significativos efeitos de reforço no nancompósito de menor concentração de NS, devido à melhor dispersão
da nanocarga. A evolução de CO2 dos nanocompósitos indicou que a incorporação das nanofibras favoreceu
a biodegradação.
Palavras-chave: Nanocelulose, nanofibras de sisal, amido termoplástico, policaprolactona, propriedades
mecânicas, biodegradação.
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que promove a remoção da fase amorfa das fibras
vegetais, resultando em estruturas com alta
cristalinidade, diâmetros máximos de 100 nm e
comprimentos máximos de 1µm, dependendo da
celulose de origem.[2]
A fibra de sisal (Agave sisalana) corresponde a
70% da produção comercial de fibras
lignocelulósicas no mundo. O Brasil é o maior
produtor mundial desta fibra, com produção anual
de cerca de 140.000 toneladas. O sisal é aplicado
em cordearia, tapeçaria, artesanatos em geral, e
também na indústria automobilística.[3]
Neste trabalho, nanofibras celulósicas foram
obtidas a partir da hidrólise ácida das fibras de
sisal e incorporadas em blendas de amido
termoplástico (TPS) e policaprolactona (PCL) na
proporção de 80:20 m/m, por extrusão,
confeccionado-se os nanocompósitos com 5 e
10% de nanofibras de sisal. Foi analisado o efeito

Introdução
A
busca
por
materiais
plásticos
biodegradáveis tem aumentado nas últimas
décadas no que se refere a preocupações
ambientais, visando a diminuição de resíduos
plásticos, e também em aplicações biomédicas e
agropecuárias.
Explorando-se esta necessidade, uma nova
tendência vem sendo intensamente estudada na
área de nanotecnologia: o uso de nanofibras ou
whiskers de celulose, que apresentam módulo
elástico em torno de 150 GPa, superior ao das
convencionais fibras de vidro (85 GPa) e aramidas
(65 GPa).[1] Dessa forma, são capazes de fornecer
melhorias nas propriedades mecânicas sem perdas
de biodegradabilidade dos nanocompósitos.
As nanofibras celulósicas são obtidas sob
controladas condições de hidrólise ácida, reação
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da incorporação das nanofibras nas propriedades
mecânicas e biodegradação dos materiais foi
estudado.

investigadas utilizando-se um microscópio CarlZeiss DSM 940-A, à 5 kV. Os nanocompósitos
foram fraturados em nitrogênio líquido e
acoplados aos porta-amostras. As amostras foram
recobertas com uma fina camada de ouro (± 15
nm).
As amostras moldadas por compressão foram
avaliadas em ensaios mecânicos de tração. Estes
ensaios foram realizados em equipamento EMIC
DL3000, seguindo a norma ASTM D638 [5], com
velocidade de 10 mm.min-1 e célula de carga de
50kgf.
A montagem do sistema de biodegradação foi
realizada segundo a norma ABNT – NBR
14283.[6] As amostras foram moídas em fina
consistência
(aproximadamente
25
µm),
utilizando-se um moinho criogênico. Os
respirômetros foram mantidos a 28°C, durante
cerca de 40 dias. Foram analisadas as amostras de
TPS, PCL e TPS/PCL e TPS/PCL/NS5% e
TPS/PCL/NS10%.

Materiais e métodos
As fibras de sisal foram fornecidas pela
Embrapa/Algodão (PB - Brasil). Foi realizado o
branqueamento prévio das fibras, segundo
descrito por Teodoro et al., 2011 [4].
A extração das nanofibras ocorreu por hidrólise
ácida da fibra de sisal branqueada (5,0 g)
empregando-se 100 mL de solução de ácido
sulfúrico (60% (m/m)). O sistema reacional foi
mantido a 60°C, sob agitação por 30 minutos. A
suspensão
resultante
foi
submetida
à
centrifugação (8 min, 10.000 rpm), re-suspensa
em 500 mL de água destilada e neutralizada por
diálise em água corrente. A suspensão neutra foi
sonificada (BRANSON 450) por 5 min. e
armazenada sob refrigeração.
Os nanocompósitos foram preparados através da
incorporação de nanofibras (NS) liofilizadas. Os
nanocompósitos foram processados em extrusora
dupla-rosca (Coperion, Ltda, SP, Brasil), com seis
zonas de aquecimento: 140, 140, 150, 150, 160 e
160°C e rotação de 200 rpm. Realizou-se uma
mistura prévia dos componentes, em sacos de
polietileno, nas seguintes proporções (m/m): 72 %
amido termoplástico, 18% glicerol, 10% água,
0,2% ácido esteárico, 18% PCL, 5% de NS,
resultando em uma composição final de 90% de
TPS/PCL 80:20 (m/m) e 5% e 10% de NS. Em
seguida, fitas dos nanocompósitos foram obtidas
em extrusora mono rosca (AX Plásticos, Brasil),
com rotação de 150 rpm e temperaturas de 120,
125 e 130°C. Todas as formulações foram
processadas sob as mesmas condições. Corpos de
prova foram obtidos em moldes segundo ASTM
D638-03 [5], por termoprensagem a 150°C,
durante 2 minutos.
A análise morfológica das nanofibras foi
realizada por MET. Uma alíquota da suspensão
foi diluída em água destilada e corada com
solução de acetato de uranila 1,5% e, então,
depositada em um gride de cobre para posterior
análise   em   microscópio   Tecnai™   G2   F20.      O  
difratograma de raios X foram obtidos a
temperatura  ambiente  e  no  intervalo  de  ângulos  2θ  
variando de 5 a 40o. O aparelho utilizado foi um
difratômetro Universal de raios X, Carl-ZeissJena, modelo URD6 a uma velocidade de 1,2o
min-1 operando a uma potência de 40 KV e 20 mA
e radiação de  CuKα  ( =  1,5406  Ǻ).  
As morfologias das superfícies de fratura
criogênica
dos
nanocompósitos
foram

Resultados e discussão
A fig. 1 apresenta as micrografias de MET das
nanofibras de sisal. Observa-se a forma acicular
típica de nanofibras de celulose extraídas via
hidrólise ácida, conforme observado por Hubbe et
al., 2008. O valor médio do comprimento das NS
foi de 210 ± 60 nm, e o diâmetro médio de 5 ± 2
nm, resultando em um L/d de 42. O difratograma
de raios X das nanofibras de sisal pode ser
observado também na fig. 1. Este apresenta pico
em   torno   de   2θ   igual   a   22,6°,   mostrando   o   perfil  
de celulose tipo I. O índice de cristalinidade para
NS foi de 78%.

Fig.1 - Micrografia de MET e difratograma de raios X
das nanofibras de sisal

Na fig. 2 são apresentadas as micrografias das
superfícies de fratura da blenda TPS/PCL e dos
nanocompósitos obtidos após a incorporação de
NS. Nas micrografias dos nanocompósitos
(Figuras 2-b, c) as NS são identificadas como
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pontos brilhantes, contudo, estas não puderam ser
visualizadas individualmente, revelando a
presença de aglomerados homogeneamente
distribuídos, com diâmetros médios de 99 ± 25
nm para TPS/PCL/NS5% e de 111 ± 34 nm para
TPS/PCL/NS10%.

período de 37 dias não foi suficiente para observar
o início da biodegradação de PCL.

Fig. 3 – Evolução de CO2 durante a
biodegradação dos polímeros e nanocompósitos

Conclusões
Através de hidrólise com ácido sulfúrico foi
possível obter nanofibras a partir de sisal com
comprimentos e diâmetros médios de 210 e 5 nm,
respectivamente, e com índice de cristalinidade de
78%. As amostras foram obtidas por extrusão e o
nanocompósito PCL/TPS/NS5%, apresentou
efeito de reforço significativo, no o que se deve à
boa dispersão da nanocarga. O aumento no teor de
nanofibras para 10% influenciou negativamente as
propriedades, devido à presença de maiores
aglomerados das nanofibras.
A evolução de CO2 dos nanocompósitos indicou
o favorecimento da biodegradação pela presença
de nanofibras de celulose, uma vez que tais
valores foram superiores nos nanocompósitos do
que nas respectivas matrizes poliméricas.

Fig.2 – Micrografias de MEV-FEG (a) TPS/PCL,
(b) TPS/PCL/NS5% e (c) TPS/PCL/NS10%

Os valores de tensão e deformação na ruptura, e
módulo elástico dos polímeros e nanocompósitos
são apresentados na Tab. 1. Os nanocompósitos
de TPS/PCL/NS5% obtiveram melhorias nas
propriedades
mecânicas:
reforço,
menor
elongação e maior tensão máxima, sugerindo
efeito sinergético das nanofibras na blenda de
TPS/PCL. Entretanto, para os nanocompósitos
TPS/PCL/NS10% nota-se que não houve reforço
e aumento da rigidez, como resultado da má
dispersão dos aglomerados de NS sobre as
propriedades mecânicas.
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Tab. 1 - Propriedades mecânicas da blenda e dos
nanocompósitos
Amostra

TPS/PCL
TPS/PCL/NS5%
TPS/PCL/NS10%

Tensão
máxima
(MPa)
7±2
12,6 ± 0,8
3,9 ± 0,5

Deformação
na ruptura
(%)
67 ± 9
40 ± 4
58 ± 2
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Na fig. 3 é apresentada a evolução de CO2
resultante da biodegradação dos materiais de
estudo e controle (somente solo compostado).
Observou-se que os nanocompósitos apresentaram
taxa de biodegradação maior que a blenda
TPS/PCL. Este aumento na biodegradação pode
estar relacionado à formação de canais, pela
presença dos aglomerados de NS, que facilitaram
a entrada de água e a migração e o ataque de
micro-organismos ao material. Verificou-se que o
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Resumo
Este trabalho buscou a obtenção de nanopartículas a partir do Equisetum arvenses. O processo de produção
baseou-se em diferentes combinações de ciclos de lixiviações ácidas seguidas por calcinações com
temperaturas variando entre 500 e 600ºC. As nanopartículas de sílica produzidas foram caracterizadas pelo
ensaio de sorção de nitrogênio, microscopia eletrônica de varredura, fluorescência e difração de raios-X. O
tratamento que apresentou melhores resultados foi o submetido a dois ciclos de lixiviação ácida e
temperatura de calcinação de 500ºC, gerando amostra com área específica superficial de 330,63 m /g,
composto de 93,5% de silício e de natureza amorfa.
Palavras-chaves: Equisetum arvenses, nanopartículas de sílica.

e amorfas. Obtidas a partir de vegetais, há relato de
produção com a casca de arroz (ESPÍNDOLAGONZALEZ et al., 2010; DELLA et al., 2006;
SOUZA et al., 2002), bagaço de cana, casca de café
(ESPÍNDOLA-GONZALEZ et al., 2010) e com o
Equisetum hyemale (SAPEI, 2007).
Assim, este trabalho buscou desenvolver um
método de produção barato, eficiente e capaz de
produzir uma nanossílica de alta pureza, com a
utilização de um recurso vegetal renovavél.

Introdução
Na literatura há relatos da produção de
nanopartículas de sílica a partir de vegetais capazes
de acumularem grandes quantidades de silício. Há
muita referência principalmente com a utilização da
casca de arroz e com outros resíduos agrícolas,
porém são muito escassos trabalhos utilizando
plantas do gênero Equisetum. Estas que já foram
usadas na Antiguidade como lixas para polir pratos
e peças de estanho, devido às incrustações de sílica
sobre os caules (KISSMANN, 1997).
As espécies do gênero Equisetum são conhecidas
como uma das plantas com maior acúmulo de silício
(sílica biogênica) (SAPEI et al., 2007), além disso,
possuem em sua composição: sais minerais,
potássio, magnésio, cálcio, fósforo, sódio, flúor e
alumínio, apresentando, mais de 10% de
constituintes inorgânicos, compostos fenólicos,
flavonóides, entre outros (WICHTL, 1994).
Sapei (2007), utilizando as técnicas de
microscopia eletrônica de varredura (MEV) com o
detector de energia dispersiva (EDX) e o
microscópio raman confocal, avaliou a distribuição
dos diferentes tipos de sílica presentes no vegetal
Equisetum hyemale.
Na
literatura
encontram-se
diferentes
tratamentos, baseados em princípios químicos e
térmicos para a produção de sílicas biogênicas puras

Materiais e métodos
Para a obtenção desta nanossílica a partir da
cavalinha o vegetal passou primeiramente por um
processo de lavagem com água deionizada para
remoção de sujeiras superficiais (poeira e terra) e
outros contaminantes possivelmente presentes.
Realizaram-se ciclos de lixiviações, utilizando
cerca de 500 g da cavalinha lavada para cada 2000
mL de solução (água deionizada + HCl 2%), este
material permaneceu cerca de 2 horas em ebulição
em autoclave vertical, com pressão de 1,5 kgf/cm e
temperatura aproximada de 120ºC. Foram testados
dois tratamentos, que consistiram em submeter à
amostragem a um ou dois ciclos de fervura.
Posteriormente o vegetal foi lavado com água
deionizada, até obter o pH desejado (foram
avaliados amostras com pH neutro e ácido) e, em
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seguida submetido à secagem em estufa a 103ºC,
para eliminação da água residual.

de raios-X (FRX) que serão descritas nos próximos
tópicos.
As medidas da área superficial específica foram
realizadas em um equipamento da marca
Quantachrome, modelo NOVA® 1200e.
A fluorescência de raios-X (FRX) foi realizada
no equipamento Philips/Panalytical, modelo PW
2400. Para a caracterização microscópica da
nanossílica obtida utilizou-se a técnica de
microscopia eletrônica de transmissão (MET) em
microscópio da marca JEOL (JEM 1200EXII
Electron Microscope). O difratograma de raios-X
(DRX) foi registrado para a amostra que apresentou
a maior SSA (amostra T11). O equipamento
utilizado foi o difratômetro da marca Shimadzu,
modelo XRD-6000. O ângulo de difração (2)
variou de 10 a 70º em intervalos de 0,02 º, com
radiação Cu-Kα,  em  ambiente  atmosférico.

O material seco foi moído em moinho de bolas,
durante 24 horas, tempo constante para todas as
amostras, a fim de obter amostras com
granulometria menor que 2,5 mm. A carga
empregada para a moagem seguiu recomendações
de Bristot (1996), onde o volume do recipiente foi
ocupado com cerca de 20% do vegetal e 50% com o
meio de moagem, sendo que o vegetal cobriu
ligeiramente as bolas. Os corpos moedores
utilizados foram bolas de cerâmica, com diâmetros
variáveis entre 10 e 20 mm.
A próxima etapa consistiu em submeter o
vegetal lixiviado e moído a calcinações, em
diferentes temperaturas (tratamento térmico).
Utilizou-se o forno mufla, da marca Quimis. O
material foi colocado em cadinhos, em pequenas
proporções, para proporcionar uma queima
uniforme do material, durante 2 horas.
As temperaturas definidas para calcinação foram
500, 550 e 600 ºC.
Foram avaliadas diferentes combinações de
variáveis, amostras produzidas em duplicata. A
descrição dos tratamentos e a nomenclatura das
amostras encontra-se na Tab 1.

Resultados e discussão
Na Tab 2, são apresentados os valores das nano
estruturas obtidas com o ensaio de sorção de
nitrogênio (BET), resultados para a área superficial
específica (SSA), tamanho médio das partículas
(DBET) e a coloração visual das amostras.
Tab. 2 - Valores das nano estruturas obtidas com o
ensaio de sorção de nitrogênio (BET).

Tab. 1 – Tratamentos para a produção da
nanossílica.

Tratamentos
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

Ciclos de
lixiviação
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

pH
7
7
7
7
4
4
4
4
7
7
7
7

Tratamentos

SSA D BET Color
(m /g)

Temperatura
(º C)
500
500
550
600
500
550
600
500
550
600

As técnicas utilizadas para a caracterização da
nanossílica foram: mensuração da área específica
superficial (SSA), espectroscopia no infravermelho
(FTIR), microscopia eletrônica de transmissão
(MET), difração de raios-X (DRX) e fluorescência

T1

54,00 50,28
(0,80)

T2

74,08

T3

296,40

T4

274,64

T5

230,63 11,77 White
(0,27)

T6

69,57

T7

250,49 10,84 White
(0,48)

T8

228,03 11,91 White
(0,76)

T9

216,91 12,52 White
(0,16)

T10

83,45

T11

330,63

T12

296,40

T13

250,73 10,83 White
(0,45)

(0,32)
(0,55)
(0,60)

(0,96)

(0,93)
(0,68)
(1,02)
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nm
Gray

36,65 Brown
9,16

White

9,89

White

39,03 Brown

32,54 Brown
8,21

White

9,16

White
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Valores expressos entre parênteses representam o Coeficiente de
Variação (CV).

Pela Tab 3, evidencia que a lavagem ácida
proposta mostrou-se efetiva para a redução de íons
alcalinos e alcalinos terrosos. Ao comparar os
percentuais para as duas amostras, há uma redução
de alguns elementos, principalmente de cálcio,
potássio, manganês, fósforo entre outros, que
interferem negativamente sobre a área específica
superficial da nanossílica.
A sílica obtida diretamente da cavalinha (amostra
T1), apresenta um alto percentual de impurezas. Já a
amostra T11, que sofreu o processo completo para
obtenção da sílica, apresenta uma maior
concentração de SiO2.

A amostra T3, são partículas de coloração
branca. As amostras T3 a T5, T7 a T9 e T11 a T13
também possuem esta característica, que indica que
as amostras estão quase isentas de matéria orgânica.
O grupo de amostras T3, T4 e T5 resultou em
nanossílicas com alto grau de pureza. Este grupo
somente sofreu um ciclo de lixiviação ácida. Ao
comparar com o grupo T11, T12 e T13 que foram
submetidas às duas lixiviações ácidas, este se
apresenta superior.
No grupo de amostras em que se manteve o pH
ácido pós lixiviação (T7, T8 e T9), as variáveis
avaliadas tiveram desempenho inferior.
O melhor resultado, para todos os tratamentos,
foi para a amostra T11 que corresponde a dois
ciclos de lixiviação e temperatura de calcinação de
500ºC, com SSA de 330,63 m /g.
No geral, a menor temperatura avaliada
(500ºC) foi a que produziu melhores valores para
SSA, e à medida que houve o acréscimo da
temperatura a SSA decresceu.
Tab. 3 – Composição química por fluorescência de
raios-x da sílica obtida após tratamento da
cavalinha.
Óxidos

T1(%)

T11 (%)

SiO2

59,6

93,5

CaO

15,2

1,8

SO3

2,2

0,9

K2O

11,0

0,6

MgO

4,9

0,3

Al2O3

0,2

0,5

P 2O 5

2,5

0,3

Fe2O3

0,2

0,1

ZnO

0,1

<0,1

TiO2

0

<0,1

CuO

<0,1

<0,1

SrO

0,1

0

MnO

0,1

0

BaO

0,1

0

ZnO

0,1

0

CuO
Perda ao
fogo

<0,1

0

2,19

1,76

Conclusões
Os tratamentos químicos e térmicos propostos neste
trabalho foram eficientes para a produção de
nanopartículas de sílica produzidas a partir do
vegetal Equisetum arvenses (cavalinha).
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Resumo
Nanopartículas de sílica foram preparadas pela dopagem com cis-jasmona com o intuito de avaliar a
aplicabilidade dessas partículas para liberação controlada de semioquímicos. Os resultados mostraram que a
partícula liberou o cis-jasmona ao longo dos vinte dias monitorados, e o parasitoide respondeu aos voláteis
da partícula dopada com cis-jasmona ao longo de trinta dias. Os resultados mostraram que a partícula tem
potencial para a liberação controlada de semioquímicos e pode ser usada para avaliar a melhor dose-resposta
de semioquímicos para insetos no laboratório e com potencial para ser levada a campo.
Palavras-chave: (cis-jasmona, parasitoide de ovos, sol-gel, liberação controlada)

Publicações relacionadas Rodrigues et al., 2009. Desenvolvimento de nanopartículas a base de sílica para
liberação controlada de semioquímicos. Resumo estendido apresentado no V-Workshop da Rede de
Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio.

semioquímicos pelo inseto ou planta. O objetivo
deste estudo foi avaliar a eficiência de uma
nanopartícula de sílica na liberação controlada de
semioquímicos.

Introdução
A pesquisa com semioquímicos, incluindo
feromônios que modificam o comportamento de
insetos, vem avançando nos últimos anos. O cerco
ao uso de pesticidas vem se estreitando devido aos
danos causados ao meio ambiente, saúde humana
e ao crescente aumento de populações de insetos
resistentes aos pesticidas.
Estes e outros
problemas derivados do uso de inseticidas têm
direcionado a pesquisa para o desenvolvimento de
tecnologias alternativas como os semioquímicos
(BORGES et al., 2011). Semioquímicos ocorrem
naturalmente, são específicos afetando somente a
espécies alvo, são aplicados no campo em
quantidades diminutas, nível de nanogramas,
muitos não são tóxicos e são biodegradáveis não
permanecendo no ambiente. Uma das principais
dificuldades do uso de semioquímicos no campo é
a formulação das
moléculas químicas em
liberadores que desprendam a molécula de forma
controlada, mimetizando a liberação natural dos

Materiais e métodos
Síntese das nanopartículas
As partículas foram sintetizadas seguindo o
procedimento de Lelong et al (2008). As
nanopartículas de sílica foram preparadas usando
0,13 gramas de brometo de hexadeciltrimetilamônio dissolvidos em 12 mL de água, sob
agitação por 1 min; após esse período 1g do
composto cis-jasmona foi adicionado, antes da
polimerização da partícula. Após 3 minutos de
homogeneização foi adicionado o reagente de
polimerização (1.5 g de ortosilicato de tetraetila);
após mais 3 minutos foram adicionados 2,5mL de
hidróxido de amônio. A mistura ficou sob
agitação por 12 horas a temperatura ambiente.
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Desta reação obtiveram-se 670 mg de partícula
impregnada com cis-jasmona.
Taxa de liberação
Para avaliar a taxa de liberação foram
preparadas
liberadores
contendo
aproximadamente 2 mg de partículas e os
compostos voláteis liberados da partícula foram
capturados a cada 24 horas usando 50 mg de
adsorvente Tenax GR (Alltech). O adsorvente foi
eluído com n-hexano, pré-concentrado a 100µL e
um padrão interno (16-hexadecanolactona,
concentração final de 0,01 mg/mL) foi adicionado
à solução para análise quantitativa. Os extratos
foram analisados por GC-FID e as áreas dos picos
usadas para a quantificação. Para avaliar se a taxa
liberada alterava o comportamento do inseto, os
liberadores com as partículas foram usadas para
os bioensaios em olfatometria em Y com o
parasitoide de ovos Telenomus podisi. Foram
conduzidos bioensaios com a mesma partícula ao
longo de 30 dias consecutivos contrastando os
voláteis liberados pela partícula impregnada com
cis-jasmona e voláteis liberados pela partícula não
impregnada.

Fig. 1 A. taxa de liberação em mg/24 horas do cis-jasmona da
partícula de sílica. A ao longo dos 20 dias avaliados, B.
ampliação da escala do eixo Y da figura 1 A para visualizar o
comportamento da taxa de liberação a partir do nono dia.

A alta taxa de liberação inicial provavelmente
deve-se ao excesso de massa que não foi
adsorvido pela partícula e a parte adsorvida foi
liberada lentamente. Os resultados dos bioensaios
mostraram que o parasitoide de ovos T. podisi
respondeu para as partículas impregnadas com
cis-jasmona preferencialmente aos voláteis
liberados pelas partículas não impregnadas
( 2=25.71, p>0.001) (Fig 2A) e passou mais
tempo no braço do olfatômetro com os voláteis
liberados pelas partículas com cis-jasmona
comparado aos voláteis liberados pelas partículas
não impregnadas (t = 3.85, df = 249.1, p > 0.001,
teste Welch), ao longo dos trinta dias avaliados.

Resultados e discussão
A taxa de liberação das partículas foi
avaliada ao longo de vinte dias consecutivos, o
composto cis-jasmona foi identificado por
cromatografia gasosa em todos os extratos. Nos
quatro primeiros dias de coleta a quantidade
média liberada foi bastante alta (Fig 1A)
mostrando um decaimento acentuado. A partir do
nono dia o cis-jasmona foi liberado mais
uniformemente e continuamente (Fig 1B).

Partícula com cis-jasmona
Partícula não impregnada

Fig 2. Resposta de fêmeas do parasitoide de ovos em
bioensaios em olfatometria as partículas impregnadas com
cis-jasmona comparado com as partículas puras. A. primeira
escolha e B. tempo de residência.

Os parasitoides mostraram resposta para o
braço do olfatômetro com os voláteis sendo
liberados das partículas impregnadas com cisjasmona comparado ao controle (partículas não
impregnadas) ao longo dos 30 dias, mas entre o
oitavo e o décimo-sétimo dias houve uma maior
resposta, neste período a taxa de cis-jasmona
liberada esteve na faixa de 20 a 800 ng/h (Fig 3).

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
221

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

Fig. 3. Resposta em olfatometria em Y do parasitóide de ovos
T. podisi ao longo de 30 dias avaliados para os voláteis
emitidos das partículas impregnadas com cis-jasmona e sem
impregnação.

Conclusões
Os resultados mostraram que a partícula tem
potencial para a liberação controlada de
semioquímicos e pode ser usada para avaliar a
melhor dose e resposta de semioquímicos para
insetos no laboratório e com potencial para ser
levada ao campo.
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Resumo
Estudos reportam a presença de sílica (SiO2) na cinza do bagaço da cana de açúcar, um resíduo gerado pelo
queima do bagaço da cana nas usinas sucroalcooleiras. Essa característica é relevante, pois pode possibilitar
o emprego desse resíduo como carga de reforço na produção de compósitos poliméricos, o que resultaria na
aplicabilidade do resíduo diminuindo assim o impacto ambiental relativo à sua disposição no meio ambiente,
além de diminuir custos do novo material polimérico a ser gerado. Desse modo, esse trabalho apresenta um
estudo estrutural e morfológico desse material.
Palavras-chave: cinza do bagaço da cana, sílica, polímeros, borracha natural.

Introdução
Tab. 1 – Composição química da CBC (% em
peso) feita por espectrometria de fluorescência de
raios X (adaptado de BORLINI et al., 2006)

Os polímeros estão cada vez mais
relacionados ao desenvolvimento e à melhoria da
qualidade de vida da sociedade. Isso se deve à
ciência, que ao longo dos anos, tem obtido
enorme sucesso na preparação e caracterização de
uma multiplicidade de novos materiais
poliméricos, e assim foi constantemente ampliada
a oferta de materiais adequados a cada
necessidade prática. Juntamente com o
desenvolvimento também existe a necessidade da
preservação ambiental e isso direciona a
sociedade no sentido da reciclagem de materiais
poliméricos e de outros resíduos produzidos pelas
indústrias. Um dos resíduos que vem sendo objeto
de estudo é a cinza do bagaço da cana de açúcar
(CBC); esse material é resultado da queima do
bagaço nas indústrias sucroalcooleiras e por ser
abundante acaba não tendo um local próprio para
o armazenamento tornando-se um problema
ambiental. Estudos revelam que a CBC é
composta principalmente de sílica amorfa (SiO2),
(TEIXEIRA et al., 2010) e essa característica
pode facilitar o emprego desse resíduo no
desenvolvimento de novos materiais poliméricos
onde atuaria como carga, visando a melhoria das
propriedades dos materiais tais como os
termoplásticos e a borracha natural, e também,
levaria à redução das despesas e o impacto
ambiental relativos a disposição da CBC no meio
ambiente.

SiO2
Al2O3
Fe2O3
TiO2
K2O
MgO
CaO
MnO
P2O5
ZrO2
PF

CBC
(% em peso)
77,5
4,7
3,8
0,3
5,4
3,0
2,3
0,3
2,3
0,06
0,31

Desse modo, com esse trabalho pretende-se
analisar termicamente o percentual de massa seca
presente na CBC in natura, verificar sua
instabilidade quanto a umidade, sua degradação e,
além disso, realizar o estudo de sua estrutura
através da análise de difratografia de raios X e
microscopia eletrônica de varredura.

Materiais e métodos
As análises foram feitas em duas etapas. Na
primeira etapa, a CBC in natura foi caracterizada
através das técnicas de Termogravimetria (TG) e
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de Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC).
A análise de TG foi realizada em um equipamento
da marca NETZSCH modelo 242C, com faixa de
temperatura de ambiente até 900ºC, com razão de
aquecimento de 10ºC/min em atmosfera de
nitrogênio e fluxo de 20 mL/min. A análise de
DSC foi realizada em um equipamento da marca
NETZSCH modelo 209 com razão de
aquecimento de 10ºC/min na faixa de temperatura
de -120ºC a 500ºC, em atmosfera de nitrogênio
com fluxo de 25 mL/min. Para ambas as técnicas
utilizou-se uma massa de 5 mg. Além disso, foi
feita a análise de Difração de Raios X (DRX) em
um equipamento da marca SHIMADZU modelo
XRD-6000, com razão   entre   10º   e   80º   (2ɵ),    
velocidade de goniômetro de 0,05º/passo e tempo
de contagem de 2s por passo. Na segunda etapa
outra quantidade de CBC passou pelo processo de
secagem em uma mufla, com temperatura de
250ºC durante 3 horas. Em seguida essa mesma
CBC passou pelo processo de peneiração
(fracionamento) utilizando-se peneiras de 16
mesh, 32 mesh, 60 mesh, 115 mesh e 270 mesh,
dando origem a cinco frações granulométricas, 1.0
mm, 0.5 mm, 0.25 mm, 0.15 mm e 0.053 mm.
Após esse processo a CBC com menor fração
granulométrica (0.053 mm) passou pela mesma
análise de DRX descrita na primeira etapa e pela
análise de microscopia eletrônica de varredura
(MEV) feita no equipamento da marca Carls Zeiss
modelo EVO LS15 utilizando o detector de
elétrons secundários (SE) em alto vácuo e
temperatura constante.

10000

Intensidade (u.a)

8000

6000

4000

2000

0
10

20

30

40

50

60

70

80

Angulo de Difraçao (2)

Fig. 1: DRX da CBC in natura
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Fig. 2: DRX da CBC com menor fração
granulométrica (0.053mm)
A análise, por TG, da CBC in natura é
mostrada na Fig. 3. Observa-se uma perda abrupta
de aproximadamente 60% de massa, próximo de
100ºC, caracterizado pela presença de água na
amostra. Também pode ser notada uma
degradação orgânica de aproximadamente 10% de
massa por volta de 442ºC durante o processo, o
que resulta em cerca de 30% de massa residual.
Na Fig. 4, é apresentada a análise de DSC.
Observa-se dois picos endotérmicos, entre 0 e 100
ºC, que está relacionado a liberação de moléculas
de água fracamente ligadas.

Resultados e discussão
As Fig. 1 e 2 apresentam a análise do
difratograma de raio X (DRX) da CBC in natura e
da CBC com menor fração granulométrica
(0.053mm), respectivamente. Notou-se que não há
diferenças
significativas
entre
os
dois
difratogramas. Em ambas as análises, o DRX
apresenta evidências de sílica em estado amorfo e
também de picos que são associados a presença de
quartzo, e isso, pode ser notado na banda entre 20º
e  30º  (2ɵ).
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Fig. 3: TG/DTG da CBC com faixa de
temperatura de ambiente até 900ºC da CBC in
natura
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O difratograma de raios X mostra que tanto a
CBC in natura quanto a CBC com menor fração
granulométrica, apresenta características de
materiais amorfos e cristalinos, onde identifica-se
a SiO2 na forma de quartzo. Quanto as análises
térmicas, os resultados mostram que a CBC in
natura possui estabilidade térmica adequada,
sendo assim possível seu uso como carga de
reforço em materiais poliméricos, pois obteve-se
cerca de 30% de massa residual. Os resultados
também mostram a necessidade da secagem da
amostra
antes
de
ser
usada,
devido
essencialmente, a grande quantidade de água
presente. A análise de MEV nos mostra a
necessidade de um tratamento químico na cinza,
com o objetivo de evitar a formação de agregados.
Portanto, de acordo com os resultados, podemos
afirmar que a CBC se apresenta como matériaprima com elevado potencial para ser utilizada
como carga de reforço em compósitos
poliméricos.

endo
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Conclusões
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Fig. 4: DSC da CBC com faixa de temperatura de
-120ºC até 500ºC da CBC in natura
A Fig. 5 apresenta a análise de microscopia
eletrônica de varredura (MEV) da CBC com
menor fração granulométrica obtida, (0.053 mm).
É observada a formação de aglomerados, e isso
ocorre devido a forte interação entre os elementos
contidos na cinza. As partículas apresentam
morfologia poligonal na qual apresenta agregados
na estrutura.
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Resumo

Um dos fatores limitantes de fibras vegetais quanto à utilização como reforço mecânico. é a baixa
temperatura termo-oxidegradativa. O objetivo deste trabalho foi caracterizar fibras de seis variedades
diferentes do gênero Ananas quanto as temperatura de degradação e as suas energias de ativação, utilizando a
técnica de termogravimetria. Os índices de cristalinidade da celulose das fibras foram associados com
energia de ativação e temperatura onset.
Palavras-chave: Fibras lignocelulósicas, Caracterização térmica, Energia de ativação aparente.
erectifolius) e Híbrido (Ananas macrodontes x
Primavera).
Teoria cálculo energia de ativação.
A energia de ativação indica o quanto um
determinado material precisará de energia para ter
um fenômeno ativado. Para este estudo estamos
interessados na degradação térmica de fibras,
portanto, uma maior energia de ativação de uma
determinada fibra em relação a outras indicará que
essa precisará de mais energia térmica para se
degradar, ou seja: essa fibra em questão resistirá
mais ao aquecimento, ao passar por um processo
de transformação como a produção de compósitos
poliméricos por extrusão, ou por uma moldagem
de componentes por injeção.
Existem
várias
metodologias
para
determinação do cálculo da energia de ativação,
mas conforme uma revisão sobre comportamento
termogravimétrico de fibras lignocelulósicas, os
resultados de cada método não tem grandes
variações para uma determinada amostra
(MONTEIRO et al., 2012). Foi escolhido o
método proposto por Flynn, Wall (1966) e Ozawa
(1965), devido facilidade na obtenção dos valores.
Considerando um sólido sob degradação
térmica, a decomposição do sólido se inicia a uma
temperatura T0 e é realizada pela termogravimetria
com um acréscimo de temperatura linear
(T=T0+βT), onde β é a razão de aquecimento. A
taxa de consumo do reagente sólido pode será:

Introdução
Os abacaxizeiros são originários do Brasil e de
outras regiões compreendidas na América do Sul.
Na unidade Embrapa Mandioca e Fruticultura
em Cruz das Almas - BA é mantido um banco de
germoplasma (BAG) com cerca de 670 acessos do
gênero Ananas e outras Bromeliáceas (CABRAL
et al., 2004). Estudando 05 variedades de algodão,
Corradini et al (2009), encontrou variações entre
as propriedades térmicas, como cita uma
influência proporcional do índice de cristalinidade
da celulose presente nas fibras (Ic) sobre as
propriedades térmicas.
Em estudo prévio, Sena Neto et al. (2013)
identificou variações nas propriedades térmicas,
mecânicas e do Ic das 06 variedades estudadas
neste mesmo trabalho. Como encontrou
associação entre o Ic e as propriedades mecânicas.
Identificar fibras com alta temperatura de
degradação ou que precisem de maiores energia
térmica para degradar é uma das metas deste
trabalho, já que um dos fatores limitantes na
utilização de fibras vegetais como reforço
mecânico em compósitos poliméricos é a baixa
temperatura de degradação térmica das fibras
(SENA NETO et al., 2013).

Materiais e métodos
Seis acessos do BAG tiveram as folhas
cortadas, secas ao ambiente e enviadas para
Embrapa Instrumentação (São Carlos – SP), onde
foram re-hidratadas, calandradas e as fibras
retiradas manualmente das folhas: 129 (Bromelia
sp.), 751 (Ananas comosus var. Comosus), 755
(Bilbergis sp.), 776 (Ananas comosus var.
bracteatus), 804 (Ananas comosus var.

r=

dα
=k (T ) f (α)
dt

(1)

Sendo α a fração do sólido que se decompõe, f(α)
e k(T) são funções de conversão de massa e de
temperatura
respectivamente.
k(T)
está
relacionado com a equação de Arrhenius:

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013.
226

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

k ( T ) =Aexp

(−RTE )

celulose (Ic) das diversas fibras selecionadas para
estudo; e correlacionar este índice de
cristalinidade com as propriedades térmicas de
cada fibra. Foi utilizado difratômetro Shimadzu,
modelo XRD 600 com radiação Cu-Kα  
(comprimento de onda: 1,54x10-10m). As
condições de medidas foram: 30KV, 30mA com
taxa de varredura de 2º/min, variando de 5 a 40°.
O índice de cristalinidade de celulose (Ic) foi
calculado pela subtração da área amorfa da área
total das curvas ((1-Aa)/At)*100%.

(2)

E é a energia de ativação, A um fator préexponencial e R a constante universal dos gases.
Um formato comum para f(α) é:

f ( α)= (1− α )n

(3)
Sendo a potência n a ordem de reação.
Substituindo as equações (2) e (3) na equação (1),
considerando que a temperatura aumenta a uma
razão constante (β constante) e fazendo
integração:

f (α)= ∫

( )∫ exp (−RTE )dT

dα
A
=
f (α)
β

(4)
Separando as variáveis, fazendo a integral da
equação (4) e utilizando aproximação linear de
Doyle para a expressão de Arrhenius, chega-se a
equação (5):

ln β≃ − 1,0516

(

)

E
AE
+ ln
− ln f (α)− 2,135
RT
RT

Fig. 1. Exemplo de termogravimetria para uma
das fibras estudadas.
Resultados e discussão
Os acessos 804 e Hibrido apresentaram os
maiores valores de temperatura para perda de
voláteis como para a temperatura Onset dentre os
acessos avaliados. A temperatura Onset limita a
temperatura máxima de trabalho na produção de
materiais compósitos, após este evento a
degradação irreversível compromete a qualidade
mecânica das fibras. A temperatura Onset variou
de 241 a 282ºC para as fibras estudadas (Tab. 1);
capacitando-as para serem utilizadas como
reforços em compósitos com alguns polímeros
comuns como polietileno, polipropileno e náilon e
com diversos polímeros biodegradáveis como
PCL, PLA, PHB e amidos termoplásticos.
A energia de ativação (Tab. 1 com valores da
energia de ativação para  de 20% e Fig. 2) das
fibras apresentou oscilações até  de 5%. Como
as fibras foram retiradas manualmente das folhas
e não se fez uma limpeza ou tratamento das fibras,
para retirada de resíduos superficiais, como as
fibras não passaram por um condicionamento
antes das termogravimetria. Mas após a faixa do
 5% são observados que os valores da energia
de ativação em função de , tornando-se
constantes para cada variedade. Dentre os seis
acessos os valores da energia de ativação variaram
de 149 a 192KJ/mol, em conjunto com os outros
resultados de termogravimetria, indicam existir
variações nas propriedades entre acessos
(CORRADINI et al., 2009). Os valores ficaram

(5)
Para uma determinada amostra se faz
termogravimetria a diferentes razões de
aquecimento constantes (). Fixam-se valores de
grau de conversão - fração de massa do sólido
termodegradado
–
constantes
de
cada
termogravimetria (). Para cada  é obtido um
valor de temperatura T (kelvin), para cada . Fazse um gráfico de lnβ em função de 1/T, resultando
em uma linha reta cujo coeficiente angular é
aproximadamente -1,0516(E/R), consegue-se,
portanto, calcular um valor de energia de ativação
para cada , conhecido como metodologia
isoconversional MARCONCINI; OLIVEIRA,
2007), (CORRADINI et al., 2009).
Todas as seis fibras de abacaxis foram cortadas
com aproximadamente 3mm e submetidas à
termogravimetria com taxas de aquecimento ()
de 10, 20, 30 e 50ºC/min.-1, em equipamento TGA
Q500 (TA Instruments), com faixa de temperatura
variando de 30º a 600ºC, sob atmosfera de ar
sintético (20% O2 e 80% N2).
De cada curva termogravimetria, foram
retirados os valores de : 0,5%, 1%, 3%, 5%, 7%,
8%, 10%, 10,5%, 11,5%, 12,5%, 15% e 20%.
Sendo que os valores de foram corrigidos com
a retirada da fração de voláteis de cada amostra:
após  ter  ocorrido  a  “Perda  de  Voláteis”  conforme  
Fig. 1, portanto os valores utilizados de
referem-se à quantidade de massa seca perdida
da amostra.
Difração de raios X foi realizada para
caracterizar os índices de cristalinidades de
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próximos com valores discutidos por Monteiro et
al., (2012).
Observou-se
uma
tendência
de
proporcionalidade entre a temperatura Onset e da
energia de ativação com o Ic das fibras,
comportamento sugerido por Sena Neto et al.,
(2013) e Corradini et al., (2009).

Conclusões

Tab. 1. Resultados de termogravimetria e Ic.
Temperatura
Energia
Ic
de
Perda
Acesso
β(ºC/min)
Onset
(%) ativação1
Volátil
(ºC)
(KJ/mol)
(ºC)
10
178
241
20
188
254
129 58,6
184
30
193
256
50
198
262
10
177
241
20
191
252
751
50
182
30
192
256
50
177
262
10
175
249
20
189
263
755 48,7
160
30
185
258
50
187
264
10
186
244
20
190
256
776 64,4
192
30
188
258
50
184
262
10
191
256
20
202
269
804 58,8
154
30
207
275
50
221
282
10
179
245
20
184
255
Hib 59,2
149
30
192
266
50
202
268
1
Valores de energia de ativação para  de 20%.
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PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AEROGÉIS BASEADOS EM
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar a possibilidade de se produzir aerogéis de celulose a partir de polpa
microfibrilada obtida a partir de fibras de pseudocaule de bananeira cultivar Pacovan. Uma amostra de polpa
celulósica foi ultrassonicada e microfluidizada, congelada a -80ºC e liofilizada a -50ºC. A densidade e
porosidade foi calculada, resultando em um material com características similares a outros aerogéis de
celulose, conforme citados na literatura científica.
Palavras-chave: Musa sp., Freeze-Dry, Microfluidização, Agronegócio, Coprodutos, Restos Culturais.
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vezes em uma câmara de 400 m. A seguir, a polpa
foi microfluidizada a 29 kpsi por 6 vezes através de
uma câmara de 100 m, e o material resultante foi
centrifugado, para precipitar-se a celulose
microfibrilada.
Uma amostra desse hidrogel foi usada para
preparar-se o aerogel I. Outra amostra foi diluída
com água destilada até, visualmente, dobrar-se o
volume, gerando-se o aerogel II.
Os dois hidrogéis foram congelados a -80ºC por
24 horas e liofilizados a -50ºC por 24 horas.
Os aerogéis resultantes foram caracterizados por
análises visuais e táteis, tiveram suas densidades
avaliadas e as porosidades calculadas, conforme
Heath e Thielemans (2010), usando-se a densidade
de 1,59 g/cm3 para a celulose.

Introdução
Aerogéis de celulose são materiais fascinantes,
com densidade extremamente baixa, com área
superficial extremamente alta. Também apresentam
baixa condutividade térmica, baixa propagação
acústica e boa absorção a impactos (LIEBNER et
al., 2010). Geralmente, eles são preparados com
celulose microfibrilada (HOEPFNER et al., 2008),
apesar de haver artigos publicados apresentando
aerogéis produzidos a partir de nanocristais
(HEATH; THIELEMANS, 2010).
Visando testar a possibilidade de se utilizar a
polpa de fibra de bananeira como matéria-prima
para a preparação de um aerogel, uma amostra de
polpa branqueada foi liofilizada e o material
resultante foi caracterizado.

Resultados e discussão
Materiais e métodos

Os hidrogéis iniciais e o aerogéis resultantes são
mostrados na Fig. 1.

Foi utilizada polpa branqueada de bananeira
cultivar Pacovan diluída a 1% (m/m) em água
destilada. O material foi agitado mecanicamente por
5 minutos e ultrassonicado por 5 minutos. A seguir,
esse material foi microfluidizado a 29 kpsi por 20

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
229

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

aerogel, quanto a concentração do hidrogel e o
preparo das polpas celulósicas.

Conclusões

A

O estudo mostrou que é possível utilizar as
fibras de bananeira cultivar Pacovan como uma
matéria-prima para produção de aerogéis com
porosidade acima de 95% e densidade abaixo de 0,1
g/cm3.

B
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Projeto MP1 Rede Agronano – Embrapa
C

D
Fig. 1. Hidrogel I (A), aerogel I (B), hidrogel II (C)
e aerogel II (D) produzidos a partir de celulose
microfibrilada originada de fibras branqueadas do
pseudocaule de bananeira Pacovan. Barra = 1,0 cm.
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Tab. 1. Parâmetros físicos de aerogéis produzidos a
partir de polpa de celulose microfluidizada de fibra
de bananeira cv. Pacovan.
Parâmetros
Valores
Aerogel I
Umidades

Aerogel II

95,00%

98,37%
3

Densidade

0,117 g/cm

0,061 g/cm3

Porosidade

92,66%

96,14%

Esses valores estão dentro dos padrões citados
na literatura científica para aerogéis produzidos a
partir de polpa celulósica oriunda de madeiras,
segundo Heath e Thielemans (2010).
Apesar de ainda não ter sido realizado um estudo
de ACV para esse material, foi necessário realizar
um grande número de passagens pelo
microfluidizador que, certamente, deve elevar muito
o consumo energético necessário para o seu
preparo. Assim, estudos posteriores deverão ser
realizados tanto para otimizar a produção do
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EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOCELULOSE A PARTIR DE
LÍNTER DE ALGODÃO
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Resumo
Este trabalho visa apresentar resultados da caracterização de línter bruto e da nanocelulose obtida a partir da
sua hidrólise ácida, sem polpação prévia da matéria-prima, conforme   publicado   no   artigo   “Extraction   and  
characterization  
of  
nanocellulose  
structures  
from  
raw  
cotton  
linter”  
(http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2012.08.010). Foram feitas análises lignocelulósica, morfológica,
espectroscopia, térmica, de difração de raios-X, de laser, e medidas de ângulo de contato, obtendo-se
nanoestruturadas semelhantes a nanocristais provenientes de polpas de celulose.
Palavras-chave: Resíduos Agroindustriais, Agronegócio, Gossypium Hirsutum.
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Introdução

Materiais e métodos

No processo de beneficiamento do algodão é
obtida a fibra e o caroço, constituído de semente e
línter. Por meio do deslintamento mecânico, é
possível obter-se a semente, que é destinada ao
esmagamento e produção de óleo e torta, e o
línter, uma fonte de alto conteúdo celulósico,
baixo teor de lignina e baixo custo. Pratica-se
também o esmagamento do caroço sem remoção
do línter, o que diminui o teor de proteína da torta
e reduz o rendimento da extração do óleo. Assim,
agregando-se valor ao línter, estimula-se o
deslintamento mecânico, agregando-se valor à
cadeia como um todo (SCZOSTAK, 2009;
VIEIRA et al., 2008).
O conteúdo baixo de interferentes no línter, em
comparação com outras fontes tradicionais sugere
a possibilidade dele ser usado como uma fonte
renovável de nanoestruturas, sem necessidade de
pré-tratamentos químicos (SCZOSTAK, 2009).
Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os
nanocristais de celulose obtidos a partir do línter
de algodão, sem polpação prévia.

O línter de algodão foi cedido pela Empresa
Algal, obtido a partir de caroços de algodão da
cultivar Delta Opal colhidos em 2010,
provenientes de Luiz Eduardo Magalhães – BA.
Foi realizada uma hidrólise ácida segundo Orts
et al. (2005), com pequenas adaptações.
Resumidamente, 20 g de línter foram agitados
com 400 mL de ácido sulfúrico 60% (m/m) a 45
ºC por 60 minutos. A suspensão de nanocelulose
foi centrifugada a 26.400 g, o precipitado foi
ressuspendido em água destilada 3 vezes e
dialisado até atingir um pH entre 6 e 7.
As fibras de línter foram caracterizadas quanto
ao conteúdo lignocelulósico e por MEV. As
nanoceluloses foram caracterizadas por MET,
difração de laser e potencial zeta. Ambos os
materiais foram caracterizados por TGA, FTIR,
XRD e ângulo de contato.

Resultados e discussão
O conteúdo lignocelulósico do línter está
apresentado na Tab. 1.
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Tab. 1: Caracterização de macrocomponentes do
línter de algodão cultivar Delta Opal.
Macrocomponente

Content (%, w/w)

Umidade
Cinzas
Extrativos
Celulose
Lignina

6,33
2,32
5,59
76,91
0,68

Hemicellulose

4,60

feitas por MET. Além disso, a suspensão
apresentou um potencial zeta com módulo de 45
mV.

Conclusões
Foi possível produzir nanocelulose a partir de
línter de algodão, sem necessidade de polpação
das fibras. Estudos posteriores deverão ser
realizados para verificar a possibilidade de
incorporar esses nanocristais em outros materiais,
originando novos produtos e agregando valor à
cadeia produtiva do algodão.

A Fig. 1 mostra uma fibra de línter e as
nanoestruturas resultantes da hidrólise ácida.
Verificou-se um diâmetro médio do línter de 23
m, sem ser possível medir-se o seu
comprimento, na ordem de milímetros. Os
nanocristais apresentaram dimensões médias de
177 nm de comprimento por 12 nm de largura.

Barra: 10 m
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provavelmente pela incorporação dos sulfatos pela
hidrólise ácida.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi comparar algumas propriedades mecânicas dos nanocompósitos de PVA e
diferentes concentrações de nanocelulose obtida a partir de pseudocaule de bananeira (0%, 1%, 3% e 5%
m/m). A nanocelulose foi adicionada à matriz de PVA e avaliaram-se a tensão de ruptura, a deformação na
ruptura, o módulo de Young e a permeabilidade a vapor de água. A adição de pequenas doses de
nanocelulose aumentou as propriedades mecânica do filme de PVA, o que pode ser utilizado para o
desenvolvimento de futuros produtos.
Palavras-chave: Musa sp., Agronegócio, Restos Culturais, Coprodutos, Plásticos Biodegradáveis.
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A amostra de álcool polivinílico foi
gentilmente cedida pela Clariant, com uma massa
molar de 205 kg/mol e 87,7% de hidrólise. As
soluções de PVA foram preparadas de modo que a
concentração final fosse de 6% (m/m). Os
nanocompósitos foram preparados com a adição
de várias concentrações (m/m) de cristais de
nanocelulose à matriz de PVA: 1% (PVA1), 3%
(PVA3) e 5% (PVA5), enquanto a solução sem
cristais foi nomeada PVA0.
Os filmes foram formados por casting sobre
uma placa de vidro, na dimensão de 30 cm x 30
cm e ajustados para uma espessura de 1 mm. Os
filmes secaram por 24 horas a 25ºC e umidade
relativa do ar de 74%. Os filmes foram cortados
no formato do molde indicado pela norma ASTM
D 882-00, e foi realizado um ensaio mecânico,
avaliando-se a tensão de ruptura (MPa),
deformação na ruptura (%), módulo de Young
(MPa) e a permeabilidade a vapor de água
(g.mm/kPa.h.m2)

Introdução
Vários problemas ambientais são causados
pelo descarte de polímeros derivados do petróleo.
Nesse contexto, o uso de filmes baseados em
materiais de origem biológica pode auxiliar na
redução desses impactos, devido a sua maior
biodegradabilidade (HENRIQUE et al., 2008). O
álcool polivinílico (PVA) é um polímero solúvel
em água e facilmente biodegradável, que pode ser
reforçado com fillers polares, como nanocristais
de celulose, que aumentam as propriedades
mecânica do compósito, como o módulo de
Young (ROOHANI et al., 2008).
Assim, o objetivo deste trabalho foi
caracterizar algumas propriedades mecânicas e a
permeabilidade a vapor de água dos
nanocompósitos preparados.

Materiais e métodos
Os nanocristais de celulose de foram obtidos
por hidrólise ácida, conforme descrito por Orts et
al. (2005) com pequenas modificações.
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Resultados e discussão
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Tab. 1: Resultados dos ensaios de tensão de
ruptura (TR), deformação na ruptura (DR),
módulo de Young (MY) e permeabilidade a vapor
de água (PermVA).
TR
DR
MY
PermVA
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A adição de pequenas quantidades de
nanocristais de celulose reforçou os filmes de
PVA, conforme pode ser visto pelos incrementos
dos parâmetros mecânicos.
O tratamento PVA1 mostrou a maior tensão de
ruptura, quase duas vezes maior que o filme sem
reforço. O tratamento PVA3 mostrou o maior
módulo de Young, embora esse tratamento e o
PVA5, ou seja, os tratamentos com as maiores
concentrações de nanocelulose apresentaram
valores próximos ao tratamento controle,
possivelmente
pela
aglomeração
dos
nanowhiskers.
Houve um decréscimo na permeabilidade dos
filmes ao vapor de água, evidenciando-se o efeito
de barreira dos cristais nos filmes preparados.
Esses resultados podem ser uma consequência
da efetiva interação entre os grupos hidroxila da
matriz polimérica de PVA com as hidroxilas dos
nanocristais de celulose produzidos a partir da
fibra de pseudocaule de bananeira.
Outros testes e ensaios devem ser efetuados
para aprofundar essa caracterização, incluindo
aspectos sensoriais como, por exemplo, a cor dos
filmes.

Conclusões
Nanocristais de celulose de originados de
fibras do pseudocaule da bananeira mostraram-se
adequados como reforço estrutural de filmes de
álcool polivinílico.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi obter nanofilmes de celulose a partir da madeira de Pinus sp. por meio de um
processo mecânico de moagem. Foi utilizada polpa Kraft branqueada obtida da madeira de Pinus sp. A
solução celulósica foi submetida a cinco passagens pelo moinho e suas propriedades comparadas
posteriormente com a testemunha. Os resultados mostram que o tratamento de moagem provoca
nanofibrilação, mas também promove a redução do grau de cristalinidade da celulose. As propriedades
mecânicas de resistência dos filmes celulósicos são aumentadas acentuadamente com a presença de micro e
nanofibras.
Palavras-chave: Nanofibras, Celulose, Moinho, Cristalinidade, Arrebentamento

natureza, incentivam a realização de pesquisas
para obtenção de nanofibras a partir deste recurso
inesgotável.
O objetivo deste trabalho foi obter filmes de
nanofibras de celulose a partir da madeira de
Pinus sp. por meio de um processo de moagem.

Introdução
A nanotecnologia, ciência que se utiliza da
matéria em nível atômico e molecular para a
construção de novos produtos, tem despertado a
atenção de pesquisadores das mais diversas áreas
no mundo devido ao seu enorme potencial ainda
não totalmente explorado e a grande possibilidade
de aplicações nos mais variados setores.
Com a busca crescente por tecnologias e
produtos que promovam menor impacto
ambiental, o uso de nano partículas a partir de
matérias-primas renováveis e biodegradáveis
destaca-se por oferecer além dos benefícios
ecológicos e ambientais, produtos com excelentes
propriedades mecânicas e vantagens econômicas
(EICHHORN et al., 2010).
Dentre estas tecnologias e materiais naturais a
celulose tem recebido muita atenção devido as
suas características que potencializam este
polissacarídeo como excelente matéria-prima a ser
explorada. A celulose apresenta-se como um
material renovável e biodegradável, de baixo
custo, mostrando ainda excelentes propriedades
físico-mecânicas.
A alta porcentagem de celulose na madeira,
que em termos de massa é o componente mais
importante da parede celular ocupando em torno
de 45%, sua disponibilidade e abundância na

Materiais e métodos
Neste estudo foi utilizada polpa Kraft
branqueada obtida da madeira de Pinus sp. O
processo de deslignificação foi adaptado de Wise
et al. (1946). A polpa Kraft formando uma
solução juntamente com água destilada na
concentração de 1% base massa seca
(IWAMOTO et al., 2008), seguiu para o processo
mecânico de desfibrilação no moinho Super
Masscolloider Masuko Sangyo. A solução foi
submetida a cinco passagens pelo moinho e suas
propriedades comparadas, posteriormente, com a
testemunha, que não recebeu o tratamento
mecânico de passagem pelo moinho.
A visualização das estruturas e dimensões das
nanofibras de celulose foi realizada usando a
Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET).
Para produção dos nanofilmes celulósicos foi
estabelecida uma gramatura desejada de 60 g/m2.
Filmes foram produzidos por meio da deposição
da solução nanocelulósica sobre o conjunto papel
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filtro sob uma tela de nylon para serem filtrados a
vácuo. Após serem filtrados foram levados para
secagem sob temperatura de 70°C e pressão. Os
nanofilmes foram previamente acondicionados em
sala climatizada com temperatura de 23 ± 2 °C e
umidade relativa do ar de 50 ± 2% para posterior
confecção dos corpos-de-prova e realização dos
ensaios mecânicos de resistência à tração e ao
arrebentamento e determinação do índice de
cristalinidade.

A Tab. 1 apresenta os valores médios dos
índices de tração e arrebentamento calculados
para os filmes produzidos após cinco passagens
pelo moinho (T5) e para as testemunhas, que não
receberam o tratamento mecânico (T0).
Tab. 1 – Valores médios dos Índices de Tração e
Arrebentamento
Tratam
IT
IA
ento
(N.m/g)
(KPam /g)
Méd
ia
26,24
0,85
T0
CV
(%)
3,14
7,41
Méd
ia
75,38
8,59
T5
CV
(%)
5,40
7,84

Resultados e discussão
A Fig. 1 apresenta imagem obtida por
Microscopia
Eletrônica
de
Transmissão,
referentes às nanofibras de celulose.

Onde: T0 = testemunha; T5 = tratamento com cinco
passagens pelo moinho; IT = Índice de Tração; IA = Índice
de Arrebentamento; CV = coeficiente de variação.

Na Tab. 1 observa que os valores de resistência
à tração e ao arrebentamento dos filmes
aumentaram quando comparados as folhas
produzidas com fibras que não sofrerão processo
mecânico de moagem.
A razão pelo qual as propriedades de
resistência dos filmes obtidos a partir de
nanofibras de celulose serem mais elevadas que as
do papel constituído de fibras que não sofreram
processo mecânico, pode ser explicada pela ação
mecânica de cisalhamento das fibras ocasionada
pelas passagens pelo moinho. Este tratamento
promove
a
exposição
das
superfícies
anteriormente situadas no interior das fibras (as
micro e nanofibras), ocasionando desta forma um
aumento da superfície externa e poucos cortes no
sentido transversal das nanofibras. Este processo
possibilita uma maior e melhor ligação entre as
fibras, conferindo aumento da flexibilidade e,
conseqüentemente,
das
propriedades
de
resistência dos filmes (PHILIPP; ALMEIDA,
1988).
Além disso, devido à maior área
superficial das micro e nanofibras, mais forte
serão as ligações de hidrogênio, aumentando
assim a resistência à ruptura quando o filme é
seco.
Os valores dos índices de cristalinidade médios
encontrados foram de 81,84 e 74,19% para a
testemunha (T00) e para o tratamento T05,
respectivamente. Tais valores mostram que o
índice de cristalinidade da celulose nos
nanofilmes diminuiu com as passagens no

Fig. 1 – Nanofibras de celulose: aumento de
30000 vezes
O processo mecânico de moagem no moinho
resultou na desfibrilação da parede celular das
fibras (traqueóides) produzindo micro e
nanofibras, como é possível perceber na Fig. 1
observando
o
diâmetro
das
mesmas.
Nanopartículas são elementos que apresentam
pelo menos uma de suas dimensões menores que
100 nm (STELTE; SANADI, 2009).
O diâmetro dos traqueóides para madeira de
Pinus de diferentes espécies é em média de 40µm.
Nota-se
que
ocorreu
uma
diminuição
considerável, na largura das paredes dos
traqueóides antes e após o processo de moagem,
quando considerada como nanofibras. A largura
das fibras diminuiu de dezenas de micrômetros
para dezenas de nanômetros.
Abe et al. (2007) trabalhando com Pinus
radiata e utilizando o tratamento de moagem a
partir de amostras de madeira não secas e após a
remoção de lignina e hemiceluloses, obteve
nanofibras de celulose com uma largura de cerca
de 15 nm.
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moinho, indicando que a estrutura cristalina foi
ligeiramente degradada.

Industrial & Engineering Chemistry Research, v.
48, p. 11211–11219, 2009.

Conclusões

WISE,  L.  E.;;  MURPHY,  M.;;  D’ADDIECO,  A.A.  
Chlorite holocellulose, its fractionation and
bearing on summative wood analysis and on
studies on the hemicelluloses. Paper Trade
Journal, v. 122, p. 35-43,1946.

Nanofibras de celulose podem ser obtidas por
processo mecânico de moagem por meio moinho
Super Masscolloider Masuko Sangyo;
O
tratamento
de
moagem
provoca
nanofibrilação, mas também promove a redução
do grau de cristalinidade da celulose;
A presença de micro e nanofibras celulósicas
promovem um aumento acentuado nas
propriedades de resistência de filmes.
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Resumo
O resíduo industrial de couro é um sério problema ambiental, pois é gerado em grandes quantidades e possui
poucas aplicações. Uma das possibilidades de minimização desse problema seria a sua utilização para
fabricação de novos materiais, onde o mesmo poderia ser utilizado como carga inerte na fabricação de
compósitos poliméricos. Neste trabalho foram desenvolvidos compósitos, em diferentes proporções em
massa, por meio da mistura de resíduo de couro e elastômero termoplástico. Foram analisadas suas
propriedades mecânicas, sendo verificado o aumento da dureza e diminuição do alongamento de ruptura do
material com o aumento da proporção de resíduo.
Palavras-chave: PEBD, BN, elastômero termoplástico, resíduo de couro, compósito, reaproveitamento.
sérias doenças, entre elas o câncer (SAHA et al.,
2011).
Entre os possíveis direcionamentos para este
resíduo esta a sua utilização como carga inerte na
fabricação de compósitos, pois esse material, por ser
oriundo do couro bovino, trata-se de uma estrutura
fibrilar fortemente estabilizada por meio de
formação de crosslinks de Cr3+.
Neste trabalho foram realizados estudos das
propriedades mecânicas de compósitos produzidos
através da mistura de resíduo de couro com
elastômeros termoplásticos gerados através da
compatibilização de polietileno de baixa densidade
(PEBD) com borracha natural (BN) visando
investigar a variação de tais propriedades devido a
interação carga/matriz.

Introdução
Os
elastômeros
termoplásticos
(TPEs)
apresentam grandes vantagens quando comparados
aos termofixos convencionais, obtidos a partir de
vulcanização, pois são de mais fácil processamento
e maior rapidez de obtenção. Estes materiais são
recicláveis e possuem menor custo energético para
seu processamento quando comparado aos
termofixos convencionais (HOLDEN et al., 2004).
Outro material de grande interesse científico e
tecnológico é o couro bovino. Este material, devido
suas boas propriedades físicas e químicas, é uma
escolha preferencial para fabricação de diversos
produtos. Entretanto para que possa ser utilizado em
aplicações tecnológicas, o couro necessita passar
por processo de curtimento com Cr3+, pois caso
contrário deteriora-se rapidamente.
Devido ao processo de desbaste do material
realizado após o curtimento, são geradas grandes
quantidades de resíduo sólido, as quais podem
acarretar em sérios danos ambientais, pois através
de descarte inadequado pode-se ocorrer à oxidação
do Cr3+ para Cr6+, um metal que apresenta baixa
biodegradabilidade que pode contaminar rios e
solos. Uma vez absorvido, o cromo hexavalente se
acumula no organismo do ser vivo podendo causar

Materiais e métodos
O resíduo de couro utilizado foi fornecido pela
Indústria de Beneficiamento de Couro Vitapelli,
situada na cidade de Presidente Prudente-SP. A
borracha natural tipo crepe claro brasileiro foi
fornecida pela indústria DLP®, situada no
munícipio de Poloni-SP. O polietileno de baixa
densidade
foi
fornecido
pela
empresa
VALIMPLAST®, situada no município de Nova
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Santa Rita-RS. Os agentes de vulcanização foram
adquiridos comercialmente.
A mistura dos componentes foi realizada em um
equipamento Reômetro de torque – Haake polylab
OS, utilizando rotores tipo roller. Após o processo
de mistura as amostras foram termoprensadas em
uma prensa termoprensa para que se ocorresse a
moldagem e a vulcanização da fase elastomérica. A
análise de propriedade mecânica foi realizada
através da técnica de ensaio de resistência à tração
em um equipamento da marca EMIC modelo DL
2000. Estudos de dureza shore A foram feitas em
um durômetro shore A da marca Kiltler.
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Fig. 1: Ensaio de dureza shore A dos elastômeros
termoplásticos PEBD/BN produzidos em diferentes
proporções em massa.
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Como pode ser observado nas Fig.1 e 2, a dureza
dos elastômeros termoplásticos está diretamente
relacionada com o polímero presente em maior
proporção na amostra, pois verifica-se que a dureza
do material diminui proporcionalmente com a
diminuição da quantidade de PEBD. Este fato
vinculado a viscosidade dos materiais constituintes,
onde, em temperatura ambiente, a maior
viscosidade dos termoplásticos quando comparado a
elastômero vulcanizados com baixo percentual de
enxofre implica e baixos valores de flexibilidade e
altos valores de tensão superficial, fato que
possibilita a utilização deste novo material em
diversas aplicações. Também pode ser visto na
Fig.2 que a adição de 25% de RC como inerte aos
elastômeros termoplásticos implicou em baixa
variação de dureza nos compósitos com maior
percentual de PEBD, entretanto para os compósitos
com maior percentual de BN a variação desta
propriedade foi altamente significativa. Este
comportamento leva a concluir que o RC interage
fisicamente com a matriz polimérica, onde essa gera
o encapsulamento das fibras. Desta forma, por
apresentar maior viscosidade, a presença do RC não
implicou em grande variações do grau de
mobilidade do PEBD, todavia, para BN, a presença
dessa carga gerou um alto valor de viscosidade do
material, o que acarretou diretamente no aumento
de sua dureza. De acordo com a Fig.3, pode-se
contatar que o aumento da quantidade de carga na
matriz implicou em um aumento proporcional de
sua dureza, fato intimamente relacionado com o
aumento da viscosidade da fase elastomérica que
compõe a matriz a polimérica, o que corrobora a
análise realizada anteriormente.
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Fig. 2: Ensaio de dureza shore A dos compósitos
PEBD/BN-RC produzidos em diferentes proporções
de PEBD/BN e 25% de RC.
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Fig. 3: Ensaio de dureza shore A dos compósitos
PEBD/BN-RC produzidos em diferentes proporções
de RC e 50/50 de PEBD/BN.
Nas Fig. 3 e 4 é observado que todos os
elastômeros termoplásticos PEBD/BN, produzidos
em diferentes proporções em massa apresentaram
valores de tensão de ruptura diretamente
relacionadas ao polímero que predomina em sua
composição. Nota-se também que o comportamento
do polímero em maior proporção prevalece na
amostra, contudo, para todas as proporções, a
influência do polímero em menor proporção
também é observada. Esse fato leva a concluir que a
interação termoplástico/elastômero implica em um
sinergismo entre os materiais, obtendo-se as
características das duas classes de polímeros em um
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mesmo material. Também é notado na Fig.5 que,
para todas as proporções produzidas, os compósitos
apresentaram valores de deformação inferior aos
elastômeros
termoplásticos
produzidos
nas
respectivas proporções. Esse fato ocorre devido à
adesão interfacial entre a relação carga-matriz, o
que implica no aumento da viscosidade do
compósito, diminuindo o grau de mobilidade
molecular.
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De acordo com os resultados obtidos conclui-se o
resíduo de couro atua como carga inerte nos
compósitos produzidos, acarretando no aumento da
viscosidade do material, implicando no aumento da
dureza e diminuição do alongamento de ruptura.
Nota-se que esta variação esta diretamente
relacionada ao percentual de BN presente na
mistura, pois verificou-se que elastômeros
termoplásticos produzidos com maiores proporções
de borracha apresentaram maiores variações de sua
propriedades mecânicas devido a inserção do
resíduo de couro.
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Fig. 4: Ensaio de resistência à tração dos
elastômeros termoplásticos PEBD/BN produzidos
em diferentes proporções em massa.
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Fig. 6: Ensaio de resistência à tração dos compósitos
PEBD/BN-RC produzidos em diferentes proporções
de RC e 50/50 de PEBD/BN.
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Resumo
A busca de novos materiais é ocasionada por fatores como necessidade e sustentabilidade. O crescente
interesse por novos materiais que utilizam resíduos industriais sem perder a qualidade e desempenho vem
estimulando novos estudos com materiais compósitos. Este trabalho teve como objetivo a produção de
compósitos de torta de mamona plasticizado com glicerol PA e incorporação de nano fibrilas de celulose
como reforço na matriz. Os resultados mostraram que a incorporação da nano celulose resultou no aumento
do módulo de flexão estática, no inchamento e absorção de água quando comparada ao compósito
testemunha, já a densidade aparente não foi alterada em função dessa adição.
Palavras-chave: Nanocompósito; nano fibrila de celulose; torta de mamona.
microfluidização, microfibrilamento, moagem em
moinho de bolas entre outros, onde cada um
desses processos apresenta suas peculiaridades,
produzindo microfibrilas com diâmetro na faixa
de 1-10nm (SPENCE et al., 2011).
Nesse contexto, esse trabalho busca avaliar o
efeito da adição da nanocelulose produzida
através de microfibrilamento em madeira de balsa
nas propriedades mecânicas e físicas em
compósitos produzidos com torta de mamona
plasticizada com glicerol.

Introdução
O Brasil possui uma grande produção de
recursos renováveis, como produtos agrícolas e
florestais. A atual demanda pela produção de
tecnologias mais sustentáveis vem estimulando a
pesquisa na produção de compósitos utilizando
resíduos lignocelulósicos (JAWAID et al., 2011).
A utilização de fibras vegetais como reforço de
matrizes poliméricas vem apresentando bons
resultados, pois alia baixo custo a baixa densidade
além da biodegradabilidade e reciclagem desses
materiais quando comparados a fibras sintéticas
(MONTEIRO et al., 2007).
Nanocompósitos poliméricos são compósitos
reforçados com a adição de estruturas
nanométricas a uma matriz, geralmente
propiciando um grande aumento nas propriedades
térmicas, mecânicas e de permeância (MARINI
et al., 2009; SAMIR et al., 2005).
As nanofibras de celulose, por apresentarem
um módulo elástico de 137 GPa (SAMIR et al.,
2005; MEDEIROS et al., 2008), apresentam uma
forte alternativa para o aumento das propriedades
na produção de nanocompósitos.
Há diversas formas de produção de nanocelulose,
dentre elas a hidrólise ácida controlada,

Materiais e métodos
Os materiais empregados neste trabalho foram
a torta de mamona doada por AZEVEDO
Indústria e Comércio de Óleos Ltda, sediada em
Itupeva-SP, utilizados sem nenhum tratamento
prévio e glicerina PA do fabricante F Maia
Indústria e Comércio Ltda obtida no mercado de
Curitiba. A produção das nanoceluloses se deu
através do microfibrilamento após branqueamento
de cavacos de balsa, em Microprocessador Super
MASSCOLLOIDER MASUKO SANGYO, no
Laboratório Polpa e Celulose da UFPR. A
consistência dos cavacos para passagem no
moinho foi de 3,16% com 30 passes e com uma
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rotação de 1500 rpm nos discos do moinho. Os
cavacos passaram por etapa preliminar antes do
microfibrilamento, que consistiu em um
branqueamento com clorito de sódio e ácido
acético P.A.
Para produção dos compósitos foram utilizadas
as partículas que ficaram retidas na peneira de 60
mesh, onde as proporções de massa foram
determinadas em função da quantidade necessária
para preencher o molde produzido de acordo com
a norma D 790-10 para ensaio de flexão. Assim
as proporções das composições variaram entre
80% a 88% para a torta de mamona e, entre 10%
para o glicerol e de 2%, 5% e 10% do teor de
nanocelulose. Todos os percentuais em relação à
massa total do compósito. O processo de
homogeneização foi manual sendo este misturado
dentro de um almofariz cerâmico e, em seguida
passadas várias vezes em peneiras.
Os compósitos foram prensados em prensa
hidráulica marca MARCONI modelo MA 098/A,
com sistema de aquecimento controlado onde a
temperatura foi fixada em 150ºC e 8 toneladas de
carga durante 20 minutos. Antes da retirada do
molde da prensa sobre compressão, este
permaneceu para resfriamento até que a
temperatura de 50oC fosse atingida, e em seguida
efetuada a desmoldagem. Os corpos de prova
seguiram para climatização em uma câmara com
controle de temperatura 20° ± 2°C e 65% ± 5% de
UR) com umidade de equilíbrio próxima a 12% e
posteriormente as caracterizações.
A resistência a flexão estática dos compósitos
foi realizada segundo a norma ASTM D 790-10,
com uma máquina de ensaio Universal da marca
EMIC modelo DL 2000, e uma célula de carga de
200 Kgf c, e distância entre apoios de 80mm.
Foram ensaiados 5 corpos de prova por
tratamento.
Para avaliar a capacidade de absorção de
umidade das amostras dos compósitos os testes
foram realizados de acordo com a norma ASTM
D 570-95.

nanocelulose em relação ao compósito
somente com glicerol. Houve uma queda
nessa propriedade para composição com 2%
de nanocelulose. A razão da queda pode ter
ocorrido em razão da deficiência na
homogeneização dos materiais. A densidade
aparente
não
apresentou
alteração
significativa em relação ao percentual de
nanocelulose adicionado (Tab.1), já que a
quantidade e o tamanho das partículas não
exercem influencia direta sobre essa
propriedade. Quanto ao inchamento e
absorção de água em 24 horas, as amostras
com nanocelulose obtiveram um aumento da
absorção de água (Tab.1), esse fato é
justificável devido à celulose ser hidrofílica.
Maiores percentuais de nanocelulose na
composição ocasionaram uma maior absorção
de água pelas amostras analisadas.
Tab 1- Propriedades
compósitos produzidos.

Amostra

físico-mecânicas

Mod.Flexão
DA
(MPa)
(gcm-3)

10% GL
10%GL
2% NC
10%GL
5% NC
10%GL
10% NC

IN 24hs
(% )

dos

AA 24hs
(%)

1253.60

1.26

16.35

22.75

1045.00

1.29

21.39

28.05

1305.00

1.24

23.94

32.87

1633.80

1.21

25.26

31.72

Notas: GL= glicerol; NC= nanocelulose;
Mod. flexão= módulo de flexão estática; DA
= densidade aparente; IN= inchamento ; AA=
absorção de água.

Resultados e discussão

A

A incorporação da nanocelulose na
confecção dos compósitos de torta de
mamona com glicerol proporcionaram um
incremento no módulo de elasticidade a partir
de 5% de nanocelulose na composição
(Tab.1). Esse aumento foi de 4% para 5% de
nanocelulose e de 30% com 10 % de

B
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Resumo
Nesse trabalho foram preparados nanocompósitos híbridos, em diferentes formulações, a partir do
processamento de amido termoplástico e nanoargila laponita RDS. Os resultados demonstram que a presença
de argila esfoliada/intercalada provocou alterações significativas no desempenho mecânico da matriz
polimérica, sem alterar sua capacidade de elongação. Essa melhoria pode ser um atrativo industrial, visto que
a aplicabilidade de nanocompósitos baseados em amido é reduzida devido à baixa propriedade mecânica
inerente a essas matrizes.
Palavras-chave: nanocompósitos esfoliados; propriedades mecânicas; reforço mecânico; amido
termoplástico; argila, embalagens.
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Introdução
Materiais e métodos

A crescente preocupação global pela
diminuição da poluição ambiental e a substituição
de produtos oriundos de derivados de fontes não
renováveis, justifica o interesse na obtenção de
compósitos e nanocompósitos biodegradáveis de
fontes naturais renováveis. Dentre esses, os
obtidos a partir do polissacarídeo amido e seus
derivados vem mostrando alto potencial
tecnológico (RODRIGUES & EMEJE, 2012).
Aliado a isso, a incorporação e dispersão
homogênea de materiais silicatos nessa classe de
matrizes pode aumentar a aplicação industrial
desses, devido ao reforço mecânico (GAO et al.,
2012) e diminuição das hidrofilicidades
superficial  e  “bulk”.  
O principal objetivo desse trabalho foi
melhorar as propriedades mecânicas da matriz de
amido termoplástico (ATP) por meio da obtenção
de nanocompósitos híbridos com diferentes teores
de argila laponita RDS.

Nanocompósitos híbridos esfoliados foram
processados em um misturador interno acoplado a
um reômetro de torque Haake Rheomix 600. Os
corpos de prova para os ensaios de tração foram
confeccionados e acondicionados de acordo com
as especificações da norma ASTM D638M
(AOUADA et al., 2013).

Resultados e discussão
As propriedades mecânicas resistência à
tração, módulo de elasticidade, elongação na
ruptura foram investigadas para avaliar o efeito da
argila laponita RDS no comportamento mecânico
dos nanocompósitos. As curvas de tensãodeformação para os nanocompósitos contendo
diferentes teores de argila (1-5%) são mostradas
na Fig. 1.
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ambos.
Comportamentos
similares
de
reinforçamentos de matrizes poliméricas por
materiais silicatos foram relatados anteriormente,
tais como os nanocompósitos formados por
quitosana-argila e amido-argila (CHUNG et al.,
2010) e poliamida 12-argila (MA et al., 2007).
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Foi demonstrado que a argila laponita RDS
atua como agente de reforço em matrizes de ATP,
indicando que tais nanocompósitos híbridos
esfoliados podem potencialmente ser aplicados
em embalagens e compartimentos para alimentos.

35

Deformação (%)

Fig. 1: Curvas tensão versus deformação obtidas em
ensaios de tração para os diferentes materiais
estudados.

A partir da Tab. 1, foi possível notar que a
propriedade
elongação
na
ruptura
dos
nanocompósitos não sofreu variação após adição
de argila. O que pode ser um atrativo industrial,
visto que algumas classes de nanocompósitos
apresentam redução significativa em tal
propriedade após adição de argila.
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Resumo
Neste trabalho foi realizada a caracterização da borracha natural (clone RRIM 600), e o estudo dos
parâmetros de processamento para obtenção dos nanocompósitos de borracha natural e nanofibras de
celulose obtidas do línter do algodão. Para confecção dos nanocompósitos os melhores resultados foram
obtidos com: agitação magnética (1800 rpm) por 1 hora, banho de ultra-som por 3 horas e secagem a
temperatura ambiente. A borracha natural do clone RRIM 600 apresentou estrutura química na forma poli
(cis-1,4-isopreno), boa establidade térmica até cerca de 300 oC e propriedades dentro da norma brasileira.
Palavras-chave: Processamento, nanocompósito; nanofibras de celulose; algodão, borracha natural;
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do látex e da borracha foi realizada através dos
ensaios de teor de borracha seca (DRC), teor de
sólidos totais (TSC) e distribuição do tamanho de
partícula, ensaios de espectroscopia na região do
infravermelho (FTIR), ressonância magnética
nuclear (RMN), porcentagem de nitrogênio (% N)
e cinzas (% cinzas), extrato acetônico (EA),
análise por termogravimetria (TG/DTG) e
calorimetria exploratória diferencial (DSC).

Introdução
Desde o entendimento que os materiais em
escala nanométrica podem apresentar novos
comportamentos e/ou novas propriedades,
diferentes daquelas apresentam em escala
macroscópica, vem acontecendo uma revolução
na área da ciência e tecnologia. Nanotecnologia é
o ramo da ciência que estuda esses novos
materiais, sendo os nanocompósitos, materiais
multifásicos nos quais uma das fases possui
dimensões nanométricas em pelo menos um dos
eixos geométricos (DURAN et al., 2006).
Os objetivos deste trabalho foi o estudo dos
parâmetros de processamento para obtenção dos
nanocompósitos de borracha natural e nanofibras
de celulose obtidas do línter do algodão, e a
caracterização da borracha coletada (clone RRIM
600). Foram avaliados para o processamento:
tempo, velocidade e métodos de mistura; além de
diferentes temperaturas e forma de secagem
(estufa comum e estufa a vácuo). A caracterização

Materiais e métodos
O DRC é a porcentagem em massa de
borracha seca contida no látex. Para o ensaio,
100g de látex foram coagulados com solução de
ácido acético 3N. O coágulo foi laminado, e seco,
sendo a massa de borracha seca determinada. Para
a determinação do TSC, 100g de látex foi
colocado em uma estufa entre 60-65 0C e a massa
de sólidos totais presente no látex foi calculada. A
distribuição do tamanho de partícula no látex foi
feita num analisador da Malvern Instruments
Nano ZS.
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Determinou-se a % N através da técnica de
análise química elementar, utilizando o
Analisador Elementar marca Perkin Elmer,
modelo 2400. Os resultados das propriedades
tecnológicas da borracha natural foram analisados
de acordo com a norma NBR ISO 2000 e
classificados como TSR –látex integral de campo
WF. Os ensaios % cinzas e % EA foram
realizados de acordo com as normas NBR ISSO
247 e NBR 11597, respectivamente. Para a
caracterização da estrutura química da borracha
utilizou-se a técnica de 13C RMN no estado sólido
com aplicação de um pulso e sem rotação da
amostra no ângulo mágico usando um Varian
Inova 400 com campo de 9.4 . Os ensaios de
FTIR foram realizados em um equipamento
Perkin Elmer, modelo Paragon 1000. A análise
TG/DTG foi feita no equipamento Q500 da TA
Instruments, com razão de aquecimento de 10
°C/min, atmosfera inerte, da temperatura ambiente
até 700 °C. A temperatura de transição vítrea da
borracha natural foi determinada através de
ensaios de DSC em um instrumento TA modelo
Q100, com razão de aquecimento de 10°C/min, da
temperatura de -90°C a 150°C.
Para o estudo dos parâmetros de
processamento dos nanocompósitos foram
utilizados 10mL de látex e porta amostra de
teflon. Nos ensaios com variação de tempo,
velocidade e tipo de agitação foram adicionados
1% de nanofibras (phr). As nanofibras foram
obtidas por hidrólise ácida e fornecidas pela
Embrapa Agroindústria Tropical. No estudo do
efeito do tipo de agitação no processamento do
nanocompósitos foi utilizada agitação manual e
agitação magnética com agitador Fisatom, modelo
752A, nas velocidades de 500rpm e 1800rpm. Nos
estudos para eliminação de bolhas foi usado ultrasom da marca Unique, modelo 1400.

A distribuição de partículas no látex mostrou
que 93,2% das partículas tinham cerca de 150 nm
e 6,8% cerca de 800 nm de diâmetro. Os ensaios
de RMN e FTIR mostraram a presença de grupos
químicos atribuidos à borracha natural com
estrutura química na forma cis.
Nas curvas de TG e DTG, Fig. 1, observou-se
que a borracha tem boa estabilidade térmica até
cerca de 300 °C, e processo de degradação em 1
estágio. A temperatura de transição vítrea obtida
por DSC foi -66,3 °C.

Fig. 1. Curvas TG/DTG da borracha natural.
Inicialmente foi avaliada a temperatura e
forma de secagem sem a adição de nanofibras. A
influência da temperatura de secagem é mostrada
na Fig. 2. Observou-se que a secagem em estufa
comum, a 30°C (Fig. 2b) e a 50°C (Fig. 2c) levou
a formação de muitas bolhas no material, já na
secagem a temperatura ambiente (Fig. 2a) obtevese um material sem bolhas e homogêneo.

(c)
(b)
(a)
Fig. 2. Imagens do efeito da temperaturas de
secagem: temperatura ambiente (a), secagem em
estufa comum a 30 °C (b) e 50 °C (b).

Resultados e discussão
O valor obtido para o DRC foi 29  3 e a de
teor de sólidos totais no látex de 32,2  0,7. Os
resultados de % cinza, EA e %N, Tab. 1,
mostraram que apenas a %N está acima do
estabelecido pela norma indicando que se trata de
uma borracha de boa qualidade.
Tab. 1. Caracterização do látex (média triplicata):
Propriedade (%)
Cinza
EA
Nitrogênio

Valor (% w/w)
0,063 ± 0,003
2,82 ± 0,12
0,67 ± 0,01

ABNT
(máx.) 0,5
(máx.) 3,5
(máx.) 0,6

A Fig. 3 apresenta imagens efeito da forma de
secagem. Com a secagem em estufa comum a
30°C (Fig. 3a) houve a formação de bolhas. Na
Fig. 3b apresenta a secagem em estufa a vácuo, é
possível visualizar também a existência de muitas
bolhas. A partir destes resultados a forma de
secagem selecionada foi a temperatura ambiente.
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maior tempo no banho de ultra-som levou a
formação de um material mais homogêneo com
poucas bolhas.

(a)
(b)
Fig. 3. Imagens do efeito da forma de secagem
estufa comum a 50 °C (a) , estufa à vácuo 50 °C
(b).

(b)
(a)
Fig. 6. Imagens do efeito da utilização do banho
de ultra-som por 1 h (a) e 3hs (b).

Para avaliação do método, tempo, e
velocidade de mistura foi utilizado 1% (phr) de
nanofibras. A Fig. 4 mostra os nanocompósitos
que foram confeccionados com agitação manual e
magnética. É possível notar que nos dois casos
não houve uma boa mistura com baixa dispersão
das nanofibras, sendo que estas de depositaram no
fundo do material na forma de aglomerado. Para
avaliação do tempo de mistura foi usada a
agitação magnética.

Conclusões
Para confecção dos nanocompósitos os
melhores resultados foram obtidos com os
seguintes parâmetros: agitação magnética (1800
rpm) por 1 hora, banho de ultra-som por 3horas e
secagem a temperatura ambiente. A borracha
natural do clone RRIM 600 tem estrutura química
na forma poli (cis-1,4-isopreno), boa establidade
térmica até cerca de 300 oC e propriedades dentro
da norma ABNT.
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Resumo
A incorporação de nanopartículas em matrizes poliméricas origina nanocompósitos que são materiais
híbridos que apresentam melhorias nas propriedades mecânicas, ópticas e magnéticas. Nosso projeto tem
como objetivo o desenvolvimento de nanocompósitos de borracha natural com nanopartículas de titanato de
bário (BaTiO3). Neste trabalho será apresentada a caracterização do látex e da borracha natural através dos
ensaios de conteúdo de borracha seca, sólidos totais no látex, extrato acetônico, porcentagem de nitrogênio e
cinzas, termogravimetria, calorimetria exploratória diferencial e ressonância magnética nuclear; e a obtenção
das nanopartículas de BaTiO3 para obtenção dos nanocompósitos.
Palavras-chave: Borracha natural, BaTiO3, precursores poliméricos.
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Introdução

Materiais e métodos

Nanocompósitos são materiais híbridos em que
pelo menos um dos componentes tem dimensões
nanométricas e tem o objetivo de combinar
propriedades que não é exibida por qualquer
material isolado e também, incorporar as melhores
características de cada um dos materiais
componentes. (CALLISTER JR., 2008)
Neste trabalho, visando o desenvolvimento de
nanocompósitos de borracha natural com
nanopartículas de titanato de bário (BaTiO3) foi
realizada a caracterização do látex e da borracha
natural do clone RRIM 600 através dos ensaios de
conteúdo de borracha seca (DRC), sólidos totais
no látex (ST), extrato acetônico (EA),
porcentagem de nitrogênio (%N) e cinzas,
termogravimetria (TG), calorimetria exploratória
diferencial (DSC) e ressonância magnética
nuclear (RMN); e o estudo para método de
obtenção das nanopartículas de BaTiO3.

Caracterização da Borracha Natural: Os
ensaios de DRC, % de Cinzas, % de N, % de
Extrato Acetônico, % Sólidos Totais, seguindo as
normas NBR 11597 - ABNT. (Associação
Brasileira de Normas Técnicas, 1997). Os ensaios
de TG/DTG foram feitos no Q500 da TA
Instruments, em atmosfera inerte (nitrogênio) a 10
C/min, da temperatura ambiente até 700 C. E os
de DSC foram realizados no Q100, a 10 C, de –
90 C a 150 C. Os ensaios de RMN foram
realizados em um Varian Inova 400 com campo
de 9.4 T. Os espectros de RMN no estado sólido
foram obtidos utilizando a técnica de um pulso,
pulso de /2, tempo de aquisição de 200 ms, e
tempo de repetição de 2 s.
Obtenção do BaTiO3 – Método Precursores
Poliméricos: Para a obtenção de cerca de 3,0g de
BaTiO3, foram utilizados 3,67g de Ti(OC3H7) e
22,31g de C6H8O7. Essa solução permaneceu em
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agitação e aquecimento por 4 dias. Após a
solubilização, foram adicionados 3,15g de BaCl2 e
NH4OH para controlar o pH (7,0), sob agitação e
aquecimento
até
solubilização
total.
Posteriormente, houve a adição de 13,35 mL de
etilenoglicol e em seguida a solução fora précalcinada na Mufla por 2hs à 600°C. Foram
avaliadas rotas com e sem a adição de
etilenoglicol. As cinzas residuais foram trituradas
em um almofariz até obtenção de um pó fino.
Amostras do pó foram colocadas na Mufla a
700°C, 800°C e 900°C por 2hs. Para a
caracterização do BaTiO3, foram realizadas
análises de difração de raios x (DRX) e
microscopia eletrônica de varredura (MEV/FEG).

etapa. Observamos também que a amostra é
termicamente estável até cerca de 300 °C. O
processo de decomposição da borracha a partir de
aproximadamente 300 °C à 450 °C. O pico na
curva de DTG, em aproximadamente 365 °C,
indica a temperatura na qual a massa está
variando mais rapidamente (CANEVAROLO,
2003) A temperatura de transição vítrea (Tg)
determinada pela técnica de DSC foi de -66,3 °C.
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A determinação das propriedades tecnológicas
da borracha é de grande importância, pois estão
relacionadas com o desempenho e a qualidade da
mesma. O DRC é um indicador da quantidade de
borracha seca contida no látex, o valor obtido foi
29  3 e a de sólidos totais de 32,2  0,7. A % de
cinzas corresponde às substâncias inorgânicas não
decompostas à 550ºC, sendo que os excessos de
cinzas reduzem as propriedades dinâmicas do
vulcanizado e as propriedades de envelhecimento,
Tab. 1. A % de N fornece uma estimativa da
quantidade de proteínas presente na borracha seca,
de modo que uma elevada quantidade de
substâncias
nitrogenadas
ocasionará
em
propriedades de resistência insatisfatórias. Já a %
EA consiste em substâncias não-borrachas, onde
os lipídios são os principais componentes e o
excesso pode prejudicar as propriedades da
borracha vulcanizada (MORENO, 2002), Tab. 1.
A avaliação das propriedades tecnológicas da
borracha é de grande importância para a indústria
e devem estar dentro dos valores estabelecidos
pela norma ABNT. Deste modo, como pode ser
observado na Tab. 1, todas as análises
apresentaram valores dentro da norma indicando
se tratar de uma borracha de boa qualidade.
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Fig. 1: Curvas de TG/DTG da borracha natural

No espectro de RMN 13C da borracha natural,
Fig. 3, podemos observar os cinco sinais
correspondentes aos carbonos das unidades
isoméricas cis: C-1 (32,59ppm), cis C-2 (135,13
ppm), cis C-3 (125,47 ppm), cis C-4 (26,87 ppm)
e cis C-5 (23,56 ppm) (MORENO, 2002).

Fig.3: Espectro de RMN 13C da borracha natural.

A obtenção do BaTiO3 foi feita através do
método de precursores poliméricos no qual é
baseado na complexação de cátions pelo ácido
cítrico (Fig. 4a). A polimerização ocorre por
intermédio de uma reação de esterificação entre o
citrato do íon metálico e etilenoglicol (Fig. 4b), de
modo a obter-se um poliéster com íons metálicos
homogeneamente distribuídos (PARIS, 2000)

Tab.1: Propriedades tecnológicas da borracha.

%
Valor obtido:
Norma (máx.)
0,1 ± 0,01
0,5
Cinzas
0,65 ± 0,03
0,6
Nitrogênio
2,83 ± 0,14
3,5
EA
As curvas de TG/DTG, Fig.1, mostram que a
decomposição da borracha ocorreu em uma única
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A Fig. 6 apresenta uma imagem obtida por
MEV/FEG da amostra calcinada a 900°C, em que
pode ser observado o agregado de nanopartículas
de BaTiO3, que variam 71 à 390 nm.
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A avaliação da borracha natural do clone
RRIM 600 mostrou que esta borracha é de boa
qualidade, tem estrutura química cis e estabilidade
térmica até cerca de 300 oC. Os resultados da
caracterização das nanopartículas de BaTiO3
mostraram que o processo de obtenção deve ser
realizado com a calcinação a 900 oC.

(b
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e
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Fig.4: Método de precursores poliméricos (PARIS, 2000).

A técnica de DRX utiliza o espalhamento de
raios X em estruturas organizadas, permitindo
determinar
sua
estrutura
cristalina
(CANEVAROLO, 2003). A evolução do processo
de cristalização com a temperatura de calcinação
pode ser observada na Fig. 5. Nesta figura
verifica-se que com o aumento de temperatura de
600 para 900°C houve uma diminuição das fases
intermediárias, sendo que a 900 °C os picos
referentes à fase BaTiO3 tetragonal estão bem
definidos.

Intensidade (u.a.)

*
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Fig.5: Difratogramas de raios-X do BaTiO3
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Fig.6: Micrografia obtida por MEV/FEG das nanopartículas
de BaTiO3 (calcinado a 900°C).
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CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E TÉRMICA DAS FIBRAS
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Resumo
O presente trabalho apresenta a caracterização das fibras de Tucum (Astrocaryum vulgare), Caroba
(Jacaranda copaia), Marupá (Simarouba amara), Pau-rosa (Aniba rosaeodora Ducke), Surucucumirá
(Spathelia excelsa (Krause) Cowan & Brizicky) e Piabinha (planta ainda em vias de ser catalogada) através
dos ensaios de difratometria de raios X, termogravimetria, e ressonância magnética nuclear, visando
utilização destas fibras em materiais compósitos. Os resultados condizem com as características de material
lignocelulósico e as fibras apresentam boa estabilidade térmica. Dentre as fibras estudadas, se mostraram
mais promissoras para o desenvolvimento de materiais compósitos o Tucum, a Caroba, e Surucucumirá
devido à boa estabilidade térmica e altos índices de cristalinidade.
Palavras-chave: fibra natural, DRX, TG, RMN, MEV.
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potencial de fibras vegetais provenientes da
Amazônia. Esta é uma das propostas do projeto
Fênix Amazônico, coordenado pelo pesquisador
Antônio Donato Nobre, do Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia, que tem como objetivo a
construção
de
um
ecossistema
de
empreendimentos sustentáveis na Amazônia.
Parte do projeto, que é desenvolvido numa
parceria entre a Embrapa Instrumentação e o
DEMa/UFSCar, estuda a viabilidade da utilização
resíduos de fibras vegetais provenientes da região
amazônica em novos materiais (MARINELLI et
al., 2008).

Introdução
O crescimento da demanda de matéria-prima
por parte da indústria florestal brasileira aliado ao
aumento do preço desse material tem colocado em
destaque os resíduos de natureza lignocelulósica.
A indústria de produção de madeira na
Amazônia tem uma perda no processo de cerca de
60%, gerando um grande volume de resíduos e
um sério problema ambiental (SALES-CAMPOS
et al., 2010).
Dentro deste contexto, pesquisadores vêem
estudando formas sustentáveis de explorar o
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mecânicas
dos
materiais
lignocelulósicos
dependem fortemente de seu índice de
cristalinidade (Ic). Pode-se dizer também que tais
propriedades são diretamente relacionadas com o
teor de celulose do material. O índice de
cristalinidade das fibras e o teor de umidade são
apresentados na Tab. 1. Observa-se que as fibras
de Tucum, Surucucumirá, e Caroba apresentaram
os mais altos índices de cristalinidade.

Materiais e métodos
As fibras utilizadas: Tucum, Caroba, Marupá,
Pau-rosa, Surucucumirá e Piabinha, foram
fornecidas pelo INPA.
Os difratogramas de raios X foram obtidos em
difratometro Shimadzu, XRD-6000, operando
com 30kV, 30mA. Os ensaios foram realizados a
temperatura ambiente (25°C), com ângulos de
varredura,  2θ,  entre  5  e  40°  (0,5°.min-1). O índice
de cristalinidade (Ic) das fibras foi obtido através
da equação: Ic = (1- I2/I1) x 100, onde, I1 é a
intensidade do máximo de difração, relacionada à
parte cristalina, e I2 é a intensidade do mínimo de
difração, relacionada à parte amorfa.
A estabilidade térmica das fibras foi analisada
utilizando equipamento da TA Instruments,
modelo TGA Q500. O aquecimento das amostras
foi da temperatura ambiente até 700°C, à taxa de
aquecimento de 10°C/min, em atmosfera inerte
(nitrogênio).
Os ensaios de RMN no estado sólido foram
realizados em espectrofotômetro Varian Inova
400 com campo de 9.4T. A obtenção dos
espectros foi feita utilizando a técnica CPMAS/VACP, com pulso de 4-µs   π/2,   tempo   de  
contato de 1 ms, tempo de aquisição de 12,8 ms e
tempo de repetição de 3s. A freqüência de
ressonância foi de 100,59MHz (13C), e banda
espectral utilizada para polarização cruzada, de
60kHz. Os espectros foram filtrados utilizando
função de decaimento exponencial (lb=5).
A determinação do teor de umidade foi feita
em uma balança determinadora de umidade da
marca Marte, série ID – V1.8, modelo ID50. O
ensaio foi feito em quintuplicata.
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Fig. 1: Difratogramas de raios X das fibras Amazônicas.
Tab. 1: Índice de cristalinidade (Ic) e teor de umidade das
fibras Amazôonicas.

FIBRA
Tucum
Surucucumirá
Caroba
Pau-rosa
Marupá
Piabinha

Ic
(%)
80
69
68
66
64
59

UMIDADE
(%)
7,5
5,7
6,4
5,4
5,2
7,3

A análise termogravimétrica indicou, Fig. 2,
que todas as fibras apresentam um evento de
perda de massa entre 50 e 100 °C, relacionado à
eliminação de voláteis. A maioria apresenta uma
acentuada perda de massa em temperatura em
torno de 230 °C. A exceção ocorreu para
piabinha, que apresentou início de degradação em
torno de 160 °C. A 700 °C, a Piabinha apresentou
o maior teor de cinzas, cerca de 30%, enquanto as
demais fibras apresentam aproximadamente 15%.

Resultados e discussão
A Fig. 1 apresenta os difratogramas de raios x
das fibras estudadas. Nota-se que as fibras de
Tucum, Pau-rosa e Caroba apresentam os
principais
picos
referentes
aos
planos
cristalográficos nos seguintes ângulos de Bragg
(2θ):   16,0°   e   22,6°.   Marupá   e   Surucucumirá
apresentam   seus   principais   picos   em   2θ   =   15,0°;;  
22,7°   e   34,4°.   Piabinha   em   2θ   =   15,7°;;   22,4°   e  
34,7°. Em todas as amostras a reflexão de maior
intensidade ocorre no plano cristalográfico (002),
o qual se refere, como estudado por Hu e Hsieh
(1996), aos planos de rede dos anéis glicosídicos,
mais densos no polimorfo tipo I de celulose.
Segundo Sao et al. (1994) as propriedades
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Conclusões
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O estudo realizado mostrou que as fibras
apresentam
características
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material
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o
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Fig. 2: Curvas de TG das fibras Amazônicas.
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Os espectros de RMN mostraram que todas as
fibras apresentaram os sinais atribuídos à celulose
e hemicelulose, Fig. 3. A partir do lado direito do
espectro temos: sinais entre 60-70 ppm atribuídos
ao carbono C6 da celulose cristalina e amorfa, na
região entre 70-80 ppm correspondentes aos
carbonos C2, C3 e C5, superpostos sobre um sinal
de menor intensidade devido aos carbonos da
hemicelulose. Os sinais entre 80-90 ppm podem
ser atribuídos ao carbono C4 da celulose cristalina
e amorfa. O sinal entre 98-110 ppm corresponde
ao carbono C1 da celulose sobreposto ao sinal da
hemicelulose devido ao fato de que o teor de
celulose é muito maior que o de hemicelulose nas
fibras (VANDERHART; ATALLA, 1984). A
piabinha também apresentou picos, em 18 ppm e
37 ppm (região alifática), 156,7 ppm (carbono
carbonila/acila) e 145,6 ppm (região olefínica e
aromática).
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Resumo
Polímeros de fontes renováveis foram sintetizados a partir do glicerol pré-purificado, estudando quais as
melhores condições de síntese. Poli(glicerol succinato), PGSc, poli(glicerol sebacato), PGSb, e poli(glicerol
adipato), PGA foram produzidos por policondensação. Os pré-polímeros obtidos foram curados e
caracterizados por termogravimetria (TGA) e calorimetria exploratória diferencial (DSC). Os resultados
mostraram que a transição vítrea e a estabilidade térmica são dependentes da estrutura do polímero que, por
sua vez, depende do tipo de ácido usado na polimerização juntamente com o glicerol.
Palavras-chave: poliésteres, glicerol, ácidos dicarboxílicos, caracterização térmica.
produção de combustíveis tais como o etanol de
cana-de-açúcar e de milho, e o biodiesel de
gorduras animal e vegetal.
A necessidade do aproveitamento do glicerol
excedente e da criação polímeros que sejam
menos agressivos ao meio ambiente do que as
atuais   “commodities”   levou   ao   desenvolvimento  
de novas rotas de transformação do glicerol em
produtos de maior valor agregado, sendo utilizado
como precursor de materiais poliméricos.
No presente trabalho, polímeros de glicerol com
ácidos
dicarboxílicos
foram
sintetizados,
estudando quais as melhores condições de síntese.
Em todos os casos, usou-se uma razão
estequiométrica entre os grupos OH e COOH de
1:1 e os polímeros obtidos foram caracterizados
por métodos térmicos (DSC e TGA).

Introdução
A busca por fontes de energia para reduzir o
esforço manual, movimentar usinas, melhorar as
condições de conforto e movimentar veículos tem
acompanhado a história das civilizações. A
descoberta do petróleo e de toda a sua
potencialidade energética desencadeou, no inicio
do Século XX, uma nova revolução industrial,
representada principalmente pelo advento dos
primeiros veículos movidos a motor de combustão
por compressão interna (KUCEK, 2004;
WIKIPÉDIA, 2012).
Desde então, a maior parte da demanda
energética global tem sido atendida por derivados
do petróleo, sendo o óleo diesel uma de suas
principais frações. No entanto, as reservas de
petróleo são relativamente limitadas, tem natureza
não renovável, e o seu emprego em larga escala
vem causando sérios danos ambientais e
alterações
climáticas
em escala
global
(PETERSON; HUSTRULID, 1998; SHAY,
1993).
Para mudar o cenário supracitado, bem como
de aumentar o reaproveitamento dos recursos
naturais provenientes de fontes renováveis, tem
havido uma busca crescente por fontes
alternativas e renováveis de energia limpa para a

Materiais e métodos
Os reagentes ácido adípico (99,8%, VetecQuímica Fina), succínico (99%, Proquímios),
sebácico (99%, Aldrich Chemistry) e glicerol
(95%, Chemco, indústria comércio Ltda) foram
usados seguindo a razão molar abaixo:
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Termogravimetria (3 dias)

Tab 1. Composição estequiométrica dos reagentes de cada
polímero.

Estequiometria

Poli(glicerol adipato)

2G:3Ad

Poli(glicerol succinato)

2G:3Suc

Poli(glicerol sebacato)

2G:3Seb

2G:3Ad
2G:3Suc
2G:3Seb

80

massa [%]

Polímero

100

60

40

20

A policondensação foi realizada a 150ºC sob
atmosfera de nitrogênio e agitação constante, na
presença de 2-etilexanoato de estanho (Aldrich)
como catalisador. As reações foram monitoradas
através da medida no número ácido (AN) para que
fossem interrompidas antes de atingir o ponto de
gelificacao. Em seguida, os pré-polímeros foram
levados a estufa a 120ºC por 3 dias para cura e
pós-cura.
As amostras curadas foram analisadas por
termogravimetria para verificar a estabilidade
térmica dos polímeros do glicerol. Os
experimentos foram realizados em cadinho de
platina sob atmosfera de argônio (50 ml/min), na
faixa de temperatura de 0-700ºC, com uma taxa
de aquecimento de 10ºC/min num equipamento
Shimadzu modelo DTG – 60 H.
Análises
por
calorimetria
exploratória
diferencial (DSC) também foram realizadas. Os
experimentos foram feitos em panela de alumínio
hermeticamente fechada, sob atmosfera de
argônio (50 ml/min), na faixa de temperatura de
0-200ºC, sendo feito dois ciclos de aquecimento e
resfriamento a uma taxa de 10ºC/min num
equipamento Shimadzu modelo DSC-60.
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Fig 1 - Curva de TGA dos polímeros com 3 dias de cura.

A partir da Fig. 2, percebe-se que o maior
número de carbonos da cadeia alifática Tg
menores: poli(glicerol succinato) (Tg=130oC),
poli(glicerol adipato) (Tg=80oC) e poli(glicerol
sebacato) (Tg=49oC). Isto se deve à maior
flexibilidade de cadeia devido ao maior número
de carbonos dos ácidos dicarboxílicos usados na
polimerização.
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A maior estabilidade térmica do polímero de
glicerol com ácido sebácico, poli(glicerol
sebacato), acontece devido ao menor grau de
entrelaçamento do polímero que aumenta os
movimentos da macromolécula, colaborando na
dissipação da energia e diminuindo as chances de
fratura da cadeia (DE PAOLI, 2008). A medida
diminui-se a quantidade de carbono na cadeia
principal, reduz-se essa capacidade de dissipar
energia, levando a menores estabilidades térmicas,
como as observadas pelos polímeros poli(glicerol
adipato) e o poli(glicerol succinato), na Fig. 1.
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Fig 2 - Curva de DSC dos polímeros com 3 dias de cura

Conclusões
Polímeros derivados do glicerol com ácidos
carboxílicos foram sintetizados através de reações
de policondensação a 150oC. Foi observado que a
estrutura das cadeias poliméricas tem uma
influência significativa nas propriedades térmicas
observadas. Por exemplo, à medida que aumenta o
número de carbonos entre os grupos ésteres,
aumentam a estabilidade térmica e a flexibilidade
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das cadeias, refletida nas suas temperaturas de
inicio de decomposição e de transição vítrea.
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Resumo
Fibras de Kapok (Ceiba pentandra) foram analisadas quanto à estabilidade térmica e morfologia,
respectivamente, por termogravimetria (TG) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). A análise
morfológica permitiu observar o formato cilíndrico e oco das fibras, espessura da parede e diâmetro interno
das fibras. Aspectos como aparência e entrelaçamento das fibras também foram observados como forma de
prever o comportamento das mesmas quando usadas como reforço em compósitos. Através das análises
térmicas verificaram-se as temperaturas de início de degradação e também picos característicos de
combustão, no caso de atmosfera oxidativa e de degradação em único estágio em atmosfera inerte.
Palavras-chave: Kapok; fibras naturais; análises térmicas; morfologia.
feixes contínuos e, por conseguinte, fiá-los (LIM,
2007).
As
características
físicas
mencionadas
anteriormente como leveza, originadas de fonte
renovável e morfologia oca, podem tornar estas
fibras como potenciais candidatos na produção de
compósitos poliméricos.
Neste trabalho, fibras de Kapok foram
caracterizadas por análise termogravimétrica
(TGA), para verificar a sua estabilidade térmica e
a microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi
utilizada para analisar a morfologia das fibras.

Introdução
Fibras naturais são materiais constituintes de
plantas que, no seu desenvolvimento, possuem
cadeias celulósicas alinhadas e organizadas de
maneira regular e contínua. Essas são abundantes
em países como Brasil, Índia e Sri Lanka. Porém,
a maior parte do seu uso ainda é limitada a
aplicações convencionais como, por exemplo, na
produção de fios para cordoalhas, sacarias e
tecidos (LEE,1989; MARINELLI et al., 2008).
O Kapok (Ceiba pentandra), pertencente à
família Malvaceae, é uma planta originária da
Índia, porém são encontradas várias plantações no
sudeste da Ásia. O uso mais difundido do Kapok
ainda é na produção de travesseiros e colchões em
alguns países no sudeste asiático, dado sua baixa
densidade (0,29g/cm³) e não toxicidade na sua
forma natural (Hori et al.,2000).
As características físicas da fibra do Kapok,
como baixa densidade, formato cilíndrico e
morfologia oca poderiam fazer dessa fibra um
forte componente da indústria têxtil. Porém, ela
tem uso industrial reduzido devido a sua
dificuldade de produzir fios contínuos, uma vez
que sua superfície é extremamente lisa e
escorregadia, o que impossibilita aos métodos
atuais de fiação juntar estes fios na forma de

Materiais e métodos
Os frutos de Kapok foram obtidos de árvores
no Campus I da UFPB e suas fibras foram
retiradas manualmente, abrindo as cascas
protetoras e retirando as sementes, restando
apenas o conteúdo fibroso, visualmente oleoso e
muito hidrofóbico.
A amostra de fibras foi analisada quanto à
morfologia num equipamento LEO 1430, Oxford
Instruments com energia de excitação de 15,00 kV
e metalizadas com ouro em um equipamento
EMITECH, modelo K550X sob vácuo.
As
análises
termogravimétricas
foram
realizadas num equipamento DTG-60H em uma
faixa de 25 a 650ºC, com taxa de aquecimento de
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10ºC/min, sob atmosferas oxidativa de ar sintético
e em nitrogênio, ambas com fluxo de 30mL/min.
Análises por calorimetria exploratória diferencial
também foram realizadas num DSC-60 da
Shimadzu em atmosfera oxidativa e fluxo de
30mL/min .

Resultados e discussão
As fibras de Kapok têm aspecto semelhante ao
algodão, sendo macias ao toque, como mostrada
na Fig.1, onde está compactada na forma de
espumas presas às sementes e envolvidas por uma
grossa e resistente casca.

Fig.2 MEV do Kapok puro (a) fibras dispersas; (b) detalhe
das fibras no vácuo; (c) extremidade aberta e (d) medidas das
dimensões da parede e do diâmetro da fibra.

As análises termogravimétricas mostram que a
primeira faixa de perda de massa, da ordem de
10%, ocorreu entre 50 e 130ºC, correspondente à
evaporação de água e de alguns voláteis; e a
segunda, região de pirólise ativa, ocorreu acima
de 270oC. No caso de atmosfera oxidativa, a
temperatura de início (onset) observada (Fig. 3)
foi de 271ºC. Já para o caso de atmosfera inerte, a
degradação se deu em estágio único e com
temperatura de onset (Fig.3) de 277ºC. No caso da
atmosfera oxidativa, houve combustão da amostra
entre 430-450ºC. Análise de DSC (Fig. 4) mostra
que este evento iniciou na temperatura de 448ºC,
com liberação de 770 J/g.

Fig.1: (a) na semente; (b) aberta; (c) detalhe da casca e (d)
fibras soltas.

As fibras são muito mais leves e flexíveis em
comparação com outras conhecidas como o sisal
(Agave sisalana) e coco (Cocos nucifera).
Análises MEV mostram o aspecto da fibra,
sendo muito lisa e comprida, na forma cilíndrica e
com uma parede fina com cerca de 1 µm de
espessura, mostrado na fig. 2 e com um diâmetro
interno de pouco mais de 18 µm. não se observa
entrelaçamento e feixes de fibras unidos por
materiais
superficiais
como
aglomerantes
observados em outras amostras fibrosas,
resultando numa fibra que pode ser usadas
potencialmente em compósitos.Além disso, sua
hidrofobicidade, torna-a potencial candidata para
incorporação de matrizes poliméricas não polares.

Fig 3: TGA de fibras puras de Kapok em atmosfera oxidativa
e inerte.
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bastante interessante para melhorar o isolamento
térmico de tais compósitos e conferir-lhes leveza.
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poliméricos. Como sua degradação ocorre a partir
de 240ºC, elas podem ser usadas em matrizes cuja
temperatura de processamento seja menor que
240oC.Além disso, sua forma oca pode ser
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Resumo
O poli(glicerol sebacato) foi produzido por policondensação do glicerol com ácido sebácico. A
polimerização foi acompanhada por medidas de número ácido e estudos reológicos em vários estágios da
reação. Os dados mostraram que com o percurso da reação houve uma mudança de comportamento de
newtoniano para pseudoplástico com o aumento da massa molar, ocorrida apenas no estagio final da reação.
Estes dados forneceram uma melhor compreensão da síntese no polímero formado.
Palavras-chave: glicerol, número ácido, reologia, poli(glicerol sebacato).
trabalho tem por finalidade a caracterização
reológica de um polímero formado através da
reação do ácido sebácico e glicerol, poli(glicerol
sebacato), PGS, em vários estágios da
polimerização
para
compreender
seu
comportamento viscoso em função da taxa de
cisalhamento e do número ácido (NA),
determinado por titulometria.

Introdução
O glicerol é o principal subproduto da reação
de transesterificação para a produção do biodiesel.
Para cada dez litros de biodiesel, cerca de um litro
de glicerina é produzido, o que equivale a um
acúmulo mundial em larga escala desse
subproduto (PAGLIARO; ROSSI, 2008).
Mesmo tendo centenas de aplicações, o
glicerol se apresenta como uma pendência no
processo produtivo, pois o volume reaproveitado
tem sido relativamente baixo. Isso ocorre devido
ao número limitado de aplicações que consumem
glicerol em larga escala e à escassez relativa de
rotas viáveis de purificação para que se produza
uma matéria-prima com grau de pureza adequada
as novas aplicações. Portanto, estudos visando
outros destinos que abram novos mercados
consumidores para este subproduto têm sido
altamente desejados e vem cada vez mais
desafiando cientistas de praticamente todas as
áreas do conhecimento (PAGLIARO; ROSSI,
2008; RIVALDI et al., 2007).
Além disso, a crescente oferta de glicerol,
produzido como subproduto do biodiesel, fez
baixar o seu preço, o que novamente destaca a
importância do seu aproveitamento (RIVALDI et
al., 2007; BIODIESELBR, 2013).
Visto a necessidade de novas aplicações para o
subproduto da produção do biodiesel, este

Materiais e métodos
O poli(glicerol sebacato) foi sintetizado
usando-se quantidades estequiométricas de grupos
[COOH]:[OH] (2 glicerol : 3 ácido sebácido).
Numa reação típica foram sintetizadas 60g de
polímero. A polimerização foi realizada a 150°C
em atmosfera inerte de argônio sob agitação
constante. Alíquotas do polímero foram retiradas
do meio reacional em intervalos de 1h e seu
número ácido (NA) foi medido de acordo com a
norma ASTM D964. A titulação foi feita usandose uma bureta automática modelo 865 Dosimat
plus, da marca Metrohm, a partir de amostras de
polímero previamente dissolvido em metil-etilcetona: álcool isopropílico: tolueno (25:25:50v/v)
usando-se KOH (1,0M) como titulante e
fenolftaleína como indicador.
As amostras de poli(glicerol sebacato)
também foram caracterizadas por reometria de
cone-placa (diâmetro 60 mm e ângulo 1:0:32)
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usando-se um reômetro da TA Instruments,
modelo AR 2000 ex, para medir viscosidade da
solução em função da taxa de cisalhamento (0,01
e 1000Pa.s). Os ensaios foram realizados a 120°C
em condições atmosféricas.

drasticamente devido a formação de uma rede
tridimensional.
O número ácido crítico calculado para a
formação dessa rede, ou seja, o valor de NA a
partir do qual o polímero apresenta massa
molecular
infinita
formando
uma
rede
tridimensional, foi 70,9mg KOH/g polímero. O
último valor de NA obtido foi inferior a esse,
mesmo assim não houve reticulação por completo,
o que era de se esperar, já que o valor de 70,9 é
teórico
existindo,
portanto,
pequenas
discrepâncias entre o experimental e o calculado.
As curvas de viscosidade versus taxa de
cisalhamento para o PGS em vários estágios de
reação e para os reagentes puros encontram-se na
Fig.2.

Resultados e Discussão
O número ácido (NA) representa quantos
miligramas de KOH foram necessários para
neutralizar os ácidos livres (que não
polimerizaram) em um grama de polímero e, por
conseguinte, serviu como uma ferramenta de
acompanhamento da reação de polimerização do
poli(glicerol sebacato).
No início da polimerização (Fig.1), o NA é
elevado, pois um maior número de moléculas de
ácidos encontra-se sem reagir. Com o progresso
da reação, a quantidade de ácidos livres reduz e o
NA tende a decrescer. Observa-se que a diferença
entre os dois últimos valores de NA foi muito
maior que as dos outros instantes. Isso era
esperado, pois nos estágios iniciais da reação, a
variação no NA é relativamente constante e lenta
até atingir o estágio final onde moléculas de alta
massa molar são obtidas, quando NA decresce
abruptamente.
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Fig 2. Viscosidade versus taxa de cisalhamento para vários
instantes da reação e para os reagentes puros.
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Observa-se na Fig. 2 que o polímero PGS
apresentara um comportamento distinto nos
estágios iniciais e finais (7 e 8h de reação) da
reação. No início, todos apresentam um
comportamento newtoniano, em que a viscosidade
é independente da taxa de cisalhamento. Já no
estágio final da reação, entre 7 e 8h, a viscosidade
passa a variar com a taxa de cisalhamento e
demonstra um comportamento pseudoplástico
típico de polímeros fundidos.
Este comportamento pode ser associado ao
fato do aumento da massa molecular no final da
polimerização. Os reagentes puros (glicerol e o
acido sebácico) também foram estudados e
verificou-se que os mesmos também exibiram um
comportamento newtoniano.
Em resumo, as análises reológicas dos
polímeros e reagentes puros corroboraram os
resultados do número acido e, ambas, permitiram
o acompanhamento da polimerização do glicerol
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Fig 1. Variação do número ácido em função do tempo de
polimerização para o PGS.

Este é um comportamento típico das reações
de policondensação em geral, onde o grau de
polimerização é inversamente proporcional à
extensão de polimerização, de forma que massas
molares elevadas são obtidas apenas no final da
reação. Além disso, como o glicerol é
trifuncional, um polímero termofixo é produzido o
que faz com que no estágio final da reação a
massa molecular do polímero aumente
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com ácido sebácico para produzir o poli(glicerol
sebacato).

Conclusões
Foi possível sintetizar o poli(glicerol sebacato)
através da reação de policondensação do glicerol
como
ácido
sebácico.
Nas
condições
especificadas, são necessárias mais de 7 horas
para a obtenção de PGS com alta massa molar.
Nos primeiros estágios da reação, o polímero
exibe um comportamento newtoniano, em
conseqüência de sua baixa massa molar e da
elevada concentração de monômeros dispersa na
fase polimérica, mas, a partir de 7h de reação, seu
comportamento se altera e passa a ser
pseudoplástico.
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Resumo
Neste trabalho foram avaliadas a estabilidade térmica e a morfologia do sabugo de milho para aplicação
potencial em compósitos poliméricos. Para isso, o sabugo de milho foi triturado e suas diferentes
granulometrias foram classificadas por peneiramento. Cada fração foi analisada por MEV e TG. Os
resultados de MEV indicaram que há diferentes estruturas fibrosas e porosas entre as granulometrias; e os
resultados de TG indicaram uma temperatura de degradação acima da faixa de temperatura de processamento
da maioria dos polímeros termoplásticos, para todas as frações.
Palavras-chave: compósitos poliméricos; resíduos agrícolas; sabugo de milho.
A baixíssima degradabilidade aliada ao alto
volume (baixa densidade) destes materiais faz
com que ocupem vastos espaços no ambiente por
um longo tempo. Seu uso crescente na área de
embalagens, cujo descarte é muito rápido quando
comparado a outros produtos, tem-se um
agravamento
dos
problemas
ambientais,
prejudicando, inclusive, o tempo de vida útil dos
locais de destino do lixo, como por exemplo, dos
aterros sanitários (Costa et al., 2007). Algumas
soluções estão focalizadas no uso da biomassa,
mais especificamente nos resíduos da agricultura,
como o bagaço da cana, as fibras de coco, o
engaço da banana, resíduos de madeira, a palha do
trigo e do arroz, e também a casca do arroz
(Steudner et al., 2004).
Baseado no alto volume de resíduo produzido
pela indústria agrícola, seu baixo custo (por se
tratar de um subproduto), sua origem renovável e
sua biodegradabilidade, o sabugo de milho tornase uma alternativa viável para aplicação em
compósitos poliméricos.
Neste trabalho, o sabugo de milho foi triturado
e fracionado em 6 granulometrias e sua
estabilidade térmica e morfologias foram
avaliadas, respectivamente, por termogravimetria
(TG) e microscopia eletrônica de varredura
(MEV), em função de cada fração granulométrica
no intuito de avaliar o seu potencial como carga
em compósitos poliméricos.

Introdução
O sabugo é um dos resíduos que uma planta de
milho produz, sendo utilizado principalmente para
alimentação animal. Na indústria, tem grande
utilidade como carga (suporte) para vários
produtos químicos por ser inerte e devido à sua
dureza e resistência, é também utilizado como
abrasivo e polidor em produtos de limpeza (Ziglio
et al., 2009).
A produção nacional do milho em grão em
2011 totalizou 56,2 milhões de toneladas. [Guedes
et al., 2011] Para cada 100 kg de espigas de
milho, aproximadamente 18 kg, são formados
pelo sabugo (Ziglio et al., 2009). Dessa forma,
pode-se estimar uma produção em torno de 12,3
milhões de toneladas de sabugo de milho para esta
mesma safra.
Estruturalmente, o sabugo é formado por
quatro partes distintas: palha fina, palha grossa,
anel lenhoso e medula. A palha fina constitui
aproximadamente 4,1% do sabugo de milho em
peso; a palha grossa 33,7%; o anel lenhoso 60,3%
e a medula, 1,9% (Ziglio et al., 2009).
Os polímeros sintéticos e os naturais
modificados, utilizados em diversas embalagens,
têm sido considerados um dos grandes vilões da
poluição ambiental, principalmente quando se
refere aos danos causados pelos resíduos sólidos
urbanos (Mahlmann et al., 2004).
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Materiais e métodos
Os sabugos de milho foram triturados em
moinho de facas tipo Willye modelo STAR FT
50; com ajuste de facas regulado na posição mais
fechada e utilizando a tela mais aberta.
O pó obtido foi classificado por sistema de
peneiras (14, 24, 35, 48, 65 e 100 mesh) e as
diferentes frações granulométricas estimadas
através das proporções das massas.
As
análises
termogravimétricas
foram
realizadas no equipamento DTG-60H, da
Shimadzu numa faixa de temperatura de 0 a
700°C, taxa de aquecimento de 10 ºC/min e
atmosfera inerte (Argônio) a um fluxo de 50
ml/min.
A morfologia das diferentes frações
granulométricas foi investigada por Microscopia
Eletrônica de Varredura (MEV) utilizando-se um
MEV modelo Leo 1430 da Zeiss com amostras
previamente metalizadas com ouro.
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Fig. 3: Curvas de DTG para as variadas frações
granulométricas do sabugo de milho triturado.

As fotomicrografias obtidas por microscopia
eletrônica de varredura (Figs. 3 a 7) mostram que
há a presença de três estruturas: uma muito
porosa, uma mais orientada, semelhante à
madeira, e uma outra mais fina como palha; além
de microfibra, que aparentam estar presentes em
todas as três estruturas.

Resultados e discussão
As curvas de TG, Fig. 1, mostram que o
processo de decomposição ocorreu entre 200 e
400oC para todas as frações granulométricas
analisadas (14, 24, 35, 48, 65, 100 mesh), e uma
perda de umidade de cerca de 10%, como se pode
observar nas Figs. 1- 2.

A Fig. 3 mostra a micrografia da seção
transversal do sabugo de milho.

Fig. 1: Curvas de TG para diferentes granulometrias do pó de
sabugo de milho triturado.

Fig. 3: Fotomicrografia
sabugo de milho.

As curvas de DTG (Fig. 2) demonstram que
não há variação significativa no início da
degradação entre as frações granulométricas
analisadas.

da

seção

transversal

do

As
micrografias
das
frações
com
granulometrias de 16, 48, 100 mesh indicam que
as partículas maiores representam, em sua
maioria, o anel lenhoso e a medula, e que quanto
menor as partículas, maior a presença de palhas e
microfibras, como pode ser observado nas Figs. 46.
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Conclusões
O sabugo de milho possui temperatura de
degradação
acima
da
temperatura
de
processamento
de
vários
polímeros
termoplásticos, tais como o PP e PE, o que
significa que pode ser utilizado como carga em
compósitos cuja matriz seja processável a
temperaturas de até 250 °C. Suas variadas
estruturas porosas e fibrosas possibilitam explorar
tanto propriedades térmicas de isolamento quanto
propriedades mecânicas favoráveis para serem
aplicados em compósitos poliméricos. Além
disso,
as
análises
termogravimétricas
possibilitaram observar que a estabilidade térmica
foi aproximadamente à mesma para todas as
granulometrias estudadas.

Fig. 4: Fotomicrografia do pó de sabugo de milho com 16
mesh.
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Fig. 7. Fotomicrografia da estrutura porosa da medula do
sabugo.
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Resumo
A técnica conhecida por Fiação por Sopro em Solução ou Solution Blow Spinning (SBS) foi usada para
produzir fibras a partir de soluções poliméricas de PVC em THF. O efeito das variáveis de processamento no
diâmetro das fibras foi investigado por microscopia eletrônica de varredura (MEV). As fibras produzidas
tiveram diâmetro entre  217  nm  e  2,5  μm.  Dentre  os  parâmetros,  a  concentração  da  solução  polimérica  foi  o  
que teve maior influência no diâmetro médio. Também se observou que a estabilidade térmica e
cristalinidade do polímero não foram afetadas pela técnica de fiação por sopro em solução, quando
comparadas com filmes produzidos por casting.
Palavras-chave: nanofibras, Fiação por Sopro em Solução, condições de processamento e caracterização.
polímero e pressão do gás) permitiram o controle
da morfologia das fibras produzidas. Além disso,
as propriedades térmicas foram avaliadas por
calorimetria exploratória diferencial (DSC) e
termigravimetria (TG), as morfológicas por
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e
alguns parâmetros cristalinos por difração de
raios-x (DRX).

Introdução
Uma das técnicas mais utilizadas atualmente
para produzir nanofibras é a eletrofiação, porém
essa técnica utiliza altas voltagens e o volume de
fibras produzidas é pequeno. (SUBBIAH et al.,
2004). A técnica de Fiação por Sopro em Solução
(SBS) foi desenvolvida recentemente com o
objetivo de produzir nanofibras em larga escala
comercial, sem a necessidade do uso de altas
voltagens (STEUDNER et al., 2007; MEDEIROS
et al., 2009).
A técnica consiste em bombear uma solução
polimérica através do bico interno em uma
corrente de gás pressurizado que passa através do
bocal externo. Quando a tensão superficial, gerada
pela solução polimérica, é superada pelas forças
aerodinâmicas provenientes do gás pressurizado
fluxos da solução polimérica são lançados ao
coletor. Durante o trajeto ao coletor, o solvente da
solução evapora formando as nanofibras de
polímero (STEUDNER et al., 2007; MEDEIROS
et al., 2009). Como a técnica de SBS é
relativamente recente, um número de polímeros
com aplicações comerciais precisam ser
estudados. Com este objetivo, a técnica de SBS
foi usada para produzir fibras a partir de soluções
de poli(cloreto de vinila), PVC. As condições de
processamento (concentração, distância de
protrusão da matriz de fiação, taxa de injeção do

Materiais e métodos
O poli(cloreto de vinila), PVC, Norvic® SP
100, foi dissolvido em tetrahidrofurano (THF)
(Fmaia). O equipamento para produzir as
nanofibras consistiu em um compressor de ar
comprimido (AirZap AZ100 40VFP), secador de
ar comprimido (AirPoint), bomba de injeção
(Havard Apparatus Pump 11), matriz de fiação
(Fig.1) e seringa com bomba de injeção.
Ar

Fibras
Polímero

Fig 1. Desenho esquemático do sistema SBS.

As fibras foram preparadas a partir de soluções
de PVC em THF nas concentrações de 5, 10 e
15% (m/v), distância de protrusão de 1 a 2,5 mm,
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taxa  de  injeção  de  60  a  140  μl/min  e  pressão  de  20  
a 50 Psi.
A caracterização morfológica da fibra foi
realizada por MEV e as medidas dos diâmetros
médios das fibras foram realizadas com o
programa Image J. Foram realizadas ainda
caracterizações por TG sob atmosfera de argônio
a 10°C/min da temperatura ambiente até 700°C;
por DSC de -100°C até 180°C a 10°C/min; e por
DRX

(a)

(b)

Resultados e discussão
Os efeitos das condições de processamentos,
tais como concentração do polímero no solvente,
distância entre o bico interno e o bico externo,
taxa de injeção da solução e pressão do fluxo de
ar comprimido foram avaliados. Porém foi visto
que a concentração da solução foi a condição que
mais influenciou o diâmetro médio das fibras, que
aumentou com o aumento da concentração de
PVC (Fig. 2). Os diâmetros médios das fibras
obtidas por SBS são comparáveis às obtidas por
eletrofiação, que vão desde 340 nm até 6μm.

(c)

Fig 3. Morfologia das fibras obtidas a partir de soluções de
concentrações de 5% (a), 10% (b) e 15% (c).

A distância de protrusão não teve forte
influência sobre o diâmetro médio da fibra, onde
os valores ficaram entre 700 e 800 nm. A taxa de
injeção também não afetou significativamente o
diâmetro médio das fibras, porém tem forte
influência na sua produtividade. O efeito isolado
da pressão do ar comprimido não se mostrou
significativo no diâmetro médio. Pressões baixas
(20 Psi) não possibilitavam que as fibras
chegassem até o coletor adequadamente. Fibras
com menores diâmetros foram obtidas na pressão
de 40 Psi. O efeito combinado da pressão e da
taxa de injeção é responsável pela formação do
jato e das forças de arraste e sustentação que
estiram a solução polimérica (OLIVEIRA, 2011).
Portanto, a relação dessas duas condições é
mais significativa. Para pressão de 20 Psi e taxa
de   injeção   de   60   μl/min   houve uma grande
dispersão nos valores do diâmetro médio, isto
pode indicar a instabilidade da formação das
fibras com esta combinação. O mesmo pode ser
observado   quando   a   taxa   de   100   μl/min   é  
utilizada, independente da pressão.
A combinação mais indicada para uma solução
de concentração igual a 15% seria utilizar
pressões maiores com taxas de injeção moderadas,
assim o fluxo da solução seria mais estável e se
evitaria entupimentos devido a taxas de injeções
muito altas. Porém, como a concentração de 15%
de polímero em solução produz mantas com
diâmetros médios maiores, a concentração de 10%
é a mais indicada para produzir mantas
consistentes e densas com diâmetros menores.
Como visto anteriormente, a morfologia das fibras
obtidas a partir da concentração de 10% é mais
uniforme e homogênea do que outras
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Fig 2. Influência da concentração da solução no diâmetro da
fibra.

A concentração também tem um efeito na
morfologia e na quantidade das fibras formadas.
Observou-se que as fibras obtidas a partir de
uma solução de 5% possuem morfologia mais
fusiforme e com formação de beads. Já as fibras
produzidas a partir da solução de 10% possuem
uma estrutura mais uniforme, sem muitos beads,
onde a densidade da manta produzida é muito
maior do que a de concentração igual a 5%. Para a
amostra de 15% quase não houve a formação de
fibras, onde áreas de filme e fibras ramificadas
foram produzidas devido à alta viscosidade da
solução (Fig.3).

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
268

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

concentrações. Portanto, as condições de
processamento mais indicadas para se obter boas
mantas de fibras de PVC são concentração em
torno de 10%, pressões elevadas combinadas com
taxas de injeção moderadas e distância de
protrusão intermediária, já que não se observou
forte influência desta condição no diâmetro médio
da fibra.
partir
Na Tab. 1 pode-se observar que as
temperaturas início de degradação tiveram uma
variação relativamente pequena e que pode estar
ligada à presença de solvente, isto é, a presença de
solvente pode ter adiado o início da degradação
térmica. Além disso, as temperaturas em que os
eventos térmicos ocorreram foram próximas,
assim como os valores de perda de massa.

As caracterizações realizadas em TG, DSC e
DRX mostraram que a degradação térmica do
PVC não é acelerada pelo processo de produção
das nanofibras por SBS.
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observar não há influência significativa do
processo (filme por casting, SBS ou pó virgem) na
degradação térmica do PVC. Além disso, como
não houve ocorrências de picos endotérmico ou
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estrutura amorfa do PVC, confirmada através de
DRX.
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Conclusões
No presente trabalho, fibras com diâmetros
médios comparáveis às produzidas por
eletrofiação foram obtidas, de 217 nm até 2,5 μm.
A concentração da solução é a condição de maior
influência no tamanho, na morfologia da fibra
formada e na densidade das mantas. Taxas de
injeções intermediárias produzem uma maior
quantidade de fibras sem que ocorram
entupimentos. O efeito da pressão isoladamente
não foi muito significativo. Contudo, pressões
muito baixas dificultavam a formação da fibra. As
condições de processamento mais indicadas para
produzir fibras uniformes com diâmetros médios
adequados e mantas mais densas são concentração
intermediária, em torno de 10%, pressões mais
elevadas combinadas com taxas de injeções
moderadas e distância de protrusão intermediária.
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Resumo
Nos últimos anos têm surgido novas técnicas para produção de micro e nanofibras, como alternativa à
eletrofiação (eletrospinning). Dentre essas técnicas, a fiação por sopro em solução (solution blow spinning,
SBS), tem sido uma alternativa bastante viável devido a vantagens como taxa de produção elevada, não
necessidade de tensão elétrica, etc. Dentre essas técnicas, apenas a eletrofiação têm sido usada para
produzir fibras com morfologia core-sheath. Esse trabalho apresenta uma nova matriz de fiação para ser
utilizada por SBS para produzir estruturas core-sheath. Para validar os experimentos, o PLA e do óleo de
buriti foram usados para produção de fibras que foram caracterizadas por MEV.
Palavras-chave: nanofibras, core-sheath, Solution blow spinning, policaprolactona (PLA), óleo de buriti.
As nanofibras de estrutura core-sheath têm
recebido grande atenção por parte da comunidade
cientifica, em virtude de seu potencial de aplicações
como dispositivos de encapsulamento e liberação
controlada de princípios ativos (LI et al., 2010).
Atualmente a literatura só registra o
desenvolvimento da morfologia core-sheath através
da técnica de eletrospinning coaxial, uma variável
da técnica de eletrospinning convencional, na qual
se utilizam duas agulhas concêntricas permitindo
que dois materiais distintos sejam injetados
simultaneamente. Esta técnica apresenta as mesmas
limitações
do
método
de
eletrospinning
convencional, tais como, pequena taxa de produção,
necessidade de elevadas tensões e materiais com
constantes dielétricas especificas.
A técnica de Solution Blow Spinning foi
desenvolvida pela união de elementos das técnicas
de eletrospinning, melt spinning e melt blowing
(MEDEIROS, E. S. et al., 2009).Esta utiliza um
sistema de gás pressurizado, um manômetro, uma
seringa, um coletor cilíndrico rotativo e uma matriz
de fiação composta por dois bicos concêntricos onde
o polímero é injetado no tubo interno com o auxilio
de uma bomba de injeção, e no tubo externo é
injetado um gás de araste que auxilia no transporte

Introdução
Nanofibras constituem um importante e
crescente ramo da nanotecnologia, devido a sua
elevada relação comprimento/diâmetro (L/D), estas
apresentam uma eminente área superficial
possuindo grande potencial de aplicações, como
sensores, filtro, catalisadores, biomateriais, entre
outras.
Recentemente novos estudos foram realizados
com o objetivo de desenvolver fibras com uma nova
morfologia denominada core-sheath, a fim de
ampliarem as aplicações das fibras. Contudo, a
contribuição das fibras com tal morfologia
encontra-se refém de novas técnicas de produção
e/ou aperfeiçoamento das existentes.
As técnicas destinadas à produção de fibras são
melt spinning, solution spinning, melt blowing,
electrospinning e solution blow spinning, as
mesmas possuem apenas a capacidade de produzir
fibras de única fase. Além disso, as três primeiras
limitam-se à fabricação de fibras em escala
micrométrica e a técnica de electrospinning possui
restrições quanto o volume de fibras produzido e a
necessidade de elevadas tensões.
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do polímero até o coletor. Durante o percurso o
solvente evapora permitindo a formação de micro e
nanofibras.
As propriedades da solução do polímero como
viscoelasticidade e concentração devem ser
considerados no processo de Solution Blow
Spinning, pois estas influenciam na morfologia e
propriedades das fibras obtidas (MEDEIROS, E. S.
et al., 2009). Diversos trabalhos com o objetivo de
formar fibras de PLA já foram desenvolvidos em
razão
de
suas
propriedades
como
biocompatibilidade e biodegradabilidade, além de
ser sintetizado a partir de fontes renováveis como o
milho e a cana-de-açúcar (BRITO et al., 2011).
O buriti (Mauritia flexuosa) é uma palmeira
abundante no Brasil que vegeta as regiões alagadas
e úmida do centro-oeste, norte e nordeste
(ALMEIDA et al., 1998). O óleo extraído da sua
fruta tem recebido atenção por suas características
químicas
e
farmacológicas
como
ação
antimicrobiana e cicatrizante. (SILVEIRA et al.
2005; BATISTA et al., 2012).
Estudos espectroscópicos realizados indicam que
o
óleo
de
buriti
possui
propriedades
fotoluminescentes, estas são conseqüências das
propriedades individuais e combinadas de seus
constituintes como ácido oléico e β-caroteno, de
modo que podem permitir o seu uso em aplicações
de dispositivos óptico-eletrônicos (DURÃES,
2008).
No presente trabalho, a técnica de Solution Blow
Spinning foi usada para produzir fibras do tipo coresheath à base de PLA e óleo de buriti. Cinco
condições de processo foram estudadas com o
objetivo de analisar a variação da razão taxa de
injeção do óleo/polímero na formação de fibras
core-sheath.

Fig. 1. Matriz de fiação usada na técnica de solution blow
spinning para formação de morfologia core-sheath.

Cinco amostras denominadas de 1-5, de forma a
variar a razão entre as taxas de injeção do
óleo/polímero foram fiadas. Estas foram
analisadas quanto à formação de morfologia coresheath através de microscopia eletrônica de
varredura, utilizando o equipamento Carl Zeiss,
modelo LEO1430 usando amostras previamente
metalizadas com ouro.

Resultados e discussão
A Fig.2 apresenta as imagens obtidas por
microscopia eletrônica de varredura para as
amostras de 1-5, produzidas por SBS coaxial,
comprovando que a nova matriz de fiação elaborada
para ser utilizada possui capacidade de formar
fibraspoliméricas.

Materiais e métodos
Os materiais utilizados na realização deste
trabalho foram: na fase sheath, poli (ácido lático),
PLA (massa molar Mw=6,6x104g/mol) em
concentração de 12%, e os solventes clorofórmio e
acetona nas proporções de 3:1, e na fase core o óleo
de buriti na sua em forma pura.
As fibras core-sheath foram produzidas num
sistema SBS coaxial, permitido pela criação de uma
nova matriz, conforme ilustrado na Fig. 1.

Fig. 2. Imagens obtidas por MEV. As imagens a, b, c, d, e,
referem-se às amostras de 1 a 5 respectivamente .

As Figs. 3 e 4 mostram que fibras com
morfologia core-sheath podem ser obtidas a partir
da técnica de Solution Blow Spinning.
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A imagem da Fig.3 foi obtida com uso do
detector secundário. Nela pode-se observar que
houve a formação de fibras ocas, conforme indicado
pelas setas.

que fibras mais uniformes sejam produzidas. Estes
estudos já se encontram em andamento.
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Os resultados obtidos neste trabalho mostram
que fibras com morfologia core-sheath foram
produzidas a partir de adaptação da técnica de
solution blow spinning. No entanto, alguns
parâmetros como, taxa de injeção do polímero e do
óleo, distância de trabalho e pressão do gás de
arraste ainda precisam ser mais bem avaliados para
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Resumo
Este trabalho faz parte de um projeto que visa explorar as potencialidades da algaroba (Prosopis juliflora)
como possível fonte de renda para os pequenos agricultores do semi-árido brasileiro. Ele foi conduzido com
o objetivo de caracterizar quimicamente as fibras das vagens da algaroba e avaliar sua potencialidade como
fonte de lignina e nanocelulose. Foi empregado o método organossolv, que possibilita a recuperação do
solvente utilizado e também da lignina, componente presente no material lignocelulósico. Foi possível obter
nanocelulose por hidrólise ácida das fibras. As nanoestruturas apresentaram aspecto gelatinoso e potencial
zeta de -30,34 mV.
Palavras-chave: Whiskers, fibras vegetais, bionanocompósitos

Introdução

Materiais e métodos

A algaroba, Prosopis juliflora, pertence à
família Leguminosae e, por se adaptar facilmente
a regiões áridas e semi-áridas, disseminou-se com
facilidade por todo Nordeste brasileiro. O interior
de suas vagens contém, e em média, vinte
sementes, com elevada dureza e protegidas por
uma resistente camada fibrosa, denominada
cápsula (OLIVEIRA et al., 1999).
Por possuir a característica de frutificar no
período seco, a algaroba é uma fonte de alimento
para animais nessas regiões, em especial nos
períodos de estiagem (BATISTA et al., 2006).
A falta de água acarreta diversos problemas,
em especial, aos pequenos agricultores, que
possuem como principal fonte de renda o
resultado de suas lavouras, que diferente da
algarobeira não resistem a longos períodos secos.
Gerar novas fontes de renda é um desafio de
responsabilidade social e, nesse sentido, agregar
valor a algaroba se apresenta como uma potencial
alternativa de fonte de renda para os agricultores
do semi-árido brasileiro. No presente trabalho, as
vagens da algaroba são investigadas como
possível fonte de lignina e nanocelulose, de forma
a criar novas oportunidades de agregação de valor
à sua cadeia.

Os frutos da algaroba foram cedidos pela
Embrapa Algodão-PB. Inicialmente, as vagens
foram colocadas para intumescer em uma
proporção de 1:2 (m/v) com água, durante 24
horas. Em seguida, foram trituradas em um
liquidificador industrial.
Após secagem, as fibras foram separadas das
cápsulas utilizando peneira comum. Depois de
separadas, as fibras foram trituradas em um
moinho de facas tipo Willye com uma peneira de
30 mesh. Em seguida foram caracterizadas
quimicamente, conforme as normas TAPPI,
quanto aos seus teores de lignina solúvel e
insolúvel, hemicelulose, alfacelulose, cinzas,
extrativos e umidade. Todas essas análises foram
realizadas em triplicata.
Para o método organossolv, utilizou-se como
solvente uma solução de ácido acético, água e
ácido clorídrico, na proporção em massa de
93:7:0,3, respectivamente, seguido de dois
branqueamentos.
O branqueamento se deu a uma proporção 1:10
m/v, de fibra com uma solução de NaOH, 5%
(m/v) e igual proporção de fibra com uma solução
de H2O2, 10% (m/v), sob agitação 50°C por uma
1,5h. Em seguida a amostra foi filtrada a vácuo
em funil de Buchner, com papel de filtro de
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28µm, e a fibra retida lavada com água destilada
até pH neutro, seca a temperatura ambiente por 24
horas. Esse procedimento foi repetido mais uma
vez nas mesmas condições.
A amostra de fibras branqueadas foi submetida
à hidrólise ácida, com ácido sulfúrico, 60% (v/v),
a 50°C por 1hora. Ao fim do tempo, a reação foi
interrompida com água deionizada gelada, na
proporção de 1:20 (v/v) de solução/água.
Posteriormente, a amostra foi submetida a
sucessivas centrifugações (13000 rpm, por 15
minutos a 20°C), e lavagens. Por fim a amostra foi
introduzida em membrana de diálise e colocada
em água destilada onde permaneceu até
neutralizar o seu pH. Foram procedidas análise de
potencial zeta e tamanho de partícula.

A análise de tamanho de partícula forneceu um
tamanho médio de 164 nm. Esse resultado nos
fornece boas perspectivas; entretanto, como essa
análise apresenta limitações para medidas de
tamanho de partículas com esfericidades muito
diferentes de 1, como é o caso da nanocelulose,
essa medidas devem ser confirmadas com outras
análises mais representativas, a exemplo da
microscopia eletrônica de transmissão.

Conclusões
A fibra das vagens da algaroba se apresentou
quimicamente rica quanto a sua composição
mostrando que possui potencial a ser
desenvolvido para o aproveitamento de suas
frações.A nanocelulose obtida apresentou aspecto
gelatinoso, sem a formação de agregados,
característica essa justificada pelo seu potencial
zeta.

Resultados e discussão
Os resultados da caracterização química das
vagens de algaroba estão apresentados na Tab 1.

Agradecimentos

Tab. 1 Valores médios da caracterização química das vagens
de algaroba.
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Os resultados da caracterização da fibra da
vagem da algaroba apontam para um teor
considerável de lignina presente na fibra, que
poderá ser recuperada.
A suspensão de nanocelulose apresentou
aspecto gelatinoso típico e um potencial zeta
médio
de
-0,34mV, indicando uma boa dispersão das
partículas em solução.
A Fig 1 apresenta a distribuição do tamanho
das partículas da suspensão de nanocelulose
obtida por hidrólise ácida das fibras das vagens da
algaroba.
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Fig. 1 Distribuição do tamanho das partículas da suspensão
de nanocelulose
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial do extrato de algaroba como substrato para produção de
celulose bacteriana. Após obtenção do extrato da vagem de algaroba o mesmo foi caracterizado e a produção
de celulose bacteriana (CB) foi avaliada em diferentes concentrações de açúcar e valores de pH. Estudos de
produção de CB em diferentes concentrações de açúcar e valores de pH mostraram que maior rendimento e
produção de CB foram obtidos após 5 dias de fermentação submersa utilizando 15g/L de açúcar total e pH
4,0.

Palavras-chave: algaroba, Gluconacetobacter, fermentação submersa, celulose bacteriana, biomassa
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A algaroba é uma planta do gênero prosopis de
origem andina, altamente resistente à seca, que se
adaptou muito bem ao Nordeste do Brasil. Esta
planta produz como fruto uma vagem rica em
proteína, gordura, vitaminas, sais minerais e,
principalmente, açúcar (BORGES, 2004). Dentro
deste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar
o potencial do extrato de algaroba como substrato
para produção de celulose bacteriana.

Introdução
Dentre os avanços recentes no campo de
biomateriais, está inserida a celulose bacteriana
(CB), uma forma pura de celulose secretada por
bactérias pertencentes, principalmente, ao gênero
Gluconacetobacter. Trata-se de um material com
propriedades únicas, incluindo alta hidrofilicidade e
cristalinidade, alta resistência à tensão, rede de
fibras ultrafinas e a possibilidade de ser moldada em
estruturas tridimensionais (3D) durante a sua síntese
(Andrade et al., 2010). As bactérias pertencentes ao
gênero Gluconacetobacter, são gram-negativas,
tolerantes a condições ácidas, crescem em uma
faixa de temperatura entre 15ºC - 35ºC e utilizam
diversas fontes de carbono para produzir celulose
bacteriana. Esta produção pode ocorrer de forma
estática e submersa, o que resulta na formação de
um filme de CB que, devido as suas características
físicas e mecânicas, possui um papel bastante
promissor para aplicações em diversas áreas
(Chawla et al., 2009).

Materiais e métodos
Caracterização da matéria-prima
As vagens de algaroba foram provenientes da
região do Trairi – Ceará. O extrato de algaroba foi
caracterizado quanto ao teor açúcar total (MILLER,
1959), valor de pH (IAL 2004) e nitrogênio total
(AOAC, 1995).
Inóculo
O inóculo foi previamente ativado inoculando-se
a bactéria G. hansenii CCT 1431 em caldo padrão
sintético HS proposto por Hestrin e Schramm (2000)
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esterilizado a 121ºC por 15 minutos e
acondicionado em estufa B.O.D a 30°C por 72
horas.

açúcar, apresentando um melhor resultado para a
concentração de 2,5g/L (19,51%). Na condição de
2,5g/L de açúcar inicial, foi produzida uma película
de CB de aparência frágil que provavelmente não
apresentará uma resistência mecânica adequada. O
ganho de massa de celulose produzida observada
para concentrações iniciais de 10 g/L a 30 g/L não
foi estatisticamente significativo. Desta forma, a
concentração de açúcar inicial de 15g/L foi
escolhida, pois, nestas condições de cultivo, apesar
do baixo rendimento, obteve-se uma maior massa de
celulose, o que proporcionou a obtenção de uma
película de celulose mais resistente frente às obtidas
com menores concentração de açúcar. Carreira
(2010), avaliando a produção de CB a partir de
resíduos industriais, como fontes alternativas de
carbono, mostrou que em substratos contendo
glicose há uma melhor produção de CB (0,63g/L),
resultado bem próximo ao que é mostrado neste
estudo para a concentração de 15g/L.

Estudo da influência das condições de cultivo na
produção de CB
Avaliou-se o efeito da concentração inicial de
açúcares (2,5 a 30 g/L) e do pH inicial da
fermentação (4 a 8) na produção de CB (g/L) e no
rendimento do processo (%). Os ensaios foram
realizados em triplicata. Os meios em teste foram
distribuídos, adicionando 100mL em placas de Petri
com 14,5cm de diâmetro e 3% (v/v) de inóculo. As
placas foram incubadas em estufa B.O.D a 30ºC por
5 dias. Após o período de incubação as películas
foram retiradas e o extrato fermentado foi separado
para análises posteriores.
Purificação das películas de CB e investigação do
extrato fermentado
As películas de celulose bacteriana foram
purificadas através de tratamento alcalino,
utilizando-se hidróxido de sódio 4% a 70ºC por
meia hora, realizado duas vezes para que toda a
carga microbiana e coloração proveniente do extrato
fossem extraídas completamente para a obtenção de
uma película translúcida. Após o tratamento, as
membranas foram lavadas com água destilada até a
neutralização. A massa de celulose foi determinada
através de secagem e pesagem da película a 170ºC
em balança de infravermelho. Os extratos obtidos
após fermentação foram avaliados quanto a
concentração de açúcares totais por DNS (MILLER,
1959) e o pH final do meio foi determinado por
potenciometria (IAL, 2004).

Tab. 1 – Efeito da concentração açúcar na produção de CB por
G. hansenii, utilizando extrato de algaroba como fonte
alternativa de carbono.

Açúcares
(g/L)

Celulose
(g/L)

Rend.
(%)

2,5
5
7,5
10
15
20
30

0,26d
0,36c
0,36cd
0,36ab
0,53ab
0,60ab
0,81a

19,51f
9,01b
7,06ab
4,92ab
4,81ab
4,32ab
4,84ab

Açúcar
consumido
(%, g/g)
52,35c
66,03a
68,27ab
73,04ab
73,71b
69,48ab
56,04c

* Letras iguais (a, b, c, d, e, f) na mesma coluna não apresentam
diferenças  significativas  (α=0,05).  

A Tab. 2 apresenta o efeito do pH inicial de
fermentação na produção e rendimento de CB.
Pode-se observar que não houve diferença
significativa na produção de celulose na faixa de pH
estudada, entretanto um melhor rendimento foi
obtido em pH 4,0. Masaoka et al. (1992) afirma que
o pH ótimo para produção de CB está entre 4,0 e
6,0, o que está em concordância com os resultado
descritos neste estudo, onde o maior rendimento foi
obtido em pH 4,0 (15,4%). Para alguns valores de
pH inicial, o pH final diminuiu após 5 dias de
fermentação. Isto deve ter ocorrido pelo acumulo de
ácido glucônico, ácido acético ou láctico no meio de
cultivo (Kongruang, 2008).

Resultados e discussão
Os resultados das caracterizações realizadas no
extrato estéril apresentaram um teor de 93,7 g/L de
açúcar total e um extrato com 16°Brix. Borges
(2004) foi capaz de obter um melado de algaroba
com 75°Brix e 52,8 g/100g de açúcar total. As
análises para a determinação do nitrogênio total
mostraram que o extrato de algaroba apresenta uma
quantidade de nitrogênio (1,1 g/L) próxima da
existente no meio padrão HS (1,21g/L) Hestrin e
Schramm (2000).
Os resultados para o estudo da variação das
concentrações inicial de açúcar estão apresentados
na Tab. 1. A produção de CB aumenta com o
aumento da concentração de açúcar inicial, porém
em taxas baixas. Pode-se observar o rendimento de
CB diminui com o aumento da concentração de
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p. Dissertação (Mestrado em Materiais Derivados de
Recursos Renováveis) – Universidade de Aveiro,
Portugal, 2010.

Tab. 2 – Efeito do pH inicial da fermentação na produção de
CB por G. hansenii utilizando extrato de algaroba como fonte
alternativa de carbono.

pH
inicial
4
5
6
8

Celulose (g/L) Rendimento (%)
0,82a
0,73a
0,60a
0,62a

HESTRIN, S.; SCHRAMM, M. Synthesis of
cellulose by Acetobacter xylinum. Preparation of
freeze-dried cells capable of polymerizing glucose
to cellulose. Biochemical Journal, v. 58, p. 345-352,
1954.

15,4b
10,96a
8,71a
8,07a

* Letras iguais (a, b, c, d, e, f) na mesma coluna não apresentam
diferenças  significativas  (α=0,05).  

IAL - Instituto Adolf Lutz - Métodos físicoquímicos para análises de alimentos – São Paulo,
2004.

Conclusões
Diante dos resultados obtidos, conclui-se que o
extrato de algaroba apresenta potencial como fonte
alternativa de carbono para produção de celulose
bacteriana
usando
bactérias
do
gênero
Gluconacetobacter.

KONGRUANG, S. Bacterial cellulose production
by Acetobacter xylinum strains from agricultural
waste products, Appl. Biochem. Biotechnol. v. 148,
p. 245–256, 2008.
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Resumo
No presente trabalho avaliou-se a produção de celulose bacteriana (CB) pela bactéria Gluconacetobacter
hansenii CCT 1431 através de fermentação submersa estática utilizando o líquido do sisal como meio de
cultivo alternativo. Efeito da concentração de substrato, pH do meio e suplementação na produção de CB
foram investigados. Maior produção (3,38 g/L) foi obtida nas condições de 15 g/L de açúcar, pH 5 e 7,5g de
extrato de levedo.

Palavras-chave: suco de sisal, fermentação submersa, Gluconacetobacter, celulose bacteriana
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de sisal. O sisal é uma planta de origem mexicana
que têm o seu plantio direcionado para a produção
de fibra dura. O Brasil é o principal produtor desse
tipo de fibra cuja cadeia produtiva gera em torno de
80 milhões em divisas e meio milhão de empregos.
Poucos trabalhos têm sido desenvolvidos no
âmbito de agregar valor a este resíduo que
atualmente tem sido abandonado nos campos de
produção saturando o solo com matéria orgânica
(ANDRADE et al., 2013). Nesse contexto, insere-se
o objetivo do presente trabalho que consiste em
avaliar a produção de celulose bacteriana utilizando
o líquido do sisal como fonte alternativa de carbono.

Introdução
A celulose bacteriana (CB) é um polissacarídeo
extracelular produzido principalmente por bactéria
do gênero Gluconacetobacter. Quando obtida por
processo fermentativo submerso estático, a CB se
apresenta na forma de um filme com propriedades
especiais que possibilitam a aplicação em diversas
áreas de pesquisa (Chawla et al., 2009). Algumas
pesquisas apontam para o uso de coprodutos e
resíduos da agroindústria na produção de CB
(Kurosumi et al.,2009). O uso de fontes de carbono
alternativas em processos fermentativos são de
grande interesse, uma vez que possibilitam a
redução de custos do produto final e permitem o
aproveitamento de resíduos ou produtos da
agroindústria, diminuindo assim o impacto
ambiental causado por eles.
Dentre os resíduos da agroindústria brasileira
pouco explorados, tem-se o líquido de sisal ou suco

Materiais e métodos
Caracterização do suco
O suco do sisal foi cedido pela Embrapa Algodão
e foi armazenado á -18°C até a execução do
trabalho. O mesmo foi caracterizado quanto sua
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composição de açúcares por HPLC, teor de
nitrogênio total pelo método de Kjeldahl, pH e
sólidos solúveis totais expresso em °brix (BRASIL,
2005).
Estudo da influência das condições de cultivo na
produção de CB
Utilizando-se a linhagem G. Hansenii CCT
1431, avaliou-se o efeito da concentração inicial de
açúcares (2,5 a 15 g/L), do pH inicial de
fermentação (3 a 8) e da concentração inicial de
nitrogênio no meio (0,62 a 4,07 g/L) na produção de
CB (g/L) e no rendimento do processo (%). Para o
estudo de nitrogênio, a influência da suplementação
do meio com extrato de levedura e/ou sulfato de
amônio foi avaliada através de um planejamento
experimental 22 completo com ponto central e axial.
A faixa estudada foi de 0 a 15 g/L de extrato de
levedura e 0 a 10 g/L de sulfato de amônio, e a
produção de CB (g/L) e rendimento (%) foram
definidos como variáveis resposta.
Inóculo e incubação
Estabeleceu-se um inóculo de 3% (v/v)
preparado após ativação da cultura em caldo HS
descrito em Hestrin e Schramm (2000). Após
esterilização dos meios (121 °C por 15 minutos),
formulados conforme cada caso, procedeu-se a
inoculação e distribuição de 100 mL de meio em
placa de petri de 14,5 cm de diâmetro. A
fermentação submersa ocorreu sob condições
estáticas à 30°C por 5 dias.
Determinações analíticas
Após a fermentação, as películas de celulose
formadas foram recolhidas e, os meio fermentados,
filtrados e separados para análise. As membranas
foram purificadas através de tratamento alcalino.
Para tal as películas foram lavadas individualmente
com água e submetidas á tratamento térmico à
100°C imersas em solução de NaOH 4% (m/v) por
1 hora e posteriormente á 55°C por 1 hora em
solução composta por H2O2 1% (v/v) e NaOH 4%
(m/v). Depois, as películas foram lavadas em água
destilada até a neutralização. A massa de celulose
foi determinada através de secagem e pesagem da
película a 170 ºC em balança de infra-vermelho.
Determinou-se os açúcares totais pelo método de
DNS descrito em Miller (1959) após hidrólise ácida
das amostras.

Resultados e discussão
Através da análise de HPLC pôde-se observar
que o suco de sisal possui, em média, 12,39 g/L de
glicose, 1,49 de sacarose e 1,17 g/L de frutose. Uma
vez que o líquido do sisal utilizado no presente
estudo possui razoável teor de açúcar, sendo em
maior parte constituído por glicose (82,4%), este é
passível de ser um meio alternativo para processos
fermentativos, em especial, para produção de CB.
A Tab. 1 apresenta os resultados para a etapa
inicial do estudo onde avaliou-se o efeito da
concentração de açúcares na produção de CB.
Observa-se que a linhagem G. hansenii CCT 1431
mostrou capacidade de sintetizar CB no intervalo
estudado com destaque para a condição de 15 g/L de
açúcares onde se obteve a maior produção (2,6 g/L).
E, apesar de ter-se observado um aumento gradativo
na produção de celulose, na faixa estudada, o
rendimento permaneceu constante. Não houve
variação significativa no pH final do extrato
fermentativo entre os experimentos, ficando em
torno de 8,6.
Tab. 1 – Efeito da concentração açúcar na produção de CB por
G. hansenii, utilizando suco de sisal como fonte alternativa de
carbono.

Açúcares
(g/L)

Celulose
(g/L)

Rend.
(%)

Açúcar
consumido
(%, g/g)

2,5

0,66a

29,54a

85,93a

5

0,97a

25,48a

74,75ac

7,5

1,42b

27,29a

67,42bd

10

1,99c

26,76a

59,34b

15

2,60d

25,45a

64,77bc

* Letras iguais (a, b, c, d, e, f) na mesma coluna não apresentam
diferenças significativas (α=0,05).

A Tab. 2 apresenta os resultados do estudo do
efeito do pH na produção de CB. A maior produção
foi observada nas condições de pH 5 e 6 e o melhor
rendimento foi observado em pH 5. Não houve
formação de CB nas condições de pH 3 e 8. Tem
sido reportado que, em valores de pH muito ácidos,
há inibição de crescimento e produção de CB
(Chawla et al., 2009). Meios com pH mais elevados
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devem induzir a outra rota metabólica já que,
embora não tenha produzido CB em pH 8, a
bactéria consumiu mais de 90% do açúcar presente.

Conclusões
Com base nos resultados obtidos, pode-se
concluir que, maior produção de CB por G.
Hansenii CCT 1431 utilizando sisal como fonte de
carbono é obtida utilizando-se 15 g/L de açúcar total
, pH 5 e 7,5 g/L de extrato de levedo. Quanto ao
efeito da suplementação, este apresenta uma faixa
ótima para extrato de levedo de 4 a 15 g/L, sendo
observada uma redução na produção de CB em
cultivos suplementados com sulfato de amônio.

Tab. 2 – Efeito do pH inicial da fermentação na produção de
CB por G. hansenii utilizando suco de sisal como fonte
alternativa de carbono.

pH
inicial

Celulose (g/L)

Rendimento (%)

3

0,00a

0,00a

4

1,32b

10,54b

5

2,60c

23,29c

Os autores agradecem ao CNPq, Finep, Capes e
Projeto MP1 Rede Agronano – Embrapa.

6

2,62c

19,07d
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1,92d
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8

0,00a

0,00a
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Os efeitos da concentração de nitrogênio, bem
como da fonte de suplementação, na produção de
celulose bacteriana foram avaliados através de um
planejamento fatorial 22 com ponto central e axial.
A análise dos dados foi feita no intervalo de
confiança de 95%. Para a variável resposta celulose
(g/L) foi observado efeito significativo apenas para
a concentração de sulfato de amônio, sendo
observado um decréscimo na produção de CB com
o aumento da mesma. Contudo, no intervalor de
confiança de 90%, a concentração de extrato de
levedo também é significativa, observando-se uma
maior produção de CB com o aumento desta. Ao
nível de 95%, nenhuma variável estudada
apresentou efeito significativo para a variável
resposta rendimento (%). Çoban e Biyik (2011)
também observaram maior produção e melhores
rendimentos com o uso de extrato de levedura
quando comparados com sulfato de amônio.
!
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AEROGÉIS BASEADOS EM CELULOSE MICROFIBRILADA A PARTIR
DE PSEUDOCAULE DE BANANEIRA – TESTES PRELIMINARES
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Projeto Componente: PC4

Plano de Ação: PA3

Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar a possibilidade de se produzir aerogéis de celulose a partir de polpa
microfibrilada obtida a partir de fibras de pseudocaule de bananeira cultivar Pacovan. Uma amostra de
polpa celulósica foi ultrassonicada e microfluidizada, congelada a -80 ºC e liofilizada a -50 ºC. A densidade
e porosidade foi calculada, resultando em um material com características similares a outros aerogéis de
celulose, conforme citados na literatura científica.
Palavras-chave: Musa sp., freeze-dry, microfluidização, agronegócio, coprodutos, restos
culturais.
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seguir, esse material foi microfluidizado a 29 kpsi
por 20 vezes em uma câmara de 400 m. A
seguir, a polpa foi microfluidizada a 29 kpsi por 6
vezes através de uma câmara de 100 m, e o
material resultante foi centrifugado, para
precipitar-se a celulose microfibrilada.
Uma amostra desse hidrogel foi usada para
preparar-se o aerogel I. Outra amostra foi diluída
com água destilada até, visualmente, dobrar-se o
volume, gerando-se o aerogel II.
Os dois hidrogéis foram congelados a -80 ºC
por 24 horas e liofilizados a -50 ºC por 24 horas.
Os aerogéis resultantes foram caracterizados
por análises visuais e táteis, tiveram suas
densidades avaliadas e as porosidades calculadas,
conforme Heath e Thielemans (2010), usando-se a
densidade de 1,59 g/cm3 para a celulose.

Introdução
Aerogéis de celulose são materiais
fascinantes, com densidade extremamente baixa,
com área superficial extremamente alta. Também
apresentam baixa condutividade térmica, baixa
propagação acústica e boa absorção a impactos
(LIEBNER et al., 2010). Geralmente, eles são
preparados
com
celulose
microfibrilada
(HOEPFNER et al., 2008), apesar de haver artigos
publicados apresentando aerogéis produzidos a
partir de nanocristais (HEATH; THIELEMANS,
2010).
Visando testar a possibilidade de se utilizar a
polpa de fibra de bananeira como matéria-prima
para a preparação de um aerogel, uma amostra de
polpa branqueada foi liofilizada e o material
resultante foi caracterizado.

Materiais e métodos

Resultados e discussão

Foi utilizada polpa branqueada de bananeira
cultivar Pacovan diluída a 1% (m/m) em água
destilada. O material foi agitado mecanicamente
por 5 minutos e ultrassonicado por 5 minutos. A

Os hidogéis iniciais e o aerogéis resultantes são
mostrados na figura 1.
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aerogel, quanto a concentração do hidrogel e o
preparo das polpas celulósicas.

Conclusões

A

O estudo mostrou que é possível utilizar as
fibras de bananeira cultivar Pacovan como uma
matéria-prima para obtenção de aerogéis com
porosidade acima de 95% e densidade abaixo de
0,1 g/cm3.

B
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Fig. 1. Hidrogel I (A), aerogelI (B), hidrogel II (C) e aerogel
II (D) produzidos a partir de celulose microfibrilada
originada de fibras branqueadas do pseudocaule de bananeira
Pacovan. Barra = 1,0 cm.
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Tab 1. Parâmetros físicos de aerogéis produzidos a partir de
polpa de celulose microfluidizada de fibra de bananeira cv.
Pacovan.

Parâmetros

Valores
Aerogel I

Umidades

Aerogel II

95,00%

98,37%
3

Densidade

0,117 g/cm

0,061 g/cm3

Porosidade

92,66%

96,14%

Esses valores estão dentro dos padrões citados
na literatura científica para aerogéis produzidos a
partir de polpa celulósica oriunda de madeiras,
segundo Heath e Thielemans (2010).
Apesar de ainda não ter sido realizado um
estudo de ACV para esse material, foi necessário
realizar um grande número de passagens pelo
microfluidizador que, certamente, deve elevar
muito o consumo energético necessário para o seu
preparo. Assim, estudos posteriores deverão ser
realizados tanto para otimizar a produção do
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NOVA ABORDAGEM PARA A OBTENÇÃO DE NANOCRISTAIS DE
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Resumo
O presente trabalho teve como objetivo propor uma nova combinação de etapas para a obtenção de
nanocristais de celulose da fibra de coco verde. O procedimento consistiu nas seguintes etapas: polpação
acetosolv para separação da lignina da polpa de celulose, branqueamento da polpa e hidrólise ácida para a
obtenção dos nanocristais. Os resultados indicaram que o pré-tratamento na fibra colaborou para uma maior
efetividade da hidrólise e reaproveitamento da lignina. Os nanocristais obtidos apresentaram alto grau de
cristalinidade e razão de aspecto (L/D) em torno de 22.
Palavras-chave: nanocristais, acetosolv, coco
Publicações relacionadas
NASCIMENTO, D.M.; DIAS, A.F.; ALMEIDA, J.S.; MORAIS, J.P.S.; SOUZA FILHO, M.M.;
FIGUEIREDO, M.C.; ROSA, M.F. Acetosolv pulping of unripe coconut fibres. In: INTERNATIONAL
CONFERENCE ON NATURAL FIBRES, 1., 2013, Guimarães. Anais eletrônicos... Guimarães: Uminho,
2013.
abrasiva,
biocompatibilidade
e
biodegradabilidade. Este nanomaterial pode ser
produzido a partir de diferentes materiais
lignocelulósicos, sendo a sua morfologia e
propriedades fortemente dependentes das
condições de extração e da fonte de celulose
(WILSON et al., 2013). Rosa et al. (2010)
obtiveram nanocristais de celulose a partir da fibra
de coco com diâmetros menores do que 5 nm e
uma razão de aspecto (L/D) acima de 50. Embora
os autores tenham relatado a obtenção dos
nanocristais, a suspensão coloidal apresentou uma
coloração marrom escura, parâmetro que pode
limitar o uso deste material em filmes e
embalagens transparentes.
O objetivo deste
trabalho foi otimizar as condições da obtenção dos
nanocristais da fibra de coco utilizando-se
reagentes de fácil recuperação (ácido acético) e
oxidantes não clorados (H202) e de menor impacto
ambiental. Portanto, características como a
cristalinidade, tamanho e morfologia foram
estudadas.

Introdução
O uso de materiais renováveis para a obtenção
de biocombustíveis e outros produtos de alto valor
agregado permite reduzir o impacto ambiental
relacionado à utilização do petróleo, assim como
favorece países com um grande potencial de
produção de biomassa. Nesse contexto, as cascas
do coco verde apresentam um caráter promissor,
uma vez que após o consumo da água de coco
(menos de 25% do fruto) uma grande quantidade
dessa biomassa é descartada. Segundo Eichhorn et
al. (2010), a celulose de fontes vegetais pode ser
separada da fibra na forma de nanoestruturas
rígidas, de alta área superficial e cristalinidade.
Devido a esta combinação de características os
nanocristais de celulose apresentam propriedades
únicas de reforço e barreira em matrizes
poliméricas (WILSON et al., 2013). Segundo
Postek e Brown (2009) os nanotubos de carbono
podem ser substituídos por NWC, como agente de
reforço, por apresentarem um custo relativamente
baixo, fácil obtenção, baixa densidade
(aproximadamente 1,566g/cm3), natureza não
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Tab. 1 Índice de cristalinidade determinados por Difração de
Raios-X.
Amostra
Índice de cristalinidade (%)

Materiais e métodos
A fibra de coco verde foi mantida em refluxo
(110ºC) com ácido acético 93% (m/m) catalisada
com 0,3% (m/m) de ácido clorídrico (HCl) com
uma relação biomassa/solvente de 1/10 (m/v). O
sistema permaneceu sob constante agitação por
180 minutos. Ao término da reação, procedeu-se à
filtração e o material retido foi lavado com ácido
acético (80°C) para evitar a recondensação da
lignina na polpa de celulose (BENAR, 1992).
Em seguida, a polpa de celulose foi adicionada
a uma solução de peróxido de hidrogênio (H2O2) 5
% (m/m) e hidróxido de sódio 4% m/v durante 90
minutos a 50 °C. Ao final da reação, a celulose
branqueada foi filtrada sob vácuo e lavada com
água destilada até que se atingisse pH neutro. Este
processo foi repetido mais uma vez.
A obtenção dos nanocristais foi realizada com
H2SO4 30% (v/v) a 60°C com uma relação
celulose/ácido de 1/8.75, sob vigorosa agitação
durante 360 minutos (WANG et al., 2006). A
suspensão coloidal resultante foi diluída e
centrifugada (HITACHI – CR 22GIII). Em
seguida, a suspensão foi dialisada em água
corrente durante 24h e ultrassonicada durante 5
minutos.
Para avaliar a cristalinidade, análises de
difração de Raios-X foram conduzidas em
difratômetro Xpert Pro modelo MPD, com tubo
de Co em 40kV e 40mA na escala de 3º a 50º em
2θ.   O   índice   de   cristalinidade   (IC)   foi   calculado  
pela razão entre a área integrada de todos os picos
de estruturas cristalinas pela integral da área total
(RABEK, 1980). A técnica de microscopia
eletrônica de transmissão (TEM, JEOL JEM
1200FxII) foi utilizada para a caracterização
morfológica dos whiskers. As espécies foram
contrastadas usando uma solução 2% de acetato
de uranila. Após a análise, as dimensões
(comprimento/diâmetro) dos whiskers foram
determinadas usando o programa GNU Image
Manipulation Program (GIMP 2.8).

fibra

54

Polpa de celulose

72

Celulose branqueada

79

nanocristais

85

A Fig. 1 apresenta os padrões de difração (a)
da fibra, (b) da polpa de celulose, (c) da celulose e
(d) dos nanocristais de celulose.

Fig. 1 Padrões de difração (a) da fibra, (b) da polpa de
celulose, (c) da celulose e (d) dos nanocristais de celulose,
assim como suas respectivas deconvoluções em picos
cristalinos e halo amorfo.

Na Fig. 2 é mostrada uma imagens obtida dos
nanocristais preparados pela hidrólise da celulose
branqueada. da fibra de coco.

Resultados e discussão
Os índices de cristalinidade calculados são
mostrados na Tab. 1.
De acordo com a Tab. 1 o índice de
cristalinidade aumentou com o avanço das etapas
do processo. O índice de cristalinidade (85%)
encontrado foi maior do que o observado por
Rosa et al. (2010) e Farah et al. (2011),
trabalhando com a fibra de coco.

Fig. 2 Imagem de MET dos nanocristais de celulose
preparados com a fibra de coco (500nm).
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Com base na medida de aproximadamente 20
partículas o comprimento médio (L) e o diâmetro
médio (D) foram de 172 ± 88 nm e 8 ± 3nm,
respectivamente, e razão de aspecto (L/D) igual a
22 ± 8. Os valores obtidos com MET por Rosa et
al. (2010), foram 5,5 ± 1,5 nm de diâmetro médio
e 194 ± 70 nm de comprimento médio, resultando
em uma relação (L/D) de 39 ± 14. Esta diferença
foi atribuída às condições de preparação (prétratamento, tempo e temperatura de hidrólise) dos
nanocristais. Todavia, pode-se concluir que a
razão de aspecto obtido neste trabalho é
semelhante a de outras fontes não comerciais de
celulose como o bagaço da cana-de-açúcar (em
torno de 64) (TEIXEIRA et al., 2011), casca de
soja (29,41 ± 11,13) (WILSON et al., 2013) e
línter de algodão (em torno de 19) (SARAIVA et
al., 2013).

nanofibres and nanocomposites. Journal of
Materials Science, v. 45, n. 1, p. 1–33, 2010.
FARAH, F.; SHINICHIRO, I.; NARUHITO, H.;
TADAHISA, I., AKIO, T. Effect of pre-acidhydrolysis treatment on morphology and
properties of cellulose nanowhiskers from coconut
husk. Cellulose, v. 18, n. 2, p. 443-450, 2011.
POSTEK, M.; BROWN, E. Sustainable,
renewable nanomaterials may replace carbon
nanotubes. Nanotechnology. SPIE Newsroon,
2009. Disponível em:
<http://spie.org/x34277.xml>. Acesso em 01
abr. 2013.
ROSA, M. F.; MEDEIROS, E. S.; MALMONGE,
J. A.; GREGORSKI, K. S.; WOOD, D. F.;
MATTOSO, L. H. C.; GLENN, G.; ORTS, W. J.;
IMAMB, S. H. Cellulose nanowhiskers from
coconut husk fibers: Effect of preparation
conditions on their thermal and morphological
behavior, Carbohydrate Polymers, v. 81, n. 1, p.
83-92, 2010.

Conclusões
Os resultados de difração de Raios-X e
microscopia
eletrônica
de
transmissão
confirmaram a obtenção dos nanocristais de
celulose. Os nanocristais obtidos por hidrólise
ácida da celulose da fibra de coco, após 6h de
hidrólise apresentam alta cristalinidade e elevada
razão de aspecto (L/d ~22), mostrando
características interessantes para uso como carga
em nanocompósitos poliméricos.
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OBTENÇÃO DE NANOCELULOSE EXTRAÍDA DE RESÍDUOS
LIGNOCELULÓSICOS DA PRENSAGEM DO MESOCARPO DO DENDÊ
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Resumo
A quantidade crescente de resíduos gerados na agroindústria suscita novas alternativas de aproveitamento
desses subprodutos. O presente trabalho teve por objetivo obter e caracterizar nanocelulose a partir das fibras
da prensagem do mesocarpo do dendê. Inicialmente, as fibras foram submetidas à pré-tratamento alcalino
seguido de branqueamento em meio básico com peróxido. A nanocelulose obtida por hidrólise ácida das
fibras branqueadas apresentou elevada razão de aspecto (35±3) e cristalinidade em torno de 71%.

Palavras-chave: Whiskers, fibras vegetais, bionanocompósitos.
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frações lignocelulósicas das fibras de dendê bruta e tratada. In: 11 CBPOL, Campos do Jordão, 2011.

Introdução

Materiais e métodos

A busca por materiais biodegradáveis aliada a
novas tecnologias tem instigado pesquisas no
âmbito do aproveitamento de resíduos oriundos
do processamento da agroindústria. Nesse
contexto, destaca-se a extração de óleo de dendê
(Elaesis guineesis) para produção de biodiesel.
Durante o processamento dos frutos do
dendezeiro são gerados diferentes resíduos, dentre
eles as fibras da prensagem do mesocarpo de
dendê (REDSHAW, 2003). Visto que a produção
de resíduos de dendê provavelmente será elevada
e será ampliada com o aumento do consumo de
biodiesel e da redução de combustíveis fósseis,
haverá grande quantidade de resíduos de fibras
facilmente disponíveis para aplicações de maior
valor agregado. A prospecção de novos usos
desses recursos vem sendo buscada pelos
pesquisadores (CHIEW; CHEONG, 2012;
SHINOJ et al., 2011). O presente trabalho teve
por objetivo obter e caracterizar nanocelulose,
obtida a partir da hidrólise ácida de fibras do
mesocarpo do dendê, previamente submetidas à
polpação livre de cloro.

As fibras do mesocarpo do dendê foram
gentilmente fornecidas pela Embrapa Amazônia
Oriental, localizada no Estado do Pará. As fibras
foram previamente caracterizadas quimicamente,
apresentando altos valores de lignina (49%) e
38,3% de holocelulose.
Pré-tratamento das fibras
As fibras foram moídas em um moinho de
facas e a fração maior que 35 mesh selecionadas
com auxilio de um conjunto de peneiras
granulométricas.
As fibras foram submetidas a uma lavagem
com água a 50°C, por 2 horas, na razão de 1:5
(g/mL), e secas até peso constante em estufa
elétrica. Após secagem, foram tratadas com
solução alcalina de NaOH 2% (m/v), por 120
minutos a 80ºC, na razão de 1:5 (g/mL), para
remoção de sujidades. Para o branqueamento,
foram utilizados 5g de fibra em suspensão com
100 mL de H2O2 20 % (v/v) e 30 mL de NaOH
4% (m/v), por 90 minutos a 55ºC.
Obtenção da nanocelulose
A extração da nanocelulose foi realizada por
meio de hidrólise ácida, com ácido sulfúrico 60%
(m/m), a 45°C por 150 min, sob agitação
mecânica vigorosa. As suspensões foram
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submetidas a centrifugações sucessivas, e levadas
à diálise.
Caracterização morfológica das fibras e suas
nanoestrutras
Análises de microscopia eletrônica de
varredura (MEV) das fibras bruta e branqueada
foram realizadas em microscópio eletrônico de
varredura ZEISS–DSM 940 A, operando a 15
kV.
A suspensão de nanocelulose foi visualizada
com o auxílio de um Microscópio Eletrônico de
Transmissão (MET; FEI Morgani 268D). As
imagens foram analisadas com o software Gimp
2.6 para cálculo de comprimento (L), largura (D)
e razão de aspecto (L/D) com base na medida de
pelo menos 100 cristais.
Para análise de potencial zeta, a nanocelulose
foi filtrada em uma membrana em ésteres de
celulose constituída de 75% de nitrato e 80% de
acetato com tamanho de 47 mm e diâmetro dos
poros   de   45mμ.   Em   seguida   foi   ultrassonicada  
durante 30 min em um banho ultra-sônico da
marca Unique, modelo USC-1400 (40 kHz de
ultra-som
de
freqüência,
135W RMS de potência).
As medidas de Difração de Raios X da fibra
bruta, branqueada e nanocelulose foram realizadas
em um difratômetro Xpert modelo MPD, com
tubo de Co em 40kV e 30mA, na escala de 10º a
50º   em   2θ.   O   índice   de   cristalinidade (IC) foi
calculado pela diferença entre uma unidade e a
razão entre a intensidade do mínimo e do máximo
de difração relacionada à parte amorfa e cristalina,
respectivamente (SEGAL et al., 1959).

Fig. 1. MEV da fibra de dendê branqueada

A suspensão de nanocelulose obtida
apresentou aspecto gelatinoso típico e coloração
escura, possivelmente em razão da lignina ainda
remanescente dos tratamentos aplicados nas
fibras. A Fig. 2 apresenta micrografias, obtidas
por TEM, da suspensão de nanocelulose.

Fig. 2 Fotomicrografias de suspensão de nanocelulose
extraída da fibra da prensagem do mesocarpo do dendê.

As nanopartículas constituíram-se de estruturas
alongadas e dispersas, mas com tendência à
aglomeração. De acordo com as medições, o
comprimento (L) médio das nanoestruturas de
celulose de dendê foi de 171±15 e o diâmetro (D)
médio de 5,5 ± a 0,5, o que correspondeu a uma
razão de aspecto (L/D) 35±3, considerada alta,
comparando-se com valores obtidos em outros
trabalhos (MARTINS et al., 2011; JOHAR et al.,
2012). Nanoestruturas com elevada razão de
aspecto têm a capacidade de melhorar a tensão
mecânica na área interfacial entre a matriz
polimérica e o agente de reforço, resultando em
melhoria das propriedades mecânicas do material.
Um aspecto a considerar é a presença de
lignina residual, remanescente dos prétratamentos,
que
pode
dificultar
a
individualização dos whiskers, mantendo-os ainda
ligeiramente ligados, com conseqüente aumento

Resultados e discussão
A Fig. 1 apresenta uma eletromicrografia da
superfície da fibra após o branqueamento. A
imagem sugere a remoção parcial de sujidades
presentes nas fibras após os tratamentos químicos.
Foi observado ainda uma superfície mais exposta
e áspera devido à fibrilação do material. Isto pode
indicar a remoção parcial de componentes não
celulósicos tais como hemiceluloses, lignina,
pectina, cera, e outras impurezas na matériaprima.
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no comprimento da nanoestrutura.
O valor de potencial zeta obtido para a
suspensão de nanocelulose de dendê (-26,1± 2,4
mV) indica a presença de grupamentos aniônicos
como sulfatos oriundos da hidrólise com ácido
sulfúrico. Como o valor em módulo é maior que
25 mA, a suspensão é considerada estável
(Mirhosseini et al.,2008).
Os difratogramas (Fig. 3) mostram os padrões
de difração obtidos para a fibra bruta e
nanocelulose.

fibra, deve-se considerar uma
buscando também sua recuperação.

abordagem
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Resumo
Este trabalho visa apresentar resultados da caracterização de línter bruto e da nanocelulose obtida a partir da
sua hidrólise ácida, sem polpação prévia da matéria-prima,   conforme   publicado   no   artigo   “Extraction   and  
characterization  
of  
nanocellulose  
structures  
from  
raw  
cotton  
linter”  
(http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2012.08.010). Foram feitas análises lignocelulósica, morfológica,
espectroscopia, térmica, de difração de raios-X, de laser, e medidas de ângulo de contato, obtendo-se
nanoestruturas semelhantes a nanocristais provenientes de polpas de celulose.
Palavras-chave: Resíduos agroindustriais, agronegócio, Gossypium hirsutum, polpação.
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Assim, o objetivo deste trabalho foi extrair e
caracterizar nanocristais de celulose obtidos a
partir da hidrólise ácida de línter de algodão, sem
polpação prévia.

Introdução
No processo de beneficiamento do algodão é
obtida a fibra e o caroço, constituído de semente e
línter. Por meio do deslintamento mecânico, é
possível obter-se a semente, que é destinada ao
esmagamento e produção de óleo e torta, e o
línter, uma fonte de alto conteúdo celulósico,
baixo teor de lignina e baixo custo. Pratica-se
também o esmagamento do caroço sem remoção
do línter, o que diminui o teor de proteína da torta
e reduz o rendimento da extração do óleo. Assim,
agregando-se valor ao línter, estimula-se o
deslintamento mecânico, agregando-se valor à
cadeia como um todo (SCZOSTAK, 2009;
VIEIRA et al., 2008).
O conteúdo baixo de interferentes no línter, em
comparação com outras fontes tradicionais, sugere
a possibilidade dele ser usado como uma fonte
renovável de nanoestruturas, sem necessidade de
pré-tratamentos químicos (SCZOSTAK, 2009).

Materiais e métodos
O línter de algodão foi cedido pela Empresa
Algal, obtido a partir de caroços de algodão da
cultivar Delta Opal colhidos em 2010,
provenientes de Luiz Eduardo Magalhães – BA.
Foi realizada uma hidrólise ácida segundo Orts
et al. (2005), com pequenas adaptações. As fibras
de línter foram caracterizadas quanto ao conteúdo
lignocelulósico e por MEV. As nanoceluloses
foram caracterizadas por MET, difração de laser e
potencial zeta. Ambos os materiais foram
caracterizados por TGA, FTIR, XRD e ângulo de
contato.
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resultante é muito hidrofílica, apresentando um
ângulo de contato de somente 23º.
Pela difração a laser, foi possível verificar que
há certa correlação entre esta medida e a
distribuição das medidas de razão de aspecto
feitas por MET. Além disso, a suspensão
apresentou um potencial zeta com módulo de 45
mV.

Resultados e discussão
O conteúdo lignocelulósico do línter está
apresentado na tab. 1.
Tab. 1: Caracterização de macrocomponentes do
línter de algodão cultivar Delta Opal.
Macrocomponente

Content (%, w/w)

Umidade
Cinzas
Extrativos
Celulose
Lignina

6,33
2,32
5,59
76,91
0,68

Hemicellulose

4,60

Conclusões
Foi possível obter nanocelulose a partir de
línter de algodão, sem necessidade de polpação
das fibras. Estudos estão em andamento para
verificar a possibilidade de incorporar esses
nanocristais em outros materiais, originando
novos produtos e agregando valor à cadeia
produtiva do algodão.

A fig 1 mostra uma fibra de línter e as
nanoestruturas resultantes da hidrólise ácida.
Verificou-se um diâmetro médio do línter de 23
m, sem ser possível medir-se o seu
comprimento, na ordem de milímetros. Os
nanocristais apresentaram dimensões médias de
177 nm de comprimento por 12 nm de largura.

Barra: 10 m
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi comparar algumas propriedades mecânicas de nanocompósitos de PVA e
diferentes concentrações de nanocelulose (0%, 1%, 3% e 5% m/m), obtida a partir de pseudocaule de
bananeira. Foram avaliadas propriedades mecânicas e permeabilidade a vapor de água dos filmes e seus
nanocompósitos. A adição de pequenas doses de nanocelulose melhorou as propriedades mecânicas e de
barreira do filme de PVA, o que pode ser utilizado para o desenvolvimento de futuros produtos.

Palavras-chave: Musa sp., agronegócio, restos culturais, coprodutos, plásticos biodegradáveis.
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Introdução
Materiais e métodos

Vários problemas ambientais são causados
pelo descarte de polímeros derivados do petróleo.
Nesse contexto, o uso de filmes baseados em
materiais de origem biológica pode auxiliar na
redução desses impactos, devido a sua maior
biodegradabilidade (HENRIQUE et al., 2008;
MARTINS et al., 2006). O álcool polivinílico
(PVA) é um polímero solúvel em água e
facilmente biodegradável, que pode ser reforçado
com fillers polares, como nanocristais de celulose,
que melhoram as propriedades mecânicas do
compósito, como o módulo de Young
(ROOHANI et al., 2008).
O objetivo deste trabalho foi avaliar algumas
propriedades mecânicas e a permeabilidade a
vapor de água de filmes de PVA e seus
compósitos incorporados de nanocelulose de
pseudocaule de bananeira.

Os nanocristais de celulose de foram obtidos
por hidrólise ácida do pseudocaule de bananeira
(variedade Pacovan), conforme descrito por Orts
et al. (2005), com pequenas modificações.
A amostra de álcool polivinílico foi
gentilmente cedida pela Clariant, com uma massa
molar de 205 kg/mol e 87,7% de hidrólise. As
soluções de PVA foram preparadas de modo que a
concentração final fosse de 6% (m/m). Os
nanocompósitos foram preparados com a adição
de várias concentrações (m/m) de cristais de
nanocelulose à matriz de PVA: 1% (PVA1), 3%
(PVA3) e 5% (PVA5), enquanto a solução sem
cristais foi nomeada PVA0.
Os filmes foram formados por casting sobre
uma placa de vidro, na dimensão de 30 cm x 30
cm e ajustados para uma espessura de 1 mm. Os
filmes secaram por 24 horas a 25 ºC e umidade
relativa do ar de 74%. Os filmes foram cortados
no formato do molde indicado pela norma ASTM
D 882-00, e foi realizado um ensaio mecânico,
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avaliando-se a tensão de ruptura, elongação na
ruptura, módulo elástico. Foi também avaliada a
influência da incorporação da nanocelulose na
permeabilidade a vapor de água dos filmes.

Resultados e discussão
A suspensão de nanocelulose apresentou
aspecto gelatinoso típico e coloração castanha. A
Fig. 1 apresenta micrografias da suspensão de
nanocelulose, obtidas por TEM. As nanoestruturas
apresentaram comprimento (L) de 135,0 ± 12 nm,
diâmetro (d) de 7,2 ± 1,9 nm e razão de aspecto
(L/d) de 21,2 ± 2,8.

Fig.2 Influência da concentração de nanocelulose
na permeabilidade ao vapor de água de filmes de
PVA e seus nanocompósitos.
Observa-se que a adição de nanocelulose ao
filme de PVA aumentou a barreira ao vapor de
água dos filmes, por aumentar o caminho
necessário para que as moléculas de água passem
através do filme, ocupando os espaços entre as
moléculas da matriz polimérica (AZEREDO et
al., 2012). Esses resultados podem ser uma
consequência da efetiva interação entre os grupos
hidroxila da matriz polimérica de PVA com as
hidroxilas dos nanocristais de celulose produzidos
a partir da fibra de pseudocaule de bananeira.
Chen et al. (2012) também observaram uma
diminuição da permeabilidade com aumento da
concentração de nanocelulose em filmes de
PVOH, embora tenham utilizado nanocelulose de
línter e de casca de batata e obtido valores
semelhantes.

Fig. 1 Fotomicrografias de suspensão de nanocelulose
extraída do pseudocaule da bananeira.

Os resultados dos ensaios de caracterização
mecânica são mostrados na Tab. 1.
Tab. 1: Resultados dos ensaios mecânicos.



(MPa)
(%)
(Mpa_

Conclusões

PVA0
13.98.8
61.019.3
2522437
PVA1
26.08.7
96.17.6
2570146
PVA3
14.16.1
74.317.2
2940218
PVA5
14.17.5
83.012.5
258674
Tensão de ruptura (), Elongação (), módulo elástico ().

Nanocristais de celulose obtidos a partir da
hidrólise ácida de fibras do pseudocaule da
bananeira mostraram-se adequados como reforço
estrutural de filmes de álcool polivinílico.

A adição de pequena quantidade de
nanocristais de celulose (1%) reforçou os filmes
de PVA, a maior tensão de ruptura, quase duas
vezes maior que o filme sem reforço, conforme
pode ser visto pelos incrementos dos parâmetros
mecânicos. Os tratamentos com as maiores
concentrações de nanocelulose (3% e 5%)
apresentaram valores próximos ao tratamento
controle, possivelmente pela aglomeração dos
nanowhiskers.
A Fig 2 apresenta os resultados obtidos para a
permeabilidade ao vapor de água dos filmes e
seus compósitos.
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Resumo
Fibras de sisal foram adicionadas a matriz polimérica de amido termoplástico (TPS) e policaprolactona
(PCL), ambos polímeros biodegradáveis. Fibras de sisal (5%) com TPS/PCL (80:20 wt) foram extrudados
em extrusora dupla-rosca e os filmes poliméricos foram obtidos em extrusora mono-rosca. As análises de
MEV e ensaio mecânico mostraram que biocompósitos com 5% de fibras de sisal apresentaram aumento das
propriedades mecânicas de tração em relação à blenda de TPS/PCL e interface entre a superfície da matriz
polimérica e as fibras. Os resultados foram afetados pela fraca adesão das fibras na matriz polimérica, que
devem ser melhorados com a modificação da superfície da fibra.

Palavras-chave: amido termoplástico (TPS), policaprolactona (PCL), fibra de sisal, extrusão,
biopolímeros, compósitos
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Introdução

Materiais e métodos

A preocupação ambiental tem aumentado o
interesse em biocompósitos de polímeros
termoplásticos e fibras de celulose, que são
naturais, renováveis e compostáveis (AVEROUS;
LE DIGABEL, 2006).O uso de fibras como
reforço é um atrativo para melhorar as
propriedades mecânicas desses materiais (WU et
al., 2011). As fibras de sisal são utilizadas na
indústria automotiva e construção civil, o que se
deve as excelentes características mecânicas do
sisal. Este estudo analisou as propriedades
mecânicas
de
tração,
morfológicas
e
biodegradativas dos biocompósitos de TPS, PCL,
um polímero sintético alifático biodegradável
(AVEROUS et al., 2000; MARIANI et al., 2007)
e sisal.

As fibras de sisal foram fornecidas pela
Embrapa/Algodão (PB - Brasil). O amido de
milho (70% amilose e 30% amilopectina) foi
fornecido por Corn Products Brazil e o PCL
(CAPA 6500, Mw 84.500±1000) adquirido da
Perstorp Quimica do Brasil.
Os biocompósitos foram processados em
extrusora dupla-rosca (Coperion, Ltda, SP,
Brasil), com seis zonas de aquecimento: 140, 140,
150, 150, 160 e 160°C e rotação de 200 rpm.
Realizou-se uma mistura prévia dos componentes,
em sacos de polietileno, nas seguintes proporções
(m/m): 72 % amido termoplástico, 18% glicerol,
10% água, 0,2% ácido esteárico, 18% PCL, 5% de
sisal, resultando em uma composição final de
90% de TPS/PCL 80:20 (m/m) e 5% de sisal. Em
seguida, fitas dos nanocompósitos foram obtidas
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em extrusora mono rosca (AX Plásticos, Brasil),
com rotação de 150 rpm e temperaturas de 120,
125 e 130°C. Todas as formulações foram
processadas sob as mesmas condições (MARIANI
et al., 2007).
A análise morfológica dos
biocompósitos foi realizada por MEV-FEG.
As morfologias das superfícies de fratura
criogênica dos biocompósitos foram investigadas
utilizando-se um microscópio Hitachi S4700 a 2
kV.
As amostras foram avaliadas em ensaios
mecânicos de tração. Estes ensaios foram
realizados em equipamento EMIC DL3000,
seguindo a norma ASTM D638 (2009) com
velocidade
de
10 mm.min-1 e célula de carga de 50kgf.
As análises de biodegradação foi realizada
com amostras moídas em fina consistência
(aproximadamente 25 µm), utilizando-se um
moinho criogênico. A caracterização do CO2 foi
realizada em um sistema automatizado e
computadorizado da Micro-Oxymax Respirometer
System (Columbus Instruments, Columbus, OH)
equipado com interface de expansão e
condensador. O respirômetro foi programado para
medir CO2 a cada 4 horas, como indicador de
biodegradação. Cada amostra foi analisada em
triplicata.

Fig.2 - Micrografia de MEV-FEG do biocompósito de
TPS/PCL e 5% de fibras de sisal.

Módulo Elástico
(MPa)

Tensão Máxima
(MPa)

Deformação na ruptura
(%)

A Fig. 3 ilustra o ensaio de tração do
biocompósito. Os biocompósitos com 5% de fibra
apresentaram maior resistência à tração (TS) e
módulo elástico que a blenda de TPS/PCL.
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Fig.3 – Propriedades
biocompósitos.
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A biodegradação dos biocompósitos (Fig.4)
mostrou
que
as
amostras
inicialmente
apresentaram rápida degradação nas primeiras 100
horas, com exceção do PCL.
Verificou-se que a adição de TPS promove a
biodegradação do PCL e a incorporação de fibras
de sisal controla a degradação da matriz
polimérica.

Resultados e discussão
A Fig.1 apresenta a morfologia da fibra de
sisal após a extrusão, que foram obtidas através da
dissolução
dos
polímeros,
apresentando
comprimento médio de 549±188 µm e 28±20 µm
de diâmetro, com L/D de 20.
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Fig.1 - Micrografia de MEV de fibras de sisal após a
extrusão.
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MEV-FEG de amostras fraturadas dos
biocompósitos são apresentadas na Fig.2,
apresentando interface entre as fibras e a matriz
polimérica, indicando fraca adesão das fibras na
matriz.
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Fig. 4 – Evolução de CO2 durante a biodegradação dos
polímeros e biocompósitos
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Conclusões
As propriedades mecânicas dos compósitos são
fortemente influenciadas pela adesão entre as
fibras. Os resultados foram influenciados
principalmente pela falta de aderência na interface
matriz de fibra.
A adição de TPS promove a biodegradação de
PCL, que pode ser controlada pela incorporação
de fibra de sisal.
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Resumo
A necessidade de solucionar questões referentes ao impacto causado ao ecossistema pelo descarte indevido
de materiais plásticos sugere alternativas promissoras no desenvolvimento de bionanocompósitos baseados
em matrizes poliméricas e fibras vegetais (nanocristais ou nanowhiskers) de amido ou celulose. Este trabalho
tem o objetivo de caracterizar nanowhiskers de línter de algodão através da microscopia de força atômica a
fim de se obter medidas preliminares das dimensões deste componente de fase de reforço de
bionanocompósitos.
Palavras-chave: Nanowhiskers, Microscopia de Força Atômica, bionanocompósito, polímeros.

Introdução
quando submetidas à hidrólise ácida podem
facilmente
se
quebrar
em
microcristais.
(BATTISTA, 1950). Quando esses microcristais ou
nanowhiskers se dispersam homogeneamente em
uma matriz polimérica, ainda que em baixas
concentrações, conferem maior resistência mecânica
e estabilidade térmica ao bionanocompósito. Tal
fato atende à tentativa de desenvolvimento de
produtos biodegradáveis com melhor desempenho,
além de evidenciar um aumento da consciência
ambiental. Dessa forma, o uso de nanowhiskers de
celulose surge como uma alternativa promissora
para o desenvolvimento de filmes e compósitos
nanoestruturados biodegradáveis (CASSALES et
al., 2011).
Diante da necessidade de investigação das
propriedades das nanowhiskers para melhor definir
seu emprego em biocompósitos, este trabalho teve
como objetivo caracterizar morfologicamente as
nanowhiskers de línter, utilizando a Microscopia de
Força Atômica (AFM), a fim de obter medidas
preliminares das dimensões desse componente de
fase de reforço para bionanocompósitos.

Na última década, grande atenção tem-se
dispensado ao estudo e ao desenvolvimento de
biopolímeros, visto que estes se apresentam como
uma solução promissora para a redução/eliminação
de resíduos provenientes de materiais plásticos, que
uma vez descartados permanecem por longos
períodos na natureza. Além de serem degradados
facilmente, os filmes biopoliméricos são excelentes
veículos para a incorporação de uma variedade de
aditivos como antioxidantes, agentes antifúngicos,
agentes antimicrobianos e nutrientes (RHIM; ND,
2007).
Bionanocompósitos baseados na utilização de
fibras celulósicas na matriz polimérica, têm se
mostrado como uma excelente alternativa para o
aproveitamento de resíduos gerados na prensagem
de línter de algodão e mesocarpo de dendê
(processo envolvido na produção de biodiesel)
(MORAIS et al., 2012). Nesse aspecto, o
desenvolvimento de alternativas tecnológicas
avançadas e inovadoras tem o potencial de agregar
mais valor tanto à cultura do algodão quanto à
produção de biodiesel, alcançando-se um
aproveitamento quase integral dos produtos gerados
(CASSALES et al., 2011).
Tem-se o conhecimento de que celuloses nativas

Materiais e métodos
A amostra de nanowhiskers de línter foi extraída
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por hidrólise ácida baseado no método descrito por
Cassales et al (2011), com modificações. Uma
amostra de línter do cultivar Delta Opal foi agitada
mecanicamente a uma razão de 1:20 (m/v) de ácido
sulfúrico aquoso concentrado (60% m/m) a 45ºC
por 60 minutos. Em seguida, a suspensão foi
centrifugada durante 15 minutos a 13.000 rpm em
centrífuga CR22GIII de alta velocidade e
refrigerada. O precipitado foi ressuspendido em
água destilada e dialisadas com água de torneira até
atingir pH de 6-7. O processo de centrifugação foi
repetido por três vezes (MORAIS et al., 2013),
resultando em uma suspensão de línter de algodão
de 27,6 g/L de concentração.
A amostra foi diluída a várias concentrações em
água MiliQ (0,1 a 1,0 g/L) a fim de se obter as
melhores condições para análise das nanowhiskers
de línter por AFM. Algumas gotas da suspensão da
amostra diluída foram depositadas sobre a superfície
de mica muscovita seguido de um processo de
secagem à temperatura ambiente, com períodos
entre 12h e 48h. As imagens foram obtidas em um
microscópio de força atômica Veeco MultiMode
com controlador NanoscopeV em modo contato,
utilizando-se cantilever de nitreto de silício (Si3N4),
com 30kHz de frequência de ressonância e ponta
com raio de 15 nm. As amostras foram analisadas à
uma temperatura de 20°C, obedecendo-se a
condição   de   umidade   relativa   do   ar   ≤   40%,   com  
valor médio de 35%.

concentração de 0,1g/L, feitas por AFM, em uma
área de 5µm x 5µm e (B) com concentração de 1
g/L, em uma área de 1µm x 1µm. Sensibilidade=
79,57 nm/V, k= 0,2391 N/m, tempo de secagem= 24
h.
Nesta caracterização foram obtidas medidas de
comprimento médio de 140 nm ± 15 nm
(comprimento ± EP), variando entre 99 nm e 200nm
(n = 20), e diâmetro médio de 7nm ± 1nm (diâmetro
± EP), variando entre 5nm e 13 nm (n = 20).
O tempo de secagem também influenciou
significativamente nas características do filme de
nanowhiskers analisado. A amostra com
concentração de 0,1 g/L foi submetida a um tempo
de secagem de 48h, a temperatura ambiente. As
imagens obtidas possibilitam a observação das
fibras isoladas, mas também de aglomerados de
fibras, diferindo da amostra de mesma concentração
submetida a um menor tempo de secagem, o que
indica a influência da presença da água no
comportamento e no tamanho das fibras.
Os valores médios dos diâmetros das fibras de
nanowhiskers (n= 20), obtidas nas diferentes
concentrações, estão apresentados na Tab. 1. A
partir desses valores foram calculadas as médias de
comprimento e diâmetro das fibras, utilizando a
Equação 1 (WANG; CHEN 2007):
W2 = 16 RT . RS

(Equação 1)

Onde, W é a largura da imagem RT é o raio da
ponta (15 nm de acordo com especificações do
fabricante) RS é o raio da amostra.
Utilizando a Equação 1, foi possível obter o
valor médio das medidas das fibras analisadas em
diferentes concentrações, sendo o comprimento
médio de 158 nm ± 9 nm (comprimento ± EP) e o
diâmetro médio de 12 nm ± 6 nm (diâmetro ± EP).
Esses valores estão próximos aos descritos na
literatura, como, por exemplo, no trabalho realizado
por Morais et al (2013) que relatou comprimento
médio de 177 nm e diâmetro médio de 12 nm na
análise de uma amostra semelhante de nanowhiskers
de línter com uma concentração de 4% m/v, através
da análise de imagens de microscopia eletrônica de
transmissão.

Resultados e discussão
A concentração de 0,1 g/L (0,36% m/v) e a de 1
g/L (3,6% m/v) se apresentaram como as mais
passíveis de análise em se tratando da caracterização
das fibras. No estudo realizado em uma área de 5µm
x 5µm (Fig. 1A), pode-se observar as fibras
dispersas na mica. Estas imagens com menores
concentrações onde fibras isoladas podem ser
analisadas possibilitam medir o comprimento e o
diâmetro das nanowhiskers. A Fig. 1B apresenta
uma imagem das fibras obtida em área de 1µm x
1µm, nas quais se tem uma melhor visualização das
fibras.

Fig. 1. Imagens de nanowhiskers de línter: (A) com
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Tab. 1. Valores médios de comprimento e diâmetro
de nanowhiskers de línter, obtidos a partir da análise
de imagens de AFM obtidas com diferentes
concentrações da amostra (n amostral= 20), e
diferentes tempos de secagem. As medidas foram
corrigidas com a Equação 1.
Concentração
(g/L)
1
0,5
0,1
0,1
Valor médio
total

Tempo
de
secagem
12h
48h
24h
48h

202 ± 33
137 ± 28
140 ± 15
156 ± 13

Diâmetro
médio**
(nm)
34 ± 7
5±1
7±1
5±1

158 ± 9

12 ± 6

Comprimento
médio* (nm)

À EMBRAPA CNPAT pela preparação por
hidrólise ácida e fornecimento da suspensão de
nanowhiskers de línter de algodão.
À EMBRAPA CNPDIA pelo fomento de
estágio, parte do Plano de Ação 2 vinculado ao
Projeto Componente de Bionanocompósitos.
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*(Comprimento ± EP)
**(Diâmetro ± EP)

Conclusões
A caracterização por AFM de nanowhiskers de
línter submetidos ao processo de secagem por 12 h,
24 h e 48 h evidenciaram importantes aspectos
relacionados à influência da água na forma de
dispersão das fibras no substrato. Quando analisados
os nanowhiskers com secagem de até 12h, foram
obtidas medidas de comprimento e diâmetro
maiores quando comparadas às medidas obtidas das
amostras com secagem de 24h e 48h, devido,
possivelmente, à água absorvida ainda contida na
amostra. A concentração da amostra também
influenciou significativamente na obtenção das
imagens, de maneira que em baixas concentrações,
as fibras permaneceram isoladas o que favoreceu a
obtenção de melhores imagens e uma análise mais
correta das suas dimensões. As melhores condições
foram observadas na concentração de 0, 1 g/L e
tempo de secagem de 24h, que resultaram nas
medidas de comprimento médio de 158 nm ± 9 nm
(comprimento ± EP) e diâmetro médio de 12 nm ±
6 nm (diâmetro ± EP).
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliação da influência dos parâmetros de processamento (número de
calandragens e lavagens) na qualidade da água residual, no índice de retenção de plasticidade (PRI) e na
temperatura de transição vítrea da borracha natural (clone RRIM 600). Observamos que os teores de
oxigênio dissolvido e sólidos totais não foram afetados pelo processamento. Entretanto, o potencial redox,
condutividade, pH e turbidez foram impactados indicando a necessidade de tratamento para o lançamento do
efluente. O número calandragens interferiu no PRI (%) mas, não interferiu na temperatura de transição
vítrea.
Palavras-chave: Borracha natural, processamento, água residuária, qualidade da água.

calandras lavadoras e laminadoras, onde ocorrem
as operações de calandragens para redução do
tamanho e lavagem. Em seguida, um triturador de
martelos faz a sua mastigação para a secagem,
(MARTINS et al., 2008) enfardamento e
comercialização.
No Brasil, há poucos estudos sobre tratamento
de efluentes gerados pela indústria de
processamento da borracha natural. Enquanto que
nos países que são grandes produtores como,
Malásia, India e Vietnã há normas específicas
(INDIA, 1986; MOHAMMADI et al, 2010). O
objetivo deste trabalho foi avaliação da influência
dos parâmetros de processamento (número de
calandragens, e lavagens) na qualidade da água
residual, no índice de retenção de plasticidade
(PRI) e na temperatura de transição vítrea da
borracha.

Introdução
A água é essencial à vida e ao equilíbrio dos
ecossistemas. É considerada um recurso
renovável, com capacidade de se recompor em
quantidade e de absorver poluentes. Porém, essa
capacidade é limitada em face da quantidade e
qualidade dos recursos hídricos existentes.
(ARCHELA, et al, 2003). Os efluentes industriais são
oriundos dos mais diversos processos e, são
importante fator de degradação ambiental,
principalmente quando não recebem tratamento
adequado.
A demanda crescente de borracha natural tem
incentivado o aumento dos plantios e
consequentemente, do seu processamento para
comercialização. A espécie cultivada mais
importante que produz borracha natural é a
seringueira pertence ao gênero Hevea, da família
Euphorbiaceae, [Hevea brasiliensis (Willd. Adr.
ex Juss.)Muell.-Arg.], sendo o clone RRIM 600 o
mais plantado na região do Planalto de São Paulo
(GONÇALVES; MARQUES, 2008). A borracha
crua precisa ser processada em uma usina de
beneficiamento para ser transformada em
borracha seca. O processamento é feito em
máquinas instaladas em série, denominadas

Materiais e métodos
Foram utilizadas amostras de coágulos de
borracha natural do clone RRIM 600, coaguladas
naturalmente no campo, provenientes de
experimentos de avaliação em pequena escala do
Instituto Agronômico (EAPEs) em Votuporanga,
SP. Os coágulos foram processados 5, 10 e 15
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que possuem poucos elétrons disponíveis para
causar redução, (SÃO PAULO, 2009), Fig. 3.

Potencial redox (mV)

vezes em uma calandra de rolos raiados, sendo
então lavados 1, 2 e 3 vezes e a água residual das
lavagens coletada. Foram avaliados os parâmetros
de qualidade da água: pH, potencial redox,
condutividade, oxigênio dissolvido, sólidos totais
e turbidez. A borracha foi caracterizada através de
ensaios de PRI e calorimetria exploratória
diferencial (DSC).

Resultados e discussão
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Fig. 3. Potencial redox das águas residuárias.

Para todas as amostras, Fig. 1, o pH foi afetado
pelo processamento da borracha pois os valores
encontrados ficaram abaixo de 6, sendo que o
valor recomendado para lançamento de efluente é
entre 6 e 9 (BRASIL, 2005).
Foram obtidos valores altos de condutividade
para todas as amostras de água residuária, Fig. 2.
A condutividade expressa a capacidade de uma
água conduzir a corrente elétrica. O parâmetro é
um indicativo da concentração total de
susbstâncias ionizadas em solução na água e,
representa uma medida indireta de concentração
de poluentes. Em geral, níves superiores a
100µS/cm, indicam ambientes impactados (SÃO
PAULO, 2009).

Os resultados obtidos para turbidez para as
amostras processandas 10 e 15 vezes na lavagem
1 ficaram acima do valor padrão de lançamento
para águas doces de classe I, até 40 FTU
(BRASIL, 2005), indicando a presença de
material sólido em suspensão e detritos orgânicos,
Fig. 4. A partir da segunda lavagem, todos os
valores ficaram abaixo do permitido.
Para todas as amostras, os valores obtidos para
oxigênio dissolvido, e sólidos totais ficaram
dentro do exigido para água classe I, indicando
que o processamento da borracha não influenciou
estes parâmetros da qualidade da água (BRASIL,
2005).
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Fig. 1. pH das águas residuárias.

Fig. 4. Turbidez das águas residuárias.
Valores altos de PRI indicam boas
propriedades quanto ao envelhecimento, e ao
aquecimento, isto é, indicam menor degradação
termo-oxidativa. Quando se aumentou o número
de vezes de processamento na calandra ocorreu
queda do valor do PRI (%), Fig. 5.
A temperatura de transição vítrea (Tg) obtida
pela técnica de DSC , indica a passagem do estado
vítreo para o estado mais flexível e menos
ordenado, sendo uma transição de segunda ordem
que se manisfesta através da variação da linha
base da curva DSC, (CANEVAROLO JR., 2003).
Todas as amostras apresentaram Tg em cerca de 65 °C, Fig. 6, indicando que o processamento não
influenciou
nesta
propriedade.
Valores
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Fig. 2. Condutividade das águas residuárias.
O potencial redox das águas residuárias
obtidas foram superiores ao da água potável,
indicando que as substâncias dissolvidas
predominantes são agentes oxidantes, de forma
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semelhantes foram obtidos em literatura para o
clone RRIM 600, (GALIANI, 2010).
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Conclusões
Concluímos que as águas residuárias do
processamento da borracha natural são
impactantes, ocorrendo necessidade de tratamento
adequado dos efluentes para lançamento nos
corpos   d’água.   O   número   de   vezes   de  
processamento (calandragem) interferiu no PRI
(%) mas, não interferiu na temperatura de
transição vítrea (Tg).

MARTINS, M. A.; MORENO, R. M. B.;
MATTOSO, L. H. C.; GONÇALVES, P. S.
Coleta, armazenamento, beneficiamento e
qualidade da borracha natural. In: ALVARENGA,
A.P.; CARMO, C.A.F.S. (Ed.) Seringueira,
EPAMIG, Belo Horizonte, p. 741-800, 2008.

Agradecimentos

MOHAMMADI. M.; MAN, H.C.; HASSAN, M.
A.; YEE, P. L. Treatment of wastewater from
rubber industry in Malaysia. African Journal of
Biotechnology. v. 9, p. 6233-6243, 2010.

Os autores agradecem ao CNPq, Finep, Capes
e Projeto MP1 Rede Agronano – Embrapa.
Agradecem também ao Dr Wilson Tadeu
Lopes da Silva pelo uso dos equipamentos e aos
colegas Jhony, Luane Rissi, Abner e Lilian
Fernanda de Almeida.

SÃO PAULO. Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo (CETESB). Significado ambiental e
sanitários das variáveis de qualidade das águas e
sedimentos e metodologias analíticas e de
amostragem. São Paulo, p. 44, 2009

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
302

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

CARACTERIZAÇÃO DE BLENDAS DE PHB/ECOBRAS INCORPORADAS
COM MONTMORILONITA
Alves, J.S.1, Pereira, L.1, Reis, K.C.1, Pereira, J.1
1

Universidade Federal de Lavras, UFLA

janyelle_alves@yahoo.com.br; lucineiaquimica@yahoo.com.br; kelen@dca.ufla.br,
joper@dca.ufla.br
Componente: PC4
Plano de Ação: PA4
Resumo
A substituição dos plásticos sintéticos convencionais pelos biodegradáveis vem incentivando pesquisas a
nível acadêmico e industrial. O objetivo do trabalho foi caracterizar blendas de PolihidroxibutiratoPHB/Ecobras® incorporadas com argila mineral montmorilonita (MMT). As concentrações de MMT foram
de 0%, 2% e 4% e o processo utilizado foi o “casting”. Os compósitos formados apresentaram diminuição da
resistência à tração e alongamento na ruptura. Houve aumento da espessura e permeabilidade ao vapor de
água com a adição da argila. Novos estudos devem ser realizados para aumentar a dispersão e intercalação da
argila à blenda, como forma de melhorar as propriedades dos filmes obtidos.
Palavras-chave: MMT, propriedade mecânica, espessura, permeabilidade ao vapor de água
restrições da mobilidade das cadeias poliméricas
em contato com as partículas da argila
melhorando as propriedades de barreira (BRITO
et al., 2008)
Desta forma o objetivo do trabalho foi à
caracterização de blendas de polihidroxibutirato PHB/Ecobras® incorporadas com montmorilonita
(MMT) quanto à espessura, resistência à tração,
porcentagem de alongamento na ruptura e
permeabilidade ao vapor de água.

Introdução
O aumento das questões relacionadas á
sustentabilidade ambiental tem intensificado o
desenvolvimento de trabalhos com a aplicação de
materiais biodegradáveis para substituir polímeros
sintéticos oriundos do petróleo.
O mercado atual de biopolímeros e polímeros
biodegradáveis no Brasil é representado pelos
seguintes fornecedores: Cargill (PLA); Biomater
(amido); PHB Industrial (PHB, PHB-HV); Basf
(Ecoflex®, blenda deEcoflex® /Amido –
Ecobras®
e blenda de Ecoflex® /PLA –
Ecovio®); Corn Products (amido e Ecobras®); e,
Perstorp (PCL). No tocante aos polímeros verdes,
o Brasil é líder mundial na produção de cana-deaçúcar, possuindo o menor custo de produção
dessa matéria prima, favorecendo o país na
produção de polímeros verdes à base de etanol.
A mistura de polímeros e argilas tem sido
investigada para a produção de nanocompósitos e
o uso destes argilominerais como reforço em
materiais poliméricos apresenta vantagens como
melhora nas propriedades mecânicas e de barreira.
E estas propriedades podem ser alcançadas com a
adição de pequena quantidade de material
inorgânico (MARIANO et al., 2013).
Quando as argilas organofílicas são
incorporadas á matriz polimérica, o caráter de
reforço que estas partículas exercem é devido às

Materiais e métodos
A amostra de polihidroxibutirato foi fornecida
pela PHB Industrial S/A e a amostra de Ecobras®
RD 769 foi fornecida pela Corn Products Brasil
S/A. Os compósitos foram elaborados de acordo
com o processo “casting”. Para cada tratamento
foi elaborado 2 soluções. Para a primeira solução
submeteu-se o PHB a 5% (m/m) e a
montmorilonita (Cloisite 15A - Southern Clay
Company - EUA) (0%, 2% ou 4%) ao
aquecimento (55ºC) com clorofórmio em frasco
fechado sob agitação magnética por 1 hora,
obtendo-se uma mistura polimérica. Na segunda
solução submeteu-se o ecobras a 5% (m/m) com
polietilenoglicol (20%) ao aquecimento (55ºC)
com clorofórmio em frasco fechado sob agitação
magnética por 1 hora, obtendo-se uma mistura
polimérica. As 2 soluções prontas foram
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misturadas com a finalidade de se obter apenas
uma solução e essa ficou sob agitação magnética
por 6 horas. Em seguida, a mistura foi vertida
numa placa de petri, e submetida à secagem em
temperatura ambiente para posterior análise dos 3
compósitos elaborados.
Os compósitos foram caracterizados quanto à
espessura, resistência à tração, porcentagem de
alongamento na ruptura e permeabilidade ao
vapor de água.

difusão, com temperatura e umidade relativa
controlada (37,8ºC e 50%UR e 10% UR).

Resultados e discussão
A espessura das blendas poliméricas
aumentaram com a adição de MMT. Isto pode ser
observado na Fig. 1! que mostra as espessuras
médias das blendas utilizadas nos ensaios.

Espessura
As medidas de espessura foram realizadas com
um micrômetro externo digital (Instrutemp, São
Paulo) e os resultados foram expressos em
milímetros (mm).
Propriedades mecânicas
A resistência à tração e a porcentagem de
alongamento na ruptura foram determinadas de
acordo com o método padrão ASTM D 882-02
(ASTM, 2002), com algumas modificações.
Utilizando-se texturômetro TA.XT2 (Stable Micro
System, UK – Reino Unido), os ensaios foram
conduzidos em temperatura ambiente (25ºC). Os
parâmetros de configuração da análise dos
compósitos foram os seguintes: velocidade préteste 0,8 mm/seg, velocidade de teste 0,8 mm/seg,
velocidade pós-teste 10,00 mm/seg, a probe
utilizada para a resistência à tração e a
porcentagem de alongamento na ruptura foi a
A/TG com distância inicial das garras de 50mm.
A resistência à tração foi calculada dividindo-se a
força máxima pela área seccional do filme
(largura do filme x espessura inicial). Já a
porcentagem de alongamento na ruptura foi
calculada dividindo o diferencial de extensão pela
separação inicial das garras.
Para cada tratamento utilizou-se 8 corpos de
prova. Para o teste de resistência à tração e
porcentagem de alongamento na ruptura, os
corpos de prova foram cortados em formato
retangular (80mm de comprimento e 20mm de
largura).

Fig. 1 Gráfico da variação da espessura dos filmes
obtidos em função da concentração de
montmorilonita.
O controle de espessura em filmes elaborados
pelo processo casting é difícil. E este parâmetro
pode influenciar
nas
propriedades dos
compósitos. O alongamento na ruptura diminuiu
(Fig. 2) sendo que os filmes se tornam mais
rígidos, e consequentemente mais frágeis uma vez
que a resistência à tração foi reduzida pela
incorporação do silicato à mistura polimérica de
PHB/Ecobras® (Fig. 3).

Permeabilidade ao vapor de água (PVA)
A permeabilidade ao vapor de água (PVA) dos
compósitos foi determinada por equipamento com
sensor infravermelho, de acordo com o método
padrão E398 da ASTM (ASTM, 2003). A análise
de permeabilidade foi realizada utilizando-se um
Permatran-W, modelo 1/50 G (San Francisco, CA,
USA). A amostra de filme, em forma de disco, foi
colocada entre duas metades de uma célula de

Fig. 2. Gráfico da porcentagem de alongamento dos filmes
obtidos em função da concentração de montmorilonita.

O alongamneto na ruptura e a resistência à
tração dos compósitos com 2% de montmorilonita
foi superior aos materiais com 4% e inferior à
blenda pura. A adição de 2% e 4% de argila
diminuiu a resistência à tração da blenda.
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ASTM (American Society For Testing And
Materials). Standard Test Method for Water
Vapor Transmission Rate of Sheet Materials
Using Dynamic Relative Humidity Measurement.
Designation E 398 – 03. PA, USA, 2003, 4 p.
BRITO, GUSTAVO F., OLIVEIRA, AMANDA
D. DE,ARAÚJO, , EDCLEIDE M. , MELO,
TOMÁS J. A. DE, BARBOSA, RENATA, ITO,
EDSON N. Nanocompósitos de Polietileno/Argila
Bentonita Nacional: Influência da Argila e do
Agente Compatibilizante PE-g-MA nas
Propriedades Mecânicas e de Inflamabilidade.
Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 18, n. 2, p.
170-177, 2008.

Fig. 3. Gráfico da resistência à tração dos filmes obtidos em
função da concentração de montmorilonita.

Os filmes apresentaram considerável aumento
da permeabilidade ao vapor de água. O filmes
PHB/Ecobras® apresentou
permeabilidade ao
vapor de água de 2,4 g.µm/m2.dia.mmHg. Os
compósitos de PHB/Ecobras® com 2% e 4% de
MMT apresentaram permeabilidade de 27,2 e
20,4
g.µm/m2.dia.mmHg,
respectivamente,
aumentando com a adição da argila. Este fato
pode ter ocorrido devido à imiscibilidade dos
polímeros e do agente plastificante e, ainda pela
aglomeração das nanopartículas resultando em
falhas na interface entre argila (MMT) matriz
(PHB/Ecobras) possibilitando em uma difusão
mais
rápida
do
permeante,
reduzindo
consideravelmente as propriedades de barreira dos
filmes.

MARIANO, R. M., NUNES, R. C. R.,
VISCONTE, L. L. Y., ALTSTAEDT ,V. Efeito
da Hibridização de Montmorilonita e Celulose II
sobre as Propriedades Mecânicas de
Nanocompósitos de Borracha Natural.Polímeros,
v. 23, n. 1, p. 123-127, 2013.

Conclusões
A incorporação da argila montmorillonita
influencia as propriedades da blenda de
Ecobras®/PHB. Novos estudos estão sendo
realizados com relação ao processamento e
morfologia dos compósitos obtidos, bem como
melhorar a dispersão da argila à blenda, como
forma de aumentar a resistência mecânica e de
barreira ao vapor de água dos filmes.
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Resumo
Soluções de PVA e PVA/TiO2/Ag foram caracterizadas quanto a sua reologia e condutividade elétrica. Os
resultados obtidos mostraram que a incorporação das nanopartículas (TiO2 e Ag) no polímero tiveram maior
influência na condutividade elétrica do que na viscosidade das soluções aquosas. A eletrofiação dessas
soluções mostrou que nessa faixa de viscosidade e condutividade elétrica obtém-se nanofibras de
morfologias uniformes.
Palavras-chave: viscosidade, reologia, condutividade elétrica, PVA, nanopartículas, eletrofiação

Introdução
Materiais e métodos
Os parâmetros da solução, tais como,
condutividade elétrica e viscosidade, podem
influenciar na morfologia e no diâmetro das
nanofibras preparadas via eletrofiação. Nanofibras
uniformes sem contas (beads) são obtidas
somente se existir um grau de emaranhamento de
cadeias na solução polimérica, a qual corresponde
a um valor de viscoelastecidade (ou concentração)
mínimo. Se o valor da concentração for muito
baixo, pode ocorrer uma instabilidade capilar na
extremidade
do
jato,
resultando
num
espalhamento eletrostático (electrospraying).
Assim, partículas esféricas ou nanofibras com
contas são obtidas (COSTA et al., 2012).
A adição de um sal a uma solução polimérica,
como, por exemplo, cloreto de alumínio e nitrato
de prata, aumenta a condutividade elétrica da
mesma, resultando em maior mobilidade dos íons
(COSTA et al., 2010). Assim, quando um campo
elétrico externo é aplicado, as cargas se orientam
fazendo com que a gota sofra um maior
alongamento, e tendo como resultado final uma
diminuição do número de contas e menores
valores de diâmetros. O objetivo deste trabalho foi
caracterizar a solução de PVA/TiO2/Ag quanto a
sua reologia e condutividade elétrica em função
da porcentagem de nanopartículas, TiO2 e Ag.

O PVA (J.T. Baker) foi solubilizado em água
na concentração de 18% (massa seca de
PVA/massa de água). As nanopartículas de
dióxido de titânio anatase (TiO2, Aldrich) foram
dispersas em água utilizando-se um ultrassom por
20 min. As soluções de nitrato de prata (AgNO3,
CENNABRAS) foram preparados seguindo o
procedimento descrito por Costa et al. (2010) e
em seguida foram adicionadas à solução de PVA.
Após a agitação da mesma por 10 minutos, a
dispersão de TiO2 foi adicionada à solução de
PVA/Ag e agitada por mais uma hora. Assim,
obtiveram-se soluções nanocompósitas de
PVA/TiO2 anatase (comercial) /Ag com diferentes
porcentagens de TiO2 e Ag: 0; 2,5; 5,0% em
massa; e 6 e 11% em massa (massa seca do
material inorgânico/massa seca de PVA),
respectivamente.
As medidas de condutividade elétrica das
soluções foram feitas em duplicata com um
condutivímetro Horiba, Modelo ES-12 a 25 oC.
As medidas de viscosidade das soluções foram
realizadas a temperatura ambiente e em baixas
taxas de cisalhamento (0,01 s-1 até 100 s-1),
utilizando-se um Reômetro Anton Paar, modelo
Physica MCR301. A geometria escolhida foi:
cilindros concêntricos (diâmetro interno de 23,819
mm e diâmetro externo de 27,602 mm). Após a
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realização desta medida, foi determinado o valor
de viscosidade na taxa de cisalhamento de 10 s-1.
As soluções de PVA e PVA/TiO2 anatase
(comercial) /Ag foram eletrofiadas nas condições
de 20 KV e 0,2 mL.h-1.
Para a investigação morfológica das nanofibras
utilizou-se um microscópio eletrônico de
varredura marca JEOL (modelo JSM -6510) nas
ampliações de 10.000x e 20.000x.

0.55
0.5
0.45

Viscosidade (Pa.s)

0.4
0.35
0.3
0.25
0.2

a) b)

0.15

100
-1

Fig. 2 – Curvas de viscosidade em função da taxa
de
cisalhamento
das
soluções
de:
a) e b) PVA(18%)/TiO2(5%)/Ag(6%); c) e d)
PVA(18%)/TiO2(5%)/ Ag(11%).
Tab. 1 - Valores de condutividade elétrica* e
viscosidade das soluções.
Solução

0.45
0.4
0.35
0.3
0.25

b)
0.2

a)
0.15
10

Condutividade*

Viscosidade

(mS/cm)

(Pa.s)

1,45
11,77

0,189
0,163

12,37

0,150

12,22

0,154

12,65

0,144

PVA (18%)
PVA (18%) / TiO2
(2,5%) / Ag (6%)
PVA (18%) / TiO2
(2,5%) / Ag(11%)
PVA (18%) / TiO2
(5%) / Ag (6%)
PVA (18%) / TiO2
(5%) / Ag (11%)

0.55
0.5

Viscosidade (Pa.s)

10

Taxa de cisalhamento (1.s )

Com o objetivo de observar o comportamento
reológico das soluções eletrofiadas foram feitas as
medidas de viscosidade em função da taxa de
cisalhamento. Nas Figs. 1 e 2 estão apresentadas
estas medidas para algumas das soluções de PVA
e PVA/TiO2/Ag. Na Tab. 1 encontram-se os
valores de condutividade elétrica e viscosidade
das soluções eletrofiadas.

1

d)
1

Resultados e discussão

c)

*Medidas realizadas na temperatura de 25 oC.

100
-1

Taxa de cisalhamento (1.s )

Na Tab. 1, observa-se também que a
incorporação das nanopartículas de TiO2 e Ag
aumentou
a
condutividade
elétrica
em
aproximadamente oito vezes em relação à solução
de PVA. Este aumento ocorreu devido
principalmente a adição das nanopartículas de Ag
(sal de AgNO3), pois como este sal é um eletrólito
forte, os íons estarão dissociados resultando num
maior número de cargas em solução e,
consequentemente, numa maior condutividade
elétrica (COSTA et al., 2010).
Na Fig. 3 está apresentada a micrografia obtida
por MEV da nanofibra de PVA /TiO2 (5%) /Ag
(11%), onde observa-se que a morfologia da fibra
é uniforme com diâmetros de aproximadamente
90 nm.

Fig. 1 – Curvas de viscosidade em função da taxa
de cisalhamento da solução de PVA(18%).
Observa-se nas Figs. 1 e 2 que a maioria das
soluções
possuem
um
comportamento
pseudoplástico até aproximadamente 10s-1, e um
platô newtoniano entre 10 s-1 e 100 s-1. Ao
compararem-se os valores de viscosidade (Tab.
1), nota-se que a incorporação das nanopartículas
de TiO2 e Ag resultaram numa pequena
diminuição da viscosidade das soluções
nanocompósitas de PVA/TiO2/Ag (0,163 Pa.s;
0,150 Pa.s; 0,154 Pa.s; 0,144 Pa.s) em relação à
solução de PVA (0,189 Pa.s), como esperado.
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Fig. 3 - Micrografia obtida por MEV da nanofibra
de PVA /TiO2 (5%) /Ag (11%).

Conclusões
Os resultados obtidos mostraram que a maioria
das soluções eletrofiadas apresentou um
comportamento reológico semelhante, com uma
pequena diminuição nos valores de viscosidade
para as soluções de PVA/TiO2/Ag. A
incorporação das nanopartículas ao PVA
aumentou
a
condutividade
elétrica
de
aproximadamente 1,5 mS/cm para
12 mS/cm.
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Resumo
Soluções aquosas de PVA / TiO2 / Ag foram eletrofiadas variando os valores de campo elétrico aplicado e
velocidade de injeção. As nanofibras obtidas foram caracterizadas quanto a sua morfologia por Microscopia
Eletrônica de Varredura (MEV). Os resultados obtidos mostraram que as nanofibras possuem diâmetros de
aproximadamente 100 nm.
Palavras-chave: nanocompósitos, nanopartículas de dióxido de titânio (TiO2), nanopartículas de prata (Ag).

Introdução

Materiais e métodos

Costa et al. (2012) publicaram um artigo de
revisão no qual foram apresentadas as várias
aplicações dos nanocompósitos eletrofiados como,
por exemplo, em sensores, engenharia tecidual,
materiais bactericidas e fotocatálise. Peining et
al.(2011)
prepararam
nanocompósitos
de
nanotubos de carbono multiparedados /dióxido de
titânio (TiO2). Os autores observaram que a
fotodegradação do corante Alizarina Vermelha
utilizando o nanocompósito como material
fotoativo foi mais eficiente do que com as
nanopartículas de TiO2 na forma de grãos de arroz
e do TiO2 comercial (P-25).
Outros grupos de pesquisa têm usado
poli(etileno tereftalato) (PET), poli(acrilonitrila)
(PAN) e poli(ácido lático) (PLA) como matrizes
poliméricas na preparação desses materiais
(XIANGFU et al.; 2012).
Além desses polímeros, o poli(álcool vinílico)
(PVA) também é muito interessante por ser
biocompatível e biodegradável.
O objetivo deste trabalho foi preparar e
caracterizar nanocompósitos de PVA carregados
com duas nanopartículas, dióxido de titânio
(TiO2) e prata (Ag).

Os materiais utilizados na preparação das
soluções aquosas eletrofiadas foram: 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).
A soluções de PVA/TiO2 anatase /Ag foram
eletrofiadas ajustando-se os valores do campo
elétrico aplicado e da velocidade de injeção
(Tab. 1).
Na mesma Tab. 1 encontram-se os valores
das porcentagens de TiO2 e Ag usadas na
preparação dos nanocompósitos.
Os valores de viscosidade das soluções
ficaram na faixa de 0,189 Pa.s a 0,144 Pa.s. O
valor mínimo e máximo de condutividade elétrica
foi: 1,45 mS/cm (solução de PVA) e 12,6 mS/cm
(solução de PVA (18%) / TiO2 (5%) / Ag (11%)).
Tab. 1 – Parâmetros de eletrofiação das soluções
aquosas de PVA e PVA/TiO2 anatase (comercial)
/Ag.
Porcentagem
de TiO2
(massa de
TiO2/massa
de PVA)
0,0

Porcentagem
de Ag
(massa de
Ag/massa de
PVA)
0,0
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Campo
elétrico
aplicado
(KV.cm-1)

Veloc.
de
injeção
(mL.h-1)

1,4; 2,0

0,2; 0,7
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2,5
2,5
5,0
5,0

6,0
11,0
6,0
11,0

1,4; 2,0
1,4; 2,0
1,4; 2,0
1,4; 2,0;

0,2; 0,7
0,2; 0,7
0,2; 0,7
0,2; 0,7

Para a caracterização morfológica das
nanofibras utilizou-se um microscópio eletrônico
de varredura marca JEOL (modelo JSM -6510)
nas ampliações de 10.000x e 20.000x.

Resultados e discussão
Fig 2 - Micrografia obtida por MEV da nanofibra
de PVA /TiO2 (2,5%)/ Ag (11%) (14 KV e 0,7
mL.h-1).

A investigação morfológica das nanofibras de
PVA e PVA/TiO2/Ag está apresentada nas Figs. 1,
2 e 3.

Fig 1 - Micrografia obtida por MEV da nanofibra
de PVA (20 KV e 0,2 mL.h-1).

Fig 3 – Micrografia obtida por MEV da nanofibra
de PVA /TiO2 (5%) /Ag (11%) (20 KV e 0,2
mL.h-1).

Analisando as micrografias, pode-se observar
que as nanofibras possuem morfologia similar,
sem contas em toda a sua extensão. Nota-se
também, que os valores de diâmetros médios para
estas três nanofibras estão muito próximos, 110
nm (PVA), 93 nm ((PVA /TiO2 (2,5%)/ Ag
(11%)) e 92 nm (PVA /TiO2 (5%) /Ag (11%)),
indicando que neste caso a variação do campo
elétrico aplicado, 20 KV e 14 KV , e da
velocidade de injeção,
0,2 mL.h-1 e 0,7
-1
mL.h , não afetaram a morfologia das fibras.

Nas amostras de PVA /TiO2 (2,5%)/ Ag
(11%) e PVA /TiO2 (5%) /Ag (11%), Figs. 2 e 3,
observa-se que apesar da coexistência das duas
nanopartículas (TiO2 e Ag), as nanofibras não
foram
deformadas,
mostrando
que
as
nanopartículas
estavam
dispersas
homogeneamente na solução polimérica fiada.
Esta constatação era esperada, pois somente para
altos carregamentos com nanopartículas há uma
tendência em diminuir o diâmetro ou deformar a
fibra.

Conclusões
As análises morfológicas mostraram que as
presenças das nanopartículas não impediram que
se obtivessem nanofibras uniformes. Estes
materiais provavelmente possuem propriedades
bactericidas. Entretanto, não foram feitos os
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ensaios microbianos para verificar o efeito
sinergético da presença das duas nanopartículas.

Agradecimentos
Os autores agradecem ao CNPq, Finep e Projeto
MP1 Rede Agronano – Embrapa.
A Capes pela concessão da bolsa de PósDoutorado.

Referências
COSTA, R. G. F.; OLIVEIRA, J. E.; PAULA, G.
F.; PICCIANI, P. H. S.; MEDEIROS, E. S.;
RIBEIRO, C.; MATTOSO, L. H. C. Eletrofiação
de Polímeros em Solução: Parte II: Aplicações e
Perspectivas. Polímeros (São Carlos. Impresso), v.
22, p. 178-185, 2012.
PEINING, Z.; NAIR, A. S.; SHENGYUAN, Y.;
RAMAKRISHNA, S. Materials Research
Bulletin, v.46, p. 588, 2011.
XIANGFU, M.; XIAONYING, F.;
ZHONGFENG, L.; YING, Z. Current
Nanoscience, v.8, p.3, 2012.

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
311

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

EFEITO DO TiO2 NA MORFOLOGIA DAS NANOFIBRAS DE PLA
OBTIDAS PELO MÉTODO DE FIAÇÃO POR SOPRO EM SOLUÇÃO

Rodrigo G. F. Costa1*, Glaucia S. Brichi 1,2, Caue Ribeiro1 e Luiz H. C. Mattoso1
1

Laboratório Nacional de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio, Embrapa Instrumentação, Rua XV de
Novembro, 1452, São Carlos-SP, 13560-970, Brasil.
2
Departamento de Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos – SP.
*
guerreiro_rodrigo@yahoo.com.br
Projeto Componente: PC4

Plano de Ação: PA5

Resumo
Uma nova forma de obtenção de nanofibras poliméricas é o método de fiação por sopro em solução (FSS),
do inglês, solution blow spinning (SBS). Neste trabalho, utilizou-se o método SBS para preparar mantas
fibrosas de poli(ácido lático) (PLA) carregadas com nanopartículas de dióxido de titânio (TiO2) anatase. As
micrografias obtidas por MEV mostraram que as fibras possuem diâmetros na faixa de 160 a 344 nm.
Palavras-chave: fiação por sopro em solução, poli(ácido lático) (PLA), nanofibras, nanopartículas de
dióxido de titânio (TiO2).
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.
Neste trabalho, as nanopartículas de dióxido de
titânio (TiO2) anatase foram escolhidas para serem
incorporadas ao polímero (PLA) devido as ótimas
propriedades destas nanocargas, tais como,
fotocatalítica, bactericida e capacidade de absorver a
luz na região do UV-Vis (COSTA et al., 2013).
O presente trabalho tem como objetivo analisar
como diferentes porcentagens de TiO2 podem afetar
as propriedades morfológicas das nanofibras
poliméricas de PLA.

Introdução
Atualmente a técnica mais empregada para a
produção de nanofibras poliméricas é a eletrofiação.
Nesta técnica, altos valores de campo elétrico
são aplicados a uma solução polimérica permitindo,
assim, o estiramento da solução e a consequente
formação das nanofibras (COSTA et al., 2010). Já a
técnica de solution blow spinning (SBS), ou fiação
por sopro em solução (FSS), foi recentemente
desenvolvida e é composta pela combinação de
elementos das técnicas de eletrofiação e fiação
convencional para a produção de fibras com
diâmetros na faixa de nanômetros a alguns
micrometros (MEDEIROS et al., 2009). A fiação
por sopro em solução usa uma matriz de fiação
composta por canais concêntricos com uma
geometria que permite a produção de nanofibras de
polímeros de modo análogo à eletrofiação
(MEDEIROS et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2011).
Porém, na fiação por sopro em solução, as
forças elétricas são substituídas pelas forças
aerodinâmicas usando apenas um gás pressurizado.

Materiais e métodos
Soluções contendo 6% (m/v) de poli(ácido
lático) (Biomater, Mw = 75,000 g/mol) em
clorofórmio: acetona 3:1 (v/v) foram preparadas
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com agitação magnética. Nestas soluções, diferentes
porcentagens de nanopartículas de TiO2 anatase
(Aldrich) foram adicionadas (3, 5, 10 e 20%). Após
a dispersão das nanopartículas de TiO2 na solução
de PLA, as soluções foram fiadas por
aproximadamente 20 minutos utilizando o método
de SBS.
A investigação morfológica das nanofibras foi
realizada utilizando-se um microscópio eletrônico
de varredura marca JEOL (modelo JSM -6510) nas
ampliações de 500x, 5000x e 10.000x. O diâmetro
das fibras foi medido com o software IMAGE J e
escolhendo aleatoriamente ao menos 100 fibras.

Fig. 2 – Micrografia da fibra de PLA-TiO2 (3%).
Na Tab. 1 estão apresentados os valores de
diâmetro médio e desvio-padrão das fibras.
Analisando os resultados obtidos, observa-se que as
nanofibras são homogêneas, mostrando que a
metodologia de preparação das soluções de PLATiO2 foi eficiente para dispersar as nanopartículas
de TiO2 no polímero. Nota-se também, que
considerando os valores de desvio-padrão (Tab. 1),
os valores de diâmetros médios (de 160 a 344 nm)
praticamente se sobrepõem, indicando que nessas
condições de fiação e para esse conjunto de
amostras, a concentração do TiO2 não teve
influência significativa na morfologia das fibras.

Resultados e discussão
As fibras foram preparadas sob pressão de ar na
faixa de 30 a 60 psi, taxa de ejeção da solução
na faixa de 3,6 a 7,2 µL.h-1 e velocidade de rotação
do coletor de 180 rpm. A concentração de PLA, 6%
m/v, foi fixada para todas as soluções de PLA-TiO2
contendo diferentes porcentagens de TiO2, 3, 5, 10 e
20%. Entretanto, neste trabalho foram apresentados
somente os resultados obtidos por MEV paras as
amostras com 3, 5 e 10% de TiO2 anatase.
Nas Figs. 1, 2, 3 e 4 encontram-se as
micrografias obtidas por MEV para estas fibras.

Fig. 3 – Micrografia da fibra de PLA-TiO2 (5%).
Fig. 1- Micrografia da fibra de PLA.
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O tratamento estatístico mostrou que as fibras
possuem valores de diâmetros médios muito
próximos e, considerando os valores de desviopadrão, observa-se que estes valores praticamente se
sobrepõem.
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Fig. 4 – Micrografia da fibra de PLA-TiO2 (10%).
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Fibra

Desviopadrão

Diâmetro
médio (nm)

PLA

60

160

PLA-TiO2 (3%)

115

196

PLA-TiO2 (5%)

143

297

PLA-TiO2
(10%)

155

344
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Resumo
O presente trabalho avaliou as diferentes fontes de nitrogênio na produção de celulose pela cepa
Gluconacetobacter hansenii ATCC 1431. As diferentes fontes de nitrogênio (extrato de levedura, milhocina,
peptona, sulfato de amônio, nitrato de sódio e ureia) foram adicionadas ao meio sintético mantendo uma
relação C/N fixa de 15,5. Os experimentos foram conduzidos por 7 dias em fermentação estática a 28°C. Os
resultados obtidos mostraram que o meio contendo o extrato de levedura com sulfato de amônio resultou na
maior produção de celulose (0,44 g/L).
Palavras-chave: Celulose, gluconacetobacter, fonte de nitrogênio
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poliméricos (Ross et al., 1991). A espécie
Gluconacetobacter hansenii identificada como uma
espécie estritamente aeróbica, gram-negativa, tem
sido considerada um organismo modelo para o
estudo da síntese de celulose (Lyer et al., 2010).
Dependendo da forma do processo (estático ou
agitado), existe uma variação nas propriedades da
celulose obtida (Galas et al., 1999). Nas condições
de cultura estacionária, uma membrana espessa e
gelatinosa de CB é acumulada na superfície de um
meio de cultura, ao passo que em condições de
cultura agitada, a celulose pode ser produzida na
forma de uma suspensão fibrosa, pellets ou esferas
(Krystynowicz et al., 2002).
Embora a celulose bacteriana esteja entre os
biopolímeros de maior interesse, aspectos como o
tipo de substrato e condições de cultivo podem
também influenciar o curso da biossíntese e
consequentemente as propriedades do biopolímero
obtido (Klemm et al., 2009). Desde a descoberta da

Introdução____________________________
A celulose sintetizada por microrganismos,
conhecida como celulose bacteriana (CB), é um
biopolímero obtido a partir da fermentação de meios
de cultura ricos em sacarídeos. O fato de ser
quimicamente pura a distingue favoravelmente da
celulose obtida a partir da biomassa vegetal,
associada geralmente à lignina e à hemicelulose.
Além dessa característica, a CB vem atraindo a
atenção do meio científico e tecnológico pelo fato
de não promover reações tóxicas ou imunológicas
quando inseridas ou em contato com tecidos vivos,
apresentar alta porosidade, elevado grau de
polimerização, baixa densidade e alta capacidade de
absorção e retenção de água. Devido às suas
características e peculiaridades, a CB pode ser
aplicada na indústria alimentícia como espessante;
na medicina, como substituto temporário da pele
humana e no desenvolvimento de novos materiais
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produção da celulose bacteriana, o meio sintético
mais utilizado, meio HS (Hestrin e Schramm,
1954), possui glicose como fonte de carbono e
extrato de levedura e peptona como fontes de
nitrogênio. O presente trabalho teve como objetivo
avaliar diferentes fontes de nitrogênio na produção
da celulose pela cepa G. hansenii ATCC1431 em
meio sintético.

Resultados e discussão
Inicialmente, as fontes de nitrogênio foram
avaliadas isoladamente e o extrato de levedura
resultou numa maior produção da celulose
bacteriana (0,405 ± 0,057 g/L) seguido da milhocina
(0,148 ± 0,059 g/L). Quando as fontes de fácil
assimilação como a peptona, o sulfato de amônio, o
nitrato de sódio e a ureia foram utilizados como
única fonte de nitrogênio, não foi observada
produção de celulose e nem consumo de glicose
(Tab. 1).
Como o meio HS tem uma fonte não repressora
(YE) com uma fonte de fácil assimilação (peptona),
foi avaliada a influência da ureia, sulfato de amônio
e nitrato de sódio com YE, mantendo a mesma
relação C/N do meio HS. O resultado obtido com o
sulfato de amônio foi praticamente igual ao obtido
com o meio HS, mas o rendimento por substrato
consumido foi levemente superior (3,29%) quando
comparado ao meio HS (2,42%), indicando que o
metabolismo da bactéria nesse meio favoreceu a
produção da celulose.

Materiais e métodos
Produção da celulose
A cepa G. hansenii ATCC 1431, foi mantida em
ágar manitol sob refrigeração. O pré-inoculo foi
preparado com caldo manitol e incubado a 28oC por
48-72 horas. O inóculo de 5% (v/v) da suspensão de
células de G. hansenii foi adicionado ao meio
sintético HS (20 g/L de glicose, 1,15 g/L de ácido
cítrico e 2,7 de fosfato de sódio) com as diferentes
fontes de nitrogênio separadas ou combinadas
(extrato de levedura, milhocina, peptona, sulfato de
amônio, nitrato de sódio e ureia) mantendo uma
relação C/N fixa de 15,5. A fermentação foi
realizada em Erlenmeyer de 250 mL contendo 50
mL de meio, com pH inicial ajustado em 6,0, a 28oC
por 7 dias.
Purificação da celulose bacteriana
As películas obtidas na superfície dos meios de
cultivos foram purificadas por imersão com solução
aquosa de dodecil sulfato de sódio (SDS) a 2% por
2 horas (em 3 lavagens) para remoção dos resíduos
de célula bacteriana. Em seguida, aquecidas numa
solução aquosa de NaOH 1M a 80°C por 30min, e
então lavadas com água deionizada várias vezes.
Por fim, as películas foram lavadas para remoção do
álcali residual e secas em estufa a 65-70°C até peso
constante.
Determinação do açúcar redutor
A concentração de açúcares redutores foi
determinada pelo método do DNS (Miller, 1959),
utilizando glicose como padrão.

Tab. 1 – Comparação dos resultados nos diferentes
meios avaliados

Conclusões
O extrato de levedura demonstrou ser a melhor
fonte de nitrogênio para a produção da celulose. E o
rendimento do produto por substrato consumido do
meio contendo extrato de levedura e sulfato de
amônio foi superior ao obtido com o meio sintético
HS.
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Resumo
O presente trabalho avaliou a interação entre duas fontes de nitrogênio (uma orgânica e outra inorgânica) na
produção de celulose bacteriana (CB) pela cepa Gluconacetobacter hansenii ATCC 1431. Para tanto,
delineou-se um planejamento experimental 22 com pontos central e axial, onde extrato de levedura e sulfato
de amônio foram adicionados ao meio sintético em diferentes concentrações, contendo glicose fixa a 20 g/L.
Os experimentos foram conduzidos por 7 dias em fermentação estática a 28°C. Os resultados obtidos
mostraram que maior produção de CB foi obtida sem sulfato de amônio e concentração de extrato de
levedura maior que 12,5 g/L (0,856 g/L).
Palavras-chave: Celulose, gluconacetobacter, fonte de nitrogênio, planejamento experimental
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sido considerada um organismo modelo para o
estudo da síntese de celulose (LYER et al., 2010).
Dependendo da forma do processo (estático ou
agitado), existe uma variação nas propriedades da
celulose obtida (GALAS et al., 1999). Nas
condições de cultura estacionária, uma membrana
espessa e gelatinosa de CB é acumulada na
superfície de um meio de cultura, ao passo que em
condições de cultura agitada, a celulose pode ser
produzida na forma de uma suspensão fibrosa,
pellets ou esferas (KRYSTYNOWICZ et al.,
2002; BAE e SHODA, 2005).
Devido à limitação de rendimento na
exploração
comercial
da
CB,
muitos
pesquisadores vêm tentando aumentar a
produtividade usando diferentes fontes de carbono

Introdução
Entre as muitas espécies de bactérias capazes
de produzir a celulose bacteriana (CB), as do
gênero Gluconacetobacter têm sido utilizadas
como modelo para elucidação das características
básicas da biossíntese de celulose (BASAVARAJ,
HUNGUND e GUPTA, 2010). Suas propriedades
únicas, tais como pureza e cristalinidade elevadas,
biodegradabilidade
e
afinidade
biológica
excelentes, além da grande capacidade de
retenção da água fazem da CB um novo material
disponível para as indústrias de alimentos e de
produtos químicos (SHODA e SUGANO, 2005).
A espécie G. hansenii, identificada como uma
espécie estritamente aeróbica, gram-negativa, tem
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e de nitrogênio (BASAVARAJ, HUNGUND e
GUPTA, 2010; Carreira et al., 2011; MOHITE,
KAMALJA e PATIL, 2012). Desde a descoberta
da produção da celulose bacteriana, o meio
sintético mais utilizado, meio HS (HESTRIN e
SCHRAMM, 1954), possui glicose como fonte de
carbono e extrato de levedura e peptona como
fontes de nitrogênio O presente trabalho teve
como objetivo avaliar a influência da
concentração do extrato de levedura e do sulfato
de amônio na produção da celulose pela cepa G.
hansenii ATCC1431 em meio sintético.

HS. Visando estudar a interação de fonte de
nitrogênio orgânica e inorgânica na produção de
celulose bacteriana, bem como as melhores
concentrações de aplicação, aplicou-se a
metodologia de superfície de resposta (MSR)
através de um planejamento fatorial 22 com 3
pontos centrais e 4 axiais. A produção de celulose
bacteriana, em g/L, foi definida como variável
resposta. Os dados da matriz do delineamento
bem como as respostas correlacionadas a cada
ponto encontram-se na Tab 1.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 para a
variável resposta. A produção de celulose variou
de 0 a 0,858 g/L, nas condições estudadas para os
11 experimentos.

Materiais e métodos
Produção da celulose
A cepa G. hansenii ATCC 1431, foi mantida
em ágar manitol sob refrigeração. O pré-inóculo
foi preparado com caldo manitol e incubado a
28oC por 48-72 horas. O inóculo de 5% (v/v) da
suspensão de células de G. hansenii foi
adicionado ao meio sintético HS (20 g/L de
glicose, 1,15 g/L de ácido cítrico e 2,7 de fosfato
de sódio) com as diferentes fontes de nitrogênio
separadas ou combinadas (extrato de levedura e
sulfato de amônio) de acordo com o planejamento
experimental delineado. A fermentação foi
realizada em Erlenmeyer de 250 mL contendo 50
mL de meio, com pH inicial ajustado em 6,0, a
28oC por 7 dias.
Purificação da celulose bacteriana
As películas obtidas na superfície dos meios de
cultivos foram purificadas por imersão com
solução aquosa de SDS a 2% por 2 horas (em 3
lavagens) para remoção dos restos de célula
bacteriana. Em seguida, aquecidas numa solução
aquosa de NaOH 1M a 80°C por 30min, e então
lavadas com água deionizada várias vezes para
remoção do álcali residual e secas em estufa a
65°C-70°C até peso constante.

Tab 1 – Planejamento fatorial 22 avaliando efeito
da fonte de nitrogênio em diferentes
concentrações na produção de celulose bacteriana
(CB).
Ensaio

Extrato de
Levedo (%,
m/v)

Sulfato de
Amônio
(%, m/v)

Produção de
CB (g/L)

1

3,6

0,7

0,432

2
3

21,4
3,6

4,3
4,3

0,442
0,312

4
5

21,4
0

0,7
2,5

0,858
0

6
7
8

25
12,5
12,5

2,5
0
10

0,624
0,856
0,540

9
10

12,5
12,5

2,5
2,5

0,582
0,639

11

12,5

2,5

0,525

A diferença entre estes pontos de mínimo e
máximo foi maior do que a variação da produção
de celulose para as condições de ponto central (∆
= 0,057). Assim, pôde-se observar, com confiança
de 95%, efeito significativo tanto para
concentração de sulfato de amônio quanto para de
extrato de levedo (Fig 1).

Resultados e discussão
Resultados preliminares demonstraram que o
sulfato de amônio em combinação com o extrato
de levedura resultou num rendimento do produto
(CB) por substrato consumido do meio (açúcar
redutor) superior ao obtido com o meio sintético
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Conclusões
A produção de celulose bacteriana pode ser
incrementada quando a fonte de nitrogênio é
ausente de sulfato de amônio e com concentração
de extrato de levedura maior ou igual a 12,5 g/L
(0,856 g/L), não sendo observado aumento
significativo na produção para concentrações
maiores que 12,5 g/L.

Fig 1 – Estimativa dos efeitos lineares e
quadráticos
das
variáveis
independentes
concentrações de sulfato de amônio e de extrato
de levedo na produção de celulose bacteriana.
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Com base nos resultados, espera-se um
aumento na produção de CB com o incremento de
extrato de levedura no meio. Já o sulfato de
amônio, mesmo quando associado com extrato de
levedura, apresentou efeito negativo na produção
de celulose bacteriana. O efeito da interação das
duas fontes de nitrogênio não foi estatisticamente
significativo.
Assim, o modelo de segunda ordem não-linear
para a produção de celulose com as variáveis
codificadas incluindo apenas os parâmetros
estatisticamente significativos (p < 0,05) é
expresso por:
Y1 = 0,189 + 0,074X1 – 0,002X12 – 0,068X2 +
0,010X22, onde X1 é a concentração de extrato de
levedo e X2 é a concentração de sulfato de
amônio.
Analisando a ANOVA deste modelo,
observou-se que o erro puro do modelo é
pequeno, o que indica boa representatividade do
mesmo (R2 = 0,96). Isto pode ser visualizado pela
proximidade dos pontos reais da superfície de
resposta teórica (Fig 2).

Fig 2 – Superfície de resposta para o modelo
gerado para a produção de celulose bacteriana.
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Resumo
Os polímeros biodegradáveis apresentam-se como alternativa, uma vez que são provenientes de matériasprimas renováveis. O presente trabalho teve como objetivo elaborar e caracterizar blendas de
PHB/ECOBRAS com nanopartículas de dióxido de titânio (TiO2). Os filmes foram elaborados pelo processo
“casting”.  Para  cada tratamento foram elaboradas 2 soluções filmogênicas. Os filmes foram elaborados com
concentrações 0%, 2% e 3% de dióxido de titânio. A incorporação das nanopartículas de dióxido de titânio
afetou a opacidade dos filmes e não apresentou influência nas propriedades mecânicas.
Palavras-chave: TiO2, propriedade mecânica, opacidade, espessura
RD 769 foi fornecido pela Corn Products Brasil
S/A. Os filmes foram elaborados pelo processo
“casting”.  Para  cada  tratamento  foram  elaboradas  
2 soluções filmogênicas. Para a primeira solução
submeteu-se o PHB 5% (m/m) e nanopartículas de
dióxido de titânio 250 (nm) nas concentrações de
0%, 2% e 3% ao aquecimento (55ºC) em
clorofórmio em frasco fechado sob agitação
magnética por 1 hora, obtendo-se uma mistura
polimérica. Na segunda solução submeteu-se o
Ecobras® a 5% (m/m) às mesmas condições que o
PHB. Em seguida as 2 soluções foram

Introdução
Uma das alternativas mais viáveis para o uso
de
polímeros
naturais
consiste
no
desenvolvimento de compósitos ou blendas. Os
polihidroxialcanoatos (PHAs) são apontados
como os biopolímeros mais promissores na
substituição dos polímeros petroquímicos
convencionais,
pois
são
poliésteres
biodegradáveis
em
ambientes
microbiologicamente ativos (Patrício et al., 2009).
O
PHB
(Polihidroxibutirato)
é
um
termoplástico biodegradável sintetizado por
fermentação a partir de matérias-primas
renováveis (Machado et al., 2010). O PHB pode

misturadas por 6 horas. Para a formação dos
filmes 20mL da mistura foi vertida em placa
de petri e foram secas a temperatura ambiente
para posterior análises.
Os filmes foram caracterizados quanto à
espessura, opacidade, resistência à tração e
porcentagem de alongamento na ruptura.

ser misturado com outros polímeros para
melhorar sua fragilidade, assim como para
reduzir o custo de produção elevado dos
poliésteres (Yu et al, 2006).

Espessura
As medidas de espessura foram realizadas
com um micrômetro externo digital (Instrutemp,
São Paulo) em 8 pontos aleatórios de quatro
blendas totalizando 16 leituras. Os resultados
foram expressos em milímetros (mm).
Opacidade
A porcentagem de opacidade dos filmes foi
obtida utilizando-se um espectrofotômetro de cor,
marca Minolta, modelo CR 400 (Japão),
utilizando parâmetro D65 (luz do dia) (Sobral,

O presente trabalho teve como objetivo
elaborar e caracterizar filmes obtidos a partir de
blendas de PHB/ECOBRAS® incorporados com
nanopartículas de dióxido de titânio (TiO2).

Materiais e métodos
Materiais
O biopolímero polihidroxibutiraro (PHB) foi
fornecida pela PHB Industrial S/A e o Ecobras®
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1999). A porcentagem de opacidade (Op) foi
calculada a partir da relação entre a luminosidade
(parâmetro L*) do filme sobreposto sobre o
padrão preto (PP) e a luminosidade (parâmetro
L*) do filme sobreposto sobre o padrão branco
(PB), de acordo com a Equação (1).
Op (%) = LPP x 100
LPB

Equação (1)

Propriedades mecânicas
A resistência à tração e a porcentagem de
alongamento na ruptura foram determinadas de
acordo com o método padrão ASTM D 882-02
(ASTM, 2002), com algumas modificações.
Utilizando-se texturômetro TA.XT2 (Stable
Micro System, UK – Reino Unido). Os ensaios
foram conduzidos em temperatura ambiente
(25ºC). Os parâmetros de configuração da análise
dos filmes foram: velocidade pré-teste 0,8
mm/seg, velocidade de teste 0,8 mm/seg,
velocidade pós-teste 10,00 mm/seg e, a probe
utilizada para a resistência à tração e porcentagem
de alongamento na ruptura foi a A/TG com
distância inicial das garras de 50 mm. A
resistência à tração foi calculada dividindo-se a
força máxima pela área seccional do filme
(largura do filme x espessura inicial). Já a
porcentagem de alongamento na ruptura foi
calculada dividindo o diferencial de extensão pela
separação inicial das garras.
Para cada tratamento utilizou-se 8 corpos de
prova. Para o teste de resistência à tração e
porcentagem de alongamento na ruptura os corpos
de prova foram cortados em formato retangular
(80 mm de comprimento e 20mm de largura).
Os resultados foram submetidos á analise de
variância e, apresentando diferença significativa a
5% de probabilidade, aplicou-se o teste de
regressão.

Fig.1 Gráfico da espessura (mm) dos filmes de
PHB/ECOBRAS® obtidos em função da
concentração de nanopartículas de dióxido de
titânio (TiO2) de 250 nm incorporadas.
A porcentagem de opacidade também aumenta
com a adição das nanopartículas de dióxido de
titânio conforme Fig.2.

Fig.2 Gráfico da opacidade (%) dos filmes de
PHB/ECOBRAS® obtidos em função da
concentração de nanopartículas de dióxido de
titânio (TiO2) de 250 nm incorporadas.
Quanto à resistência mecânica dos filmes
obtidos, a incorporação das nanopartículas não
interferiu na resistência à tração, sendo o valor
médio obtido 2,3 N (Newton).
A elongação na ruptura foi significativa,
porém não houve um modelo matemático que se
ajustasse.

Resultados e discussão

Conclusões

A espessura dos filmes aumentou à medida que
se aumentou a concentração de dióxido de titânio
(Fig.1).

A adição das nanopartículas de dióxido de
titânio aos filmes de PHB/Ecobras® resultou em
um aumento da opacidade dos mesmos e não
influenciou na resistência a tração. O fato de esses
materiais serem opacos faz com que tenham
potencial de aplicação quando o objetivo for à
barreira a luz, como por exemplo, em embalagens.
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madeira. Polímeros: Ciência e Tecnologia, vol.
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Projeto Componente: PC4 Plano de Ação: PA5

Resumo
Quatro compostos de borracha com quatro tipos de negro de carbono com diferentes características
estruturais e de tamanho de partícula - N115, N234, N330 e N550 – foram investigados com relação às suas
propriedades termo-dinâmico-mecânicas. Observou-se que a característica estrutural da partícula de negro de
carbono utilizado nos compostos de borracha provocou mudanças significativas nas propriedades dinâmicomecânicas dos materiais estudados. Os compostos com menores partículas e com maior área superficial,
compostos com N115 e N234, apresentaram uma maior interação na interface borracha/negro de carbono,
indicando maior compatibilização com a matriz.
Palavras-chave: Negro de carbono, compostos de borracha, propriedades dinâmico-mecânicas.

Publicações relacionadas

Trabalho parcialmente apresentado na 7th MODEST Conference, Prague, Czech Republic, 2-6 September,
2012.
efeito da mudança do tipo de negro de carbono nas
propriedades termo-dinâmico-mecânicas de compostos de borracha.

Introdução
O uso de aditivos nos elastômeros é de grande
importância tecnológica. Em aplicações como em
pneus, são adicionadas cargas para melhorar as
propriedades como módulo elástico, resistência à
abrasão, resistência ao desgaste e resistência à
tração (THOMAS e STEPHEN, 2010). A morfologia da carga influencia de modo significante no
desempenho mecânico de materiais elastoméricos,
onde se destaca a estrutura e o tamanho das
partículas, bem como características superficiais,
que por apresentarem sítios quimicamente ativos,
são responsáveis pela interação entre a carga e as
cadeias poliméricas. Estas interações são
responsáveis pelas propriedades do vulcanizado,
pois quando uma carga é incorporada à borracha,
seja em misturador de rolos ou misturador interno,
parte da borracha se torna insolúvel em solventes
comuns, bons para a borracha, devido à formação
de géis (NAPOLITANO, MARTINS, et al., 2004).
Assim, o objetivo deste trabalho foi investigar o

Materiais e métodos
Materiais
Os materiais utilizados foram quatro tipos de
negro de carbono, N115, N234, N330 e N550,
caracte-rísticas apresentadas na Tab. 1, dois tipos de
borracha e os aditivos, constituindo uma composição padrão básica de composto utilizado em
indústrias de pneus. A composição padrão é
mostrada na Tab. 2 e foi feita para os quatro diferentes compostos, alterando-se apenas o tipo de
negro de carbono utilizado em cada um.
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Métodos
Obtenção dos compostos de borracha: foram
pesados os acelerantes (DPG e CBS) e o agente
vulcanizante (enxofre), e separadamente, os demais
materiais, que constituem a primeira fase. Os
materiais foram colocados no misturador banbury a
45 ºC por 90 s, tempo em que foi feita a limpeza, e
então foi aumentada a temperatura no banbury até
que fosse atingida a temperatura de 140 ºC. Em
seguida, o composto foi colocado no misturador de
cilindros para maior homogeneização. Em seguida
foram adicionados à massa os acelerantes e o
vulcanizante e colocados no banbury a 55 ºC até
que fosse atingida a temperatura de 100 ºC. Após
pesagem, colocou-se no misturador de cilindros de
onde foi retirada em forma de manta. Este
procedimento foi repetido 10 vezes. Para os ensaios
realizados em amostras vulcanizadas, após o
descanso da manta (8 h), o material foi colocado
prensado a uma pressão de 50 kgf/cm , por 10 min a
170 ºC e ao ser retirado foi mergulhado em água a
temperatura ambiente para que cessace vulcanização.
Ensaios termo-dinâmico-mecânicos com Eplexor:
os ensaios de DMTA (Dynamic Mechanical Thermal Analysis) foram rezalidas com o equipamento
Eplexor, descrito na Fig. 1. As amostras com
dimensões de 3,5 mm de comprimento, 5,0 mm de
largura e 2,0 mm de espessura foram testadas em
modo de tensão e de compressão, com uma carga de
150 N e frequência de 10 Hz a 0 ºC, 23 ºC e 70 ºC,
onde foram obtidos os dados de E’,  E’’ e tan  δ para
cada temperatura.

Fig 1 - O controlador equipado com um transdutor de
alongamento estático é localizado na parte superior do sistema.
A célula de carregamento abaixo da unidade de movimentação é
diretamente conectada com a amostra. A parte superior da
amostra é conectada ao sistema dinâmico, que é equipado com
outro sensor de deformação dinâmica, localizado na parte
inferior do sistema.

Tab 2. Composição dos compostos de borracha.
Material
BR
SBR
Ácido esteárico
Negro de carbono
ZnO
6PPD
DPG
CBS
Enxofre
Óleo
Cera

Tab 1. Caracterização dos negros de carbono
N115, N234, N330 e N550.

Composição
(phr)
30,00
96,00
2,00
75,00
3,00
1,50
1,00
2,00
1,20
10,0
1,00

Composição (g)
176,20
563,85
11,75
440,51
17,62
8,81
5,87
11,75
7,05
58,73
5,87

Nas Fig. 2 e 3 são mostrados os resultados
obtidos nas análises de DMTA, tan   δ (Fig. 2) e
módulo elástico (E´), Fig. 3, versus temperatura para
os materiais estudados. Para os compostos com
negro de fumo com menores tamanhos de partículas,
N115 e N234, as Tg foram de -31,3 ºC e -31,4 ºC,
respectivamente, indicando que há uma redução de
mobilidade das cadeias dos polímeros.
Já para os compostos com N330 e N550,
observou-se uma maior variação de Tg, sendo que o
último apresentou um menor valor de Tg. Este
comportamento indica uma melhoria na interface
borracha/negro de carbono, mostrando que os
compostos com N115 e N234 possuem maior
compatibilização. Na Fig. 4 mostra-se os resultados
à temperatura de 23 ºC, para (a) E´e  E” e (b) tan  δ.

Resultados e discussão
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Fig 2 - Resultado do ensaio de DMTA, tan   δ versus
temperatura, indicando-se a Tg para cada composto.

Fig 3. Módulo elástico versus temperatura para os quatro
compostos.

(a)

(b)

Fig 4. Resultados dos ensaios DMTA realizados à
temperatura de 23 ºC: (a) E’, E’’ e (b) tan  δ.

Conclusões
Observou-se que a característica estrutural da
partícula de negro de carbono utilizado nos
compostos de borracha provocou mudanças
significativas nas propriedades dinâmicomecânicas dos materiais estudados. Os compostos
com menores partículas e com maior área
superficial, compostos com N115 e N234,
apresentaram uma maior interação na interface
borracha/negro de carbono, indicando maior
compatibilização com a matriz.
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Plano de Ação: PA2

Resumo
Com o objetivo de avaliar diferentes processos de secagem, os teores de lignina, celulose e hemicelulose
foram determinados em torta de macaúba obtida após a extração mecânica de óleo da polpa. Os frutos
provenientes do Pantanal de Mato Grosso do Sul foram secos em estufa de circulação de ar a 60ºC e em
autoclave a 120ºC até 10% e 20% de umidade em base seca. Foi verificado que o processo de secagem dos
frutos interfere na composição dos parâmetros estudados na torta. A torta proveniente dos frutos processados
em estufa e com maior teor de umidade apresentaram percentual de lignina, celulose e hemicelulose superior
quando comparada à torta gerada dos frutos autoclavados e com menor teor de umidade.
Palavras-chave: Acrocomia aculeata, processamento, coprodutos, lignina, celulose, hemicelulose.
como uma das ações para o desenvolvimento da
cadeia produtiva da macaúba (GALVANI;
FERNANDES, 2010; Favaro et al., 2011 a, b), que
só será viável economicamente quando os resíduos
gerados dos processos agregarem valor ao sistema
de produção (Souza et al., 2009). A polpa da
macaúba é rica em lipídios totais, carboidratos e
fibras (Ramos et al, 2008, CICONINI, 2012), a torta
resultante da extração do óleo a frio proveniente da
polpa fornece uma matéria-prima de grande
interesse científico e tecnológico como, por
exemplo, fonte de nanocelulose (Almeida et al.,
2012).
As características intrínsecas dos frutos frescos
da macaúba constituem-se numa dificuldade para o
despolpamento automatizado. A redução da
umidade tem se mostrado favorável na otimização
do despolpamento em equipamento em escala de
protótipo. Tem se verificado que processo de

Introdução
A macaúba ou bocaiuva pertence à família
Palmae, espécie (Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd.
ex Mart.), sendo abundante e nativa no Estado de
Mato Grosso do Sul e destaca-se como potencial
produto florestal não madeireiro no Pantanal
(Souza, et al. 2010; PINTO, 2004). Deste fruto pode
se aproveitar todas as partes: a casca e endocarpo
como combustível de queima de biomassa
(BHERING, 2009); a polpa para produção de
alimentos, além do aproveitamento de seu óleo para
a indústria de cosmética e alimentícia, tal qual o
dendê; a castanha pode ser utilizada também de
forma
direta
como
alimento,
além
do
aproveitamento específico do óleo (SOUZA, et al.
2010).
O uso de processos mecânicos para obtenção
da polpa e de óleo da polpa visando aproveitamento
dos produtos e coprodutos tem sido investigados
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secagem do fruto e a umidade podem levar a
alterações indesejáveis na qualidade do óleo
extraído e variações nos teores das fibras
alimentares da torta de macaúba (Souza et al., 2010;
Almeida et al., 2012). Neste trabalho procurou
avaliar os efeitos de diferentes processos de
secagem dos frutos na caracterização química de
torta da polpa da macaúba proveniente da região do
Pantanal de Corumbá, Mato Grosso do Sul obtida
mecanicamente.

Proce
sso
de
secag
em
Estufa
Autoclave

Teor de
umidade
dos frutos
%

Lignina
%

Celul
ose %

Hemice
lulose
%

10
20
10
20

9,60
9,97
7,09
8,57

11,79
12,64
9,10
10,50

17,21
17,44
13,33
13,70

Diante dos resultados pode se observar que nos
dois processos de secagem os teores de lignina,
celulose e hemicelulsose da torta de macaúba
apresentaram maiores concentrações para os frutos
com maior teor de umidade (20%) em base seca.
Tais resultados corroboram com observações já
relatadas na literatura (Almeida et al., 2012) que
verificaram um aumento da concentração das
frações de fibra alimentar da torta de macaúba com
o aumento do teor de umidade em frutos secos em
estufa. Os frutos secos em estufa apresentaram
maiores teores das frações avaliadas na torta quando
comparados aos frutos secos autoclave. Neste
sentido, o processo de secagem em estufa mostrou
ser mais eficiente que o processo de secagem em
autoclave. Tais resultados não corroboram com os
observados por Sorrilha et al. (2012) que avaliando
o efeito da secagem no teor de gordura em polpa de
macaúba observaram que a secagem dos frutos feita
através da autoclave é mais eficiente que a secagem
realizada em estufa de circulação de ar, resultando
num maior rendimento no processo de extração
mecânica do óleo da polpa. Cabe destacar, porém
que, no trabalho de Sorrilha et al. (2012), o óleo
residual presente nas tortas após a prensagem não
foi removido e isso pode ter influenciado em seus
resultados.

Materiais e métodos
Os frutos maduros de macaúba foram coletados
cortando o cacho durante a safra (setembro a
dezembro) de 2010 na região do Pantanal de
Corumbá, MS. Posteriormente os frutos foram
homogeneizados e separados em quatro lotes. Dois
lotes foram secos em estufa com circulação de ar a
60oC por 30 minutos e os outros dois foram secos
em autoclave a 120oC por 30 minutos, monitorandose a umidade até atingirem 10% e 20%,
respectivamente.
As tortas da polpa foram obtidas a partir dos
frutos secos de cada lote despolpados
mecanicamente utilizando um protótipo capacidade
para 10 kg de fruto/batelada e prensados a frio em
prensa contínua tipo expeller para extração do óleo.
A torta obtida de cada lote foi triturada e o óleo
residual presente na torta foi extraído num sistema
de extração contínua tipo Soxhlet utilizando éter de
petróleo como solvente. Após a extração do óleo
residual da torta, as diferentes frações de lignina,
hemicelulose e celulose das tortas foram avaliadas
quantitativamente pelo método Van Soest (1963),
descrito por Silva (1981). O delineamento
experimental foi inteiramente casualizado, com três
repetições.

Resultados e discussão

Conclusões

Na Tab.1. encontram-se os resultados dos teores
de lignina, celulose e hemicelulose das tortas de
macaúba provenientes de frutos secos em estufa e
autoclave nas diferentes concentrações de umidade.
Tab 1. Parâmetros químicos da fibra alimentar da
torta da polpa macaúba caracterizados.

Há uma correlação entre o teor de umidade em
base seca dos frutos da macaúba com os parâmetros
caracterizados nas tortas. Testes de correlação entre
o teor da umidade e os teores das frações obtidas nas
tortas necessitam serem realizados para aprofundar
estas investigações. O processo de secagem em
estufa mostrou ser mais eficiente que o processo
seco em autoclave.
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Resumo
Este trabalho propõe que cachos vazios de dendê, resíduo gerado em grande quantidade, sejam utilizados
como insumo para a produção de celulose e/ou nanofibras de celulose. Para tanto, uma sequência de
tratamentos químicos foram utilizados para purificar a celulose. Os materiais resultantes foram caracterizados
por colorimetria, revelando que as amostras foram branqueadas de modo satisfatório. A celulose foi
submetida a hidrólise ácida sendo o resultado da reação observado no microscópio de luz, que revelou que
diversas fibras permanecem íntegras após a hidrólise em H2SO4 59%.
Palavras-chave: dendê, nanofibras de celulose, hidrólise ácida, microscopia de luz.
debulhado, dividido em diferentes partes, seco em
estufa com circulação de ar (65 °C) e moído em
moinho tipo Willey. Duas frações foram obtidas
deste processo: uma representativa de todo o
cacho vazio e outra apenas do ráquis (eixo central
do cacho). Estas amostras foram denominadas CV
e RA, respectivamente.
A purificação da celulose foi realizada em
três etapas principais, baseadas no trabalho de
Fahma et al. (2010): 1) remoção de extrativos de
engaço de dendê, realizada por seis extrações em
mistura 1:2(v:v) de etanol e éter de petróleo sob
agitação constante; 2) remoção da lignina,
realizada por quatro extrações com clorito de
sódio 2%(m/m) acidificado (pH 4) com ácido
acético durante 24 horas cada; 3) remoção da
hemicelulose, realizada por extração única em
hidróxido de sódio 6%(m/m) durante 24 horas. Ao
final das etapas de extração, a dispersão foi
decantada, o sobrenadante foi retirado e a amostra
resultante foi lavada diversas vezes com água até
atingir pH neutro. Esta amostra de celulose
purificada foi denominada CP1.
Uma segunda metodologia, baseada no
trabalho de Jonoobi et al. (2011), também foi
avaliada para a purificação da celulose, sendo que
as etapas 2 e 3 foram invertidas, ou seja,
hidróxido de sódio 6% foi adicionado
inicialmente e, após, a solução de clorito de sódio
acidificada foi adicionada. O restante do
procedimento foi mantido idêntico ao descrito

Introdução
O dendezeiro (Elaeis guineenses) é uma
importante espécie utilizada para a produção de
óleo vegetal. Esta importância é devida a sua alta
produtividade: entre 4 a 6 toneladas de óleo por
hectare/ano. No contexto de agroenergia, o dendê
é uma matéria-prima promissora para produção de
biodiesel, sendo que tendências apontam que o
dendezeiro terá grande importância estratégica
para o Brasil devido à possibilidade ser cultivado
em áreas degradadas na Região Norte do País.
Para a produção sustentável de dendê é
necessário que todos os resíduos de sua cadeia
produtiva sejam utilizados ou descartados de
modo correto, este aproveitamento é necessário
para evitar problemas ambientais e agregar valor à
cadeia produtiva. Dentre os resíduos gerados na
extração do óleo, os cachos vazios são gerados em
grande quantidade: 1,1 toneladas para cada
tonelada de óleo de palma (CASTRO et al., 2010).
Este estudo propõe que celulose pode ser
extraída de cachos vazios de dendê e que desta
celulose possam ser extraídas nanofibras.

Materiais e métodos
Um cacho vazio de dendê pertencente à
cultivar 2301 foi utilizado como matéria-prima. O
cacho foi autoclavado (127 °C por 30 minutos),
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anteriormente. A esta amostra foi dado o código
CP2.
As amostras de matéria-prima e de celulose
purificada foram caracterizadas por colorimetria
por reflectância utilizando o colorímetro Konica
Minolta CR-400. As medidas foram realizadas em
triplicata.
O teor de lignina total das amostras CV e CP1
foi determinado segundo o procedimento de
Sluiter et al. (2012). Para o cálculo do teor lignina
solúvel  foi  considerado  ε  =  25  L.g-1.cm-1.
A celulose purificada CP1 foi submetida a
hidrólise ácida em diferentes condições
estabelecidas em um plano fatorial 23 com
triplicata no ponto central, como mostra a Tab1.

sobre lâminas de vidro previamente limpas e
analisadas no microscópio de luz Zeiss, modelo
AxioImager A2, acoplado à câmera AxioCam
ERc5s.

Resultados e discussão
As amostras de matéria-prima e de celulose
purificada foram caracterizadas por colorimetria.
O resultado está apresentado na Tabela 2.
Tab 2: Resultados de colorimetria apresentados na
escala CIEL*a*b* para diferentes amostras de
matéria-prima e de celulose purificada. Os erros
representam o desvio padrão de medidas
realizadas em triplicada.

Tab 1: Condições experimentais utilizadas em
ensaios de hidrólise de celulose obtida a partir de
cachos vazios de dendê.
Amostra
HC1
HC2
HC3
HC4
HC5
HC6
HC7
HC8
HC9
HC10
HC11

Concentração de Tempera-tura Tempo /
H2SO4 / %(m/m)
/ ºC
min.
59
35
10
69
35
10
59
55
10
69
55
10
59
35
50
69
35
50
59
55
50
69
55
50
64
45
30
64
45
30
64
45
30

Amostra

L

a

b

CV

46,48
± 0,17
69,02
± 0,05
94,31
± 0,41
89,22
± 0,59
97,34
± 0,08

4,17
± 0,02
2,97
± 0,14
-0,88
± 0,02
-1,79
± 0,06
-0,15
± 0,03

20,79
± 0,36
28,33
± 0,36
4,95
± 0,07
11,00
± 1,03
2,03
± 0,07

RA
CP1
CP2
Padrão
branco

Tonalidade
de cor

Os resultados indicam que a amostra CP1
apresenta uma leve coloração acinzentada com
alta luminosidade (cor mais próxima do branco
total).
Já a amostra CP2 apresentou
predominância da coloração amarela com menor
de luminosidade, indicando menor grau de
branqueamento nesta amostra. Estes resultados
indicam que o método de purificação da celulose
utilizado em CP1 foi mais eficiente que o método
utilizado na amostra CP2.
A Tab 3 mostra o teor de lignina medido para
as amostras CV e CP1. Os resultados indicam que
grande fração da lignina presente na amostra de
cacho vazio (CV) (28,64%) foi removida durante
os processos de extração, restando 3,80% na
celulose purificada (CP1).

Em cada experimento, 0,50 g de celulose de
dendê foi hidrolisado em ácido sulfúrico sob
agitação magnética em uma das condições de
concentração, temperatura e tempo descritas na
Tab 1. Após decorrido o tempo previsto, a reação
foi interrompida pela adição de 190 mL de água
gelada. A suspensão foi centrifugada a 9000 rpm
por 15 minutos utilizando a centrífuga Hettich
Universal 320. O sobrenadante foi removido. Em
seguida, água foi adicionada ao precipitado, a
mistura foi homogeneizada e esta suspensão foi
novamente centrifugada nas mesmas condições.
Este procedimento de lavagem foi repetido
cinco vezes, quando a amostra apresentou pH
neutro. Finalmente, as suspensões obtidas foram
armazenadas em geladeira.
As amostras geradas após os experimentos
descritos na Tab 1 foram analisadas por
microscopia de luz para verificar se as condições
experimentais são adequadas para a hidrólise
completa das fibras. Uma gota de cada amostra de
celulose hidrolisada (HC1 a HC11) foi depositada

Tab 3: Teores de lignina
porcentagem de matéria seca.
Amostra
CV
CP1

Lignina
insolúvel / %
23,29
0,75

expressos

Lignina
solúvel / %
5,35
3,05

em

Lignina
total / %
28,64
3,80

As amostras de celulose hidrolisadas (HC1 a
HC11) foram analisadas por microscopia de luz.
Nas amostras HC1, HC3, HC5 e HC7,
hidrolisadas com H2SO4 59%, foram observadas
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grande número de fibras de celulose de cerca de
10 µm de espessura e tamanho variável, como
mostrado na Fig 1 para o exemplo da amostra
HC1. A Fig 1 mostra também um material
transparente depositado sobre a lâmina de vidro.

H2SO4 maiores que 59 % são necessários para
hidrolisar completamente a fração amorfa das
fibras de celulose.
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Conclusões
Análises de colorimetria mostram que o
branqueamento da celulose de cachos vazios de
dendê é mais eficiente quando as etapas de
remoção de extrativos, lignina e hemicelulose são
realizadas nesta ordem. Os resultados de
microscopia indicam valores de concentração de
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Resumo
O presente trabalho teve por objetivo otimizar o processo de hidrólise ácida para obtenção de nanocelulose
de pseudocaule da bananeira utilizando a metodologia de superfície de resposta. Os efeitos da concentração
de ácido sulfúrico, tempo de reação e razão líquido:sólido na hidrólise foram avaliados utilizando
distribuição do tamanho de partícula e potencial zeta como variáveis respostas. As condições de hidrólise
otimizadas, com alto rendimento de nanocelulose, foram ácido sulfúrico a 62% (m/m) e razão líquido:sólido
de 12,5:1 após 70 minutos de reação.
Palavras-chave: pseudocaule da bananeira, hidrólise, nanocelulose, Prata-Anã, planejamento
experimental
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a serem controladas são temperatura, razão
líquido:sólido, agitação, concentração do ácido e
tempo de reação. Elas podem variar com a fonte
e/ou pré-tratamento utilizado no material
lignocelulósico, o que torna necessário estudos de
otimização das variáveis do processo para sistema
em uso.

Introdução
Atualmente, Brasil é um dos maiores produtores
de banana. Esta cultura possui um ciclo de vida
bastante curto, e produz uma grande quantidade de
resíduos. Para uma tonelada de banana, são
produzidos, aproximadamente, 4 toneladas de
resíduo, sendo o pseudocaule um dos mais
significantes, em peso, representando cerca de 75%
do peso total de resíduos gerados neste tipo de
cultura (Fernandes et al., 2011). O pseudocaule de
bananeira é um material lignocelulósico e seu reuso
tem direcionado diversas pesquisas como produção
de biogás, papel e polímeros reforçados.
Recentemente, tem-se estudado o uso de fibra de
pseudocaule na produção de nanocristais de
celulose. Este material possui propriedades únicas,
de forma que tem sido investigado sua aplicação em
materiais para embalagens de alta resistência,
compósitos multifuncionais e materiais estruturais
(Moon, 2012). Os nanocristais de celulose são
extraídos da celulose principalmente por hidrólise
ácida. Os ácidos mais utilizados para este fim são
ácido sulfúrico, ácido clorídrico e ácido ortofosfórico, sendo o primeiro o mais empregado.
Dentre as variáveis de processo da hidrólise
para a obtenção de nanocristais, as mais importantes

Materiais e métodos
Obtenção da fibra de pseudocaule da bananeira
O pseudocaule da bananeira tipo Prata anã,
retirado de bananeira que deram cachos, foi coletado
no Campo Experimental do Curu (CEC) da
Embrapa Agroindústria Tropical, localizado no
município de Paraipaba – Ceará. Após a coleta,
realizou-se o processamento do pseudocaule que se
iniciou com o corte. Em seguida, ele foi triturado em
triturador de facas 5,5HP e prensado duas vezes em
uma prensa de 3 rolos. No final desse processo é
obtido separadamente a matriz fibrosa e o líquido.
Posteriormente, a matriz fibrosa foi colocada em
estufa de recirculação de ar regulada a 50°C durante
2 dias. Após a secagem, a fibra foi processada em
moinho de facas tipo Willye Star FT 80 e
finalmente, realizada uma análise granulométrica no
classificador de marca Telastem, modelo Produtest,
obtendo-se a fração desejada de 500 a 250µm.
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Branqueamento da fibra O procedimento de
branqueamento foi adaptado de Pereira (2010), na
qual a fibra bruta seca, moída e classificada foi
pesada e para cada 5 gramas foram utilizados 100
ml de Hidróxido de Sódio 10% (m/v), ou seja, uma
proporção de 1:20 fibra/solução. No processo, a
solução de NaOH foi aquecida até atingir uma
temperatura de 80°C e, sob agitação, foi adicionada
a massa pesada de fibra. Após 5 minutos de reação
foram acrescentados ao sistema 40 ml de peróxido
de hidrogênio P.A sob a mesma temperatura e
agitação vigorosa durante um tempo de 55 minutos.
Depois de 1 hora do início da reação foi
adicionado novamente mais 10 ml de Peróxido de
Hidrogênio P.A, na qual reagiu por mais 30
minutos. Decorrido um tempo total de 90 minutos
de reação, a fibra foi lavada com água destilada até
o pH se ajustar a 7. A polpa branqueada foi
submetida à filtração à vácuo de forma a obter um
concentrado fibroso com o aspecto massento e teor
de umidade médio de 86%. Este material foi
armazenado em frasco de vidro e sob refrigeração
para posterior uso nos testes de hidrólise.
Planejamento Experimental da Hidrólise O processo
selecionado para obtenção de nanocelulose foi a
hidrólise com ácido sulfúrico da fibra do
pseudocaule de bananeira branqueada. Objetivando
avaliar a influência da concentração de ácido, do
tempo de reação e da proporção líquido:sólido na
produção de nanocelulose foi realizado um
delineamento composto central rotacional 23. Os
níveis das variáveis independentes adotados
encontram-se na Tab. 1. Os experimentos foram
realizados de forma aleatória. Para estimativa da
variância, três experimentos foram realizados no
ponto central. Os resultados foram analisados
através dos cálculos do efeito estimado, do erro
padrão e da distribuição de t-Student de cada
variável controle sobre as variáveis respostas. Os
dados foram tratados no programa Statistica versão
6.0, considerando o intervalo de confiança de 95%
(p>0,05).

Tab. 1 – Níveis das variáveis independentes estudadas no
planejamento fatorial 23.

Variáveis
Independentes

-1,68

-1

0

+1

+1,68

40

48,9

62

75,1

84

Tempo (minutos)

20

40

70

100

120

Proporção
(ácido/fibra)

5

8

12,5

17

20

Conc. de H2SO4
(% m/m)

Cada experimento foi realizado a 45°C, sob
agitação, utilizando volume reacional de 50 mL.
Para cada experimento, foram realizadas análises da
amostra hidrolisada com a finalidade de quantificar
o percentual de nanocelulose produzida por
distribuição percentual de tamanho de partículas e
identificar a estabilidade das partículas, por
potencial zeta. Assim, o valor do potencial Zeta e o
percentual total de partículas com tamanho menor
ou igual a 110,1 nm foram as variáveis resposta
utilizadas no delineamento composto central
rotacional.

Resultados e discussão
Os valores das variáveis respostas obtidas para
cada ensaio do planejamento 23 podem ser
observados na Tab. 2. Nas condições estudadas, o
percentual de partículas na escala nano variou de
14,93% a 66,82% de nanopartículas, para os 17
experimentos. A diferença entre os pontos de
mínimo e máximo (51,89), sendo maior do que a
variação da distribuição de partículas para as
condições do ponto central (Δ = 6,87), foi suficiente
para promover efeito significativo de qualquer
variável independente. A maior quantidade de
nanopartículas (66,82%) foi observada no ponto
central, onde a hidrólise ocorreu a 62% (m/m) de
ácido sulfúrico, 12,5:1 de razão líquido:sólido e
tempo de reação de 70 minutos.
O modelo matemático empírico de 2ª ordem nãolinear encontrado para o percentual de partículas na
escala nano, com o seu respectivo coeficiente
estatístico está apresentado na Eq. 1 com o
parâmetro estatisticamente significativo (p < 0,05).
Este apresentou boa predição com erro residual
aceitável (R2 = 0,876). Desse modo, pode-se afirmar
que o referido modelo apresentou significância
estatística e que o mesmo pode ser utilizado para
fins preditivos.
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para as condições do ponto central (Δ = 5,32), não
observou-se efeito significativamente estatístico das
variáveis independentes estudadas sobre esta
variável. Logo, o Potencial Zeta não pôde ser
considerado um parâmetro determinante na escolha
do ponto ótimo para hidrólise.

(Eq. 1)
Onde: D.P. é a quantidade de partículas na escala
nano, em percentual;
X1 é concentração de ácido;

Conclusões

X2 é tempo de reação;

A condição ótima de hidrólise da fibra do
pseudocaule da bananeira a 45°C, onde se obteve
uma maior quantidade de partículas na escala menor
ou igual a 110 nanômetros, foi a H2SO4 a 62 %
(m/m) e razão líquido:sólido de 12,5:1 por 70
minutos de reação. A condição resultou na produção
média de 59,69 % de nanocelulose. Com relação ao
Potencial Zeta, podemos concluir que o mesmo não
depende das variáveis estudadas no trabalho,
concentração de ácido, proporção líquido:sólido e
tempo de reação, logo não influenciou na escolha do
ponto ótimo de hidrólise. Finalmente, as fibras do
pseudocaule da bananeira apresentam uma
composição lignocelulósica bastante atraente para a
produção de nanocelulose, sendo uma alternativa
para o reaproveitamento desse resíduo agroindustrial
evitando seu desperdício.

X3 é razão líquido:sólido.
Tab. 2 – Matriz de planejamento fatorial 23 com os valores das
variáveis respostas para a hidrólise ácida da fibra do
pseudocaule da bananeira.

Conc.
H2SO4

Razão
Líq:Sól.

T.
(min)

Part.
nano
(%)

Pot.
Zeta
(eV)

1

48,9

8

40

15,82

-33,36

2

75,1

8

40

39,76

-19,58

3

48,9

8

100

26,32

-31,35

4

75,1

8

100

53,14

-29,28

5

48,9

17

40

14,93

-29,32

6

75,1

17

40

31,1

-31,45

7

48,9

17

100

42,8

-23,66
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8

75,1

17

100

66,6

-28,90
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9

40

12,5

70

15,57

-30,63

10

84

12,5

70

42,06

-30,56

11

62

12,5

20

34,29

-39,13
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Resumo
O Ecobras® é um composto biodegradável obtido através da mistura do Ecoflex®, um poliéster
biodegradável e um polímero vegetal a base de amido de milho. O dióxido de titânio é um composto com
propriedades bactericidas e com potencial de aplicação em filmes para embalagem. O objetivo deste trabalho
foi desenvolvimento e caracterização de nanocompósitos de Ecobras®, incorporados com nanopartículas de
dióxido de titânio (TiO2). Os materiais nas concentrações 0%, 2% e 3%. Os compósitos de Ecobras®, com
incorporação de 2% de dióxido de titânio tiveram maior espessura que os com 3%. A diferença para
resistência à tração não foi significativa e, a porcentagem de alongamento na ruptura foi maior para os filmes
adicionadas com 2% de TiO2.
Palavras-chave : Ecobras®, TiO2, resistência á tração
Introdução

Materiais e métodos

Nanocompósitos poliméricos são uma classe
de materiais de grande interesse científico, e a
obtenção destes é uma prática industrial
emergente. As propriedades das nanopartículas de
dióxido de titânio são uma função da estrutura
cristalina, do tamanho e da morfologia da
partícula (CORONADO et al. 2008). O TiO2 é
utilizado em muitas aplicações que vão desde
anticorrosivos, tintas em células solares e
fotocatalisadores.
Materiais nanoestruturados de TiO2 surgiram
recentemente e existe um
crescente
desenvolvimento de nanocompósitos constituídos
de polímeros orgânicos e nanopartículas de
dióxido de titânio. Isto é possível devido às boas
propriedades observadas quando empregado em
matrizes poliméricas. Tais propriedades incluem
bom
desempenho
mecânico,
permeação,
biodegradabilidade, propriedades ópticas e efeito
bactericida (REIJNDERS, 2009).
O
objetivo
deste
trabalho
foi
o
desenvolvimento e caracterização nanocompósitos
de Ecobras® e nanopartículas de dióxido de
titânio.

A amostra de Ecobras® RD 769 foi fornecida
pela Corn Products Brasil S/A. O dióxido de
titânio com partículas de 250 nm foi obtido da
Sigma-Aldrich®.
Os
compósitos
foram
elaborados   de   acordo   com   o   processo   “casting”  
com a mistura de Ecobras®, dióxido de titânio,
polietilenoglicol e clorofórmio nas concentrações
0%, 2% e 3% com aquecimento a 55ºC em frasco
fechado sob agitação magnética por 1 hora,
obtendo-se uma mistura polimérica. Essa mistura
após aquecimento permaneceu sob agitação
magnética por 6 horas. Em seguida, a mistura foi
vertida em placa de petri, e submetida à secagem
em temperatura ambiente para posterior análise.
Os compósitos foram caracterizados quanto à
porcentagem de opacidade, espessura, resistência
à tração, porcentagem de alongamento na ruptura.
Opacidade
A porcentagem de opacidade dos compósitos
foi obtida utilizando-se um espectrofotômetro de
cor, marca Minolta, modelo CR 400 (Japão),
utilizando parâmetro D65 (luz do dia) (Sobral,
1999). A porcentagem de opacidade (Op) foi
calculada a partir da relação entre a luminosidade
(parâmetro L*) do filme sobreposto sobre o
padrão preto (PP) e a luminosidade (parâmetro
L*) do filme sobreposto sobre o padrão branco
(PB), de acordo com a Equação (1).
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Op (%) = LPP x 100
LPB

Tab.1. Valores médios de espessura (mm) e
alongamento na ruptura (%).
Equação (1)

Espessura
As medidas de espessura foram realizadas com
um micrômetro externo digital (Instrutemp, São
Paulo) e os resultados foram expressos em
milímetros (mm).
Propriedades mecânicas
A resistência à tração e a porcentagem de
alongamento na ruptura foram determinadas de
acordo com o método padrão ASTM D 882-02
(ASTM, 2002), com algumas modificações,
utilizando-se texturômetro TA.XT2 (Stable Micro
System, UK – Reino Unido). Os ensaios foram
conduzidos em temperatura ambiente (25ºC). Os
parâmetros de configuração da análise dos
compósitos foram os seguintes: velocidade préteste 0,8 mm/seg, velocidade de teste 0,8 mm/seg,
velocidade pós-teste 10,00 mm/seg, a probe
utilizada para a resistência à tração e a
porcentagem de alongamento na ruptura foi a
A/TG com distância inicial das garras de 50mm.
A resistência à tração foi calculada dividindo-se a
força máxima pela área seccional do filme
(largura do filme x espessura inicial). Já a
porcentagem de alongamento na ruptura foi
calculada dividindo o diferencial de extensão pela
separação inicial das garras.
Para cada tratamento utilizou-se 8 corpos de
prova. Para o teste de resistência à tração e
porcentagem de alongamento na ruptura os corpos
de prova foram cortados em formato retangular
(80mm de comprimento e 20mm de largura).
Resultados e discussão
O dióxido de titânio é um agente opacificante,
mas no presente trabalho a sua incorporação não
apresentou diferença significativa na opacidade
dos compósitos.O valor médio encontrado foi de
85,3 %

Tratamento

Espessura
(mm)
0,710a

Alongamento
na ruptura (%)
20,1a

Ecobras®
+PEG
Ecobras®
0,107b
26,3b
+PEG+2%
dióxido de
titânio
Ecobras®
0,062a
18,9a
+PEG+3%
dióxido de
titânio
Não houve diferença significativa entre os
compósitos de Ecobras®+PEG puro e os
compósitos com 3% de dióxido de titânio para os
parâmetros espessura e alongamento na ruptura.
Os filmes de Ecobras® com incorporação de 2%
de dióxido de titânio tiveram maior espessura que
os com compósitos com 0% e 3% de TiO2. O
controle da espessura em compósitos produzidos
por  “casting”  é  difícil  e  este  parâmetro  influência  
em suas propriedades mecânicas. Os materiais
mais espessos tendem a suportar mais a tensão
imposta durante os ensaios.
A resistência à tração dos filmes não foi
influenciada significativamente pela adição das
nanopartículas em estudo. O valor médio de
resistência à tração foi de 1,18N/m2. Este fato
pode ser justificado por uma dispersão inadequada
das nanopartículas de dióxido de titânio na
concentração na matriz de Ecobras®.
A dispersão adequada das nanopartículas
possibilita a construção de uma superfície
homogênea, sem falhas e possíveis pontos de
fratura, os quais podem reduzir a resistência do
material em estudo. XING et al. (2012)
desenvolveram filmes de polietileno incorporados
com dióxido de titânio e obtiveram filmes
homogêneos com boas propriedades de
alongamento na ruptura, resistência à tração e
permeabilidade ao vapor de água.Os resultados
encontrados por estes autores foram superiores ao
reportado neste trabalho.

Os resultados encontrados estão dispostos na
tab.1.

Conclusões
A incorporação de nanopartículas de dióxido
de titânio em compósitos de Ecobras® +PEG
causou alterações significativas na resistência à
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tração, na espessura, na opacidade
porcentagem de alongamento.

e

na
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Resumo
O presente trabalho envolve a investigação do efeito de reforço em filmes de pectina a partir da adição de
nanopartículas de Mg(OH)2 e do plastificante glicerol. Estes foram preparados por casting/evaporação e
caracterizados por ensaio mecânico de tração, determinando módulo de elasticidade (E, GPa), resistência à
tração (σT, MPa) e alongamento na ruptura (εR,%). Os filmes apresentaram-se menos rigidos e mais flexiveis
em relação aos sem a adição de plastificante. A incorporação de Mg(OH)2 resultou em um efeito de reforço
conforme o aumento da concentração. Assim, a adição do plastificante, em conjunto com o Mg(OH)2
resultaram em melhoras nas propriedades mecânicas destes filmes nanoestruturados.
Palavras-chave: Efeito de reforço, Filmes plastificados, Pectina e Nanopartículas de Mg(OH)2.
pectina apresentam pouca flexibilidade tornando-se
necessário a introdução de aditivos como
plastificantes que interage com as matrizes
poliméricas conferindo melhoras na maleabilidade
do bionanocompósito.
O plastificante empregado deve ser compatível
com o biopolímero, o qual se deseja melhorar as
propriedades, e as concentrações empregadas devem
ser estudadas para se obter efeitos positivos nas
propriedades mecânicas. Estes são empregados para
diminuir as forças intermoleculares entre as cadeias,
conferindo um aumento na mobilidade molecular
gerando maior flexibilidade enquanto diminui as
propriedades de barreira dos filmes (KIM, et al.
2002).
Neste trabalho foi realizado o estudo do efeito
de reforço para os filmes de pectina a partir da
adição de nanopartículas de (Mg(OH)2), e do
plastificante glicerol em variadas concentrações,

Introdução
A pectina é um biopolímero que apresenta
grande potencial para a produção de embalagens
biodegradáveis devido as suas propriedades
benéficas a saúde. Esta é composta principalmente
por cadeias helicoidais de poli(α-(1→4)-D-ácido
galacturônico). Todavia, filmes de pectina

apresentam desempenho mecânico inferior
quando comparados aos polímeros sintéticos
comerciais, o que ainda limita sua utilização
como material para embalagens. Uma estratégia
para contornar estas limitações e causar um
efeito de reforço é a incorporação de
nanopartículas de hidróxido de magnésio
(Mg(OH)2), um dos mais simples minerais na
família das argilas, na matriz de pectina afetando
assim o comportamento físico deste polímero.
Ainda assim, os filmes produzidos a partir de
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com a finalidade de resolver a questão da rigidez e
flexibilidade do nanocompósito.

Materiais e métodos
Materiais. Foi utilizada pectina cítrica com peso
molecular 170,000 g.mol-1 (CPKelco). Todos os
reagentes empregados foram de pureza analitica.
Preparação dos Filmes. Os materiais foram
preparados mediante adição de suspensões aquosas
de Mg(OH)2 nas concentrações de 0, 0.5, 1, 2.5 e
5%, em soluções de pectina 1% (m/m) e glicerol nas
concentrações mássicas de 0, 15 e 30%. Os filmes
foram obtidos por casting/evaporação.
Ensaios uniaxiais de tração. A partir dos testes de
tração foi determinado o módulo de elasticidade (E,
GPa), resistência à tração (σT, MPa) e alongamento
na ruptura (εB,%) dos filmes segundo a norma
ASTM D882-09. Os testes mecânicos foram
realizados em amostras com 10 cm x 1 cm usando
uma máquina universal de ensaios EMIC DL3000
(EMIC Equipamentos e Sistemas de Ensaio LTDA,
Brasil), equipado com uma célula de carga de 10-50
kgf. As amostras foram pré-condicionados a 24 ± 2
º C e 50 ± 3% de humidade relativa por pelo menos
48 horas antes do teste. A velocidade de 25
mm•min-1 foi utilizada nestas experiências.

Fig. 2: Módulo elástico (E) para os
bionanocompósitos pectina/Mg(OH)2 plastificados
com glicerol.

Fig. 3: Alongamento na ruptura (εR) para os
bionanocompósitos pectina/Mg(OH)2 plastificados
com glicerol.
Alterações nas propriedades mecânicas foram
observadas
devido
à
incorporação
das
nanoparticulas de HM. A σT e o E apresentaram
aumento conforme maiores concentrações das
nanopartículas foram adicionadas aos filmes,
enquanto o εR apresentou um decrescimo
significativo. Tais resultados sugerem uma efetiva
interação interfacial entre a matriz e as
nanopartículas melhorando sua rigidez.
Pode-se notar que a adição do glicerol diminui
relativamente a σT e esta diferença é mais
significativa se compararmos os valores de 0 e 30%.

Resultados e discussão
As figuras seguintes apresentam as propriedades
mecânicas como a resistência à tração (σT), o
módulo de elasticidade (E) e alongamento na
ruptura (εB) dos bionanocompósito com a adição de
plastificante glicerol nas concentrações de 0, 15 e
30%.

Resultados semelhantes foram encontrados para
filmes de amido de mandioca no estudo de
SHIMAZU, et al. (2007) onde também ocorreu
uma tendência de queda na resistência à medida
que o plastificante foi adicionado, isso mesmo
em teores menores ou igual a 15% (SHIMAZU,
et al. 2007).

Fig. 1: Resistência à tração (σT) para os
bionanocompósitos pectina/Mg(OH)2 plastificados
com glicerol..

O módulo de elasticidade é um parâmetro
mecânico
que
proporciona
uma
medida
da rigidez do material. O glicerol é um plastificante
que interage com as cadeias do polímero
aumentando a mobilidade molecular e a
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flexibilidade dos filmes e, portanto, modificando
também sua rigidez. Assim, os valores de módulo
de elasticidade para os filmes diminuíram em
função da concentração de 0% a de 30% de
plastificante, que está de acordo com o esperado
para este parâmetro.!
A partir da adição do glicerol foi possível
observar um aumento no alongamento na ruptura,
onde a adição de 30% de plastificante resultou em
uma maior flexibilidade nos filmes.
Também
foram
encontrados
resultados
semelhantes para ambas as propriedades mecânicas
estudadas nos trabalho de HERNANDEZIZQUIERDO et. al (2008), onde com aumento do
conteúdo de glicerol de 20% para 40%, a
porcentagem de alongamento dos
filmes de
proteína de soja aumentaram de 1,5% a 106%. Os
trabalhos de LEERAHAWONG et. al. (2012), CUQ
et. al. (1997) apresentaram a mesma tendência nos
resultados para a adição de plastificante em outras
matrizes como proteínas musculares de lula e
proteínas miofibrilares.
Assim, o aumento da concentração de
plastificante produz filmes menos rígidos e mais
extensíveis. Isso ocorre devido à redução na
interação polímero-polímero, e há uma diminuição
do número de moléculas de água em torno das
unidades monoméricas à medida que aumenta a
quantidade de plastificante. (LOURDIN, et al. 1996;
LOURDIN, et al. 1997). Portanto formam
interações do tipo ligações de hidrogênio com o
polímero fazendo com que alguns sítios
inicialmente ocupados pelas moléculas de água
fiquem ocupados agora pelo plastificante ocorre um
aumento da mobilidade da cadeia polimérica. Além
disso, o nanocompósito pode se tornar mais sensível
a humidade conforme aumenta a quantidade de
plastificante, devido à criação de ligações de
hidrogênio também entre o plastificante e água.
(LOURDIN, et al. 1996; LOURDIN, et al. 1997).
Assim, a adição de Mg(OH)2 resultou em um
material ligeiramente mais rígido, confirmando o
efeito de reforço das nanopartículas na matriz de
pectina e ao mesmo tempo mais flexiveis devido a
interação do polimero com o plastificante em
comparação aos filmes sem adição de glicerol.

Conclusões
Os filmes estudados, com a adição do
plastificante glicerol e das nanopartículas de
Mg(OH)2, apresentaram mudanças em suas
propriedades mecânicas. Os resultados sugeriram
que a interação entre a cadeia polimérica foi
reduzida com a adição do plastificante, o qual
interage com o polímero a partir de ligações de
hidrogênio, tornando sua estrutura mais flexível. Os
resultados também revelaram um efeito de reforço
das nanopartículas sobre os filmes de pectina. Estes
resultados mostram que a incorporação desta classe
de nanopartículas e do plastificante utilizado em
matrizes comestíveis possibilita maior adequação
deste biopolímero para a produção de embalagens
plásticas.
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Resumo
Este trabalho descreve a preparação de um nanocompósito à base de amido para liberação controlada de
herbicidas por meio de um método simples. Pelas análises de difração de raios X foi possível confirmar a
esfoliação da argila na matriz de amido, enquanto que as análises térmicas e espectroscopia de infravermelho
indicaram possíveis interações entre os componentes. Os resultados dos testes liberação do herbicida em
água mostraram que os nanocompósitos apresentam retenções mais elevadas do que as amostras de
referência produzida apenas com um material (amido ou MMT). Um comportamento liberação em duas
etapas também foi observado, onde o amido desempenhou um papel importante em períodos curtos de
liberação enquanto a MMT foi responsável pela liberação em tempos mais longos.
Palavras-chave: liberação controlada, ametrina, montmorilonita e amido.
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perdidas no ambiente. Portanto, os pesticidas se
tornaram um dos poluentes orgânicos mais
encontrados nas águas e no solo, gerando
preocupações em relação aos seus efeitos sobre o
meio ambiente e a vida humana . Neste cenário, a
liberação controlada de defensivos agrícolas
através de seu encapsulamento em amido tem
recebido grande atenção. Neste caso, a liberação é
regulada essencialmente por processos de difusão:
quando os grânulos de amido são aplicados ao
solo, absorvem água e incham, e o composto
encapsulado difunde para fora da matriz de
amido. Além disso, a sua biodegradabilidade
interfere na versão final, uma vez que durante este
processo, a estrutura da cápsula irá modificar e,
em consequência, o composto será rapidamente
liberado. No entanto, na presente estratégia, o
processo de liberação fica mais difícil de controlar
uma vez que, a difusão do composto ativo é
apenas governada pelas propriedades da matriz e
de suas interações com o composto ativo. Uma
maneira atraente de ajustar os parâmetros para

Introdução
O crescimento da população mundial implica
na busca cada vez mais de uma agricultura
altamente produtiva. Estima-se que a população
mundial até o ano de 2050 ultrapasse os nove
milhões de habitantes, desta forma a demanda de
alimentos será 70% maior, desta forma, será
necessário um investimento anual US$ 44 bilhões
na agricultura. Os altos valores já alcançados na
produção agrícola estão ligados ao uso de
agrotóxicos, juntamente com fatores como
condições climáticas favoráveis e aplicação de
fertilizantes. Nesse sentido a utilização de
defensivos agrícolas é uma prática indispensável
na proteção dos cultivos contra as pragas, doenças
e plantas daninhas, uma vez que competem com
as culturas em relação à água, luz, nutrientes e
espaço, podendo servir como hospedeiras de
pragas e doenças, reduzindo a produção agrícola
em todo o mundo. É sabido que 60 a 70% dos
pesticidas usados em campos agrícolas não
alcançam a superfície alvo e estas frações são
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uma matriz mais adequada para uma ampla gama
de compostos de interesse seria a modificação do
processo
de
difusão,
preparando
um
nanocompósito com argila onde esta seria
esfoliada e utilizada para impor as barreiras de
difusão para o movimento molecular retardando
assim o tempo de liberação desse composto no
solo. Portanto, o objetivo principal deste artigo é
descrever um método simples de preparação de
um nanocompósito baseado em argila esfoliada
em uma matriz de amido e incorporando uma
quantidade significativa de ametrina, para o
controle de liberação do herbicida.

decréscimo na intensidade do pico referente à d001
para todos os nanocompósitos, o que significa que
uma parte significativa da montmorillonita sofreu
esfoliação depois misturado com o amido. No
entanto, é importante notar que a esfoliação pode
ser atribuída à presença de amido, uma vez que ao
testar apenas a interação entre a argila e o
herbicida uma redução ou deslocamento não foi
observado nos picos de difração, ou seja, o
herbicida não influencia na esfoliação da argila.
Fig 1b mostra que ametrina se mantém cristalina
mesmo nos nanocompósitos, identificados pelos
picos
em
10,30
e
15,30o.

Materiais e métodos
As matérias primas utilizadas como base para
as formulações dos nanocompósitos foram:
Ametrina (Metrimex 500 SC, NUFARM),
Montmorilonita
(MMT)
sem
purificação
(bentonita, Drescon S / A, os produtos de
perfuração), e amido de milho (Amidex 3001 70% de amilose e 30% de amilopectina),
gentilmente fornecido pela Corn Products Brasil.
O material de argila (tamanho médio de partícula
de 230 nm). Os nanocompósitos foram obtidos
pela gelatinização do amido (5% em peso), por
meio de dispersão em água destilada em um
becker e agitação mecânica, durante 15 minutos.
O processo de gelatinização foram feitos
mantendo o amido disperso em cerca de 90° C
durante 30 minutos, sob agitação, até que uma
pasta de amido viscoso fosse formado. Em
seguida, a temperatura foi reduzida a 70° C e o
MMT foi misturado cuidadosamente com o gel de
amido gelatinizado. Surfactantes e dispersantes
não foram necessários para a esfoliação completa,
uma vez que a argila MMT é hidrofílica e se
interage bem com a matriz. O gel da mistura foi
mantida a temperatura de 30° C em uma estufa
com circulação de ar durante pelo menos 72 h
para se obter um gel sólido. Finalmente, as
partículas de nanocompósitos foram obtidas pela
moagem em um moinho de bolas, durante 24 h
(SERVITECH, CT 242). Todos os demais
compósitos foram preparados utilizando o mesmo
procedimento, porém em diferentes proporções
(ww-1 base) de gel de amido e MMT, isto é, 1:1
(50% de MMT), 1:2 (66% de MMT), e 1: 4 (80%
MMT). Os compósitos foram nominados como St
/MMT/1:1, St /MMT/1:2, e St /MMT/1:4.

Fig. 1: (a) Expansão da região de baixo ângulo
para identificação de d001 (b) difração de raios X
dos padrões da MMT, ametrina, St e dos
nanocompósitos St/MMT 1:1, St/MMT 1:2,
St/MMT 1:4, St/MMT/Amet 1:1, St/MMT/Amet
1:2 e St/MMT/Amet 1:4.
MEV: As micrografias foram feitas a fim de
analisar os aspectos morfológicos do gel de amido
puro, MMT, ametrina e nanocompósitos (Fig. 2).

Fig. 2: Micrografias dos materiais (a) Ametrina,
(b) St, (c) MMT, (d) St/MMT 1:1, (e) St/MMT
1:2, (f) St/MMT 1:4, (g) St/MMT/Amet 1:1, (h)
St/MMT/Amet 1:2 e (i) St/MMT/Amet 1:4.

Resultados e discussão
DRX: Esta análise (Fig. 1) foi útil para avaliar a
esfoliação e intercalação de ametrina na matriz de
amido interagida com a argila montmorilonita. De
acordo com a Figura 1a, observou-se um
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De acordo com a fig. 2a, a ametrina apresenta
uma morfologia cristalina formada por
corpúsculos de forma não definidas, também é
possível ver que o gel de amido, fig. 2b, exibiu
uma superfície relativamente homogênea, que
mostra uma estrutura quase amorfa, de acordo
com os padrões de XRD. Fig. 2d, e, f mostram os
nanocompósitos de MMT e gel de amido nas
proporções de 1:1, 1:2 e 1:4, respectivamente.
Besün et al. (1997) estudaram a estrutura de
géis de amido e MMT, observando a existência
de uma alta afinidade entre o amido e a superfície
de MMT. Esta afinidade é devido à dessorção da
água de hidratação do MMT e a amilose. A
formação da rede de amilose favorece a
delaminação das partículas mais finas de MMT
em lamelas. Quando a argila e herbicida são
incorporados no gel de amido (Fig. 2 g-i), alguns
poros são observados com a presença de alguns
cristais. Estes são, provavelmente, cristais
ametrina encapsulados por amido e a matriz de
MMT, como mostrado na fig. 2a. Conforme
observado por Gerstln et al. (1998), estes poros
não formam uma rede contínua, e não é evidente
que elas estão relacionadas com a argila. Nas
figuras a respeito amostras sem ametrina, estes
poros não são observados, o que é indicativo de
que o herbicida pode ser encapsulado dentro da
estrutura, ocupando os espaços vazios.
Taxa de liberação dos componentes ativos em
água:
Testes de liberação de ametrina para o meio
aquoso foram realizados utilizando a ametrina
pura como controle e os nanocompósitos
produzidos cujos resultados são apresentados na
Fig. 3.
100

% Liberada

Conclusões
Os resultados mostram que é possível a
utilização de amido (matriz) e montmorilonita
(carga) de uma forma sinérgica, a obtenção de um
sistema simples e rápido, com uma carga
adequada do herbicida (50% em peso de massa),
onde ambos os componentes em o nanocompósito
desempenhar um papel na libertação controlada.

(a)

St/MMT/Amet 1:1
St/MMT/Amet 1:2
St/MMT/Amet 1:4
Pure Ametryne
MMT-Amet

80

de forma a obter informação sobre os possíveis
mecanismos que regulam o processo de
libertação, de acordo com Grillo et al. (2012). A
Fig. 3a mostra a primeira fase de liberação para
todas as amostras produzidas, em comparação
com a solubilização de ametrina em água, 90%
concluída após 3 horas. Como pode ser
observado, os nanocompósitos (St/MMT/Amet)
apresentaram uma retenção maior na mesma
condição que o composto puro, indicando que o
amido auxilia no processo de liberação uma vez
que é necessário inchar o seu grânulo para que o
composto ativo presente comece a ser liberados de
suas unidades. Este comportamento é consistente
com a quantidade de amido em cada
nanocompósito, ou seja, quanto maior o teor de
amido, maior é a retenção na primeira fase. No
entanto, é de salientar que os nanocompósitos
mostraram um processo em duas etapas, isto é,
após 22 horas, um segundo mecanismo de
liberação foi mostrado. Ela pode estar relacionada
com a hidratação das cadeias de amido, uma vez
que este biopolímero é altamente hidrofílico, que
conduz à sua dissolução. Então, neste caso, o
herbicida retido por encapsulamento estaria livre
para solubilizar em meio aquoso, e a retenção
final observada estaria relacionada somente ao
efeito MMT.
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Fig. 3: Teste de liberação de ametrina em meio
aquoso para ametrina pura e cada um dos
compósitos, primeira fase (a), e numa segunda
fase (b). As curvas de liberação foram analisados
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Resumo
Compósitos poliméricos de polipirrol/cardanol (PPy/CD) foram eletrossintetizados, por oxidação de
monômeros em presença de substâncias fenólicas, utilizando-se técnicas eletroquímicas (voltametria cíclica
e cronoamperometria) em presença de acetonitrila com perclorato de lítio. A caracterização dos filmes, para
armazenamento de cargas e morfologia, foi feita com o uso técnicas de voltametria cíclica e microscopia
eletrônica de varredura, respectivamente.
Palavras-chave: Polipirrol/cardanol, compósito, eletrooxidação, líquido da casca da castanha de caju.
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condutividade. Uma vez obtido, o polipirrol
sintetizado pela eletrooxidação de monômeros
tem a sua eletroneutralidade assegurada, com a
liberação de ânions incorporados na matriz
oxidada, e quando a liberação de ânions não está
completa, cátions penetram na matriz polimérica
para compensar cargas negativas (OTERO et al.,
1998).
O cajueiro (Anacardium occidentale L.),
espécie botânica nativa do Brasil, ocupa destaque
no agronegócio. Cujo produto é a castanha,
compreendendo a amêndoa, envolta por uma
película, onde se encontra o líquido da casca da
castanha de caju (LCC). O cardanol, componente
promissor do LCC, possui uma hidroxila no anel
aromático com uma longa cadeia alifática
podendo ser saturada ou insaturada, permitindo
inúmeras funcionalizações (VASAPOLLO et al,
2011). O cardanol apresenta-se como matéria-

Introdução
Os polímeros condutores intrínsecos têm
sido amplamente estudados por possuírem
propriedades de interesse como condução elétrica,
elasticidade, plasticidade e resistência às
deformações, o que os tornam preferidos em
muitas aplicações (revestimentos anti-estáticos,
microeletrônica, dispositivos eletrocrômicos e
eletroluminescentes, proteção contra corrosão,
sensores, baterias, eletrocatálise etc) (INZELT,
2008).
Um compósito é composto por dois ou mais
materiais, que consistem em atingir uma
combinação de propriedades que não é exibida
nos materiais isolados, e incorporam as melhores
características de cada material presente. O
interesse do polipirrol para produção de
compósitos está em sua facilidade de síntese,
flexibilidade, estabilidade ambiental e alta
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voltametricamente (Fig. 1-a) e a potencial
constante (Fig. 1-b). No processo de formação do
filme o cardanol foi incorporado à cadeia
polimérica de polipirrol. Durante a formação do
filme há um rearranjo do mesmo com o passar do
tempo.
Para o crescimento voltamétrico (Fig. 1-a) a
oxidação do monômero iniciou-se em -0,2 V, com
aumento na densidade de corrente a potenciais
mais anódicos. Enquanto para a formação do
compósito por amperometria (Fig. 1-b) observa-se
inicialmente um aumento abrupto da corrente,
seguido de uma estabilização, devido à nucleação
e crescimento do filme polimérico.

Materiais e métodos
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As medidas eletroquímicas foram realizadas
com
poteciostato/galvanostato
Autolab
PGSTAT12, conectado a computador para envio e
aquisição de dados, e software GPES (Eco
Chemie, The Netherlands). As imagens de
microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram
obtidas com Quanta 200 FEG System (FEI
Company, USA).
Os estudos eletroquímicos foram realizados em
soluções de acetonitrila grau HPLC (Merck), em
célula eletroquímica de compartimento único
Methroms. O pirrol (Aldrich chemicals) foi
previamente purificado por destilação (59C, 50
mmHg) sob atmosfera de nitrogênio, estocado a
baixa temperatura e protegido da luz. O LiClO4
(Janssen, 99%) foi aquecido a 80C por duas
horas antes da utilização. O cardanol foi obtido a
partir de uma mistura de cardanóis dissolvida em
clorofórmio na presença de Pd–C (10%) e
mantida sob agitação, a uma pressão de 60 psi de
H2 num hidrogenador, por 2 horas.
Os experimentos eletroquímicos seguiram-se
com o uso de eletrodo de trabalho confeccionado a
partir de disco ouro (área geométrica de 8 mm2),
eletrodo auxiliar de fio ouro (em espiral, área de
30 mm2), e o eletrodo de referência usado foi de
Ag/AgCl. Os eletrodos de trabalho eram polidos
com pó de alumina de 0,3 m, levados ao
ultrassom e lavados com água deionizada antes de
cada experimento.
Os filmes de polipirrol (PPy) e os compósitos
condutores de PPy/CD foram gerados por técnicas
eletroquímicas, de voltametria cíclica e
cronoamperiometria, em presença de acetonitrila
com perclorato de lítio. Os filmes foram crescidos
voltametricamente, com 10 ciclos (-0,5 a 1,0 V vs.
Ag/AgCl) com velocidade de 50 mV s-1, e por
cronoamperiometria, em potencial constante em
0,8 V (vs. Ag/AgCl) por 600 segundos.
O sistema, antes de cada medida, era
desaerado com purga de gás nitrogênio e mantido
sob atmosfera inerte durante 15 minutos.

80

i / 

prima renovável, resíduo tóxico da agroindústria e
intermediário químico ecológico.
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Fig. 1. Voltamograma cíclico (v = 50 mV s-1) (a) e
Cronoamperograma (b) para crescimentos de
PPy/CD em Au, na presença de [Py] = 0,5 M,
[CD] = 0,01 M e [LiClO4] = 0,1 M, em
acetonitrila.
Um estudo qualitativo para a morfologia dos
filmes, crescidos de forma potenciodinâmica e
potencioestática, foi levado a cabo para
comprovação de modificações estruturais para o
compósito PPy/CD quando comparados ao filme
de polipirrol (PPy).
Nota-se que o filme de PPy (Fig. 2-a)
apresenta rede polimérica tridimensional tipo
fibrilar. Enquanto o compósito de PPy/CD (Fig. 2b) apresenta cadeias mais ordenadas e mais
longas. Acredita-se que o cardanol, incorporado à
cadeia, esteja fomentando o maior ordenamento
ao polímero.
Para o filme de PPy crescido a potencial
constante (Fig. 3-a) observa-se que a rede
polimérica tridimensional apresenta junções de
grãos, onde as fronteiras de grão estão definidas.
No entanto, para o compósito de PPy/CD (Fig. 3b) pode-se visualiza-se uma mudança na sua
morfologia.

Resultados e discussão
O processo de formação dos filmes foi
estudado com a influência das concentrações de
monômero e cardanol crescidos para diferentes
técnicas. Observa-se na Fig. 1 o crescimento de
compósitos
de
PPy/CD,
obtidos
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LiClO4
=
0,1 M. Após 600 segundos a Eaplic. = 0,8 V.
Os compósitos PPy/CD crescidos por
voltametria e cronoaperiometria apresentaram
propriedades redox bem definidas, na Fig. 4
observa-se o processo de transiente de entrada e
saída de cátions para os filmes formados. O
compósito de PPy/CD crescido por meio de
cronoamperiometria mostrou-se mais eficiente no
armazenamento de cargas.

(a)
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0,8
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Fig. 2. Micrografias obidas por MEV (4000x)
para PPy (a) e PPy/CD (b). Ambos os filmes
foram crescidos na superfície de Au em
acetonitrila com Py = 0,5 M e CD = 0,01 M
LiClO4 = 0,1 M. Após 10 ciclos voltamétricos, v
= 50 mV s-1.

Fig. 4. Voltamogramas cíclicos do (a) PPy/CD,
crescido por cronoamperiometria e (b) PPy/CD
crescido por voltametria, ambos em meio de
acetonitrila com [LiClO4] = 0,1 M. v = 50 mV s-1.

Conclusões
Os compósitos formado de PPy/CD, obtidos a
partir de diferentes técnicas eletroquímicas,
mostram-se promissores por apresentarem
estruturas desejáveis e propriedades tais como
armazenamento de cargas, condutividade e
estabilidade.
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Fig. 3. Micrografias obidas por MEV (4000x)
para PPy (a) e de PPy/CD (b) com Py = 0,5 M e
CD = 0,01 M (b), ambos os filmes foram
crescidos na superfície de Au em acetonitrila com
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Resumo
Os nanowhiskers de celulose (NWC) extraídos do algodão natural foram utilizados como nanoreforço natural
na preparação de nanobiocompósitos tendo como matriz o poli(ácido lático) (PLA). A extração dos NWC foi
realizada por hidrólise ácida, seguida de neutralização por diálise. Os NWC foram liofilizados e misturados
com o PLA em um misturador interno, adicionando ou não 1 pcr de peróxido de dicumila no tempo inicial
(to = 0), no tempo intermediário (t = 3) e no minuto final da mistura (t = 9 min). Posteriormente, foram
obtidos filmes por prensagem a quente e confeccionados corpos de prova para ensaios de resistência à tração.
Palavras-chave: nanowhiskers de celulose, nanobiocompósitos, peróxido dicumila e poli(ácido lático).
mecânicas e térmicas se faz necessário melhorar a
interação entre NWC/matriz polimérica, de forma e
Introdução
o que uma boa compatibilidade resulte num
aumento nas propriedades mecânicas dos
nanocompósitos (RUSLI, 2011). Para isso,
incorporou ao processo o peróxido dicumila (PDC)
e o ácido lático no intuito de melhorar a adesão
interfacial de seus componentes. O PDC tende a
decompor-se formando radicais livres que por sua
vez poderá reagir com o grupo hidroxila do PLA e
dos NWC e o ácido lático (AL) com abertura do
anel do dímero cíclico liberando o grupo hidroxila,
no intuito de reagir com a superfície dos NWC
(KALIA et al., 2011).
Seguindo os estudos de Ahmad, 2012, onde usou
na preparação dos nanocompósitos em uma mistura
em pó do PLA/NWC e em outra de PLA/NWC com
Anidrido Maleico (AM). Essas misturas foram
empregadas com o intuito de melhorar a dispersão e
a interação dos NWC com a matriz de PLA. No
processo de secagem dos NWC utilizou a
liofilização, e na etapa de processamento o
misturador interno seguido de prensagem a quente.
No
presente
trabalho,
foi
produzido
nanocompósitos
de
PLA/NWC
e
de
PLA/NWC/DCP com 1 phr do PDC e o AL onde
estudou o efeito da adesão interfacial, entre a matriz

Os polímeros derivados de recursos renováveis
podem ser definidos como aqueles que sofrem cisão
da cadeia microbiana levando a fotodegradação,
hidrólise e oxidação, sendo assim considerados
como alternativas viáveis e promissoras para
substituir os polímeros convencionais, pois
eliminam os resíduos provinientes do petróleo e
atendem as preocupações ambientais (RAQUEZ et
al, 2012). Portanto, ao longo das últimas décadas,
nanobiocompósitos, que é a combinação de um
reforço natural (por exemplo, nanowhiskers de
celulose, nanoclays) com matrizes poliméricas de
recursos renováveis (por exemplo, PLA, PHB), têm
sido utilizados como alternativa na substituição de
compósitos sintéticos reforçados com fibras de
vidro (AHMAD, 2012).
Os NWC devido ao seu caráter hidrofílico
tendem a sofrer agregação irreversível da fibrila
durante a secagem por meio de um processo de
ornificação, durante o qual são criadas ligações de
hidrogênio adicionais entre as microfibrilas
adjacentes
(TINGAUT,
2010).
Para
os
nanocompósitos alcançarem melhores propriedades
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de PLA e os NWC. Os resultados foram analisados
através do aspecto morfologico e das propriedades
mecânicas dos nanocompósitos.

dos NWC no início da mistura ou no PLA fundido,
conforme descrito na Tab 1.
Tab 1 – Condições de mistura das formulações de PLA puro e
PLA com NWC e DCP.

Materiais e métodos
Materiais
Nesse trabalho foi utilizado poli(L-ácido lático)
tipo 4042D fornecido pela NatureWorks LLC e
também, peróxido dicumila (DCP) comercial,
RETILOX DPP 99, como agente funcionalizador da
interface PLA e NWC. Como fonte de celulose foi
utilizado algodão comercial. Os reagentes utilizados
foram todos grau analítico e foram utilizados
conforme recebidos.
Extração dos NWC
As fibras de algodão foram trituradas em um
moinho de facas, em seguida, passaram por um
processo de extração contínua envolvendo um
solvente apolar (ciclohexano) e logo depois, um
solvente polar (metanol), retirando com isso, as
impurezas existentes nas fibras. As fibras depois de
secas foram então tratadas, via solução de ácido
sulfúrico (64% v/v), seguindo o procedimento a
seguir.
O procedimento para a obtenção dos whiskers
teve por base o descrito por Dong et al. [1998],
Mathew e Dufresne [2002] e Bondancia et al.
[2010] em um béquer de vidro, adicionou-se 80 ml
de solução de ácido sulfúrico (64% v/v) e aqueceuse até 60oC em um banho de óleo de silicone
(VETEC). Posteriormente, adicionaram-se 2,4 g de
algodão e manteve-se o sistema sob agitação a 60oC
por 20 min. Após esse período, a suspensão foi
diluída em 160 ml de água destilada gelada. A
suspensão obtida foi centrifugada para eliminação
do sobrenadante altamente ácido e o material
resultante foi neutralizado (pH entre 6 e 7) com um
fluxo contínuo de água por diálise, acondicionou-se
a suspensão aquosa em um recipiente de vidro com
tampa, onde se adicionou algumas gotas de
clorofórmio, para evitar o aparecimento de fungos,
em seguida, a suspensão de NWC foi levada para
um sistema fechado de refrigeração. Por fim, para a
secagem total dos NWC, utilizou-se o processo de
secagem por liofilização durante um período de 24
horas.
Preparação dos nanobiocompósitos de PLA
O PLA puro e as formulações de PLA com
NWC e PDC foram misturadas por 10 minutos à
180ºC e 60 rpm, utilizando um misturador interno
da Haake. Em cada formulação Munoz, (2012)
variou o tempo de mistura do peróxido na
formulação. Outra variável avaliada foi a inserção

AMOST
RA
1
AMOST
RA
2
AMOST
RA
3
AMOST
RA
4

Formulações

Temp
o do
NWC
(min)

PLA PURO

-

Tem
po
do
NW
C
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)
-

PLA + NWC
+ DCP-to1phr

0

0

0

2

1

0

0
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2
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3

3
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1

3
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PLA
+
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PLA, NWC t3, DCP-t91phr

Temp
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DCP
(min)

N
W
C
(%)

PDC
(phr)

-

-

-

Preparação dos filmes
Foi utilizada uma prensa hidráulica com
capacidade para 24kgf. As formulações foram
moídas criogenicamente, secas em estufa à vácuo à
60oC por 12 horas e prensadas por 2,5 minutos à
170°C, utilizando uma pressão de aproximadamente
5 Kgf.
Resistência à tração
O ensaio de resistência à tração foi realizado
conforme diretrizes gerais da norma ASTM D 882,
os corpos-de-prova no formato tiras foram
preparados a partir dos filmes obtidos por
prensagem a quente. A taxa de deformação utilizada
foi de 1%/min. Os dados de resistência à tração
baseiam-se na média aritmética e desvio padrão de
05 corpos-de-prova.

Resultados e discussão
De acordo com o gráfico da Fig. 1, na tensão
máxima, a amostra 1 em que o PLA, NWC e o DCP
foram adicionados no tempo inicial (t0) apresentou
uma maior resistência à tração, em comparação com
as demais, já as amostras onde os NWC e o PDC
fora adicionado em tempos diferentes apresentaram
resistência à tração muito próximas. Fazendo um
comparativo das amostras 1,2,3 e 4 com a amostra
de PLA puro, notou-se um acréscimo significativo
da resistência à tração na amostra 1, isso só vêm
justificar o ganho de propriedades mecânicas com
introdução dos nanowhiskers de celulose
combinado com o PDC na matriz polimérica de
PLA. Porém, nas amostras 2,3 e 4, provavelmente
devido à degradação do polímero em função da sua
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exposição à atmosfera ambiente em altas
temperaturas acarretando na diminuição nas
propriedades mecânicas quando relacionado com a
amostra 1.

Effect of microcrystallite preparation Cellulose,
conditions on the formation of colloid crystals of
cellulose, 1998, 5, 1, 19-32.
DUFRESNE, A., Processing of Polymer
Nanocomposites Reinforced with Polysaccharide
Nanocrystals, 2010, 15, 4111-4128.
KALIA, S., DUFRESNE, A., CHERIAN, B.M.,
KAITH, B.S., AVÉROUS, L., NJUGUNA, J.,
NASSIOPOULOS, E., Cellulose based Bio and
Nanocomposites: A Review, Journal of polymer
science, 2011.
MATHEW, A. P. & DUFRESNE, A.,
morphological investigation of nanocomposites
from Biomacromolecules, sorbitol plasticized starch
and tunicin whiskers, 2002, 3, 3, 609-617.

Fig 1 – Resultados de resistência à tração do PLA puro e
dos nanobiocompósitos de PLA/NWC misturados em
diferentes condições.

MUNOZ, P.A.R., BETTINI, S.H.P., Assessment of
the utilization of different peroxide dispersion
media on the Controlled degradation of
polypropylene. Journal of Applied Polymer
Science, 2012, 1-8.

Conclusões
Com a incorporação do NWC juntamente com o
PDC houve uma melhora na interação entre o PLA
e os NWC, conforme mostrado na análise de
resistência à tração indicando um maior ganho de
propriedade mecânica, na amostra 1 onde foram
incorporados na matriz de PLA, o PDC e os NWC
no tempo (to).
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M.A.S.; ALLOIN, F.; DUFRESNE, A. Surfacemodiﬁcation of cellulose nanowhiskers and their
use as nanoreinforcers into polylactide: A
sustainably-integrated approach. Composites
Science and Technology, 2012, 72, 544-549.
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Resumo
A borracha natural está presente em mais de 7500 espécies de plantas, sendo a seringueira Hevea
brasiliensis a mais explorada comercialmente. As propriedades da borracha natural dos novos clones (PM
10, PC 119 e PB 291) e do clone RRIM 600 (testemunha) foram avaliadas através: índice de retenção de
plasticidade (PRI), porcentagem de cinzas, porcentagem de extrato acetônico e porcentagem de nitrogênio.
Os resultados mostraram variações de todas as propriedades entre os clones no decorrer do monitoramento,
sendo o PRI a propriedade menos afetada, exceto para o clone PC 119 no mês de outubro.
Palavras-chave: Borracha natural, propriedades tecnológicas, novos clones.
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CD-ROM.
adaptados a diferentes regiões do país, e que
apresentem alta produtividade e qualidade do
látex, alto desempenho agronômico e resistência a
doenças
(GONÇALVES
et
al.,
1992;
PRIYADARSHAN et al., 2005).
Neste trabalho, foram avaliadas as propriedades
tecnológicas: índice de retenção de plasticidade
(PRI), porcentagem de cinzas (% cinzas)
porcentagem de extrato acetônico (% EA) e
porcentagem de nitrogênio (% N) dos novos
clones PM 10, PC 119 e PB 291 e do clone RRIM
600 (testemunha) por um período de 7 meses.

Introdução
A borracha natural (BN) é uma matéria-prima
agrícola de grande importância, pois está presente
na fabricação de produtos para diversas áreas da
indústria. Este material está presente em mais de
7500 espécies de plantas, sendo a seringueira
Hevea brasiliensis [Hevea brasiliensis (Willd.
Adr. Ex Juss.)Muell.-Arg.] a mais explorada
comercialmente. Essa espécie de seringueira é
tradicionalmente cultivada em regiões equatoriais,
com destaque para países como Tailândia,
Indonésia e Malásia. No entanto, o aumento da
demanda de borracha natural implicou no início
do cultivo fora da zona convencional. Visando o
aumento da qualidade da borracha e da produção
nacional, a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) em parceria com o
Instituto Agronômico (IAC) vêm desenvolvendo
projetos para o melhoramento genético, obtenção
e avaliação de novos cultivares de seringueira

Materiais e métodos
As sangrias foram realizadas em árvores dos
novos clones (PM 10, PC 119 e PB 291) e do
clone RRIM 600 (testemunha) no Pólo Regional
de
Desenvolvimento
Tecnológico
dos
Agronegócios do Noroeste Paulista em
Votuporanga/SP. Os resultados foram obtidos das
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sangrias realizadas nos meses de junho a
dezembro de 2012.
Os coágulos obtidos por coagulação natural
foram triturados em uma calandra de cilindros
raiados, e em seguida levados a estufa para
secagem a 60°C por 24 hs. Após este período os
coágulos processados foram passados em uma
calandra de cilindros lisos para a formação das
mantas e retornaram a estufa a 60°C até completar
a secagem, Fig. 1.

3, observamos aumento nos meses de junho a
agosto e decréscimo de agosto a outubro, quando
ficaram abaixo do máximo estabelecido pela
norma.
85
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Fig. 1 - Coágulos antes do processamento e manta
formada.

Fig. 2 – Índice de Retenção de Plasticidade (PRI)
para a borracha natural dos novos clones e do
clone RRIM 600.

Os resultados das propriedades tecnológicas da
borracha natural dos novos clones foram
analisados de acordo com a norma NBR ISO 2000
e classificados como TSR – coágulos de campo
classe 10. Os ensaios de PRI, % cinzas, e % EA
foram realizados de acordo com as normas NBR
ISSO 2930, NBR ISSO 247 e NBR 11597,
respectivamente. A % N foi determinada através
da técnica de análise química elementar,
utilizando o Analisador Elementar Perkin Elmer,
modelo 2400. Acompanhado do software EA
2400 Data Manager.
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Resultados e discussão

.
Fig. 3 – Porcentagem de extrato acetônico para a
borracha natural dos novos clones e do clone
RRIM 600.

Os valores de PRI fornecem uma estimativa da
resistência à degradação termoxidativa da BN
(MORENO et al., 2008). Este parâmetro é
considerado um dos mais importantes para
indústria. Para uma borracha ser considerada de
boa qualidade, de acordo com a norma brasileira,
deve apresentar PRI acima de 50%. Observa-se
que os resultados médios obtidos, Fig.2, estão
com os valores acima do estipulado pela norma,
exceto o clone PC 119 no mês de outubro.
A Fig. 3 apresenta o monitoramento da % EA.
O extrato acetônico consiste das substâncias nãoborracha, das quais os lipídios são os principais
componentes, aumentando para a sangria feita
com estimulação e diminuindo com a idade da
árvore (MORENO et al., 2008). Segundo a norma
a porcentagem máxima para este parâmetro deve
ser 3,5 %. Com base nos resultados médios, Fig.

A % N, Fig. 4, fornece uma estimativa da
quantidade de proteínas presente na borracha
(MORENO et al., 2008). A norma estabelece 0,6
% como o valor máximo para o teor de nitrogênio
de uma borracha de boa qualidade. Observa-se
que nos meses de junho, outubro, novembro e
dezembro,
todos
os
clones
estudados
apresentaram valores de % N dentro dos valores
estabelecidos pela norma.
A % cinzas corresponde às substâncias
inorgânicas não-decompostas na temperatura de
600 °C, na qual as substâncias de natureza
orgânica são eliminadas. O excesso de cinzas,
além de reduzir as propriedades dinâmicas do
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vulcanizado, tem grande possibilidade de
provocar efeito depressivo nas propriedades de
envelhecimento (MORENO et al., 2008). De
acordo com os resultados obtidos, todos os clones
apresentaram comportamento similar começando
com aumento em junho e um decréscimo a partir
do mês de agosto. Nos meses junho, novembro, e
dezembro, todos os clones apresentaram % cinzas
dentro do valor da norma (máximo de 0,75%).
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As propriedades tecnológicas avaliadas foram
influenciadas tanto pelo tipo de clone quanto pelo
período de avaliação. Os valores de PRI (%) de
todos os clones estão dentro da especificação da
norma brasileira, exceto PC 119 no mês de
outubro. Para as % de cinzas e a % EA, todos os
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Resumo
Nano-heteroestruturas de TiO2/WO3 foram obtidas através do método do precursor polimérico. Os materiais
foram caracterizados por difratometria de raios X (DRX), microscopia eletrônica (MEV e HRTEM) e
fotoluminescência (PL). Diferentes razões mássicas entre os óxidos foram obtidos para verificação da
heteroestrutura com melhor desempenho fotocatalítico. Aglomerados de WO3 com formas definidas
recobertos por nanopartículas de TiO2 foram observados por MEV. Imagens de HRTEM comprovam a
formação da heteroestrutura através da interface observada entre os óxidos de TiO2 e WO3, caracterizados
pela presença dos respectivos planos cristalinos.
Palavras-chave: método precursor polimérico, heteroestruturas, interface, TiO2, WO3.
Publicações relacionadas
Trabalho enviado ao XVII International Sol-Gel Conference, de 25-30 de agosto de 2013, Madri – Espanha.
o método do precursor polimérico permite a
obtenção de nanoestruturas com maior controle do
tamanho de partícula, da fase cristalina, sem a
presença de contaminantes, através da calcinação.
Dessa forma, este trabalho tem como objetivo a
síntese de heteroestruturas WO3/TiO2 através do
método do precursor polimérico (MALAGUTTI et
al., 2009). A formação das heteroestruturas e a
atividade fotocatalítica foram investigadas em
diferentes razões molares dos óxidos. Estes
resultados
poderão
fornecer
um
melhor
entendimento do acoplamento entre as fases e no
aumento na fotoatividade em relação aos óxidos
isolados.

Introdução
Atualmente, a utilização de semicondutores em
processos de remediação ambiental tem sido
extensivamente estudada. O TiO2 é um material
promissor por possuir elevada estabilidade e
eficiência na absorção da energia luminosa, dessa
forma, ele tem sido bastante utilizado em processos
de purificação de água e ar, controlador de odores, e
principalmente em processos fotocatalíticos.
Segundo Khataee e Kasiri (2010) a utilização de
semicondutores mistos, denominado heteroestrutura,
tem apresentado resultados promissores no aumento
da absorção da radiação luminosa e principalmente
da possibilidade de aumento do tempo de vida das
cargas fotogeradas. Métodos de síntese para a
obtenção de nano-heteroestruturas com elevada
atividade fotocatalítica, sem a presença de
contaminantes, são extensivamente estudados
(MOURÃO et al., 2012; SU et al., 2011). Entre eles,

Materiais e métodos
Dissolveu-se ácido cítrico (AC) em água
deionizada com posterior adição de isopropóxido de
titânio (proporção molar: 3AC:1Ti). Já para o citrato
de tungstênio, ácido tungstico (H2WO4) foi
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solubilizado em H2O2 (representado por W), sendo
esta mistura adicionada em uma solução aquosa de
AC (proporção molar: 10AC:1W). Ambas as
soluções ficaram sob constante agitação magnética
e foram aquecidas a 70 oC durante 30 min para
complexação. Os citratos obtidos foram misturados
em proporções mássicas previamente calculadas
(10%, 20%, 50%, 80%, 90%, 100% Ti e 100% W),
e, logo após, adicionou-se etilenoglicol para
promover a polimerização (proporção mássica: 40
etilenoglicol: 60 citrato). As dispersões obtidas
foram calcinadas a 300 oC por 2 horas, 5 oC/min, e
em seguida a 500oC por 2 horas, 10 oC/min,
obtendo-se assim as partículas de WO3:TiO2.
Os materiais foram caracterizados por
Difratometria de raios X (DRX) - Shimadzu
XRD6000, microscopia eletrônica (FEG/SEM JEOL JSM 6701F e HRTEM - FEI Tecnai20) e
fotoluminescência (PL) - Perkin Elmer LS-50b.

recobertos por nanopartículas de TiO2. Na figura 2d,
50% TiO2/WO3, é possível observar as
nanopartículas de TiO2 que recobrem parcialmente a
superfície do WO3 formando uma interface entre os
óxidos.

TiO2

,

R

A
A A

A
R

AA
R

A

A A

AA

A

90wt%
80wt% +
50wt% +

,

Inte ns ida de ,(u.a .)

R

(d)

Na fig 3 são apresentados imagens de HRTEM.
A morfologia na forma de aglomerados da
heteroestrutura 20% foi confirmada, Fig. 3a. Através
da inserção na figura 3a, Fig. 3b, o tamanho de
partícula foi estimado de 15 nm a 47 nm, relativo às
nanopartículas de TiO2. A formação da
heteroestrutura 50% foi confirmada, Fig. 3c, com a
presença das distâncias interplanares 0,27 nm e 0,24
nm de acordo com os planos cristalográficos
presentes nas fases monoclínica (022) e anatase
(004). Na figura 3d, análise por difração de elétrons
foi realizada na amostra 80%, onde foi verificado a
presença de anéis característicos de material
policristalino. O primeiro anel pôde ser indexado ao
plano (200), relativo à fase monoclínica do WO3,
confirmando a presença desta fase cristalina na
amostra. Os outros anéis foram determinados e
correlacionados aos planos (103), (200) e (105),
referentes à fase anatase do TiO2.

A

R :,rutile

(c)

Fig. 2. MEV para os materiais (a) TiO2, (b) WO3, (c) 20%
WO3/TiO2 e (d) 50% WO3/TiO2.

Através dos padrões de difração de raios X
obtidos, Fig. 1, os picos de difração apresentados
para o TiO2 podem ser indexados para a fase
anatase (JPDS: 089-4921), como fase majoritária, e
um pico de difração relativo a fase rutilo também
pôde ser identificado em 2ϴ = 270. A fase
monoclínica foi obtida para o WO3(JPDS: 0431035). Para as heteroestruturas de 10 a 50%, ambas
as fases cristalinas foram identificadas. As
heteroestruturas contendo 80 e 90% de TiO2, a fase
cristalina referente ao WO3 não foi observada.
Entretanto, não foi observado deslocamentos nos
picos de difração do TiO2, o que indica que a
dopagem pelo WO3 não ocorre.
T iO 2

(b)

WO3
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Fig. 1. DRX dos materiais.

A morfologia dos materiais foi analisada por
MEV, Fig. 2. Na figura 2a é possível observar
aglomerados de nanopartículas de TiO2. Figura 2b,
nanopartículas de WO3 são apresentadas na forma
de aglomerados maiores. Na figura 2c, material 20% Fig. 3. HRTEM dos materiais (a-b) 20%, (c) 50% e (d) difração
de elétrons da área indicada da amostra 80%.
TiO2/WO3, clusters de WO3 são observados,
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A atividade fotocatalítica foi investigada,
utilizando como modelo a fotodegradação do
corante
rodamina
B.
As
heteroestruturas
apresentaram elevada atividade, quando comparado
aos óxidos isolados. É importante notar que o efeito
catalítico está relacionado à formação da interface
entre os óxidos, uma vez que a comparação entre a
fotoatividade da heteroestrutura e da mistura física
dos óxidos apresentaram grande diferença no perfil
de fotodegradação. Como exemplo a heteroestrutura
50% e a mistura física dos óxidos na mesma
proporção, M-50%, Fig. 4. Através destes
resultados é possível observar que a melhor razão
molar TiO2/WO3 foi encontrada nas proporções
intermediárias entre os óxidos, onde a formação da
interface na heteroestrutura foi mais efetiva.

heteroestruturas foi observado, o que provavelmente
se deve ao produto das emissões dos óxidos isolados.
)
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Nano-heteroestruturas TiO2/WO3 foram obtidas
pelo método do precursor polimérico. As
heteroestruturas apresentaram elevada atividade
fotocatalítica na degradação da rodamina B, quando
comparado aos óxidos isolados e a mistura física
dos óxidos, o que comprova o efeito da interface
formada durante a obtenção das heteroestruturas
pelo método de síntese proposto.
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Fig 5. Espectros de fotoluminescência normalizados.
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Fig. 4. Curvas de fotodegradação sob radiação UV.

Espectros de fotoluminescência foram obtidos
com excitação dos materiais em 254 nm, mesmo
comprimento de onda utilizado nos testes
fotocatalíticos com radiação UV, Fig. 5. A
intensidade dos espectros pode ser entendida como
inversamente proporcional a presença de centros de
recombinação. Como pode ser observado, o
material 50% apresentou espectro de maior
intensidade, o que pode ser relacionado à menor
recombinação das cargas fotogeradas, devido a
formação
da
interface,
característico
do
acoplamento dos óxidos.
Os materiais aparesentaram uma absorção na
região UV. O TiO2 apresentou um pico de emissão
máximo em 370 nm, que corresponde ao valor do
bandgap estimado para fase anatase, 3.35 eV. Um
deslocamento no pico máximo de emissão para as
!
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Resumo
O óxido de cério tem atraído a atenção devido as suas importantes aplicações, como células a combustíveis
de óxido sólido, catalisadores para a obtenção de hidrogênio, biomateriais entre outros. Desta forma o
objetivo deste trabalho foi estudar a atividade catalítica das nanofitas de óxido de cério processadas em um
sistema hidrotérmico assistido por micro-ondas com relação a reforma do etanol para produção de
hidrogênio. As nanofitas dopadas com 10% de gadolínio mostraram uma maior produção de hidrogênio a
600oC apresentando uma conversão de 40%.
Palavras-chave: nanofitas, reforma do etanol, céria, hidrogênio, gadolínio, dopante.

Introdução
O dióxido de cério (CeO2) ou céria é um
material cerâmico que tem sido muito estudado por
apresentar ampla utilização em células a
combustível
de
óxido
sólido,
sensores
eletroquímicos, materiais luminescentes, material
para polimento, aditivo cerâmico, bloqueadores de
UV, biomateriais (BUMAJDAD et al., 2009).
Dentre os óxidos metálicos, a céria se destaca por
possuir diversas propriedades físicas interessantes
devido à sua configuração eletrônica, sendo hoje
amplamente aplicada como catalisador para gases
de exaustão, reforma de etanol na obtenção de
hidrogênio, para síntese de compostos orgânicos e
também como catalisadores em exaustores
automotivos (SILVA et al., 2004). A céria tem a
propriedade de absorver e liberar oxigênio sob
condições reversíveis de oxidação e redução,
processo este denominado estocagem de oxigênio.
A causa deste efeito é uma transformação
contínua e reversível entre o sesquióxido e o
dióxido de cério (Ce2O3 e CeO2, respectivamente),
um pobre e outro rico em oxigênio, dependendo da
concentração externa do gás (FERNANDES et al.,
2010). A céria é também um condutor elétrico
misto, isto é, condutor eletrônico e iônico e a
condutividade eletrônica é dependente da
temperatura e da pressão parcial de oxigênio.

Na literatura é relatada uma maior eficiência
catalítica no uso de nanofitas de céria na produção
de hidrogênio e na oxidação de monóxido de
carbono devido à maior exposição de sítios ativos
das famílias de planos {001} e {110} apresentadas
por esse formato (ZHOU et al., 2005). Outros
fatores, citados na literatura, que também
colaboram com a eficiência catalítica são a
presença de vacâncias e a propriedade de
estocagem de oxigênio da céria (BUMAJDAD et
al., 2009). Assim, o tipo e a quantidade de
dopantes terras raras inseridos na céria mostram-se
promissores para estudos de catálise (DANTAS et
al., 2012). Mas apesar das características
interessantes, a maior limitação à aplicação do
óxido de cério como catalisador é a sua baixa área
de superfície específica, porém quando esta área é
próxima de 100 m2/g, são considerados
catalisadores de grande interesse (CARTER et al.,
1966). A céria pode ser obtida por vários métodos,
como processo sol-gel, síntese assistida por
surfactantes, hidrotérmico, Pechini. Algumas
outras técnicas de síntese de pós têm sido
utilizadas na preparação do dióxido de cério,
entretanto, para fins de síntese em escala superior à
laboratorial, a técnica de precipitação continua
sendo a mais utilizada por sua conveniente razão
custo/benefício, boa reprodutibilidade, alto
rendimento e por permitir a obtenção de
quantidades em grande escala. Neste trabalho o
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(onde x = 0,1; 0,15 e 0,20) foram
realizadas utilizando o método de coprecipitação e
o processadas com tratamento hidrotérmico
assistido por microondas.
Inicialmente, as relações estequiométricas foram
calculadas, utilizando-se como precursores dos
íons metálicos o nitrato de cério hexahidratado
(Ce(NO3)3.6H2O 99.9%, NOAH Technologies
Corporation) e óxido de gadolínio(Gd2O3 99.9%,
NOAH Technologies Corporation) preparando-se
uma solução de 0,1M, onde primeiramente
dissolveu-se o óxido de gadolínio em uma
quantidade mínima de ácido nítrico, sob agitação e
aquecimento, e após misturou-se com a solução
contendo cério. O pH da solução inicialmente em
pH=1 foi ajustado para pH=10, com uma solução
de hidróxido de amônio diluído (1:1). Feito o
ajuste, a solução apresentou um aspecto de gel de
coloração roxeada.
A mesma passou por um tratamento hidrotérmico
a uma temperatura de 130oC com a pressão do
sistema chegando a 3 atm. Esse processamento foi
realizado em 10 min e com uma alta taxa de
aquecimento de 150oC/min. Após o aquecimento,
aguardou-se o resfriamento e logo depois o
precipitado formado foi filtrado e lavado com água
destilada várias vezes até a remoção total da
amônia, por um processo de filtração sob vácuo.
Depois disso foi colocado em um vidro relógio e
levado a estufa para secar 120oC durante 24h.

Resultados e discussão

Materiais e métodos

20%Gd

(400)

(311)
(222)

(200)

(220)

(111)

As nanopartículas obtidas através da síntese de
coprecipitação foram analisadas utilizando a
difração de raios X. A Fig. 1 mostra os
difratogramas para as diferentes concentrações do
dopante gadolínio (10, 15, 20%), através da análise
dos difratogramas foi identificado que em todas as
composições foram obtidas a fase da céria na
forma cúbica do tipo fluorita de acordo com a
arquivo JCPDS 34-0394.

intensidade (u.a.)

método de síntese utilizado foi o de coprecipitação
e o processamento proposto foi baseado no uso de
um sistema hidrotérmico assistido por microondas. O uso das micro-ondas no processamento
de óxidos tem atraído um grande interesse e esta
tecnologia pode ser considerada uma alternativa ao
tratamento térmico convencional. O aquecimento
rápido e volumétrico associado à energia das
micro-ondas vem sendo aplicado a vários
processos, como a obtenção de materiais
cerâmicos, análise química, tratamento de lixo,
síntese de polímeros, decomposição de materiais,
entre outros. Essa diferença na forma de
aquecimento propicia várias vantagens ao
processamento de materiais com relação às
técnicas de aquecimento convencionais. Como o
aquecimento se dá por interação com o campo
eletromagnético,
ocorre
um
aquecimento
volumétrico do material, o que permite trabalhar
com altas taxas de aquecimento e reduzir os ciclos
de processamento, além de favorecer o
crescimento   por   mecanismo   de   “oriented  
attachment”   para   esse   material   anisotrópico
(GODINHO et al., 2008). Esse sistema tem a
vantagem do rápido e homogêneo aquecimento da
solução em meio aquoso, resultando numa
nucleação homogênea, resultado da supersaturação
devida à rápida dissolução do precipitado, e
eventualmente, num pequeno tempo de
cristalização comparado ao sistema hidrotérmico
convencional. O sistema utilizado consiste de um
forno de micro-ondas doméstico adaptado
contendo um reator de teflon. O sistema completo
é composto por termopar, manômetro, válvula de
segurança e um forno de micro-ondas adaptado a
um controlador de temperatura. A partir dos
argumentos citados, estudos de síntese e
processamento de materiais à base de céria
contribuem na pesquisa de catalisadores para
produção de hidrogênio e na fabricação de células
a combustível de óxido sólido, que são de grande
interesse tecnológico. Neste estudo, os materiais
foram preparados pelo método sol-gel de
coprecipitação utilizando um sistema assistido por
micro-ondas e o objetivo foi estudar a reforma a
vapor do etanol para obtenção de hidrogênio.

15%Gd

10%Gd

Síntese e processamento utilizando sistema
hidrotérmico assitido por microondas
Todos os reagentes utilizados foram de grau
analítico. A síntese das amostras de céria dopada
com gadolínio, com composição nominal de Ce1-

10

20

30

40

50

60

70

2  (graus)

Fig. 1. Difratogramas das composições Ce1-xGdxO1.9- (onde x
= 0,1; 0,15 e 0,20).
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As imagens de MET da Fig. 2 mostram a
formação de nanofitas de céria dopada com
gadolínio.

Conclusões
O uso de nanofitas de céria dopada com
gadolínio com composição com 10% de Gd
apresenta boa estabilidade a 600oC após 5 horas de
conversão. Esse material apresentou uma
conversão/seletividade na produção de hidrogênio
a partir do etanol próxima de 40%.
Agradecimentos
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Resumo
Este projeto tem como objetivo a produção de um fertilizante nanocompósito visando a redução da perda de
nitrogênio e aumento de resistência mecânica pelo do uso de materiais capazes de encapsular a ureia, através
da polimerização de ureia-formaldeído, ou de adsorver quimicamente, através do uso de argilominerais. As
formulações foram conformadas em etapas de: mistura, extrusão, conformação e cura/secagem; com
posterior caracterização e medidas de resistência mecânica.
Palavras-chave: nanocompósitos, fertilizantes nitrogenados, liberação controlada, argilomineral.
Em trabalho recente do Grupo de Pesquisa da
Embrapa Instrumentação, foi desenvolvido um
nanocompósito baseado na intercalação de um
argilomineral numa matriz de ureia, que
demonstrou dissolução mais lenta que a ureia pura,
e certo grau de retenção, permitindo maior controle
da liberação do fertilizante (PEREIRA et al.,
2012). Essa estratégia mostrou-se eficiente para
reduzir as perdas, porém a resistência mecânica do
granulo final ainda apresentou-se baixa. Assim,
uma proposta para aumento desta propriedade,
viabilizando o produto final, é garantir maior
resistência da matriz de uréia por meio da sua
polimerização. A opção mais viável nesse caso
seria proceder à reação de condensação de parte da
fase ureia com o formaldeído, gerando uma
estrutura reticulada que possa estruturar o
nanocompósito. A literatura demonstra que o uso
biológico do polímero uréia-formaldeído como
fertilizante ocorre em etapas semelhantes ao da
uréia (DAVE et al., 1999).
Dessa forma, a associação entre as duas
estratégias – intercalação de um argilomineral na
nanoescala e polimerização frente ao formaldeído
– é uma opção promissora, visto poder englobar as
características dos dois sistemas no grânulo final.
Assim, aspectos como o grau de polimerização, o
teor de argilomineral adicionado e o grau de
esfoliação do mesmo poderão ser utilizados para
projetar um fertilizante mais eficiente, reduzindo
perdas, além de que todas as estratégias envolvidas

Introdução
O Brasil vem apresentando um crescimento
expressivo da produção nacional de grãos em
virtude do aumento das demandas interna e
externa. O aumento na eficiência da produtividade
de grãos foi acompanhado pelo aumento do
consumo de fertilizantes. O Brasil se situa como o
4° maior consumidor de fertilizantes no mundo,
equivalente a 6% do consumo mundial (ANDA,
2013).
O consumo de fertilizantes nitrogenados no
mundo é suprido principalmente pela ureia, com
cerca de 51%. No Brasil, as culturas de milho, café
e cana-de-açúcar representam cerca de 71% do
consumo de ureia. Apesar da grande demanda por
fertilizantes nitrogenados, a indútria nacional de
amônia e ureia sofre grande concorrência com os
produtos importados devido à própria característica
do mercado nacional, no qual existe baixa barreira
tarifária, vantagem tributária aos importados e
demanda oposta a do hemisfério norte, dificultando
a competitividade dos produtos nacionais. Assim, o
preço dos fertilizantes no Brasil continua sendo
determinado pelo mercado internacional, de
maneira que o desenvolvimento de novos
fertilizantes mais eficientes e com menor custo se
tornem de grande interesse econômico nacional
(LUCENA, 2013).
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permitem utilizar métodos de alta produção, como
a extrusão, em condições adequadas para o
desejável a um material de alto consumo, como o
são fertilizantes.

5°. Esse deslocamento está associado à expansão
interplanar entre as lamelas de montmorilonita,
devido intercalação da ureia entre as lamelas
(PARK et al., 2004).

Materiais e métodos

4,8

As matéria-primas usadas como base para a
formulação do nanocompósito foi: ureia P.A.
(Labsynth), paraformaldeído r.g. (Sigma-aldrich) e
argila montmorilonita sem purificação (Bentonita
S/A, Produtos de Perfuração).
Os nanocompósitos foram preparados na razão
mássica de artila montmorilonita/ureia de 1:1 e
diferentes razões molares de ureia/paraformaldeído
de 1:1, 2:1 e 4:1. Foi adicionado às composições,
30% de água mili-q em relação à massa de
montmorilonita. As formulações foram misturadas
em extrusora de dupla rosca (Coperion Werner e
Pfleiderer) à temperatura ambiente e esse material
foi transferido para uma extrusora manual para a
conformação dos corpos de prova cilíndricos, com
cerca de 9 mm de diâmetro e 100 mm de
comprimento. Após conformados, os corpos de
prova foram curados em estufa com ambiente
saturado de água do próprio material à 90 °C por
12 h, e secos à 90 °C por mais 12 h.
Ensaios mecânicos de flexão em três pontos
foram realizados na Máquina Universo de Ensaios
(EMIC DL-3000), com célula de carga de 3000 kgf
e seguindo a norma ASTM C158. Os resultados de
força de carregamento e deformação em função do
tempo foram obtidos através de 20 amostras para
cada composição estudada.
Difratogramas de raios-X (Shimadzu XRD
6000) dos nanocompósitos, na faixa de difração 2θ
= 3-40°, feixe incidente de Kα de Cu,
escaneamento a 1°/min, 30 kV e 30 mA nos tubos
de raios-X, foram obtidos com a finalidade de
verificação do deslocamento do pico referente à
esfoliação das lamelas da montmorilonita
proveniente
do
cisalhamento
durante
o
processamento.
Curvas de termogravimetria e de sua derivada
(TA Instruments TGA Q500) foram obtidas
aquecendo as amostras a partir da temperatura
ambiente até 800 °C, com razão de aquecimento de
10 °C/min, com fluxo de ar sintético.
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Fig 1 Difratograma de raios-X com aproximação da região de
2θ = 3-10°, referente ao pico de montmorilonita das
composições
de
montmorilonita-ureia-paraformaldeído
(Pf/U/M) na razão mássica de Ureia:Montmorilonita de 1:1, e
razões molares de Paraformaldeído:Ureia de 1:1, 1:2 e
1:4.
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Fig. 2 Termogravimetria (TG) e termogravimetria derivada
(DTG) dos materiais precursores (ureia, paraformaldeído e
montimorilonita) e das formulações de montmorilonita-ureiaparaformaldeído (Pf/U/M), com razão mássica de
ureia/montmorilonita de 1:1, e razões molares de
paraformaldeído/ureia de 1:1, 1:2 e 1:4, em atmosfera de ar
sintético.

Resultados e discussão
Os difratogramas de raios-X, ilustrados na Fig.
1, demonstram o deslocamento do pico de
montmorilonita de 6,9° para valores próximos de
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Na termogravimetria derivada, ilustrada na
Fig. 2, verifica-se o deslocamento do pico
referente à volatilização do paraformaldeído
para temperaturas maiores, assim como, há
supressão dos picos referentes à ureia, ambos
indicando a presença da polimerização ureiaformaldeído
A Fig. 3 apresenta curvas típicas de tensão
vs deformação para as formulações
montmorilonita-ureia, montmorilonita-ureiaparaformaldeído 4:4:1, 2:2:1 e 1:1:1. Verificase a tendência de aumento no módulo elástico
com o aumento do teor de paraformaldeído,
devido maior fração de polimerização do
composto ureia-formaldeído presente no
sistema. O mesmo pode ser observado para as
médias dos módulos de ruptura, apresentadas
na Fig. 4. A queda da resistência mecânica
para a formulação MUPf 1:1:1 indica um
comportamento frágil acompanhado de um
maior módulo elástico.
35

Conclusões
Os resultados obtidos nos difratogramas de
raios X indicam o aumento da distância
interlamelar, verificado através do deslocamento
dos picos de montmorilonita para valores menores
de 2θ, e portanto, indicando que a ureia foi
intercalada entre as lamelas de montmorilonita.
As curvas das termogravimetrias derivadas
mostraram o deslocamento dos picos indicando a
supressão da fusão da ureia e a presença de
polimerizaçãode ureia-formaldeído.
Os ensaios mecânicos de flexão em três pontos
indicaram um aumento do módulo elástico com o
aumento do grau de polimerização da ureiaformaldeído. Apesar dos indícios de aumento de
tensão de ruptura, foi verificada uma alta dispersão
dos resultados, além da presença porosidade nos
corpos de prova, ocasionando portanto, a ruptura
devido presença de defeitos.
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Resumo
Encapsulamento de óleo essencial de capim limão com goma arábica modificada quimicamente foi realizado
após estudos das emulsões em relação ao tamanho de partícula, viscosidade e grau de intumescimento em
meio aquoso. Foi avaliado o efeito de diferentes concentrações do agente reticulante sobre a goma arábica.
Goma arábica modificada quimicamente apresentou elevada eficiência no encapsulamento do óleo essencial
de capim limão.
Palavras-chave: encapsulamento, goma arábica, reticulação, Cymbopogon citratus.
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emulsificante (ex: xaropes, refrigerantes, balas de
goma) e também nas indústrias têxtil, cerâmica,
cosméticos e farmacêutica (MATOS, 2000;
VERBEKEN et al., 2003). A composição química
é principalmente de 39-42% galactose, 24-27%
arabinose, 12-16% ramnose, 15-16% ácido
glucorônico, 1,5-2,6% proteínas, 0,22-0,39%
nitrogênio e 12,5-16% umidade (IDRIS et al,
1998).Encapsulamento de óleo essencial é
importante para indústria de alimentos, de
cosméticos e farmacêutica. Estes óleos são
conhecidos
por
possuírem
propriedades
antibacteriana, antifúngica e inseticida. O
encapsulamento de óleos essenciais tem como
objetivo retardar a volatização de núcleos voláteis
e proteger o composto bioativo das interações não
desejadas com o meio externo.
O óleo essencial de capim limão, Cymbopogon
citratus, tem como composição principal, alfa
citral (geranial) e beta-citral (neral), cerca de 70 a

Introdução
Encapsulamento pode ser definido como a
embalagem ou revestimento de líquidos, sólidos
ou gases, com uma fina camada de proteção, que
inibe a volatilização e protege da degradação
química. O processo de encapsulamento, de forma
geral, oferece muitos benefícios. Por exemplo,
aumento de vida útil de um composto volátil,
proteção do material encapsulado dos efeitos da
radiação ultravioleta, da umidade e do contato
com o oxigênio.
Na literatura, gomas naturais são utilizadas
como material de parede no encapsulamento de
bioativos
(BERTOLINI
et
al.,
2001;
KRISHNAN et al., 2005). Entre essas, a goma
arábica desperta grande interesse em razão de suas
características e atoxicidade. Esse polissacarídeo
possui ampla aplicação na indústria de alimentos
como estabilizador, agente espessante e
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85%, além de miceno (12 a 20%). Estes
componentes conferem ao óleo essencial
características antimicrobianas e atividade
analgésica, respectivamente.
O presente trabalho teve o objetivo de avaliar o
potencial de encapsulamento do óleo essencial de
capim limão, utilizando como material de parede
a goma arábica modificada quimicamente. Foram
realizados estudos de tamanho de partícula,
intumescimento e viscosidade no intuito de definir
o melhor tratamento para o processo de
encapsulamento do óleo essencial.

assim a massa total de óleo da amostra. O óleo
superficial foi obtido fazendo lavagens com éter
de petróleo por 4 horas utilizando um aparelho de
extração do tipo soxlet. A eficiência do
encapsulamento (EM) foi calculada da seguinte
maneira:
EM=[(óleo total – óleo superficial)/óleo total
] x 100

Resultados e discussão
A tab 1, indica os tratamentos com goma
arábica modificada com diferentes concentrações
do agente reticulante. Verifica-se uma tendência
na diminuição do tamanho das partículas com o
aumento da concentração do agente reticulante.
Esse fato se deve as expansões das cadeias
poliméricas em meio aquoso. Quanto maior o
grau de reticulação mais difícil a entrada de água
nas cadeias do polímero.

Materiais e métodos
Foram preparadas soluções de 20% de goma
arábica homogeneizadas com ultra-turrax (IKA,
T25 digital) e modificadas quimicamente de
acordo com Ribeiro et al. (2012). As emulsões
foram caracterizadas quanto ao intumescimento,
tamanho de partícula e viscosidade.
As medidas de intumescimento do material
reticulado foram avaliadas em função da água
retida nas cadeias poliméricas do material
reticulado. Para isso,as amostras foram imersas
em água por 16h. Em seguida procedeu-se a
secagem em estufa a 80°C.
As distribuições do tamanho de partícula da
goma arábica modificada foram realizadas em
uma concentração de 0,5%, utilizando um
zetasizer Nano series (Malvern Instruments,
Reino Unido).
Medições da viscosidade foram realizadas por
um viscosímetro capilar Schott, modelo AVS.
350, capilar (52023/300).
Óleo essencial das folhas de capim limão foi
obtido no Laboratório de produtos naturais
localizado na Embrapa Agroindústria Tropical
utilizando um aparelho do tipo Clevenger.
Para o encapsulamento do óleo essencial as
emulsões preparadas com goma arábica
modificada quimicamente foram secas em um
spray dryer (Labmarq MSDi 1.0), equipado com
bico injetor com orifício de 1.2 mm de diâmetro,
com vazão de ar quente 3,5L/h e vazão de ar
30L/min. A velocidade de alimentação foi
ajustada para 0,50 L/h. A temperatura do ar de
entrada foi ajustada para (180±2°C) e temperatura
de saída (100 ±10°C).
O conteúdo de óleo total oriundas das
microcápsulas foi determinado através da
destilação de 10g das microcápsulas por 3 horas
utilizando um aparelho Clevenger. O volume total
de óleo recolhido de capim limão foi multiplicado
pela densidade do óleo 0,8793g/cm3 obtendo

Tab. 1. Relação de tamanho de partícula de goma
arábica reticulada.
Tratamentos

Tamanho da partícula nm (±D.P)

Goma arábica (1%)

427,9 (77,96±8,0)

Goma arábica (3%)

315,5 (51,60±4,9)

Goma arábica (6%)

256,5 (87,86±7,6)

Goma arábica (9%)

242,2 (77,9±24,5)

D.P desvio padrão

Na tab 2 pode ser observado à medida que a
concentração do agente reticulante diminui,
aumento na quantidade de água retida no
reticulado evidenciado pelo EWC, que é a
quantidade de água no equilíbrio do material
reticulado. Se as cadeias do polímero são rígidas,
o intumescimento será, portanto, inibido devido
ao aumento da resistência para deformação.
Então, se o volume livre no polímero é baixo, o
volume de água que vai penetrar na matriz
polimérica para iniciar o processo de
intumescimento será menor.
Tab. 2. Relação do grau de intumescimento de
goma arábica reticulada.
Tratamento
EWC % (±D.P)
Goma arábica (1%)
88,2 (±1,72)
Goma arábica (3%)
70,2 (±1,10)
Goma arábica (6%)
61,7 (±2,19)
Goma arábica (9%)
56,2 (±3,64)
D.P desvio padrão
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A tab 3 indica a variação da viscosidade à
medida que se altera a concentração de agente
reticulante. Uma tendência decrescente na
viscosidade foi observada quando se aumenta a
concentração do agente reticulante. A reação de
reticulação da goma arábica ocorre nas hidroxilas
dos polissacarídeos. Esse processo diminui a
concentração das hidroxilas afetando a
viscosidade da solução, pois as forças
intermoleculares é um fator determinante para
viscosidade de uma substância. Então, soluções
com um maior grau de reticulação possuem
menos hidroxilas sendo menos viscosas.

reológicas e de hidrosolubilidade, assim como
mudanças no tamanho de partícula.
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Conclusões
Goma arábica apresentou melhor eficiência
de encapsulamento do óleo essencial de C.
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Resumo
Foram obtidos hidrogéis através de polimerização via radical livre contendo poliacrilamida (PAAm),
polissacarídeo biodegradável metilcelulose (MC) e montmorilonita cálcica (MMt) em diferentes
formulações. Parte doa materiais obtidos passaram por tratamento de hidrólise e todos os hidrogéis foram
caracterizados por suas propriedades hidrofílicas, através de medidas de intumescimento e seus parâmetros
cinéticos. Os resultados indicam que o tratamento de hidrólise melhora potencialmente a capacidade de
intumescimento, aumentando de 50 a 60 vezes esse parâmetro, adicionalmente a presença de MMt melhora
as propriedades cinéticas do material.
Palavras-chave: hidrogéis, intumescimento, hidrólise, metilcelulose, poliacrilamida, montmorilonita cálcica.
fato indispensável para uma aplicação agrícola (YI
et al. 2008).
Neste trabalho foram sintetizados hidrogéis
baseados em polissacarídeos reforçados com
argilominerais e suas propriedades hidrofílicas e
cinéticas foram observadas.

Introdução
A disponibilidade de água, nutrientes e
micronutrientes disponíveis no solo é um fator
importantíssimo para o crescimento, aumento de
produtividade e qualidade de plantas e cultivares
(OVIEDO et al. 2008). Uma das vertentes que visa
contribuir para isso é o uso de condicionadores
sintéticos que tem contribuído para aumentar a
capacidade de retenção de água, reduzindo a
frequência de irrigação e permitindo a utilização
mais efetiva dos recursos do solo e água,
contribuindo para melhorar o rendimento das
culturas.
Dentre
estes
condicionadores
sintéticos
utilizados, destaca-se o uso de hidrogéis. Hidrogéis
são materiais poliméricos constituídos por cadeias
poliméricas longas e flexíveis, interligadas por
ligações covalentes (reticulações) ou interações
físicas, que em condições específicas podem
absorver grande quantidade de água, bem como
uma solução nutritiva ou contendo algum composto
de interesse (POURJAVADI et al. 2008) . Devido a
tais propriedades, podem ser aplicados em uma
vasta gama de setores.
A formulação de hidrogéis a partir de
polissacarídeos garante maior biodegradabilidade,

Materiais e métodos
Os Hidrogéis foram sintetizados variando-se a
concentração do argilomineral montmorilonita
cálcica (MMt), nas proporções hidrogel/argila de
(1:1), (3:1) e (1:0) e nomeados como 1, 3 e 5, sendo
o hidrogel 1 com maior concentração de argila e o
hidrogel 5 sem adição de argila. Os hidrogéis
constituídos de poliacrilamida (PAAm) e do
polissacarídeo biodegradável metilcelulose (MC),
foram obtidos por meio de polimerização química
do monômero acrilamida (AAm) em solução aquosa
contendo MC. Depois de preparar a mistura,
borbulhou-se N2 na solução durante 20 minutos para
a eliminação de oxigênio. Persulfato de sódio
(Na2S2O8) foi adicionado com intuito de iniciar a
reação de polimerização via radical livre.
A solução resultante foi inserida entre duas
placas de vidro (10 x 10 cm) separadas por um
espaçador de borracha (0,5 cm). O sistema
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permaneceu em temperatura ambiente por 24 horas.
Após isso, os hidrogéis foram purificados por
diálise utilizando água destilada/deionizada por 10
dias, sendo que a água foi trocada a cada 12 horas
para remover impurezas, como monômeros que não
polimerizaram ou reagentes que não participaram da
reação.
Para a otimização do processo de hidrólise, foi
analisado o comportamento dos hidrogéis frente ao
grau de intumescimento após diferentes tempos de
hidrólise.
O grau de intumescimento (Q) para os hidrogéis
sintetizados foi calculado pela razão entre a massa
do hidrogel intumescido com a massa do hidrogel
seco. Os hidrogéis não hidrolisados (secos), já em
formato cilíndrico foram colocados em água de
Milli Q® e sua variação de massa foi monitorada
em função do tempo. Para os hidrogéis hidrolisados,
partiu-se dos hidrogéis secos, que por sua vez foram
colocados em uma solução de NaOH 0,5 mol L-1 e
deixados intumescer durante 18 horas em
temperatura de 70ºC em estufa, após esse
procedimento, os hidrogéis foram retirados da
solução básica, lavados e colocados imediatamente
em água Milli-Q® e o intumescimento foi
monitorado até 24 horas.
Os parâmetros da cinética de intumescimento
foram obtidos por meio de medidas cinéticas de Q
para os diferentes hidrogéis sintetizados. Para cada
curva, o expoente difusional (n) e constante de
difusão (k) foram calculados utilizando a Equação
1: (RITGER et al. 1987)

coeficiente difusional n foi obtido a partir do
coeficiente angular e k a partir do coeficiente linear.

Resultados e discussão
A Fig 1 apresenta diferentes tempos de
hidrólise e o valor de intumescimento
correspondente para o hidrogel (1:1).

Fig 1: Otimização do grau de hidrólise (tempo de
hidrólise x intumescimento)
Mesmo em pouco tempo de hidrólise o material
mostrou um alto valor de intumescimento, cerca de
1750 - 1900 vezes para 4 horas e 8 horas de
tratamento respectivamente. Porém os melhores
valores foram obtidos para 18 horas, onde após esse
tempo
não
observou-se
mais
mudanças
significativas nos valores de Q, o que indica que a
conversão dos grupamentos amida para carboxílico
se completam após esse período.
O grau de intumescimento (Q) se mostrou
totalmente dependente da concentração de argila.
Quando se aumenta a concentração de MMt na
matriz polimérica do hidrogel o grau de
intumescimento reduz consideravelmente de 90,1 ±
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 formadoras
do hidrogel e as placas constituintes da argila MMt.
Outro fator que também contribui é o aumento da
resistência mecânica do hidrogel. Uma maneira de
obter melhorias significativas nos valores de Q se da
por meio da hidrólise do material, devido a
substituição parcial dos grupamentos amida
proveniente
da
PAAm
por
grupamentos
carboxílicos, que por sua vez apresentam maior
caráter hidrofílico. As mudanças nos valores de Q
podem ser observadas na tabela 1.

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.
A Equação pode ser aplicada desde os estágios
iniciais até aproximadamente 60% (RITGER et al.
1987), pois nesse estágio o aumento do grau de
intumescimento com o tempo é uma reta
ascendente. Após esse período, como o
intumescimento tende ao equilíbrio, ou seja,
praticamente não sofre mais variação com o tempo,
a inclinação da reta é praticamente nula (tangente »
0). Para o cálculo de n e k, foram feitos gráficos de
ln Mt / Meq vs ln t para cada ensaio, sendo que o
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Tab 1: Grau de intumescimento no equilíbrio antes
e depois do processo de hidrólise.
Hidrogel
Qeq
Qeq

MMt faz com que o tipo de transporte mude
(indicado pelo aumento nos valores de n) de difusão
fickiana para transporte anômalo, o qual é
governado simultaneamente por difusão e relaxação
das cadeias, além disso, o parâmetro k mostra que a
presença de MMt faz com que o hidrogel absorva
água mais rapidamente, um fator de extrema
importância para a aplicação desses materiais. Os
hidrogéis sintetizados com alto teores de MMt,
mostraram-se potencialmente aplicáveis em
sistemas agrícolas, no entanto, serão necessários
estudos futuros para avaliar o comportamento desses
materiais frente a liberação controlada de insumos
agrícolas.

Hidrolisado
(1:1)

45,8 ± 1,7

2188,1 ± 53,4

(3:1)

62,3 ± 1,0

3382,5 ± 172,5

(1:0)

90,1 ± 1,7

5403,6 ± 378,9

Pode-se observar que os valores de Q aumentam
em torno de 50 vezes para o hidrogel (1:1) e 60
vezes para o hidrogel puro (1:0) o que indica que o
tratamento de hidrólise melhora consideravelmente
a capacidade de absorção de água.
Para hidrogéis em formato cilíndrico, os valores
de n entre 0,45 e 0,50 correspondem à difusão
Fickiana. Um valor de n aproximadamente 1,0
indica que a difusão do solvente para o interior do
gel ocorre por relaxamento das cadeias que compõe
a rede. Para 0,5 < n < 1,0 a difusão ocorre por
transporte anômalo, ou seja, o processo de difusão é
realizado, ao mesmo tempo por difusão e relaxação
das cadeias do hidrogel.
A Tab 2 mostra os valores obtidos para as
constantes cinéticas n e k dos hidrogéis.
Para os hidrogéis com MMt intumescidos em
água nota-se valores entre 0,5 e 1,0 o que indica 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 à difusão
Fickiana.
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A presença de MMt faz com que o hidrogel
absorva água mais rapidamente, fato evidenciado
pelo parâmetro k, em água o hidrogel contendo 50
% de MMt absorve água cerca de 1,6 vezes mais
rápido que no hidrogel puro.
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Tab 2: Valores do parâmetros n e k para hidrogéis
intumescidos em água
Água Milli Q
Hidrogel
k (h-1)
(1:1)
0,27 ± 0,04
(3:1)
0,19 ± 0,01
(1:0)
0,17 ± 0,01

Conclusões
A presença de MMt torna as cadeias do
material mais rígidas, o que reduz o grau de
intumescimento, porém outras propriedades do
material, como resistência mecânica e melhoria dos
parâmetros cinéticos n e k, ou seja, a presença de
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Resumo
Este estudo descreve a avaliação da influência de parâmetros de síntese hidrotermal nas características
estruturais e fotoatividade de materiais obtidos pela decomposição do precursor peroxocomplexo de Ti. As
características morfológicas e a eficiência fotocatalítica apresentaram maior dependência da temperatura do
que do tempo de síntese. A cristalinidade foi o principal fator para a eficiência dos materiais frente ao
processo de fotodegradação do corante azul de metileno que ocorreu principalmente por ação de radicais
hidroxila.
Palavras-chave: hidrotermal, peroxocomplexo de Ti, cristalinidade, radical hidroxila, fotocatálise, azul de
metileno.
obtido pela decomposição do Isopropóxido de Ti
(isopropoxide/PTC), seguindo um procedimento
já apresentado em um trabalho prévio (
HENRIQUE et al., 2013). As sínteses foram

Introdução
O método hidrotermal convencional tem sido
bastante utilizado para a síntese de óxidos
nanoestruturados. Entre outras vantagens, este
método permite um alto controle morfológico,
especialmente quando se utiliza precursores do
tipo peroxocomplexos (HENRIQUE et al., 2013;
V. R. MENDONÇA et al., 2011).
Uma das principais aplicações dos óxidos
nanoestruturados sintetizados por este método é
no processo de descontaminação de águas
contaminadas por compostos orgânicos, tais como
corantes e pesticidas (H.A.J.L et al., 2009).
Assim, este trabalho apresenta um estudo sobre
a influência dos parâmetros tempo e temperatura
de tratamento hidrotérmico na estrutura, geração
de radicais ativos e fotoatividade de
nanoestruturas de óxido de Ti obtidas do precursor
peroxocomplexo de Ti.

feitas em célula hidrotermal convencional em
solução alcalina nas temperaturas de125, 150,
175, 200, 225 e 250 °C, respectivamente, e
por 2 horas e nos tempos de 1, 2, 4, 8 e 16
horas, respectivamente, a 200 °C. Após o
tratamento hidrotérmico, os materiais foram
lavados e liofilizados para obtenção do pó
utilizado nas caracterizações posteriores
(DRX, MEV-FEG).
A quantidade de radicais gerados pelos
materiais foi avaliada pelo método do ácido
tereftálico (TPA), como em H.A.J.L et al (2009), e
os cálculos efetuados resultaram nos valores da
constante de velocidade de formação de radicais
OH (kOH). O potencial fotocatalítico dos materiais
foi avaliado através da fotodegradação do corante
azul de metileno (MB) que resultou nos valores
das constantes kMB.

Materiais e métodos
As nanoestruturas foram sintetizadas usando
o precursor peroxocomplexo de Ti (PTC) que foi
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Resultados e discussão

Fig. 3. Imagens de MEV-FEG das amostras sintizadas em
diferentes tempos.

Fig. 1. Difração de raios X dos materiais sintetizados em
diferentes temperaturas (A) e tempos (B).

Como pode ser observado na Tab. 1 o
aumento do tempo e temperatura de síntese
provocaram a diminuição da área superficial dos
materiais sintetizados provavelmente devido à
diminuição da rugosidade por processos
coalescência de partículas menores sobre a
superfície de partículas maiores.

Os difratogramas dos materiais sintetizados
indicaram a presença de TiO2 anatase (JCPDS 211272) na maioria dos materiais (Fig. 1). No
entanto grandes quantidades do precursor
peroxocomplexo de Ti foram identificadas nas
amostras obtidas nas condições mais brandas
especialmente nas amostras obtidas de 125 a 175
°C.

Fig. 2. Imagens de MEV-FEG das
sintetizadas em diferentes temperaturas.

Tab.1. Valores de área superficial, constantes de velocidade
de formaÇão de radicais hidroxilas (kOH) e fotodegradação do
azul de metileno (KMB).

amostras

As imagens obtidas por microscopia
eletrônica de varredura usando canhão FEG
indicaram que as amostras obtidas em diferentes
temperaturas (Fig. 2) apresentaram características
morfológicas bem distintas. Em contrapartida, as
amostras obtidas em diferentes tempos (Fig. 3) de
síntese não apresentaram diferenças morfológicas
significativas, indicando que este parâmetro de
síntese não influenciou consideravelmente na
formação das nanoestruras sintetizadas.

Apesar da diminuição da área superficial com
o incremento das condições de síntese como o
tempo e a temperatura é possível observar que
houve um acréscimo nos valores de kOH e KMB
com o aumento destas condições de síntese (Tab.
1 e Fig. 4). Vale ressaltar que dentre os materiais
sintetizados em diferentes tempos, o material
obtido com 8 h de tratamento hidrotérmico foi o
que apresentou maiores valores de kOH e KMB. Os
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valores observados para a amostra obtida em 8 h
de tratamento hidrotérmico podem estar
relacionados com a maior quantidade de grupos
hidroxilas superficiais neste material do que o
material obtdio em 16 h de tratamento
hidrotérmico. Ainda, estes resultados estão
relacionados principalmente com o aumento da
cristalinidade dos materiais quando tais condições
de síntese são incrementadas.

Referências
HENRIQUE A. J. L. Mourão; Waldir Avansi, Jr.;
Juliano E. Oliveira; Edney S. Firmiano; Cauê
Ribeiro; Sci. Adv. Mater. 5, 71-85, 2013
H.A.J.L. MOURÃO, V.R. de Mendonça, A.R.
Malagutti, C. Ribeiro, Quim. Nova 32 2181–2190,
2009
K. ISHIBASHI, A. Fujishima, T. Watanabe, K.
Hashimoto, Electrochemistry Communications 2
207-210, 2000
V. R. MENDONÇA, C. Ribeiro, Appl. Catal. B:
Environ. 105, 298, 2011

Fig. 4. Constanstes KOH e kMB versus condições de síntese

Adicionalmente, a concordância na tendência
dos valores de kOH e KMB indicaram que o
processo fotocatalítico ocorreu principalmente por
ataque de radicais ativos.

Conclusões
A temperatura de síntese foi o parâmetro que
mais influenciou nas características dos materiais
sintetizados. Além disso, a cristalinidade foi mais
importante para eficiência na geração de radicais
OH e na fotoatividade do que a área superficial
dos fotocatalisadores sintetizados. Além disso, os
resultados indicam que o processo fotocatalítico
ocorreu principalmente por oxidação do
contaminante via radical livre.

Agradecimentos
Os autores agradecem ao CNPq, Finep, Capes
e Projeto MP1 Rede Agronano – Embrapa.
Os autores também agradecem a Fapesp
(2008/58539-4) pela bolsa concedida.

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
374

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E MORFOLÓGICA DE HIDROGÉIS
MODIFICADOS COM ALTAS QUANTIDADES DE ARGILOMINERAIS
Adriel Bortolin, Fauze Ahmad Aouada , André R. T. Serafim, Caue Ribeiro, Luiz Henrique
Capparelli Mattoso
Depto. de Química - UFSCar, 13560-905, São Carlos/SP
Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio, Embrapa Instrumentação Agropecuária,
13560-970, São Carlos/SP. Depto. de Física e Química, Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira,

Universidade Estadual Paulista – UNESP, 15385-000 Ilha Solteira – SP
drielb@hotmail.com
Projeto Componente: PC5

Plano de Ação: PA2

Resumo
Hidrogéis biodegradáveis modificados com altos teores de montmorilonita cálcica (MMt) foram obtidos por
polimerização via radical livre. Parte dos materiais sofreram tratamento de hidrólise e todos foram
caracterizados frente suas propriedades estruturais e morfológicas, onde observou-se uma dispersão
homogênea dos constituintes do hidrogel, destacando-se os casos onde o material sofreu tratamento de
hidrólise.
Palavras-chave: Hidrogel, biodegradável, acrilamida, metilcelulose, hidrólise, caracterização morfológica

Introdução

material base, principalmente quanto ao aumento
da resistência mecânica do mesmo, e até então, a
maioria dos trabalhos reportados na literatura,
trata-se da síntese desses materiais com baixos
teores de Argila (até 2,0 % m/m).
Neste trabalho, propôs-se a síntese de hidrogéis
com altas proporções de argila, até 50,0% m/m e
esses materiais foram caracterizados frente a suas
propriedades estruturais e morfológicas.

Hidrogéis baseados em polissacarídeos e
argilominerais vem recebendo destaque na
literatura, pois os polissacarídeos tornam o
material biodegradável (PENG et al, 2008) e os
argilominerais aumentam a capacidade de toca
iônica do hidrogel.
Argilominerais incorporados ao hidrogel tem a
característica de melhorar suas propriedades
mecânicas, de sorção e dessorção de nutrientes
reduzindo consideravelmente o custo do hidrogel,
fazendo com que ele fique competitivo no
mercado.
Nanocompósitos
de
hidrogéis
modificados com argilominerais também vêm
sendo estudados para diversas aplicações na área
de sorção e dessorção controlada, visto que a
presença da mesma provoca maior interação do
gel com grupos catiônicos presentes no meio de
intumescimento (YUMEI et al, 2009). A
formação de hidrogéis nanoestruturados com
argilominerais já foi estudada por alguns autores
(ZHANG et al, 2006 e KASGOEZ & DURMUS,
2008), porém ainda com grande enfoque na
modificação das propriedades do hidrogel como

Materiais e métodos
Os hidrogéis constituídos por poliacrilamida
(PAAm) e o polissacarídeo biodegradável
metilcelulose (MC) e montmorilonita cálcica
(MMt) foram obtidos por meio de polimerização
química do monômero acrilamida (AAm) em
solução aquosa contendo MC e MMt. Como
agente reticulante foi usado N’-N metilenobisacrilamida
(MBAAm,
Aldrich),
como
catalisador N,N,N’,N’- tetrametil- etilenodiamina
(TEMED) e como iniciador foi usado persulfato
de sódio (Na2S2O8). Os materiais obtidos foram
purificados por 10 dias e secos. Parte desses
materiais passaram por tratamento de hidrólise,
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onde foram levados a estufa a 70º C em solução
de NaOH 0,5 M por 18 horas.
As propriedades estruturais e morfológicas
foram analisadas através de difratogramas e
micrografias, respectivamente. Para ambas as
análises utilizou-se o mesmo procedimento de
preparação de amostra, onde, depois de
intumescidos até o equilíbrio em água, os
hidrogéis foram retirados e imersos em nitrogênio
líquido e posteriormente liofilizados por 48 horas.
Em seguida o material foi levado para as análises
de DRX, nas quais foi utilizado um difratômetro
modelo Shimadzu LabX XDR-6000, operando
com voltagem de aceleração do tubo de emissão
de 30 kV, corrente de 30 mA e radiação Cu K (λ
= 0.154 nm). A velocidade de varredura utilizada
foi de 1,0º min-1 e a leitura de ângulo de Bragg
entre 3º e 60º. Para as micrografias e o mapa de
EDX, recobriu-se as amostras com uma fina
camada de ouro, com o intuito de manter a
estrutura do material. As micrografias dos
hidrogéis
foram
obtidas
utilizando
um
microscópio eletrônico de varredura JEOL
(Modelo JSM-6510).

(d)

(e)

(f)

Fig. 1: Micrografias, obtidas por MEV para: (a) hidrogel
puro; (b) hidrogel puro hidrolisado; (c) hidrogel (1:1); (d)
hidrogel (1:1) hidrolisado; (e) hidrogel (3:1); (f) hidrogel
(3:1) hidrolisado.

∞

A dispersão da argila na matriz de hidrogel foi
observada por medidas de espectrometria de
energia dispersiva de raios-x (EDX). A Tab 1
mostra a análise semi-quantitativa dos respectivos
elementos presentes no mapa de EDX.
Tab. 1: Análise quantitativa dos elementos
apresentados no mapa de EDX do hidrogel (1:1).

Resultados e discussão
A Fig 1 mostra as micrografias obtidas para os
hidrogéis sintetizados com e sem o tratamento de
hidrólise. A morfologia desses hidrogéis
apresentou
estruturas
foliáceas
bastantes
homogêneas as quais são características de
hidrogéis constituídos por polissacarídeos. Os
hidrogéis sem o tratamento de hidrólise não
apresentaram
mudanças
significativas
na
morfologia de poros com a adição da argila (Fig
1a, c, e). Porém após o tratamento de hidrólise,
pôde-se observar dois comportamentos distintos:
i) aumento geral no tamanho dos poros devido ao
maior grau de intumescimento; ii) o tamanho dos
poros diminui com a adição do argilomineral,
indicando que a presença da carga afeta o
intercruzamento de cadeias na formação do
hidrogel.

(a)

(c)

Elemento

Percentagem
Percentagem
em peso
atômico
C
2,27
3,78
N
7,78
11,11
O
38,06
47,65
Mg
2,19
1,80
Al
13,58
10,09
Si
35,24
25,08
Ca
0,88
0,49
Total
100
100
Pode-se observar a presença de todos os
elementos que constituem o argilomineral
montmorilonita cálcica (fórmula estrutural Ca0,6(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O), indicando sua
efetiva incorporação. O mapeamento para os
elementos Si e Al, provenientes exclusivamente
do argilomineral nesses nanocompósitos, indicam
que ocorreu uma boa dispersão da argila na matriz
polimérica.
Na fig 2 são mostrados os difratogramas de
raios-X da MMt, hidrogel PAAm e MC e seus
nanocompósitos preparados com diferentes teores
de argila para os hidrogéis com e sem o
tratamento
de
hidrólise.
As
distâncias
interlamelares ou distâncias interplanares basais

(b)
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(d001) das amostras foram calculadas a partir dos
respectivos picos de difração.

indicando que o ataque básico quebrou a estrutura
rígida ao longo das cadeias, diminuindo
provavelmente o seu comprimento médio.
Entretanto, esse efeito provavelmente não altera a
interação entre cadeias, provavelmente associada
a ligações de hidrogênio e revelada pela
identificação das reflexões a 3,18 e 2,88 Å, que
revelam que esta periodicidade se manteve
mesmo após a hidrólise.

'

'

'

'(g )

'
'

'(e )

'(d)

'

Conclusões

'(c )

'

Foi possível sintetizar hidrogéis com altos
teores de MMt e pelas análises de DRX e MEV
observou-se que o hidrogel ficou com uma
estrutura bastante homogênea, indicando que foi
possível a obtenção dos nanocompósitos. Cabe a
trabalhos futuros avaliar a aplicação desses
materiais em sistemas de liberação de insumos
agrícolas.

'

'(b)

'

Inte' ns ida de '(a'.'u)

'

'(f)

'

'

'(a )

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2 ' θ ( °)
Fig. 2: Difratogramas obtidos para (a) MMT pura; (b)
hidrogel puro; (c) hidrogel puro hidrolisado; (d) hidrogel
(3:1); (e) hidrogel (3:1) hidrolisado; (f) hidrogel (1:1); (g)
hidrogel (1:1) hidrolisado.
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Resumo
Neste trabalho será descrita a funcionalização de nanopartículas de magnetita, obtidas pelo método de
coprecipitação, com a proteína albumina do soro bovino (BSA). Também será descrita a obtenção e
caracterização de microcápsulas magnéticas coloidais obtidas a partir da auto-organização (self-assembly)
destas nanopartículas na interface líquido-líquido de uma emulsão óleo/água.
Palavras-chave: microcápsulas coloidais, nanopartículas magnéticas.
funcionalizadas via ultrassonificação com a
proteína BSA (SAMANTA et al., 2008). Para
obtenção das microcápsulas magnéticas, foram
preparadas emulsões a partir da adição de 1,2,4triclorobenzeno (fase orgânica) a uma solução
aquosa das nanopartículas de Fe3O4-BSA. As
microcápsulas polimerizadas foram obtidas
utilizando-se como fase orgânica uma mistura de
diciclopentadieno (DCPD), catalisador de Grubbs
segunda geração e 1,2,4-triclorobenzeno.

Introdução
Microcápsulas (MCs) coloidais são sistemas
muito versáteis que apresentam tamanho
reduzido, elevada área superficial, volume interno
considerável e membranas estáveis.
Nestes
sistemas, partículas coloidais são utilizadas como
blocos construtores para a formação da
membrana, permitindo a incorporação das
propriedades das partículas às capacidades
funcionais das MCs (PATRA et al., 2010). Por
exemplo, nanopartículas magnéticas podem servir
como antenas para induzir a liberação controlada
de materiais encapsulados.
As propriedades
físicas das microcápsulas coloidais, tais como
resistência mecânica e biocompatibilidade podem
ser controladas através da escolha adequada das
partículas e das condições de preparação do
material (MELLE et al., 2005). Neste trabalho
descrevemos a obtenção e caracterização de
microcápsulas magnéticas coloidais obtidas a
partir da auto-organização de nanopartículas de
magnetita, funcionalizadas com a proteína
albumina do soro bovino (BSA), na interface
líquido-líquido de uma emulsão óleo/água.

Resultados e discussão
A presença da proteína na superfície das
nanopartículas foi confirmada por espectroscopia
na região do infravermelho, uma vez que
observou-se a presença das bandas características
da proteína BSA em 1660 e 1530 cm-1 no espectro
da nanopartícula funcionalizada. Através de
medidas de termogravimetria pode-se verificar
que cerca de 21% da massa do material era
correspondente a moléculas da proteína BSA. As
nanopartículas antes e após a funcionalização
também foram caracterizadas pela técnica de
microscopia eletrônica de transmissão e as
imagens obtidas mostraram que antes da
funcionalização as nanopartículas encontram-se
aglomeradas e que esta aglomeração diminui após
a etapa de adsorção da proteína na superfície das
mesmas. Após a síntese e funcionalização com a

Materiais e métodos
Nanopartículas (NPs) de magnetita foram
sintetizadas pelo método de coprecipitação e
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proteína BSA, as NPs as nanopartículas de Fe3O4BSA apresentaram excelente estabilidade em
solução, mantendo-se estável em tampão fosfato
(pH = 7,4) por mais de 2 meses. O diâmetro
hidrodinâmico
médio
obtido
para
as
nanopartículas funcionalizadas foi de 52±5 nm de
acordo com a medida de DLS.
Após
obtenção
das
nanopartículas
funcionalizadas com a proteína BSA com sucesso,
a etapa seguinte consistiu na preparação de
emulsões do tipo óleo em água para formação de
microcápsulas magnéticas. O material obtido se
mostrou
estável
macroscopicamente,
não
apresentando separação das fases após um período
de 30 minutos. Com o objetivo de se verificar se o
tipo de emulsão formada era óleo/água ou
água/óleo e para confirmar a presença da proteína
na interface entre os dois líquidos, o material
obtido foi caracterizado por microscopia confocal.
Para isso, as nanopartículas foram funcionalizadas
com a proteína albumina do soro bovino
conjugada com isotiocianato de fluoresceína
(FITC-BSA) e foi adicionado à fase orgânica o
corante vermelho do Nilo (Nile red). Através das
imagens obtidas (Fig 1) pode-se verificar a
presença da proteína na interface e que o óleo
encontra-se no interior das cápsulas indicando que
a emulsão formada é do tipo óleo/água.

Conclusões
Neste trabalho foram apresentados a síntese
e caracterização de sistemas biocompatíveis
através da funcionalização de nanopartículas de
magnetita com a proteína albumina do soro
bovino. Através da auto-organização destas
nanopartículas foram obtidas microcápsulas
coloidais
magnéticas
inéditas.
Estas
microcápsulas são promissoras para aplicações em
liberação controlada de drogas, podendo
encapsular fármacos hidrofóbicos, os quais podem
ser liberados através da aplicação de um campo
eletromagnético externo.
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Fig. 1. Imagem de microscopia confocal das microcápsulas
magnéticas coloidais.
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A presença das nanopartículas de magnetita na
interface das emulsões foi comprovada por
imagens de microscopia eletrônica de varredura
(MEV) após o processo de polimerização do
núcleo hidrofóbico das MCs (Fig 2). A obtenção
do material polimerizado também permitiu
investigar as propriedades magnéticas das MCs, o
que mostrou que a auto-organização das NPs na
superfície das cápsulas privilegia interações
dipolares antiferromagnéticas.

Fig. 2. Imagens de microscopia eletrônica de varredura
(MEV) das microcápsulas polimerizadas.
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Resumo

r

Os antiparasitários são alguns dos medicamentos mais empregados no Brasil devido a grande área rural e
condições precárias de higiene em muitas cidades. Dentro desta classe o mebendazol e o secnidazol são dois
dos mais utilizados, porém o primeiro apresenta sérios problemas de solubilidade. Assim, pretende-se avaliar
a possibilidade de aproveitar as propriedades de solubilidade do secnidazol para elaborar uma co-formulação
que melhore a solubilidade do mebendazol. Portanto, ambos foram simultaneamente sonicados em
acetonitrila e recristalizados por simples evaporação do solvente. Na caracterização foi possível verificar
alterações nas formas do mebendazol e do secnidazol, mostrando também interação entre ambos.
Palavras-chave: RMN no estado, polimorfos, cocristal, mebendazol, secnidazol.

Introdução
Vários dos fármacos antiparasitários que são
administrados não somente no tratamento, mas
também como medidas profiláticas apresentam
problemas de solubilidade e biodisponibilidade,
como por exemplo, o mebendazol (MBZ) e o
albendazol (ABZ). Outros fármacos como
secnidazol (SCN) e metronidazol (MTN) também
são bastante empregados, porém não apresentem
problemas quanto à solubilidade, principalmente
em meio aquoso. Todos possuem atividades
contra diferentes tipos de parasitas.
O secnidazol (Fig 1a) apresenta elevada
solubilidade em água devido à presença dos
grupos polares (OH e NO2) em sua estrutura
química.Por ser mais barato, o mebendazol (Fig
1b) é um dos mais comumente usados, mas é o
que apresenta maiores problemas com relação à
solubilidade em meio aquoso (SWANEPOEL et
al., 2003), associada principalmente a sua
capacidade de se cristalizar emtrês diferentes
formas (polimorfismo).
A engenharia de cristal aplicada ao
desenvolvimento de novas formas sólidas
farmacêuticas por meio do processo de
cocristalização tem ganhando muito espaço nos
últimos anos como um meio de otimização de
suas propriedades físicas e / ou estabilidade
(ALMARSSON; ZAWOROTKO, 2004).

Fig.1: Fórmula estrutural do (a) secnidazol e (b) mebendazol

Um cocristal é um complexo molecular que
contém duas ou mais moléculas diferentes no
mesmo cristal, associados por interações
intermoleculares, principalmente ligação de
hidrogênio (MIRZA, et al., 2008).
A principal técnica para gerar cocristais são
soluções baseadas nos métodos de cristalização
em solução (ZHANG, et al., 2007), seguida de
evaporação lenta (a temperatura ambiente) e/ou
forçada em evaporador rotativo. Esse processo
leva à formação de espécies cristalinas que podem
apresentar
importantes
alterações
nas
propriedades físico-químicas dos fármacos tais
como a solubilidade, a estabilidade química e a
taxa de dissolução.
Este trabalho tem por objetivo promover
possíveis melhorias na solubilidade do MBZ, por
meio da formação de um possível complexo com
o SCN, o qual apresenta elevada solubilidade.
Considerando as diferentes atividades destes
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fármacos que atuam como vermífugos, vislumbrase a obtenção de uma nova forma cristalina, mais
solúvel, e que resulte em uma possível coadministração de ambos.

Materiais e métodos
Os complexos de MBZ e SCN foram
obtidos por evaporação lenta à temperatura
ambiente. Foi utilizado acetonitrila como solvente
(~ 30 mL) e o sistema permaneceu sob agitação
em um sonicador por 30 min. As análises foram
realizadas em um equipamento Bruker AvanceIII-400 equipado com uma sonda MAS para
rotores de 4mm, nos quais as amostras foram
empacotadas.
Foram obtidos espectros de 13C-CPTOSS
utilizando o adamantano como referência externa,
o tempo de contato foi de 2 ms, o intervalo de
espera de 3s, e a rotação em torno do ângulo
mágico de 5KHz. Para os espectros de 15NCPMAS, a glicina foi utilizada como referência
externa, o tempo de contato foi de 3 ms, o
intervalo de espera de 5s, e a rotação em torno do
ângulo mágico de 10KHz.

Fig. 2: Espectro de
fármacos isolados.

Complexo
MBZ-SCN

MBZ-C

13

194,9

2

13

C

No espectro de 13C (Fig. 2) verificam-se
diferenças nos sinais obtidos para o cocristal com
relação aos API's utilizados, tanto para o MBZ
quanto para o SCN, obedecendo assim ao
principal critério para a formação de um cocristal.
Segundo VOGT, et al. (2009) o espectro do
cocristal não deve ser semelhante com os
espectros dos materiais de entrada.
Pode ser observada também uma possível
conversão da forma polimórfica C do mebendazol
(utilizado como material de entrada) para a sua
forma A, exibindo sinais em 194,9 (13), 155,4 (2),
142,0(11), 116,9(9), 113,7(10) e 51,2(1). Outro
indicativo é a ausência, no espectro do cocristal,
do sinal em 112,8(7) que está presente somente
[ para a forma polimórfica C. A tab 113mostra estes
valores de deslocamento químico do C.
D No espectro de 13C do complexo MBZ-SCN
i não são verificadas isoladamente os sinais em
g 152,8(2’),   138,1(5’),   132,2(4’)   referentes   ao  
i secnidazol, provavelmente devido ocorrência de
t uma sobreposição dos sinais dos fármacos
e isolados, como pode ser verificado na (Tab. 1). Os
demais
sinais
do
secnidazol
sofreram
u significativas   variações   de   σ   C13 para   68,9(9’),  
m 56,4(8’),  22,9(10’),  11,9(7’).

c
i
t

C-CPTOSS para o complexo e os

Tab 1: Deslocamentos químicos no estado sólido do 13C para
o complexo e os fármacos isolados.
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a

13

MBZ-A

SCN

197,2

195,0

-

155,4

154,3

155,5

152,8  (2’)

4

150,2

149,7

-

-

11

142,0

X

142,2

-

AR

137,3

137,2

136,2

138,1  (5’)

AR

132,3

134,2

132,3

132,2  (4’)

AR

126,9

-

127,5

-

AR

125,9

-

124,3

-

9

116,9

123,6

116,9

-

10

113,7

121,7

113,9

-

7

-

112,8

-

-

9’

68,9

-

-

67,1

8’

56,4

-

-

54,3

1

51,2

54,6

51,4

-

10’

22,9

-

-

20,8

7’

11,9

-

-

15,1

AR= região dos aromáticos

O espectro de 15N (Fig.3) também apresenta
variações nos sinais obtidos para o cocristal em
relação  aos  API’s  utilizados.  A  principal  diferença  
está  na  variação  do  σ do SCN e MBZ, para 327,79
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(3’)  e  165,0(3), respectivamente, um indicativo de
que  devido  ao  caráter  básico  do  nitrogênio  3’  e  o  
caráter ácido do hidrogênio ligado ao nitrogênio
3, pode ter ocorrido uma ligação de hidrogênio
intermolecular.

que ocorreu a formação uma ligação de
hidrogênio intermolecular. Porém outras técnicas
tais como difração de raio-X, espectroscopias
Raman e infravermelho, análise térmica,
microscopias (ótica e eletrônica), são necessárias
para avaliar a possível formação de um cocristal.
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químico do nitrogênio-15.
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6’
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354,8
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-
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3

165,0

173,7

166,6

-

1’

149,6

-

-

166,5

5
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103,2

109,1

-

12

89,8

85,9

90,9

-
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N
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MBZ-A

SCN

-

-

355,2

Conclusões
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PROCESSAMENTO DE NANOFIBRAS DE PHBV PARA O USO EM
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Resumo

A fiação por sopro em solução é uma nova técnica que vêm sendo desenvolvida capaz de obter nanofibras
poliméricas aplicadas como carreadoras de fármacos para o sistema de liberação controlada. Este trabalho
tem como objetivo desenvolver e comparar as propriedades das nanofibras de PHBV obtidas através das
técnicas de eletrofiação e fiação por sopro. As nanofibras de PHBV/fármaco foram caracterizadas por MEV
e DSC. A fiação por sopro mostrou-se uma técnica tão eficiente para a produção de novos sistemas de
liberação controlada de fármacos quanto à técnica de eletrofiação. A adição do fármaco flunixina meglumine
melhorou as propriedades térmicas e de flexibilidade das nanofibras de PHBV.
Palavras-chave: Fiação por sopro; eletrofiação; nanofibras; poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato);
liberação de fármacos; flunixina meglumina.
_______________________________________________________________________________________
novos materiais de propriedades desejáveis e até
melhores comparadas às dos homopolímeros
[LIANG et al., 2007]. O PHBV é um copolímero
mais flexível, moldável e menos cristalino,
possuindo menor ponto de fusão e maior
processabilidade do que o PHB [CARMINATTI,
2008; PAPKOV et al., 2007]. O PHBV tem
substituído o uso de plásticos derivados do
petróleo em diversas aplicações de embalagens
com tempo de vida útil curto, além de ser útil
também na preparação de filmes com excelentes
características físico-químicas e mecânicas e que
podem ser processados a menores temperaturas
[CARMINATTI, 2008; SILVA, 2008]. O PHBV
é também utilizado para liberação controlada de
fármacos em aplicações no campo da medicina,
veterinária e agricultura [SILVA, 2008]. Os antiinflamatórios são um grupo variado de fármacos
que têm em comum a capacidade de controlar a
inflamação, de analgesia (reduzir a dor) e de
combater a hipertermia (febre). O fármaco
Flunixina Meglumina, de nome comercial
Flunamine® é recomendado em todos os casos de
dor, febre ou inflamação em animais equinos,
bovinos e suínos e indicado para o controle da
inflamação aguda associada às doenças
respiratórias de animais bovinos.

Introdução
Nos últimos anos, as fibras poliméricas
eletrofiadas foram exploradas como novo sistema
para liberação controlada de fármacos [KENAWY
et al., 2009]. As nanofibras têm sido aplicadas
como carreadoras de fármacos para o sistema de
liberação controlada devido às suas altas
características funcionais, liberação no lugar
específico do corpo e aumento da taxa de
dissolução do fármaco particular com o aumento
da área superficial de ambos [BHARDWAJ;
KUNDU, 2007]. Além disso, outra vantagem das
nanofibras carreadoras é que mais de um fármaco
pode ser encapsulado diretamente dentro das
fibras. Devido à alta energia superficial e a
estrutura porosa das fibras eletrofiadas, estas
encontram aplicações em muitos campos, tais
como,
medicina,
medicina-veterinária,
biosensores, células solares sensibilizadas,
engenharia de tecidos, fotônicos, nanocompósitos,
catalisadores, materiais antimicrobianos e
membranas [KENAWY et al., 2009]. As
nanofibras eletrofiadas têm sido estudadas e
desenvolvidas a partir de vários materiais
sintéticos, copolímeros, polímeros naturais ou a
blenda de ambos, incluindo proteínas. O uso de
copolímeros é uma alternativa viável para gerar

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
383

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

As nanofibras são produzidas (não em escala
comercial)
geralmente
por
eletrofiação
[KENAWY et al., 2009; CARTER et al., 1988].
O processo de eletrofiação é um fenômeno eletro
hidrodinâmico capaz de produzir fibras de
diâmetros da ordem de micrometros até
nanômetros [CARTER et al., 1988]. Atualmente,
alguns autores vêm reportando o desenvolvimento
de novas técnicas capazes de obter nanofibras
poliméricas. Estas novas metodologias buscam,
dentre outras, aumentar a produtividade da
eletrofiação. Neste sentido, Medeiros publicou um
trabalho reportando o desenvolvimento de uma
técnica conhecida como solution blow spinning
[MEDEIROS et al., 2009].
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 alta razão de produtividade, sendo
até 100 vezes mais rápida que a eletrofiação
[MEDEIROS et al., 2009]. Logo, o trabalho tem
como objetivo desenvolver nanofibras de PHBV
como carreadoras do fármaco Flunixina para o
controle de inflamações em bovinos, através das
técnicas de eletrofiação e fiação por sopro em
solução, e comparar as propriedades obtidas entre
tais técnicas.

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 80 mL/min. Todas as amostras
foram aquecidas de 00 a 1800C a uma taxa de
varredura de 100C/min, utilizando panelas de
alumínio.

Resultados e discussão
MEV: A Fig 1 mostra as nanofibras de PHBV
obtidas por eletrofiação, contendo o fármaco
Flunixina meglumina em diferentes teores.

0%

5%

10%

Fig.1.
Nanofibras
de
PHBV+Flunixina
meglumina obtidas por eletrofiação.
Observa-se na Fig 1 que as nanofibras de PHBV
apresentam morfologia uniforme com diâmetro de
aproximadamente 500nm evidenciando então a
eficiência na formação das nanofibras de PHBV
pelo processo de eletrofiação.
A Fig 2 mostra as nanofibras de PHBV obtidas
por fiação por sopro, contendo o fármaco
Flunixina meglumina em diferentes teores (5, 10 e
20%).
0%
5%

Materiais e métodos
Materiais: Os materiais usados são o poli(3hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato)
(PHBV)
(NatureWorks), Fármaco Flunixina meglumina
(Sigma) e solvente isofluoropropanol (HFIP)
(Sigma).
Métodos: Inicialmente, foram preparadas soluções
contendo 8% (m/v) de PHBV em HFIP. O
fármaco Flunixina meglumina foi adicionado às
soluções de PHBV nas proporções de 5, 10 e 20%
(m/m). As condições empregadas durante a
eletrofiação das amostras foram 25 KV de tensão,
12 cm de distância e 0,4 mL de vazão. As
condições empregadas durante a fiação por sopro
das amostras foram 0,4 MPa de ar comprimido,
12 cm de distância e 7,2 µL.min-1 usando um
sistema de fiação por sopro composto por dois
canais concêntricos com diâmetro de 0,5 mm e
comprimento de 2 mm. A morfologia das fibras
foi observada utilizando um microscópio
eletrônico de varredura (MEV), modelo DSM 960

10%

Fig. 2. Nanofibras de PHBV+ Flunixina
meglumina obtidas por fiação por sopro.
Observa-se na Fig 2 que as nanofibras de
PHBV apresentam morfologia uniforme com
diâmetro
de
aproximadamente
500nm
evidenciando então o sucesso na formação das
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nanofibras de PHBV pelo processo de fiação por
sopro. A tabela 1 mostra a comparação entre os
valores dos diâmetros das nanofibras de PHBV
(contendo o fármaco Flunixina meglumina)
obtidas tanto pelo processo de eletrofiação quanto
pelo processo de fiação por sopro.
Tab.1 Diâmetro médio das nanofibras (nm).

próprio processo de evaporação do solvente e de
orientação de cadeia que em cada processo é
diferente. De um modo geral, as propriedades das
nanofibras produzidas por eletrofiação e fiação
por sopro estão muito próximas, o que confirma a
eficiência na produção de novos sistemas de
liberação controlada pela técnica de fiação por
sopro em solução.

Conclusões
A fiação por sopro mostrou-se uma técnica tão
eficiente para a produção de novos sistemas de
liberação controlada de fármacos quanto à técnica
de eletrofiação. Diâmetros menores das
nanofibras foram alcançados por fiação por sopro
em comparação aos da eletrofiação. A adição do
fármaco flunixina meglumina melhorou as
propriedades térmicas e de flexibilidade das
nanofibras de PHBV para ambas as técnicas.

As nanofibras obtidas pelo processo de fiação
por sopro apresentaram diâmetros menores
comparadas
às
nanofibras
obtidas
por
eletrofiação.
DSC: A tab 2 faz uma comparação entre
comportamento térmico das nanofibras de
PHBV+Flunixina meglumina obtidas por
eletrofiação e fiação por sopro.
Tab. 2 - Propriedades térmicas das nanofibras de
PHBV+Flunixina meglumina eletrofiadas e fiadas
por sopro.
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Pode-se notar que à medida que o fármaco foi
incorporado em proporções diferentes nas
nanofibras de PHBV, a Tm2 foi diminuindo para
ambas as técnicas, isto quer dizer que o fármaco
pode estar atuando como um plastificante e
consequentemente melhorando a flexibilidade das
nanofibras. Além disso, comparando os valores
entre as técnicas, observa-se que por SBS os
valores de Tm2 foram menores que os por
eletrofiação. Além do mais, a técnica de SBS
apresentou picos de cristalização, enquanto que a
eletrofiação não. Isto pode estar associado ao
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INFLUÊNCIA DO FÁRMACO DICLOFENACO NA MORFOLOGIA E NAS
PROPRIEDADES TÉRMICAS DE NANOFIBRAS DE PHBV PRODUZIDAS
POR ELETROFIAÇÃO E FIAÇÃO POR SOPRO
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Resumo

A fiação por sopro em solução é uma nova técnica que vêm sendo desenvolvida capaz de obter nanofibras
poliméricas aplicadas como carreadoras de fármacos para o sistema de liberação controlada. Este trabalho
tem como objetivo desenvolver e comparar as propriedades das nanofibras de PHBV/Diclofenaco obtidas
através das técnicas de eletrofiação e fiação por sopro. As nanofibras de PHBV/fármaco foram caracterizadas
por MEV e DSC. A fiação por sopro mostrou-se uma técnica tão eficiente para a produção de novos sistemas
de liberação controlada de fármacos quanto à técnica de eletrofiação. A adição do fármaco diclofenaco de
sódio melhorou as propriedades térmicas e de flexibilidade das nanofibras de PHBV.
Palavras-chave: Fiação por sopro; eletrofiação; nanofibras; poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato);
liberação de fármacos; diclofenaco de sódio.
flexível, moldável e menos cristalino, possuindo
menor ponto de fusão e maior processabilidade do
que o PHB [CARMINATTI, 2008; PAPKOV et
al., 2007.]. O PHBV tem substituído o uso de
plásticos derivados do petróleo em diversas
aplicações de embalagens com tempo de vida útil
curto, além de ser útil também na preparação de
filmes com excelentes características físicoquímicas e mecânicas e que podem ser
processados
a
menores
temperaturas
[CARMINATTI, 2008; SILVA, 2008]. O PHBV é
também utilizado para liberação controlada de
fármacos em aplicações no campo da medicina,
veterinária e agricultura [SILVA, 2008]. Os antiinflamatórios são um grupo variado de fármacos
que têm em comum a capacidade de controlar a
inflamação, de analgesia (reduzir a dor) e de
combater a hipertermia (febre). O fármaco
Diclofenaco é um antiinflamatório não-esteróide
com ação analgésica e sobretudo antiinflamatória
usado amplamente em animais e humanos.
Apresenta-se nas formas químicas de sais sódicos
e sal potássico.
As nanofibras são produzidas (não em escala
comercial)
geralmente
por
eletrofiação
[KENAWY et al., 2009; CARTER, 1988]. O
processo de eletrofiação é um fenômeno eletro
hidrodinâmico capaz de produzir fibras de
diâmetros da ordem de micrometros até
nanômetros [CARTER, 1988]. Atualmente,

Introdução
Nos últimos anos, as fibras poliméricas
eletrofiadas foram exploradas como novo sistema
para liberação controlada de fármacos [KENAWY
et al., 2009]. As nanofibras têm sido aplicadas
como carreadoras de fármacos para o sistema de
liberação controlada devido às suas altas
características funcionais, liberação no lugar
específico do corpo e aumento da taxa de
dissolução do fármaco particular com o aumento
da área superficial de ambos [BHARDWAJ;
KUNDU, 2010]. Além disso, outra vantagem das
nanofibras carreadoras é que mais de um fármaco
pode ser encapsulado diretamente dentro das
fibras. Devido à alta energia superficial e a
estrutura porosa das fibras eletrofiadas, estas
encontram aplicações em muitos campos, tais
como,
medicina,
medicina-veterinária,
biosensores, células solares sensibilizadas,
engenharia de tecidos, fotônicos, nanocompósitos,
catalisadores, materiais antimicrobianos e
membranas [KENAWY et al., 2009].
As nanofibras eletrofiadas têm sido estudadas
e desenvolvidas a partir de vários materiais
sintéticos, copolímeros, polímeros naturais ou a
blenda de ambos, incluindo proteínas. O uso de
copolímeros é uma alternativa viável para gerar
novos materiais de propriedades desejáveis e até
melhores comparadas às dos homopolímeros
[LIANG, 2007]. O PHBV é um copolímero mais
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aquecidas de 00 a 1800C a uma taxa de varredura
de 100C/min, utilizando panelas de alumínio.

alguns autores vêm reportando o desenvolvimento
de novas técnicas capazes de obter nanofibras
poliméricas. Estas novas metodologias buscam,
dentre outras, aumentar a produtividade da
eletrofiação. Neste sentido, Medeiros publicou um
trabalho reportando o desenvolvimento de uma
técnica conhecida como solution blow spinning
[MEDEIROS, 2009]. 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 alta razão de
produtividade, sendo até 100 vezes mais rápida
que a eletrofiação [MEDEIROS, 2009]. Logo, o
trabalho tem como objetivo examinar a influência
do fármaco diclofenaco de sódio na morfologia e
nas propriedades térmicas das nanofibras de
PHBV, as quais serão obtidas pelas técnicas de
eletrofiação e fiação por sopro em solução. O
trabalho dará ênfase também na comparação entre
as duas técnicas.

Resultados e discussão
MEV: A Fig 1 mostra a imagem das nanofibras de
PHBV obtidas por eletrofiação, contendo o
fármaco Diclofenaco de sódio em diferentes
teores (5, 10 e 20%).
0%

10%

5%

20%

Fig. 1. Nanofibras de PHBV+Diclofenaco de sódio (0, 5, 10 e
20%) obtidas por eletrofiação.

Observa-se na Fig 1 que as nanofibras de PHBV
apresentam morfologia uniforme com diâmetro de
aproximadamente 500nm evidenciando então o
sucesso na formação das nanofibras de PHBVe
fármaco
diclofenaco
pelo
processo
de
eletrofiação.

Materiais e métodos
Materiais: Os materiais usados são o poli(3hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato)
(PHBV)
(NatureWorks), Fármaco Diclofenaco de sódio
(Sigma) e solvente isofluoropropanol (HFIP)
(Sigma).
Métodos: Inicialmente, foram preparadas soluções
contendo 8% (m/v) de PHBV em HFIP. O
fármaco Diclofenaco de sódio foi adicionado às
soluções de PHBV nas proporções de 5, 10 e 20%
(m/m). As condições empregadas durante a
eletrofiação das amostras foram 25kv de tensão,
12 cm de distância e 0,4 mL de vazão. As
condições empregadas durante a fiação por sopro
das amostras foram 0,4 MPa de ar comprimido,
12 cm de distância e 7,2 µL.min-1 usando um
sistema de fiação por sopro composto por dois
canais concêntricos com diâmetro de 0,5 mm e
comprimento de 2 mm.
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

A Fig 2 mostra a imagem das nanofibras de
PHBV obtidas por fiação por sopro, contendo o
fármaco Diclofenaco de sódio em diferentes
teores (0, 5, 10 e 20%).
0%

5%

10%

20%

Fig. 2. Nanofibras de PHBV + Diclofenaco de sódio obtidas
por fiação por sopro.

Observa-se na Fig 2 que as nanofibras de PHBV
apresentam morfologia uniforme com diâmetro de
aproximadamente 300nm evidenciando então a
eficiência na formação das nanofibras de PHBV e
fármaco Diclofenaco pelo processo de fiação por
sopro.
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A tab 1 mostra a comparação entre os valores
dos diâmetros das nanofibras de PHBV (contendo
o fármaco Diclofenaco de sódio) obtidas tanto
pelo processo de eletrofiação quanto pelo
processo de fiação por sopro.

eficiência na produção de novos sistemas de
liberação controlada por ambas as técnicas.

Conclusões
A adição do fármaco diclofenaco de sódio
melhorou as propriedades térmicas e de
flexibilidade das nanofibras de PHBV para ambas
as técnicas. A fiação por sopro mostrou-se uma
técnica tão eficiente para a produção de novos
sistemas de liberação controlada de fármacos
quanto à técnica de eletrofiação. Diâmetros
menores das nanofibras foram alcançados por
fiação por sopro em comparação aos da
eletrofiação.

Tab.1 Diâmetro médio das nanofibras (nm).

As nanofibras obtidas pelo processo de
fiação por sopro apresentaram diâmetros menores
comparados aos das nanofibras obtidas por
eletrofiação.
DSC: A tab 2 ilustra o comportamento térmico
das nanofibras de PHBV+Diclofenaco de sódio
obtidas por ambas as técnicas de produção de
nanofibras.
Tab 2. Propriedades térmicas das nanofibras de
PHBV+Diclofenaco de sódio eletrofiadas e fiadas
por sopro.
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Pode-se notar que à medida que o fármaco
Diclofenaco foi incorporado em proporções
diferentes nas nanofibras de PHBV, a Tm2 foi
diminuindo para ambas as técnicas, isto quer dizer
que o fármaco pode estar atuando como um
plastificante e consequentemente melhorando a
flexibilidade das nanofibras. Além disso,
comparando os valores entre as técnicas, observase que por SBS os valores de Tm2 foram menores
que os por eletrofiação. A técnica de SBS
apresentou picos de cristalização, enquanto que a
eletrofiação não. Isto pode estar associado ao
próprio processo de evaporação do solvente e de
orientação de cadeia que em cada processo é
diferente. De um modo geral, as propriedades das
nanofibras produzidas por eletrofiação e fiação
por sopro estão muito próximas, o que confirma a
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Resumo
Este trabalho descreve a síntese e compara as propriedades fotocatalíticas do ZnO, e ZnSn(OH) 6. Estes
materiais foram obtidos pelo método sol-gel, a variação no pH de síntese gerou diferenças tanto na fase
como na morfologia dos materiais. Os materiais obtidos apresentaram alta fotoatividade, sendo que o
aumento no pH de síntese causou um aumento na fotoatividade, a fase ZnSn(OH) 6 se mostrou a mais
fotoativa. O principal mecanismo de degradação do RhoB foi por oxidação indireta, ou seja, por formação
e ataque de radicais .OH.
Palavras-chave: Hidroxiestanato de Zinco, Detecção de .OH, Mecanismo por Ataque de .OH.
Sua estrutura é muito semelhante ao do In(OH)3
que é um material que tem sido largamente
aplicado como fotocatalisador na degradação de
compostos orgânicos, o que estimula nosso
interesse para estudar as suas propriedades
fotocatalíticas (Xianliang Fu et al. 2009).
Assim este trabalho teve por objetivo avaliar
e comparar as propriedades fotocatalíticas do ZnO
e ZnSn(OH)6 sintetizados pelo método sol-gel. A
fim de estudar a fotoatividade e os mecanismos
envolvidos no processo de fotodegradação, foi
realizada a fotodegradação do corante Rodamina
B (RhoB) sob radiação UV, e medido a taxa de
formação de espécies radicalares ativas, e
comparado os resultados para inferir sobre a
fotoatividade dos materiais.

Introdução
A indústria têxtil desempenha um papel
importante na economia, no Brasil esta indústria
se destaca entre os 8 setores mais importantes da
atividade industrial. No entanto, a indústria têxtil
é responsável por consumir 15% de toda água
destinada ao setor industrial. Os corantes possuem
uma baixa fixação em fibras celulósicas, estima-se
que 20% da quantidade de corantes total são
perdidas nos resíduos durante o processo de
tingimento. Corantes prejudicam o metabolismo
fotossintético de algumas espécies aquáticas, isso
porque a penetração dos raios solares é
comprometida com a presença destes corantes.
Além disso, estes se apresentam como
recalcitrantes e potencialmente carcinogênicos
(Sakthivel; Neppolian, 2003).
O óxido de zinco (ZnO) é um dos
semicondutores mais estudados para aplicação em
fotocatálise heterogênea, e apresenta alta resposta
para fotodegradação de diversos compostos
orgânicos (Look, 2001). No entanto, poucos
estudos tem sido realizados para avaliar as
propriedades fotocatalíticas de compostos de
zinco associados a outros compostos, neste
contexto surge o hidroxiestanato de zinco
(ZnSn(OH)6). Este material é um hidróxido com
estrutura perovskita, nesta estrutura os metais são
octaedricamente coordenados com átomos de
oxigênio formando poliedros Zn(OH)6 e Sn(OH)6.

Materiais e métodos
Os materiais foram obtidos por uma rota solgel típica. Foi adicionado Zn(NO3).6H2O para
perfazer 0,1 M em uma solução de 0,1 M de
etilenodiamina, a síntese foi realizada em
diferentes pH 10,5, 11,1 e 12,1 denominados Zn1,
Zn2, Zn3. Na síntese realizada em pH (12,5) mais
alto foi adicionado SnCl2.H2O (0,01M) e foi
denominado Zn4.
As amostras foram caracterizadas por
diversas técnicas, microscopia eletrônica de
varredura de emissão de campo (MEV-FEG JEOL
JSM 6701F). Foi utilizado difração de raios-x
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(DRX - Shimadzu XRD 6000, radiação   Cu   Kα)  
para verificar a estrutura cristalina do material.
O potencial fotocatalítico das amostras
sintetizadas foram avaliadas pelo monitoramento
da fotodegradação do corante RhoB sob radiação
UV (254 nm). Os testes fotocatalíticos foram
padronizados pela massa do fotocatalisador (150
mg L-1). Em intervalos de tempo regulares, as
amostras foram recolhidas e analisadas em um
espectrofotômetro UV-Vis (Shimadzu - 1601PC).
Os radicais hidroxila gerados quando
semicondutores são excitados, na presença do
ácido tereftálico (TPA) podem reagir formando o
ácido 2-hidroxitereftálico Fig. 1. Este produto
formado é altamente fluorescente podendo ser
monitorado por medidas de fluorescência. O pico
de emissão atribuído ao ácido 2-hidroxitereftálico
é conhecido por ser proporcional à quantidade de
radicais  OH∙.  Desta  forma,  intensidade  de  emissão  
em função do tempo de iluminação é linear, com a
inclinação da reta proporcional a constante de
formação  dos  radicais  OH∙(Ishibashi et. al., 2000).

condições apenas a adição de um precursor de
estanho é capaz de formar esta fase.
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Fig 2 – Difratogramas de raios-X das amostras
sintetizadas.

Fig 1 – Reação entre TPA e o radical hidroxila
formando o ácido 2-hidroxitereftalico.

Resultados e discussão

Fig 3 – Imagens representativas de MEV-FEG das
amostras.

Os difratogramas de raios-X das amostras
sintetizadas são apresentados na Fig. 2. Na
amostra Zn1 foi encontrado um padrão de
difração relativo à fase do hidróxido de zinco
(Zn(OH)2) e um padrão de difração referente ao
ZnO. No entanto, os picos referentes ao ZnO
possui baixa intensidade, indicando que esta fase
está em menor proporção. A amostra Zn2
apresenta o mesmo perfil observado na amostra
Zn1, no entanto esta possui picos referentes a fase
ZnO mais intensos, indicando que o aumento no
pH aumentou a proporção da fase ZnO frente a
fase Zn(OH)2. A amostra Zn3 apresenta padrão de
difração referente somente a fase ZnO, indicando
que o aumento no pH favorece a formação desta
fase. A amostra Zn4 apresenta um padrão de
difração referente a fase ZnSn(OH)6, nessas

A mudança no pH de síntese conduziu a
diferentes fases, e também a diferentes
morfologias, como pode ser observado na Fig. 3.
A amostra Zn2 possui estruturas anisotrópicas,
com diferentes formas, e algumas regiões sem
formas definidas. A amostra Zn3 possui estrutura
mais bem definida, que se assemelha com
nanobastões. A amostra Zn4 possui estrutura em
formato de cubo.
Nos testes fotocatalíticos (Fig. 4) pode ser
observado que ao passo que foi aumentado o pH
da síntese foi aumentado a fotoatividade do
material,
Zn1<Zn2<Zn3<Zn4.
Isso
está
diretamente relacionado às fases formadas, onde
pode ser confirmado que o ZnSn(OH)6 possui
uma maior fotoatividade do que o ZnO, que por
sua vez é mais fotoativo do que a fase Zn(OH)2.
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Fig 5 – Cinética de ordem-zero para a formação dos
radicais hidroxila, dentro do gráfico pode ser
observado o perfil do espectro da formação do 2hidroxitereftálico
utilizando
uma
amostra
representativa.

Fig 4 - Curvas de fotodegradação do corante RhoB em
função do tempo de irradiação UV (254 nm).

Nos testes de formação dos radicais hidroxila
(Fig. 5) pode ser observado que o aumento no pH
de síntese gerou um aumento na taxa de formação
dos radicais. As constantes cinéticas de
degradação do RhoB e as constantes de formação
do   radical   OH∙,   apresentaram   a   mesma   ordem
como pode ser observado na Tab. 1
Zn1<Zn2<Zn3<Zn4. Testes de adsorção foram
realizados para estas amostras e não houve
adsorção significativa do corante, estes dois fatos
indica que o principal mecanismo de degradação
do corante RhoB, ocorre de forma indireta, ou
seja, por formação e ataques de espécies oxidantes
como  radical  OH∙.

Conclusões
O método de síntese aqui utilizado foi capaz
de sintetizar diferentes fases com diferentes
morfologias apenas pela modificação do pH.
Todas as fases estudadas apresentaram uma alta
fotoatividade, sendo que a amostra Zn4 referente
à fase ZnSn(OH)6 se mostrou mais eficiente do
que a as fases ZnO e Zn(OH)2. Estas amostras
conduziram a degradação do RhoB pelo
mecanismo de ataque de radicais hidroxila.
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Resumo
A área de alimentos muito tem se beneficiado da nanotecnologia, entretanto, ainda não são claros os riscos
de nanoestruturas ao organismo. Este trabalho teve como objetivo a investigação dos possíveis efeitos de
nanofibrilas de celulose em ratos. Os resultados de glicemia, colesterol, triglicerídeos e histologia do fígado
mostraram que a quantidade de nanofibrilas utilizada não causou malefícios ao metabolismo animal.
Palavras-chave: Nanocelulose; Colesterol total; Triglicerídeos; Histologia; Ensaio biológico.
aparentes como nos materiais de tamanho macro
(SOZER et al., 2009).
Também não são claros os riscos ao meio
ambiente advindos dos produtos em escala nano.
Essas partículas, por serem extremamente
pequenas, podem adentrar na cadeia alimentar, ou
ainda afetar florestas e a qualidade do ar
(SHATKIN, 2008).
Não há uma legislação com procedimentos
específicos de testes e avaliação desses
nanomateriais. Existem poucos dados científicos
sobre potenciais efeitos de exposição a diferentes
tipos de nanoestruturas sobre a saúde humana,
portanto, cabe a investigação bioquímica e
histologicamente com Rattus norvegicus albinus
submetidos a dietas contendo diferentes
concentrações de nanofibrilas da bainha da
pupunha.

Introdução
Nanoestruturas de celulose possuem baixo
custo, são ambientalmente corretas e exibem
diferentes características mecânicas, o que as
tornam uma das mais atraentes classes de
materiais para elaboração de nanomateriais
(AZEVEDO, 2012).
As nanofibrilas são feixes de cadeias de
celulose são estabilizadas por meio de ligações de
hidrogênio. Elas tem diâmetro de 2 nm a 20 nm e
comprimentos
geralmente
micrométricos
(AZEVEDO, 2012)
Entre
as
inúmeras
aplicações
da
nanotecnologia, a área de alimentos tem se
beneficiado muito com o desenvolvimento de
novos materiais funcionais, além de nanosensores
para a segurança alimentar (MORARU et al.,
2003).
As partículas de dimensões nanométricas
podem entrar no corpo humano via pulmões e
intestinos, entretanto as chances de penetração
dependem do tamanho e das propriedades de
superfície das partículas e também do ponto de
contato no pulmão ou nos intestinos. A exposição
também é possível por via cutânea, como no uso
de cosméticos (HOET et. al., 2004) Portanto,
nanomateriais, em função de sua área superficial
aumentada, poderão causar efeitos tóxicos dentro
do organismo, que, por sua vez, poderão não ser

Materiais e métodos
As nanofibrilas de celulose foram produzidas a
partir do resíduo das bainhas de pupunha, obtido
de uma agroindústria de palmito pupunha,
localizada em Morretes, no Estado do Paraná. O
processamento foi realizado no Laboratório de
Tecnologia de Produtos Não-Madeiráveis da
Embrapa Florestas (Colombo – PR).
A etapa preliminar consistiu em um
branqueamento do resíduo com clorito de sódio e
ácido acético P.A. Posteriormente foi realizada a
fragmentação e moagem em Microprocessador
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Super Masscolloider Masuko Sangyo, no
Laboratório de Engenharia Florestal da UFPR.
O experimento foi realizado com quatro
grupos de oito animais (grupo controle, 1, 2 e 3),
de acordo com a variação da concentração de
nanofibrilas adicionadas à ração (0, 7, 14 e 21%
de suspensão de nanofibrilas respectivamente) e
alimentados por 30 dias. Ao final dos 30 dias de
experimento, os ratos foram mantidos em jejum
de oito horas, com acesso à água ad libitum e
sacrificados por overdose anestésica, conforme
FIOCRUZ (2008), de xilazina, quetamina e
barbitúrico Imediatamente após o momento do
sacrifício foram coletadas os fígados dos animais
para as análises histológicas e amostras de sangue
para as análises bioquímicas.
Para as análises de colesterol total e
triglicerídeos foram utilizados kits da marca
Analisa®. A determinação da glicemia sanguínea
foi realizada com o emprego do sistema de
monitoramento de Glicemia True Read da Marca
HOME Diagnostics. Para as análises histológicas
foi utilizado metodologia descrita por Ribeiro e
Groztner (2012) e as lâminas foram analisadas
por microscopia ótica.

Embora não tenha sido possível encontrar um
padrão de linearidade nos grupos de estudo com o
aumento do tempo, todos os valores encontrados
corroboram dados de Guimaraes e Mazáro (2004),
de 116,1 mg/dL e também ficaram próximos aos
dados de Dantas (2006), com 108,0 mg/dL. Tais
resultados mostram que o suplemento fornecido
para os animais em estudo, não afetou a taxa
glicêmica, atestando a adequada manutenção da
homeostase dos animais em experimentação.
Foram também determinados os valores de
triglicerídeos e de colesterol total e os dados estão
expressos na Fig. 2 e 3.

Fig. 2. Resultados da análise de triglicerídeos nos
diferentes grupos.

Resultados e discussão
A taxa de glicemia é fundamental para
verificação dos processos homeostáticos do
metabolismo. Os dados glicemicos dos animais
estão representados na Fig. 1.

Fig. 3. Resultados da análise de colesterol total
nos diferentes grupos.
Conforme mostrado na Fig. 2., os níveis de
triglicerídeos encontrados para os animais foram
de 87 ± 18,65, 100 ± 16,24, 98,42 ± 12,12 e 117
± 23,74 mg/dL para os grupos controle, 1, 2 e 3,
respectivamente. Valores que, não apresentaram
diferenças significativas, quando comparados aos
uns com os outros.
Todos os grupos tiveram valores próximos ao
encontrado em estudos de Guimarãe et al.,(2004),
(83,7 mg/dL), e também próximo aos resultados
de Dantas (2006), com 82,0 mg/dL.
Os valores de colesterol total encontrados para
os animais após o término do experimento estão
apresentados na Fig. 3. Foram de 77±17,06,
62±9,66, 64±7,87 e 70±13,93 mg/dL para os
grupos controle. 1, 2 e 3 respectivamente.
Nenhum desses valores apresentou variações
significativas.
Todos os valores de colesterol total foram

Fig. 1. Resultados da análise de glicemia nos
diferentes grupos.
Não houve linearidade dos resultados com o
passar do tempo. Os aumentos foram de 5%, 25%,
14,55% e 6% para os grupos controle, 1, 2 e 3,
respectivamente.
Não
houve
diferença
significativa quando feita análise de interação
entre glicose e tempos analisados, com o uso do
ensaio Anova.
Quando os grupos foram analisados
individualmente, também não houve diferença
significativa para os valores no decorrer do
tempo.
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inferiores aos relatados por estudos de Guimaraes
e Mazáro (2004), que foram de 83,7 mg/dL, e aos
valores entre 98,9 e 110,2, mg/dL provenientes de
estudos do Centro de Bioterismo da FMUSP
(2008), com animais sadios não submetidos a
nenhum tratamento.
Segundo a American Diabetes Association
(2004) e também Botelho et al. (2002), o consumo
adequado de fibras alimentares tem como
benefícios, entre muitos outros, a redução do
colesterol, o que não foi observado de forma
significativa nos dados encontrados.
Cabe ressaltar que os parâmetros bioquímicos
plasmáticos podem ser influenciados por sexo,
linhagem, genótipo, idade, dieta, manuseio,
ambiente, entre outros fatores.
As imagens do fígado dos animais estão
mostradas na Fig. 4.

a

b

c

d

O perfil lipídico também não mostrou aumento
da concentração sérica de triglicerídeos com o
aumento do percentual de nanofibrilas na ração e
não houve alteração significativa nos níveis de
colesterol total.
As análises histológicas não demonstraram
diferenças entre os diferentes grupos.
Sendo assim, a quantidade de nanofibrilas
utilizadas no presente trabalho não causaram
efeitos deletérios no metabolismo animal.
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Fig. 4. Imagens histológicas do fígado dos animais após
experimento com aumento de 400x. a. Grupos controle;
b. Grupo 1; c. Grupo 2; d. Grupo 3.

Nas imagens histológicas de fígado pode-se
observar estruturas normais, não sendo possível
observar hepatócitos vacuolizados, alterações nos
limites citoplasmáticos, cromatina nuclear
condensada ou aumento na quantidade de
macrófagos presentes na periferia dos sinusóides
hepáticos. Esta análise confirma que os fígados
dos animais não sofreram alterações.
Sendo assim, todos os resultados sugerem que
a quantidade de fibras utilizada no experimento
não foi suficiente para causar efeitos maléficos ao
metabolismo animal.

Conclusões
A glicemia sanguínea não sofreu alterações
significativas com o tratamento em análise,
indicando a manutenção de homeostase dos
animais em experimentação.
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Resumo

A incorporação de fármacos, como Diclofenaco e Flunixina, em nanofibras poliméricas tem apresentado a
função de melhorar algumas propriedades de alguns polímeros bastante cristalinos e de difícil
processabilidade. Este trabalho tem como objetivo desenvolver nanofibras de PHB obtidas pela técnica de
eletrofiação e examinar a influência dos fármacos nas suas propriedades térmicas e físicas. As nanofibras de
PHB foram devidamente caracterizadas por MEV, DSC e DRX. Neste trabalho, foram obtidas com sucesso
nanofibras de PHB contendo Diclofenaco e Flunixina. A adição dos fármacos melhorou as propriedades
térmicas e de flexibilidade das nanofibras de PHB.
Palavras-chave: Nanofibras, eletrofiação, Diclofenaco, Flunixina, Polihidroxibutirato.
O fármaco Flunixina é um anti-inflamatório não
esteroide, derivada do ácido nicotínico, utilizada
na veterinária pelas suas propriedades analgésicas,
anti-inflamatória e antipirética. É indicado para
equinos, bovinos, suínos e caninos. O fármaco
Diclofenaco, comercializado como Voltarem e
Cataflan, é um anti-inflamatório não esteroide que
possui as mesmas ações da Flunixina, porém é
indicado para humanos. Apresenta-se na forma
sódica e potássica.
O Poli (hidroxibutirato), PHB, é um polímero
biodegradável. Polímeros biodegradáveis são
polímeros nos quais a degradação resulta da ação
de micro-organismos de ocorrência natural como
bactérias, fungos e algas [RENEKER et al., 2000].
O PHB é um polímero produzido por bactérias
a partir da biossíntese da sacarose da cana de
açúcar, além disso, é um polímero com
cristalinidade acima de 50%, temperatura de fusão
(Tm) na faixa de 175°C e temperatura de
transição vítrea (Tg) na faixa de 5°C
[RAMAKRISHNA et al., 2006]. Nos últimos
anos, as fibras poliméricas eletrofiadas foram
exploradas como novo sistema para liberação
controlada de fármacos [RAMAKRISHNA et
al.,2006]. As nanofibras têm sido aplicadas como
carreadoras de fármacos para o sistema de
liberação controlada devido às suas altas
características funcionais, liberação no lugar
específico do corpo e aumento da taxa de
dissolução do fármaco particular com o aumento

Introdução
As nanofibras são produzidas (não em escala
comercial)
geralmente
por
eletrofiação
[BHARDWAJ; KUNDU,2010; DEITZEL et al.,
2001]. O sistema de eletrofiação consiste
fundamentalmente de uma fonte de
alimentação de alta voltagem, uma bomba,
um injetor com agulha e coletor. O processo
de eletrofiação é estabelecido em função de uma
série de fatores como a geometria da agulha, da
intensidade do campo elétrico aplicado e das
propriedades reológicas e elétricas da solução
polimérica [RENEKER;CHUN, 1996]. As cargas
elétricas são transportadas na solução através dos
íons e dependem diretamente dos parâmetros
geométricos do jato formado. Ao se aplicar um
potencial suficientemente alto as forças elétricas
vencem o efeito da tensão superficial e ocorre a
formação de um jato no injetor [LI; XIA, 2004].
Diversos parâmetros podem influenciar a
obtenção das nanofibras a partir de soluções
poliméricas [KENAWY et al., 2009]. Estes
parâmetros podem ser divididos em três classes:
propriedades
da
solução
(viscosidade,
elasticidade, condutividade e tensão superficial),
condições ambientais (umidade, temperatura e
velocidade do ar no caso do fluxo controlado) e
variáveis de processo (potencial aplicado,
distância da agulha ao coletor, taxa de
alimentação da solução, etc.).
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da área superficial de ambos [THERON et al.,
2004]. Além disso, outra vantagem das nanofibras
carreadoras é que mais de um fármaco pode ser
encapsulado diretamente dentro das fibras.
Devido à alta energia superficial e a estrutura
porosa das fibras eletrofiadas, estas encontram
aplicações em muitos campos, tais como,
medicina, medicina-veterinária, biosensores,
células solares sensibilizadas, engenharia de
tecidos, fotônicos, nanocompósitos, catalisadores,
materiais
antimicrobianos
e
membranas
[RAMAKRISHNA et al.,2006]. Logo, este
trabalho tem como objetivo desenvolver
nanofibras de PHB obtidas pela técnica de
eletrofiação e examinar a influência dos fármacos
Flunixina e Diclofenaco nas suas propriedades
térmicas e físicas.

Resultados e discussão
MEV: As figuras a seguir mostram as imagens das
nanofibras de PHB puro, PHB com 5, 10, 20 % de
Flunixina e Diclofenaco respectivamente, obtidas
por eletrofiação.
(a)

(b)

Materiais e métodos
Materiais: Os materiais usados são os
Polihidroxibutirato,
fármacos
Flunixina,
Diclofenaco e como solvente isofluoropropanol
(HFIP).
Métodos: Inicialmente, foram preparadas soluções
contendo 0,24g de PHB em 3 mL de HFIP. Para
as nanofibras contendo Diclofenaco ou Flunixina
adicionou-se o fármaco nas proporções de 5, 10 e
20% (m/m) as soluções de PHB. 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). O diâmetro das nanofibras foi calculado
com ajuda de um software (Image J, National
Institutes of Health, USA) utilizando a função de
distribuição normal. 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 0 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 portaamostra de vidro. Padrões de difração de raios X
foram obtidos usando um difratômetro Shimadzu
XRD-6000. Foram realizadas varreduras entre 50 e
350 (2ɵ) a uma velocidade de 2°/min. A largura
dos picos de difração a meia altura foi calculada
através da deconvolução Lorentziana dos
difratogramas com o auxílio do software Origin
7.5 (Microcal, USA).

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Fig. 1. Micrografias (escala em 5µm, aumento
3000 vezes) das nanofibras de PHB: (a) PHB
puro;
(b)
PHB+5%Diclofenaco;
(c)
PHB+10%Diclofenaco;
(d)
PHB+20%Diclofenaco; (e) PHB+5%Flunixina;
(f) PHB+10%Flunixina; (g) PHB+20%Flunixina.
Observa-se na fig 1 que as nanofibras de PHB
apresentam morfologia uniforme com diâmetro de
aproximadamente 500nm evidenciando então a
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eficiência na formação das nanofibras de PHB
pelo processo de eletrofiação.
A tab 1 mostra o diâmetro médio (nm) das
nanofibras de PHB puro e do PHB com os
fármacos incorporados.
Tab. 1 – Diâmetro médio das nanofibras do PHB
puro e do PHB com os fármacos.

Flunixina e Diclofenaco nas propriedades físicas
das nanofibras de PHB.
Tab. 3 – Distâncias interplanares (d) e diâmetros
dos cristalitos (D) referentes à parte cristalina das
nanofibras de PHB obtidas por DRX.

Percebe-se que as distâncias interplanares não
foram afetadas pela presença de ambos os
fármacos, uma vez que não variou os seus valores.
Isto pode ser um indicativo de que os fármacos
em questão estão adsorvidos na superfície dos
cristais. Além disso, possivelmente os fármacos
podem estar não apenas adsorvidos na superfície
dos cristais, mas também entre os mesmos, devido
apresentarem tamanhos de cristais variados.

Pode-se notar que à medida que foi
aumentando o teor de ambos os fármacos, o
diâmetro das nanofibras de PHB foi aumentando
também.
DSC: A tab 2 mostra o comportamento térmico
das nanofibras de PHB puro e PHB com
Diclofenaco e Flunixina em diferentes
proporções.
Tab. 2 – Propriedades térmicas das nanofibras de
PHB e PHB com Diclofenaco e Flunixina.

Conclusões
Neste trabalho, foram obtidas com sucesso
nanofibras de PHB contendo os fármacos
Diclofenaco e Flunixina. A adição dos fármacos
melhorou as propriedades térmicas e de
flexibilidade das nanofibras de PHB. Os fármacos
flunixina e diclofenaco provavelmente ficaram
adsorvidos na superfície das nanofibras e também
dispostos entre os cristais.
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Observa-se na tab 2 que o valor da Tm2
diminuiu com a adição de ambos os fármacos,
indicando então uma melhoria nas propriedades
de flexibilidade das nanofibras de PHB. Os
fármacos, neste caso, apresentaram um efeito
semelhante ao efeito dos plastificantes utilizados
na indústria de transformação dos termoplásticos.
O ΔHm está relacionado com a Tm dos
cristais, pois este é a quantidade de energia
necessária para transformar um polímero de um
estado cristalino ou semicristalino em um estado
amorfo ou desordenado. Neste caso, a presença
dos fármacos influenciou na redução da
quantidade de energia necessária para a fusão dos
cristais contribuindo também para a melhoria das
propriedades de flexibilidade deste polímero. A
tabela 3 mostra a influência dos fármacos
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Resumo
Os herbicidas apresentam grande importância na produtividade agrícola, por eliminar pragas nas lavouras
que competem com as culturas, assim, os sistemas de liberação controlada visam, principalmente, minimizar
os impactos ambientais. Neste trabalho avaliou-se o sistema de liberação nano estruturado, a partir do carvão
ativado, para herbicidas triazínicos. Para obter o compósito para liberação, utilizou-se PVA como
aglomerante para o processo de prensagem; e para os ensaios de liberação utilizou-se uma solução de
água/metanol (50% v/v). Notando que a quantidade total liberada é inferior de acordo com o aumento do
PVA na composição.
Palavras-chave: Biotecnologia, nanotecnologia, carvão ativado, ametrina, liberação controlada de pesticida.
elevada persistência no ambiente, podendo
persistir por até seis meses no solo (COSTA,
1992).

Introdução
O crescimento da população mundial implica
na busca cada vez mais de uma agricultura
altamente produtiva, de modo que há
proporcionalidade com o uso de defensivos
agrícolas. Dentro desse contexto, é importante o
desenvolvimento de sistemas de liberação
controlada para estas substâncias no ambiente,
visando um aumento de sua eficiência, redução de
custos na aplicação e minimização de impactos
ambientais.
O processo de adsorção do carvão ativado tem
sido utilizado como um eficaz método para
remover pesticidas residuais e outros produtos
químicos em tratamento de água de abastecimento
e no tratamento de efluentes industriais, devido à
alta porosidade do carvão ativado. Isso, porque o
carvão apresenta forma microcristalina, não
grafítica, que sofre um processamento para
aumentar a porosidade interna, se assemelhando a
uma rede de túneis que se bifurcam em canais
menores e, assim, sucessivamente. Com isso,
pretende-se desenvolver e avaliar novos sistemas
de liberação nano estruturados, a partir do carvão
ativado, para liberação controlada de herbicidas
triazínicos.
Dentre os herbicidas dessa classe a ametrina
foi escolhida para a formação do nanocompósito,
devido sua grande utilização mundial no controle
de pragas, e em especial no Brasil, no controle de
plantas daninhas na cultura da cana-de-açúcar
(PRATA et al., 2001). E, também, por apresentar
propriedades físico-químicas que lhe confere uma

Materiais e métodos
O trabalho foi dividido em três etapas, onde:
(i) obtenção de um nanocompósito/herbicida,
observando a quantidade máxima adsorvida pelo
material;
(ii) preparação de pastilhas com o auxilio de PVA,
estudando a relação entre a força de prensagem e
porcentagem de PVA utilizado (2%, 5% e 10%);
(iii) execução dos ensaios de liberação do
herbicida em água para verificar a influência da
força de prensagem;
(iv) Ensaios em solução água/metanol (50% v/v),
para avaliar a influência da porcentagem de PVA.
Os ensaios de liberação foram conduzidos em
béquer de 250 mL contendo a solução, de modo
que imerso neste estava um béquer menor
contendo a pastilha de carvão com o material
adsorvido, sendo o sistema mantido sob agitação
constante e temperatura ambiente. E os resultados
foram analisados por meio de Espectrometria UVvis (400-200 nm).

Resultados e discussão
A Fig. 1 apresenta imagens de microscopia
eletrônica de varredura do carvão ativado
utilizado como base para a formação do
compósito de liberação. Observa-se que esse
material apresenta partículas finas, que se
aglomeram formando poros, além de possuir
superfície rugosa. Essa característica, esperada
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para o material, é desejável para aumentar a
quantidade do herbicida a ser carregado na
amostra. No entanto, a alta rugosidade pode
comprometer a dessorção do princípio ativo. Esse
resultado é confirmado pela medida de área
superficial, obtida por fisissorção de N2 seguindo
a metodologia BET (LETTERMAN, 1999).
Assim, obteve-se um valor de área de 720,88
m².g-1, resultado muito elevado quando
comparado a outros materiais (permitindo alta
área de interação com o defensivo agrícola).

adsorvida pelo carvão ativado é em torno de 8,76
gametrina por gcarvão ativado, sendo esse valor reflexo da
elevada área superficial, que aumenta a área de
contato favorecendo tal processo.
A fim de determinar a interação da ametrina
com o carvão ativado, os materiais foram
submetidos a análise termogravimétrica, como
visto na Fig. 2a. Nota-se que a ametrina pura tem
seu principal processo de perda de massa a 224ºC,
provavelmente relacionada à degradação do
composto e observada pela curva derivada da
perda de massa (Fig. 2b). O carvão ativado oxida
a 534ºC, sendo também este seu principal
processo, responsável por cerca de 90% de perda
de massa. No entanto, nota-se que, na adsorção da
ametrina no carvão ativado, houve ganho na
estabilidade em ambos os processos de perda de
massa, sendo as temperaturas de degradação da
ametrina e do carvão ativado deslocados para 361
e 600ºC, respectivamente. Esta variação indica a
forte adsorção do composto no carvão ativado, e
justifica os altos valores de adsorção
anteriormente vistos.

Fig. 1: Imagens de MEV do carvão ativado utilizado
nos experimentos.

Para determinação da quantidade máxima de
herbicida a ser carregada no compósito por
adsorção, determinou-se a concentração do
sobrenadante na solução de ametrina utilizada
para adsorção no carvão ativado, através de
espectroscopia UV-visível na faixa de 400 a 200
nm, e subtraiu-se esse valor da concentração
inicial de ametrina da solução. Os resultados são
apresentados na Tab. 1. Deve-se ressaltar que a
presença de adjuvantes na ametrina comercial
pode influenciar na adsorção do herbicida pelo
carvão ativado, e, portanto, para obter uma relação
entre o herbicida e o material, pesou-se a massa
utilizada de carvão e determinou-se tal relação,
também apresentada na Tab. 1.

Fig. 2a: Análise térmica (TG) dos materiais puros e do
nanocompósito.

Tab. 1: Concentração máxima adsorvida pelo carvão
ativado.
Conc.
Sobrenadante
(ppm)
866,77
947,74
1076,64
1410,09
1034,67

Conc.
Adsorv.
(ppm)
9133,23
9052,26
8923,36
8589,91
8965,33

Massa
final
(g)
0,2611
0,2506
0,2512
0,2504
0,2619

Concentração
máxima adsorvida
(gametrina g-1carvão)
8,75
9,03
8,88
8,58
8,56

Fig. 2b: Curva da derivada da análise térmica (DTG)
dos materiais puros e do nanocompósito.

Para obter o compósito de liberação
controlada, utilizou-se PVA como aglomerante,
visto que esse polímero é conhecido por sua
capacidade de hidratação e intumescimento.
Portanto, pretendeu-se que o PVA fosse uma
barreira à rápida liberação do herbicida,

A partir da análise da adsorção da ametrina
comercial, nota-se que a concentração máxima
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controlando a penetração da água, e
consequentemente, a velocidade de liberação.
Após homogeneização em diferentes teores de
PVA, o material foi prensado para obter-se o
dispositivo de liberação propriamente dito.
A Fig. 3 mostra os valores de liberação do
herbicida em água para diferentes pressões de
compactação utilizadas na composição com 5%
em massa de PVA. Os resultados mostram que a
variação na pressão de compactação não segue um
padrão definido para a taxa de liberação. É
possível que, com baixas pressões de
compactação, haja segregação do PVA, tornando
o material pouco homogêneo. No entanto, deve-se
notar que a quantidade liberada varia pouco com o
tempo para todos os casos.

liberação – o que indica que o comportamento de
dessorção do carvão ativado é mais influente para
estes compósitos que o efeito do PVA.

Fig. 4: Estudo da liberação em relação à porcentagem
de PVA – curva da liberação total (a) e da liberação
inicial (b).

Conclusões
Os testes revelaram que a utilização do PVA
altera o comportamento de liberação do carvão
ativado, de modo que o aumento do PVA reduz a
liberação inicial, devido à capacidade de
hidratação e intumescimento do polímero.
Também, pode-se verificar que a pressão de
compactação não segue um padrão definido para a
taxa de liberação, sendo possível a ocorrência de
segregação do PVA, tornando, o material pouco
homogêneo, além de que a quantidade liberada
varia pouco com o tempo.

Fig. 3: Estudo da liberação em relação à força de
prensagem – curva da liberação total (a) e da liberação
inicial (b).
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solubilidade da ametrina em metanol ser maior
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Observa-se na Fig. 4 que a variação do teor de
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Resumo
O TiO2 na fase anatase possui inúmeras aplicações tecnológicas como a atuação fotocatalítica. Nesse
trabalho o material TiO2:N foi estudado mediante simulação computacional usando a Teoria do Funcional de
Densidade (DFT) com o funcional B3LYP comparando o TiO2 anatase nas fases pura e dopada com
nitrogênio. Essa dopagem tem por objetivo alterar a estrutura eletrônica do material TiO2 anatase
possibilitando aumento nas propriedades fotocatalíticas.
Palavras-chave: TiO2, Anatase, Semicondutor, Fotocatálise, Nitrogênio, DFT.
3,785 Å e c = 9,512 Å (c/a = 2,513). Nessa
estrutura cada átomo de Titânio é coordenado por
6 átomos de Oxigênio com distâncias ligação TiOeq = 1,93 Å e Ti-Oaq = 1,98 Å. As coordenadas
internas que representam o sistema são definidas
por: Ti (0,0; 0,0; 0,0) e O (0,0; 0,0; µ) sendo µ =
dTi-oeq/c com valor de 0,208. (BURDETT, et al.
1987)
O material apresenta band-gap com valor de
3,23 eV que proporciona a atividade fotocatalítica
sob radiação com comprimentos de onda inferior
a 387 nm que representa apenas 5% da radiação
solar. Para estender à característica fotocatalítica
desse material a dopagem com elementos não
metálicos como o caso do TiO2 dopado com íons
nitrogênio se mostra bastante eficiente em
aumentar a banda de absorção para maiores
comprimentos de onda possibilitando a utilização
da radiação solar nos processos fotocatalíticos.
(MOURÃO et al. 2009; PAN et al. 2010)
Dessa forma este trabalho objetiva investigar
as propriedades eletrônicas do TiO2 puro e dopado
com íons nitrogênio na fase anatase relacionando
as características obtidas com a capacidade
fotocatalítica do material.

Introdução
Uma questão ambiental bastante relevante nos
últimos anos envolve a geração de resíduos e o
tratamento dos mesmos. Os setores agrícola e
industrial são um dos principais responsáveis por
essa geração que coloca em risco o meio ambiente
através do descarte de subprodutos tóxicos ou
utilização de agroquímicos. Atualmente a forma
de tratamento mais estudada envolve os Processos
Oxidativos Avançados que utilizam materiais
semicondutores em processos fotocatalíticos para
degradar os reativos tóxicos.
Esses materiais podem ser utilizados em
processos de fotocatálise por possuírem uma
banda de valência preenchida e uma banda de
condução vazia. Com a incidência de um fóton
com valor de energia igual ao band-gap do
semicondutor ocorre a transição eletrônica que
propicia a formação de um par elétron-buraco que
na presença de sequestrados adequados podem
gerar reações redox que, por exemplo, degradam
contaminantes. (MOURÃO et. al. 2009)
O TiO2 é um dos materiais que é aplicado
nesses processos possuindo inúmeras aplicações
tecnológicas (células solares, condutores, autolimpeza) além da aplicação fotocatalítica. Esse
material se cristaliza em diversas estruturas sendo
a fase anatase a que apresenta melhor
comportamento fotocatalítico. (PIMENTA, 2011)
Essa fase possui grupo espacial I41/amd e a
estrutura é definida pelos parâmetros de rede a =

Materiais e métodos
As simulações computacionais foram baseadas
na Teoria do Funcional de Densidade (DFT)
juntamente com o funcional hibrido de Becke
triparametrizado por Lee, Yang e Parr (B3LYP)
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utilizando o software CRYSTAL09. O modelo
puro teve os parâmetros de rede e as posições
atômicas otimizados em função da Energia Total.
O critério de convergência escolhido para a
otimização do sistema foi de 10-7 Hartree com
Shrinking definido como 6 que corresponde a 40
pontos k independentes na Zona de Brillouin de
acordo com o método Pack-Monkhorst.
O modelo otimizado foi expandido nas três
direções espaciais formando uma supercélula
(2x2x2) totalizando 8 células unitárias.
Posteriormente, substituiu-se um átomo de
oxigênio por um átomo de nitrogênio gerando o
modelo, TiO2:N dopado em 2% do total de
átomos (Fig. 1). Os átomos de Ti, O e N foram
representados pelos conjuntos de base:
Ti_pob_TZVP, O_pob_TZVP e N_pob_TZVP,
respectivamente. (PEINTINGER, et al., 2012)

Resultados e discussão
A estrutura anatase do TiO2 é definida
experimentalmente no trabalho de Burdett e
colaboradores (1987) onde os parâmetros de rede
são definidos como a = b = 3,785 Å e c = 9,512
Å (c/a = 2,513), e a coordenada µ = 0,208. Um
trabalho computacional envolvendo DFT/B3LYP
desenvolvido por Albuquerque et al. (2012)
obteve resultados bastante similares aos valores
experimentais com valores de a = b = 3,7875 Å e
c = 9,5146 Å (c/a = 2,5121), e a coordenada µ =
0,2082. Os dados obtidos para este trabalho estão
expostos na Tab. 1.
Tab.1. Resultados obtidos para os parâmetros de
rede dos materiais TiO2 e TiO2:N.
a (Å)
c (Å)
µ
TiO2
3,779
9,461
0,209
TiO2:N
3,890
9,657
0,210
Observa-se a partir da tabela acima que os
resultados obtidos para o TiO2 estão em
concordância com os valores obtidos por
trabalhos experimentais e teóricos. Com a
dopagem do material observa-se que ocorre uma
expansão da célula unitária devido ao aumento da
distância de ligação entre o Ti e o Oxigênio em
concordância com o trabalho proposto por Pan et
al. (2010).
As propriedades eletrônicas dos materiais
foram obtidas através da análise da Densidade de
Estados (Fig. 2). Para o modelo puro observou-se
que a Banda de Valência (BV) possui maior
contribuição dos átomos de Oxigênio (orbitais 2p)
da estrutura e a Banda de Condução (BC) é
composta
majoritariamente
por
estados
provenientes dos átomos de Titânio (3d). O BandGap (intervalo de energia entre as Bandas de
Condução e Valência) foi calculado com o valor
de 3,77 eV sendo o valor experimental igual a
3,23 eV.
Para o TiO2:N observou-se a ordem
semelhante de contribuição para o TiO2. Observase que o átomo de nitrogênio contribui para a
formação da Banda de Valência possuindo maior
contribuição em uma mesma região de energia a
do átomo de oxigênio; o que caracteriza que a
transição eletrônica, caso ocorra, deve envolver os
elétrons dos orbitais 2p do átomo de nitrogênio.
Outra característica observada é que o valor
do Band-Gap do TiO2:N (2,73 eV) é inferior ao do
TiO2 (3,77eV) o que possibilita uma maior
capacidade de atuação fotocatalítica pois o
material pode absorver em comprimentos de onda

Fig. 1. Modelos construídos em estrutura anatase:
a) TiO2 e b) TiO2:N.
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superiores ao do material puro ampliando a
utilização da radiação solar em processos
fotocatalíticos.

Projeto MP1 Rede Agronano – Embrapa e
Fundação Araucária.
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Resumo
Neste trabalho sintetizou-se nanopartículas de hidroxiapatita por coprecipitação seguida de
hidrotermalização em diferentes tempos, visando-se acompanhar a solubilidade em solução aquosa. Para a
determinação da solubilidade das nanopartículas de hidroxiapatita empregou-se a metodologia que envolve a
técnica de espectroscopia na região do ultravioleta-visível (UV-Vis) para determinar a concentração de
fósforo em solução aquosa. Nos resultados obtidos, verificou-se que a solubilidade em água da hidroxiapatita
coprecipitada foi maior que as submetidas ao tratamento hidrotermal, o que pode ser atribuído ao menor
tamanho de partícula apresentado pela amostra não hidrotermalizadas.
Palavras-chave: Hidroxiapatita, Nanopartículas, Solubilidade.
Publicações relacionadas: “Avaliação da solubilidade das nanopartículas de hidroxiapatita como fonte de
fosfato”  apresentado  no  XI  encontro  SBP  Mat  entre  os  dias  23  a  27  de  setembro  de  2012,  em  Florianópolis,  
SC. Autores: Maria Fernanda Santos, Alice Raabe, Elaine Cristina Paris, Cauê Ribeiro de Oliveira.
reportadas (BEN FARHAT, M., et al. 2009,
CLARK, J.S. 1955).
Portanto, estudos sobre a
influência do tamanho e aglomeração das
nanopartículas na solubilidade do material são
fundamentais para o emprego deste no solo como
fonte de fósforo. Este estudo visa sintetizar
nanopartículas de HAP pelo método de
coprecipitação seguido de hidrotermalização em
diferentes tempos, obtendo-se assim, partículas com
morfologia diferentes a fim de avaliar a solubilidade
aquosa.

Introdução
A hidroxiapatita (HAP), Ca10(PO4)6(OH)2 é um
dos fosfatos de cálcio mais utilizados devido a suas
características promissoras para diversas aplicações,
sendo uma possível alternativa para o fornecimento
de fósforo para o solo. A HAP é pertencente à
família das apatitas de cálcio e pode ser encontrada
na natureza nas formas hexagonais e monoclínicas
(COSTA,
A.C.F.M.,
et
al.,
2009).
Morfologicamente, a HAP pode alterar-se de acordo
com o método de reação química empregado, e suas
propriedades estão diretamente relacionadas com
sua pureza, cristalização, estequiometria e estrutura.
A solubilidade da HAP ainda não esta bem definida,
sendo que Neumann et al. (1953) consideraram a
HAP como sendo uma fase sólida de composição
variável, tal que o princípio do produto de
solubilidade não se aplicaria. Entretanto, funções
termodinâmicas para a HAP, das quais o produto de
solubilidade constante pode ser calculado, têm sido

Materiais e métodos
As nanopartículas de HAP foram obtidas
empregando-se o método de coprecipitação por via
úmida. Desta maneira, foram feitas suspensões
baseadas na hidrólise do sal dos íons de interesse
(Ca2+ e P5+). Inicialmente, foram preparadas
soluções aquosas de nitrato de cálcio e de fosfato de
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96h

(202)

(211)
(112)
(300)

difratados referentes às amostras hidrotermalizadas
de 48 e 96 horas.
(002)

amônio. A seguir, gotejou-se a solução de fosfato de
amônio à solução de nitrato de cálcio sob fluxo
constante de gás nitrogênio. Durante esse processo
de síntese, controlou-se o pH do meio reacional com
a adição do hidróxido de amônio, a fim de que fosse
mantido em um valor igual a 11. Após o termino da
síntese o precipitado foi transferido para um
recipiente de teflon acoplado a um forno
hidrotermal e submetido ao aquecimento de 150°C
em diferentes tempos. O precipitado resultante foi
lavado várias vezes até atingir o pH neutro,
centrifugado e seco em estufa.
A
hidroxiapatita
coprecipitada
sem
hidrotermalização e as hidrotermalizadas por 12, 24,
36, 48, 60, 72, 84 e 96 horas foram analisadas pela
técnica de difração de raios X (DRX) para
determinação das fases cristalinas, utilizando um
difratômetro da Shimadzu, modelo XRD-6000, com
radiação Cu K, empregando-se 30 kV e 30 mA,
velocidade  de  1°C/min  e  2θ  variando  de  20  a 80°..
Para a determinação da forma, tamanho e
distribuição das nanopartículas foi utilizado
microscopia eletrônica de varredura com emissão de
campo (MEV-FEG) em um microscópio JEOL,
modelo JSM-6701F. Na avaliação da solubilidade
foram realizados testes de soluções aquosas
contendo HAP coprecipitada e hidrotermalizada em
diferentes tempos, em concentrações de 0,5 g mL-1.
Para isto, suspensões de hidroxiapatita em meio
aquoso foram preparadas e submetidas
a
aquecimento a 40°C, sendo que alíquotas foram
retiradas em intervalos de tempo de 0, 4, 8, 12, 24 e
48 horas. Realizou-se análise da determinação da
concentração de fósforo por espectrofotometria na
região do ultravioleta-visível (880nm) por meio da
técnica do azul de molibdênio, a fim de encontrar as
condições ideais para elevar a solubilização das
amostras.

48h

0h
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2
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Fig 1. Difratograma de raios X dos pós de hidroxiapatita
hidrotermalizadaos a 150°C de 0, 48 e 96 h.
As Figuras 2a e b ilustram as imagens de microscopia
eletrônica de varredura com emissão de campo (MEVFEG) para as amostras de HAP. Pela análise da imagem
referente à HAP coprecipitada sem hidrotermalização
Fig. 2a observa-se que as partículas se apresentam na
forma de bastões com diâmetros médio de 12 nm. Para as
amostras submetidas ao tratamento hidrotermal por 96 h
(Figura 2b) verifica-se partículas com diâmetro médio de
26 nm.
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Fig. 2. Imagens obtidas por microscopia eletrônica das (a)
amostras de HAP sem hidrotermalização e (b)
hidrotermalizada a 96 h, e a respectiva distribuição do
diâmetro médio de partículas.

Resultados e discussão
Através da caracterização estrutural por DRX
das amostras de hidroxiapatita coprecipitada e
hidrotermalizada, mostradas na Fig. 1, observa-se
que houve a obtenção de hidroxiapatita monofásica
com estrutura hexagonal de acordo com a ficha
JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction
Standards) n° 09-432. Verifica-se também, que o
tratamento hidrotermal a 150°C por diferentes
tempos favoreceu o processo de cristalização da
hidroxiapatita, quando comparado à amostra obtida
sem hidrotermalização. Fato, que pode ser
observado pela melhor definição dos picos

Para a variação da solubilidade das
nanopartículas de HAP, obtidas por coprecipitação e
hidrotermalização a 96 h (Fig. 3), observa-se que a
HAP não hidrotermalizada apresenta-se mais
solúvel
quando
comparada
à
amostra
hidrotermalizada. Este fato pode estar relacionado
ao menor tamanho de partícula observado para as
amostras sem hidrotermalização.
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Fig 3. Curva de solubilidade da HAP em função do
tempo de retirada de alíquotas para as amostras
hidrotermalizadas a 0 e 96 h. Concentração da suspensão
aquosa de HAP igual a 0,05 g mL-1.

Conclusões
Pode-se concluir que o tamanho e a cristalização
da HAP obtida por meio da síntese de
coprecipitação seguida de hidrotermalização
influencia diretamente a solubilidade das
nanopartículas de HAP em meio aquoso. A
determinação da concentração de fósforo presente
na solução aquosa indicou que as nanopartículas de
HAP, sem tratamento hidrotérmico, apresentaram
maior solubilidade quando comparada às
hidrotermalizadas devido ao menor tamanho de
partículas e à menor cristalização.
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Resumo
Nos últimos anos, avanços científicos têm permitido o desenvolvimento de nanomateriais com aplicações
biomédicas específicas, que incluem os sistemas nanométricos de liberação controlada de fármacos. O
objetivo desse estudo foi avaliar a atividade antimicrobiana de nanofibras de PLA/PVP com a incorporação
de óleo de copaíba, utilizando-se a técnica da fiação por sopro em solução. O teste utilizado foi o da difusão
em ágar e o microrganismo selecionado foi a bactéria Gram positiva Staphylococcus aureus (ATCC 25923).
Os resultados obtidos mostraram a presença do halo de inibição confirmando o potencial uso dessas
nanofibras para liberação controlada de fármacos.
Palavras-chave: Nanofibras, Fiação por sopro em solução, Atividade antimicrobiana, Óleos essenciais,
Copaíba
controle da sua arquitetura molecular e
morfologia (PEPPAS et al., 2006). Entre os
polímeros utilizados, se destaca o poli (ácido
lático), PLA, devido suas características como
biodegradabilidade e biocompatibilidade. Porém,
apresenta algumas limitações para uso biomédico,
como baixa taxa de degradação, em relação a
outros poliésteres, hidrofobicidade e presença de
grupos laterais de baixa reatividade. Sendo assim,
diversas técnicas podem ser empregadas visando
melhorar as propriedades fisico-químicas e
biológicas do PLA, onde a produção de blendas
com diferentes polímeros (degradáveis ou não) é
provavelmente o método mais amplamente
utilizado (RASAL et al., 2010). Recentemente,
estudos têm se voltado para avaliar a incorporação
de fitoterápicos a esses sistemas nanométricos de
liberação, visando principalmente o seu potencial
terapêutico, devido as suas propriedades
antimicrobianas e antifúngicas, associado ao seu
menor custo em relação às medicações
tradicionais (NADERI et al., 2011). O objetivo
desse estudo foi avaliar a atividade antimicrobiana
através do teste de difusão em ágar de nanofibras
produzidas a partir de blendas de poli(ácido

Introdução
A fiação por sopro em solução é uma técnica
que permite a produção de fibras nanométricas,
em escala industrial e com menor custo em
relação a outras técnicas similares (MEDEIROS
et al., 2009).
O estudo dessas nanofibras tem atraído grande
atenção, particularmente devido suas peculiares
propriedades físicas e químicas, ou seja, sua alta
área superficial em relação ao volume e
possibilidade do controle de suas propriedades de
superfície, sendo adequadas para o uso em
dispositivos de liberação controlada de fármacos
(LU et al., 2011). Esses sistemas de liberação
apresentam grandes vantagens em relação à
terapêutica convencional como a manutenção da
concentração do fármaco em níveis terapêuticos
por maiores períodos de tempo, aumento nos
intervalos de administração e diminuição dos
efeitos colaterais (UBRICH et al., 1999). O uso de
sistemas poliméricos nesses dispositivos de
liberação desempenha um papel crucial, devido
principalmente a sua variedade de estruturas
químicas, juntamente com a possibilidade de
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lático) e poli(vinilpirrolidona) contendo óleo de
copaíba.

na Fig 6. Os grupos sem óleo não apresentaram
halo. A média aritmética das medidas dos halos de
inibição está mostrada na Tab. 1. Esses resultados
demonstram que o PVP desempenhou um papel
facilitador para a liberação do princípio ativo
através da nanoestrutura polimérica. O aumento
da capacidade antimicrobiana da blenda,
demonstrada através do aumento do halo de
inibição, esteve diretamente relacionada com o
aumento da quantidade do PVP, levando-se em
consideração que os outros parâmetros foram
mantidos inalterados. Isto pode ter ocorrido como
consequência da natureza hidrofílica e
higroscópica desse polímero, permitindo maior
interação com o meio de cultura e favorecendo
assim a liberação do fármaco. Porém, somente
através desse estudo, não se pode predizer qual o
mecanismo (difusão, intumescimento seguido por
difusão e/ou erosão) está conduzindo a liberação
do fármaco, visto que diversos fatores
relacionados ao polímero, ao fármaco e ao sistema
interferem nesses processos.

Materiais e métodos
Foram preparadas 5 diferentes soluções
poliméricas para fiação utilizando como solventes
o clorofórmio e acetona na proporção 3:1 (v/v) e
PLA, na proporção de 12% (m/v) com adição de
diferentes proporções (0%, 5%, 10%, 15% e 20%)
em peso de PVP. Em todos os grupos foi
adicionado o óleo de copaíba na proporção de
20% em relação ao peso total de polímero
utilizado. Foi realizada a fiação por sopro em
solução utilizando como parâmetros principais a
pressão de 50 Psi, taxa de injeção de 120 µl/ min e
distância de trabalho de 20 cm. As amostras foram
coletadas em coletor cilíndrico sob rotação. Foi
utilizada para o teste antimicrobiano uma cepapadrão ATCC da bactéria gram-positiva
Staphylococcus aureus (ATCC 29213). Para o
procedimento, o microrganismo foi ativado em
caldo BHI (Brain Heart Infusion), incubado em
anaerobiose, a 37°C por 24 horas. A partir deste
inóculo, foi padronizada a turvação até escala 0,5
de Mc Farland em solução salina 0,85%.
Posteriormente, foi semeado em placas de petri
(90 mm de diâmetro) contendo ágar MuellerHinton. Sobre a superfície semeada, foram
posicionados discos dos diferentes grupos das
blendas, que foram previamente cortados no
diâmetro de 20 mm. As placas foram incubadas a
37oC por 48 horas. O teste foi realizado em
triplicata. Como controle negativo, foram
utilizados discos de nanofibras sem a presença do
óleo e com as mesmas proporções de PVP do
grupo teste. Foram realizadas 5 medições do halo
de inibição, partindo-se da borda do disco até a
margem onde há crescimento de microrganismos.
Após as medidas, foi calculada a média aritmética
dos valores encontrados.

Fig. 1: Halo de inibição do grupo com 0% de
PVP

Fig. 2: Halo de inibição do grupo com 5% de PVP

Resultados e discussão
Os resultados deste estudo revelaram a
presença do halo de inibição a partir do grupo
com 5% de PVP na blenda polimérica. O halo se
tornou maior com o aumento da concentração do
PVP, conforme mostrado nas Fig. 1 a 5. O grupo
contendo 20% de PVP demonstrou ser o mais
eficiente, por determinar um maior halo de
inibição frente a este microrganismo. Sob a área
da blenda, em todos os grupos, houve inibição
completa do microrganismo, conforme mostrado

Fig. 3: Halo de inibição do grupo com 10% de
PVP
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fármacos. Investigações adicionais em andamento
estão sendo realizadas para explicar melhor os
mecanismos de liberação do fitoterápico através
da matriz polimérica nanoestruturada.

Agradecimentos
Os autores agradecem ao CNPq (Processo
476362/2012-1), Finep, Capes e Projeto MP1
Rede Agronano – Embrapa.

Fig. 4: Halo de inibição do grupo com 15% de PVP
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Conclusões
A partir dos dados obtidos, concluiu-se que as
nanofibras sintetizadas com a incorporação do
óleo de copaíba apresentaram efeito contra o
microrganismo Staphylococcus aureus, com
presença de halo inibitório a partir do grupo com
5% de PVP. Os resultados iniciais se mostraram
promissores, no que se refere ao seu potencial uso
clínico como sistema de liberação controlada de
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Resumo
O poli(ácido lático) é um polímero biocompatível, que pode ser usado como modelo biomimético para
mineralização de materiais biocerâmicos. Neste trabalho fibras de PLA com diâmetro nano e micrométrico
foram obtidas a partir da técnica de fiação por sopro em solução e emergidas em uma solução com a
capacidade de simular o fluido corporal (SBF). Estas soluções foram preparadas com diferentes
concentrações iônicas e com a presença de íons estrôncio. A morfologia das fibras foi avaliada por
microscopia eletrônica de varredura ao longo dos dias (7, 14, 21 e 28 dias). Os resultados indicam que as
fibras obtidas apresentam morfologia homogênea.
Palavras-chave: Fiação Por Sopro Em Solução, Nanofibras, Poli(Ácido Lático), Biomineralização,
Estrôncio.
biodegradabilidade, além de ser compostável,
biocompatível e não tóxico. É considerado um
biopolímero, já que pode ser obtido a partir de
recursos renováveis, como o milho (GUPTA et
al., 2007).
As nanofibras biocompatíveis tem sido usadas
como modelo biomimético para orientar a
mineralização de hidroxiapatita Ca10(PO4)6(OH)2
(LI et al., 2012). A composição química da
hidroxiapatita é similar à composição dos tecidos
calcificados e, portanto, é o material cerâmico
mais utilizado em aplicações clínicas para
regeneração óssea e dentária. Todos os grupos,
tais como Ca2+, PO43- e OH- podem ocorrer
substituições
isomórficas,
sem
provocar
modificações em sua estrutura hexagonal p 63/m.
Porém, modificações em propriedades como
solubilidade, estabilidade térmica e reatividade
superficial podem ocorrer. Dentre os cátions
substituintes do Ca2+, o Sr2+ em pequenas
concentrações, estimula a regeneração óssea
ativando os mecanismos de sua formação e pode
inibir a reabsorção do osso (DOURADO, 2006).
Um dos métodos biomiméticos é a imersão de
um material biocompatível, em um fluido
constituído pelos componentes semelhantes aos
que compõem a formação da apatita natural,

Introdução
A fiação por sopro em solução é uma técnica
de produção de não-tecidos que apresenta
inúmeras vantagens em relação a outras técnicas
de mesma finalidade. Dentre elas podemos citar a
produção de fibras nanométricas, com maior
potencial para produção em escala industrial e
menor custo. Não requer equipamento de alta
voltagem, equipamento ou coletor condutor de
eletricidade (MEDEIROS et al., 2009).
O uso das nanofibras vem sendo
investigado (HUANG et al., 2003); (DOURADO,
2006) com entusiasmo, uma vez que, diminuindo
o diâmetro de uma fibra de micrômetros para
submicrôns ou nanômetros, surgem características
diferenciadas. O desempenho mecânico superior,
além da flexibilidade aumentada, permite o
emprego das membranas nanoestruturadas em
diversas aplicações. Outro parâmetro importante a
se considerar é sua alta área superficial em relação
ao seu volume, onde esta razão para nanofibras
pode ser 103 maior quando comparada às
microfibras.
Entre os polímeros utilizados, se destaca o poli
(ácido lático), PLA. O PLA é um termoplástico,
pertencente a família dos poliésteres alifáticos.
Apresenta como principais características sua
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denominado de solução de simulação de fluído
corporal   ou   do   inglês   “simulated   body   fluid”
(SBF) (BUCZYNSKA et al., 2011). Neste
sentido, este trabalho tem como objetivo,
investigar a modificação superficial das fibras de
PLA, através da mineralização de hidroxiapatita a
partir da solução de SBF, 1,4SBF e 1,4SBF +
15% mol/mol de Sr2+ e a influência do tempo de
permanência das amostras imersas.

Tab. 1 – Reagentes para preparar 01 litro de
solução
Reagentes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Materiais e métodos
As fibras de PLA foram obtidas a partir de
uma solução polimérica a 12% (m/v), que consiste
de pellets de PLA, dissolvidos em uma
combinação de clorofórmio:acetona 3:1 (v/v),
utilizado como solvente. A manta fibrosa foi
obtida pela técnica de fiação por sopro em solução
(SBS), utilizando como parâmetros principais:
pressão = 50 Psi; taxa de injeção = 120 µl/ min;
diâmetro do bico interno = 2 mm; protrusão do
bico interno em relação ao externo = 2 mm,
distância de trabalho = 20,0 cm. As amostras
foram coletadas em coletor cilíndrico rotativo. O
sistema de fiação está mostrado na Fig. 1. Após a
fiação, obtiveram-se imagens micrográficas das
fibras em um microscópio eletrônico de varredura
(LEO 1430, Oxford Instruments).

NaCl
NaHCO3
KCl
K3HPO4
MgCl2.6H2O
HCl 1N
CaCl2
NaSO4
TRIS
SrCl2.6H2O

SBF
7,9960
0,3500
0,2240
0,1740
0,3050
~40ml
0,2780
0,0710
6,0570
-

Quantidade (g)
1,4SBF
1,4SBF+Sr2+
11,1944
0,4900
0,3136
0,2436
0,4270
~40ml
0,3892
0,0994
8,4798
-

11,1944
0,4900
0,3136
0,2436
0,4270
~40ml
0.3308
0,0994
8,4798
0,1203

Resultados e discussão
Conforme pode ser observado nas Fig. 2 (a) e
2 (b), a técnica de Fiação por Sopro em Solução é
eficaz na produção de não tecidos de materiais
poliméricos, produzindo fibras com diâmetros
muito finos. A imagem micrográfica (Fig. 2 (b))
mostra uma determinada orientação das fibras e
uma variedade em diâmetros, que podem ser
atribuídos à forma de coleta (coletor rotativo) e
aos parâmetros de processamento envolvidos na
fiação, respectivamente.

(a)
Fig. 1 – sistema de fiação (FSS)
As soluções de SBF, 1,4SBF e 1,4SBF dopada
com Sr2+ foram preparadas em banho-maria a
37°C e o pH foi ajustado para 7,4, com solução de
HCl 1N sob agitação. Os reagentes foram
adicionados conforme a sequência e quantidade
descrita na Tab. 1.
Em seguida, as fibras de PLA foram imersas
nas soluções, nas quais permanecerão por 7, 14,
21 e 28 dias a 37°C. A cada 7 dias serão retiradas
uma amostra de cada solução para serem
caracterizadas por: microscopia eletrônica de
varredura (MEV), análise térmica (TG/DSC) e
difração de raio X (DRX).

(b)
Fig. 2 – (a) Imagem macroscópica e, (b)
Imagem microscópica da manta não tecido de
PLA
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LI, K.; WANG, J.; LIU, X.; XIONG, X.; LIU, H.
Biomimetic growth of hydroxyapatite on
phosphorylated electrospun cellulose nanofibers.
Carbohydrate Polymers v. 90, p. 1573– 1581,
2012.

As soluções de simulação de fluido corporal
(SBF) foram obtidas sucessivamente e
acondicionadas sob refrigeração. Com relação ao
processo de biomineralização, este se encontra em
andamento, em que as fibras de PLA estão
imersas nas três soluções distintas, em
temperatura controlada de 37°C. As amostras
serão retiradas, conforme o tempo prédeterminado seja atingido e, em seguida
analisadas e comparadas quanto à morfologia e
concentração da solução e a presença de íons Sr2+
em diferentes tempos de imersão.

MEDEIROS, E. S. ; GLENN, G. M. ;
KLAMCZYNSKI, A. P. ; ORTS, W. J.;
MATTOSO, L.H. C. . Solution blow spinning: A
new method to produce micro- and nanofibers
from polymer solutions. Journal of Applied
Polymer Science, v. 113, p. 2322-2330, 2009.

Conclusões
A técnica de fiação por sopro em solução
mostrou-se capaz de produzir fibras de não
tecidos de PLA. O processo de biomineralização
da hidroxiapatita pura e dopada com íons Sr2+ nas
fibras de PLA encontra-se em andamento e as
análises morfológicas e de composição serão
realizadas.

Agradecimentos
Os autores agradecem ao CNPq, Finep, Capes e
Projeto MP1 Rede Agronano – Embrapa.

Referências
BUCZYNSKA, J.; PAMULA, E.; BLAZEWICZ
S. Mechanical properties of (poly(L-lactide-coglycolide))-based fibers coated with
hydroxyapatite layer. Polymer Science, v. 121,
n.6, p. 3702–3709, 2011.
DOURADO, E. R. Preparação e Caracterização
de Hidroxiapatita Nanoestruturada Dopada com
Estrôncio. 2006. 113 p. Dissertação (Mestrado em
Física Aplicada) – Centro Brasileiro de Pesquisas
Físicas, CBPF, Rio de Janeiro, 2006.
GUPTA, B., REVAGADE, N.; HILBORN, J.
Poly (lactic acid) fiber: An overview. Progress in
Polymer Science. v. 32, n.4, p. 455-482, 2007.
HUANG, Z.M.; ZANG, T.-Z; KOTAKI, M.;
RAMAKRISHNA, S. A review on polymer
nanofibers by electrospinning and their
applications in nanocomposites. Composites
Science and Technology v. 63, n.15, p. 22232253, 2003.

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
412

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA DE NANOFIBRAS DE PLA/PVP
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Resumo

Blenda polimérica é uma mistura de dois ou mais polímeros com diferentes estruturas químicas. Seu uso é
vantajoso por ser um método mais barato, rápido, além de possibilitar a produção de materiais com
propriedades superiores àquelas dos materiais que a constituem. O objetivo desse trabalho foi a produção e
caracterização térmica de nanofibras produzidas a partir de blendas de PLA/PVP, utilizando-se a técnica da
fiação por sopro em solução. Os resultados obtidos através de calorimetria diferencial exploratória indicam
que as blendas PLA/PVP obtidas são imiscíveis.
Palavras-chave: Nanofibras, Fiação por sopro em solução, Poli(Ácido Lático), Poli(Vinilpirrolidona),
Blenda Polimérica
estruturas químicas (AJJI; UTRACKI, 1996). É
uma rota conveniente para o desenvolvimento de
novos materiais poliméricos, capaz de produzir
materiais com propriedades superiores àquelas
dos polímeros que a constituem. Esse método é
mais barato e consome menor tempo em relação
ao desenvolvimento de novos monômeros e/ou
novas rotas de polimerização para a criação de
materiais poliméricos com novas propriedades
(HE et al., 2004).
Podem-se dividir as blendas poliméricas em
dois tipos principais: miscíveis e imiscíveis. Em
blendas miscíveis seus componentes perdem parte
de sua identidade e as propriedades finais da
blenda representam a média dessas propriedades
individuais. Já na blenda imiscível, as
propriedades individuais de cada componente
continuam presentes (HE et al., 2004).
Um dos polímeros que despertam interesse
para produção de blendas com o PLA é a
poli(vinilpirrolidona), PVP. É um homopolímero
de natureza anfifílica que apresentada em sua
estrutura química um grupo amida.
O interesse no seu uso se dá graças as suas
propriedades como excelente biocompatibilidade,
baixa toxicidade, além de elevada atividade de
superfície e forte capacidade de adsorção. O
objetivo desse trabalho foi caracterizar através de
termogravimetria
(TGA)
e
Calorimetria
Exploratória Diferencial (DSC) nanofibras

Introdução
A Fiação por Sopro em Solução é uma técnica
para produção de não tecidos que combina
elementos de outras duas técnicas: eletrofiação e
melt blowing. Utiliza uma matriz de fiação
composta por bicos concêntricos que permite a
produção de nanofibras poliméricas de modo
similar à eletrofiação, porém as forças elétricas
são substituídas pelas forças aerodinâmicas
usando apenas um gás pressurizado, semelhante à
técnica melt blowing (MEDEIROS et al., 2009).
Dentre os polímeros utilizados para produção
de não tecidos, um grupo que merece destaque é o
dos polilactatos (PLAs). O poli(ácido lático),
PLA, é um poliéster que apresenta como
principais características sua biodegradabilidade,
além de ser compostável, biocompatível e não
tóxico. Porém apresenta algumas limitações
como baixa taxa de degradação em relação a
outros poliésteres, hidrofobicidade e grupos
laterais poucos reativos.
Com o objetivo de melhorar as propriedades
físico-químicas e biológicas do PLA, um dos
métodos mais utilizados é a produção de blendas
com diferentes polímeros (degradáveis ou não)
(KIM et al., 2003)( RASAL et al., 2010). Pode-se
definir uma blenda polimérica como sendo uma
mistura física ou mecânica de dois ou mais
homopolímeros ou copolímeros com diferentes
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formadas por blendas de PLA/PVP (WANG et al.,
2012).

apresenta 3 estágios de perda de massa: o
primeiro, que se inicia abaixo de 100ºC,
corresponde à perda de água e voláteis, o
segundo, que se inicia por volta de 390ºC, deve-se
provavelmente à quebra da ligação entre
nitrogênio e carbono da carbonila. O último
estágio de perda, que se inicia por volta de 480ºC
se refere à degradação da cadeia principal. O
comportamento das blendas revelou os
comportamentos individuais de seus constituintes,
o que se tornou mais visível com o aumento da
adição de PVP. As temperaturas de início de
degradação (Tonset) das blendas permaneceram
praticamente inalteradas, conforme mostrado na
tabela 1, mostrando que a adição do PVP não
interferiu nesse processo. Essas características são
típicas de uma blenda imiscível, em que as
composições da blenda mantêm as características
individuais de seus componentes puros.

Materiais e métodos
Foram preparadas 5 diferentes soluções
poliméricas para fiação utilizando como solventes
o clorofórmio: acetona na proporção 3:1 (v/v) e
PLA, na proporção de 12% (m/v). Foram
adicionadas de diferentes proporções (0%, 5%,
10%, 15% e 20%) em peso de PVP. Foi realizada
a fiação por sopro em solução utilizando como
parâmetros principais a pressão de 50 Psi, taxa de
injeção de 120 µl/ min, distância de protrusão do
bico interno de 2 mm em relação ao bico externo
e distância de trabalho de 20 cm. As amostras
foram coletadas em coletor cilíndrico, sob
rotação. As análises por termogravimetria foram
realizadas em equipamento marca SHIMADZU,
modelo TGA-50. Amostras das membranas fiadas
foram aquecidas de 30 a 800 ºC, a uma taxa de
10ºC min -1, sob fluxo de argônio a uma vazão de
20 ml min -1. As análises por DSC foram
realizadas em equipamento marca SHIMADZU,
modelo DSC-50, utilizando o seguinte programa
de temperatura: aquecimento da temperatura
ambiente até 180ºC, numa taxa de 10ºC min -1,
sob fluxo de argônio a uma vazão de 20 ml min -1.

Tab. 1. Comportamento
PLA/PVP
AMOSTRA
PVP 5%
PVP 10%
PVP 15%
VP 20%

de degradação blendas
T(onset) °C
335
335
331
335

Em relação às curvas de DSC, alguns
parâmetros foram observados: Tg (temperatura de
transição
vítrea),
Tc
(temperatura
de
cristalização), Tm (temperatura de fusão
cristalina),  ΔH  (Entalpia  de fusão) e X% (grau de
cristalinidade). Os valores em questão estão
mostrados na Tab. 2.

Resultados e discussão
As curvas de TG do PLA, PVP e blendas estão
mostradas na Fig. 1.

Tab. 2. Parâmetros
PLA/PVP
Amostra
Tg
ºC
PLA100% 59
PVP 5%
59
PVP 10%
61
PVP 15%
61
PVP 20%
60
PVP 100% --Fig. 1. Curvas termogravimétricas das blendas
PLA/PVP

térmicos das nanofibras
Tc
ºC
88
88
93
93
92
---

Tm
ºC
169
168
169
168
168
---

ΔH
J/g
28
31
32
28
26

X%

---

---

30
33
35
30
28

Analisando os dados da Tab. 2, observa-se
que, com a adição de PVP, a temperatura de fusão
(Tm) do PLA permaneceu praticamente inalterada
mostrando que a mistura foi imiscível. No 2º
aquecimento, a temperatura de transição vítrea
(Tg) do PLA se manteve em torno de 59ºC,
comprovando mais uma vez a imiscibilidade da

Observa-se que o PLA puro apresenta somente
um estágio de perda de massa, que se inicia por
volta de 331 ºC, correspondente à degradação
térmica do polímero. O PVP, por sua vez,
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blenda enquanto a temperatura de cristalização
(Tc) aumentou levemente, à medida que se
aumentou a quantidade de PVP, indicando uma
maior dificuldade para a cristalização.
Em relação à entalpia de fusão e cristalinidade,
não foram observadas alterações significativas
nesses parâmetros, com a adição do PVP,
ratificando a natureza imiscível da blenda.

RASAL, R. M., JANORKAR, A.V.; HIRT, D.E.
Poly (lactic acid) modifications. Progress in
Polymer Science, v.35, n.3, Mar, p.338-356, 2010.
WANG, B.L.; LIU, X.S.; JI, Y.; REN, K.F.; JI,
J. , Fast and long-acting antibacterial properties of
chitosan-Ag/polyvinylpyrrolidone nanocomposite
films. Carbohydrate Polymers. v. 90, n. 1, p. 8-15,
2012.

Conclusões
As análises térmicas por TG e DSC indicaram
a natureza imiscível da blenda PLA/PVP, já que,
através do comportamento térmico das blendas foi
possível observar e distinguir os comportamentos
correspondentes a cada um dos constituintes.
Além disso, parâmetros importantes como
temperatura de transição vítrea, de cristalização,
de fusão, além da entalpia de fusão e
cristalinidade
praticamente
permaneceram
inalterados em relação ao PLA puro.
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Resumo
Hidrogéis poliméricos são definidos como redes poliméricas tridimensionais que podem reter uma
quantidade significativa de água em sua estrutura e inchar, sem a dissolução. A quitosana é um polímero
multifuncional contendo grupos amina (NH2) e hidroxila (OH-) capazes de interagir com diferentes
moléculas. A sinergia das propriedades dos materiais quitosana/argila na preparação dos híbridos
poliméricos congrega as propriedades de um biopolímero e uma carga natural . Neste trabalho prepararam-se
híbridos de quitosana/argila montmorilonita na forma de microesferas e estas foram adicionadas aos
fertilizantes KH2PO4 e (NH4)2SO4. As microesferas aditadas ou não com fertilizantes foram avaliadas quanto
ao intumescimento em água, solução de solo e sais.
Palavras-chave: Hidrogel, quitosana, microesferas.
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Santos, B. R.; Bacalhau, F. B.; Souza, C. F.; Faez, R. Montmorillonite effect on absorption/sorption
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O aumento da eficiência do uso do fertilizante,
a redução da toxicidade no solo e a diminuição
dos efeitos negativos associados à sobre-dosagem
são algumas das vantagens do uso do material
ferti-liberador
[JAROSIEWICZ;
TOMASZEWSKA, 2004; SINHA; TREHAN,
2003]. Neste trabalho foram preparados materiais
denominados híbridos de quitosana/argila
montmorilonita (MMT) na forma de microesferas
e estas foram adicionadas aos fertilizantes
KH2PO4 e (NH4)2SO4. As microesferas aditadas
ou não com fertilizantes foram avaliadas quanto
ao intumescimento em água, solução de solo e
sais.

Introdução
A quitosana, um biopolímero natural, possui
boas propriedades responsáveis por suas mais
diversas aplicações [NOTIN et al., 2006]. A fim
de melhorar as propriedades mecânicas e
aumentar a capacidade de absorção da quitosana
faz-se necessário misturar o biopolímero com
outros materiais tais como cargas inorgânicas. Os
argilominerais são uma das nanocargas mais
utilizadas por ser de fácil obtenção [RAY;
BOUSMINA, 2005]. A combinação da argila com
a quitosana tem sido objeto de estudo, entretanto,
a maioria dos estudos reportados baseia-se no
aspecto de propriedades mecânicas [BAKER;
ALLMARAS, 1990]. Os hidrogéis poliméricos
podem ser usados em liberação controlada de
fertilizantes o que tem sido alvo de muitos estudos
devido às vantagens tanto do ponto de vista
econômico quanto ambiental [RUI et al., 2007.].

Material e Métodos
Materiais: Quitosana em pó (Polymar),
Argila Montmorilonita Brasgel Aço A (CTC:
85mmol/100g de argila), Ácido Acético Glacial,
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Hidróxido de Sódio, Fosfato de Potássio e Sulfato
de Amônio.

amônio tem uma maior afinidade pelas
microesferas QMMT100, devido ao menor valor
de intumescimento em água.
Como forma de avaliar o melhor método de
adição do fertilizante nas microesferas preparouse amostras em que o fertilizante KH2PO4 foi
adicionado à argila por mistura mecanoquímica
previamente à preparação das microesferas
(amostra contendo 1/0,5 Q/MMT foi utilizada
para comparação). Adicionou-se 34% de
fertilizante à argila (proporção 1:3 em relação à
CTC) e, após, preparou-se a microesfera
(QMMT+K). Resultados de análise térmica
mostraram valores de 17% de K+. A diferença
entre o valor adicionado e o obtido é explicada
pela perda durante os procedimentos de
preparação da microesfera. Este valor é igual ao
obtido na microesfera QMMT50 após imersão no
sal. Verifica-se que o intumescimento da amostra
que já contém o sal (QMMT+K) é muito inferior
(83 e 77 % para intumescimento em água e solo,
repectivamente) indicando novamente que a
presença do sal inibe a entrada da água nas
microesferas. Estes materiais estão sendo
avaliados quanto à liberação do fertilizante em
solo e resultados preliminares utilizando-se a
técnica de TDR (Reflectometria no Domínio do
Tempo) indicam que a liberação ocorre de forma
lenta e gradativa e é dependente da forma de
preparação das microesferas.

Metodologia
1. Preparação de Microesferas: para a
preparação das microesferas foi utilizado 4 g de
quitosana misturado com 100 mL ácido acético
glacial (5%) sob agitação por 48 horas, em
seguida foi misturado argila em diferentes
proporções em relação à massa sendo 1:0,25;
1:0,5; e 1:1 (6, 33 e 50%, respectivamente), sob
agitação por 16 horas. No processo de
gotejamento é colocada a solução de
quitosana/argila em uma bureta acoplada a ela um
capilar, e gotejada na solução de 100 mL de
hidróxido de sódio (2M) sob agitação. Após, as
microesferas passam pelo processo de filtração
com água destilada até atingir neutralidade no pH,
e em seguida pela secagem na estufa à 60°C por
aproximadamente 30 minutos.
2. Preparação das Microesferas com o
fertilizante: O processo é o mesmo do item 1,
difere que o fertilizante é colocado macerado
junto com a argila, na proporção 1:3 baseado na
capacidade de troca catiônica da argila (CTC).

Resultados e Discussão
Híbridos de quitosana/MMT nas proporções
1/0,25; 1/0,5 e 1/1, denominados QMMT25,
QMMT50 e QMMT100, respectivamente, foram
acondicionados em água destilada, solução de
solo e em solução de 10 g L-1 de KH2PO4 e
(NH4)2SO4. A Tabela 1 mostra os resultados de
intumescimento no equilíbrio (Qeq) das
microesferas em água e em soluções de sal e solo.
Verifica-se que o teor de argila interfere nos
valores de intumescimento, sendo os valores de
intumescimento em solução de sal inferiores aos
valores de água e solo. Este fato indica que a
presença dos sais inibe a entrada de água nas
microesferas.

Tab 2. Medidas de Condutividade das amostras de
solução de solo, e após a imersão das microesferas
de quitosana (Q) e quitosana/argila (QMMT50) na
proporção 1/0,5 (33% em massa de argila) e
QMMT50 com o sal misturado na argila.
Amostras

Condutividade (µs.cm-1)

Solução de solo

449,0

Solução de solo + Q

452,0

Solução de solo +
QMMT50 (imersas)

384,0

Solução de solo +
QMMT50 + sal KH2PO4
(imersas)

373,0

Tab1. Qeq em água, solução de solo e sais.
Qeq (%)
QMMT25 QMMT50 QMMT100
H2O
110
134
118
Sol. solo
107
139
112
KH2PO4
108
105
93
(NH4)2SO4
96
96
60

Conclusões

Este resultado é corroborado com os menores
teores de K+ e condutividade elétrica obtidos das
soluções após contato com a microesferas, Tabela
2. Pode-se inferir que o fertilizante sulfato de

Os estudos continuam em andamento, mas
pode-se concluir que a adição da argila na
preparação das microesferas aumenta a
capacidade de absorção de substâncias químicas e,
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ainda, melhora à estabilidade mecânica das
microesferas não se observando deformações
durante os processos de intumescimento. Os
resultados obtidos em solo demonstram a
potencialidade dos materiais em estudo.
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Resumo
A hidroxiapatita (HAp) é um fosfato de cálcio de fórmula química Ca10(PO4)6(OH)2 , com relação molar Ca/P
igual a 1,67. Esta cerâmica possui grande importância na tecnologia de biocerâmicas, por ser o constituinte
principal da fase mineral de ossos e dentes. O presente trabalho visa a preparação de pastilhas porosas de
HAp a partir da adição do polietileno glicol (PEG) em diferentes porcentagens em peso (0,5,10, 20 e 30%).
A análise por difração de raios x (DRX) dos materiais produzidos confirmou a formação da HAp.
Microscopias revelaram o aumento da porosidade e à medida que se acrescentou maior carga de polímero, o
que torna o material com características atrativas para futuros trabalhos em engenharia de tecidos.

Palavras-chave: hidroxiapatita, biocerâmica, PEG (polietileno glicol), porosidade
parâmetros associados a biocompatibilidade como a
adesão e proliferação celular[Kim, K., et al, 2004. ]
O objetivo desse estudo foi sintetizar pastilhas de
HAp com diferentes porosidades, induzida pela
adição de carga polimérica.

Introdução
A hidroxiapatita constitui-se como maior
componente do tecido duro, constituindo até 69%
do peso do osso natural, além de diferentes
proporções dos tecidos dentários, isto é, 96% do
esmalte, 45% da dentina na forma de apatita
carbonatada nanocristalina e 65% do cemento
[Chen, P.-Y., et al, 2008].
Um dos métodos mais utilizados para síntese da
hidroxiapatita é a técnica de precipitação, que
envolve reações via úmida entre precursores de
cálcio e fósforo com controle de temperatura e pH
da solução. [Santos, M.L.F et al. 2005]
Pode ser utilizada como material de contato
entre componentes artificiais e tecidos animais,
sendo aplicada na prática clínica na forma granular,
densa ou porosa.[ Sopyan, I., et al.]
Segundo
trabalhos
reportados
na
literatura[Shanjani, Y., et al ,2011] a presença de
poros em biocerâmicas acarreta em perca de suas
propriedades mecânicas como a resistência a flexão
e compressão. Apesar da relevância destas
propriedades no comportamento biomecânico final
da prótese sabe-se que a indução de porosidade
controlada em biocerâmicas pode favorecer alguns

Materiais e métodos
Para a síntese da HAp, foi preparada uma
suspensão de hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, na
concentração de 2 mol.L-1 em 50 mL de água
destilada a 60ºC. Em seguida, adicionou-se 50 mL
de solução de H3PO4 na concentração de 1,2 mol.L-1
com velocidade de 4 mL.min-1. Ao término da
adição, manteve-se a agitação magnética constante
por 24h à temperatura ambiente.
O pó obtido foi caracterizado por DRX (D5000,
SIEMENS). Foram realizadas varreduras de 20 a 50º
(2θ)   a   uma   velocidade   de   0,1º por minuto. A
radiação  alfa  do  cobre  (CuKα,  λ=0,154  nm)  filtrada  
com filtro de níquel foi empregada nas análises.
Após a síntese, foram confeccionadas as pastilhas
com adição de diferentes proporções de carga de
PEG. (0, 5, 10, 20 e 30%) e calcinadas até 800ºC
por 120 minutos. A morfologia da superfície das
pastilhas foi analisada por imagens microscópicas
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obtidas por microscopia eletrônica de varredura
(MEV) e microscopia óptica (MO).

Resultados e discussão
A análise do difratograma do pó obtido após a
precipitação revelou a obtenção da hidroxiapatita
cristalina. Observa-se que todos os picos estão
associados à fase da HA, não havendo a formação
de outros compostos baseados no sistema Ca-P,
conforme mostrado na fig. 1.
900
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Fig 3: Micrografia da pastilha de hidroxiapatita com
adição de carga polimérica (30% de PEG).
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A analise da microscopia óptica ( fig.4, fig.5 e
fig.6) assim como no MEV comprova que, com o
aumento da adição do polímero, a porosidade na
superfície aumentou.
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Fig.1: Difração de raios X do pó de hidroxiapatita.
Através das microscopias (Fig.2 e Fig.3), foi
possível observar que a porosidade foi induzida na
superfície das pastilhas de forma eficiente através
da adição de carga polimérica em diferentes
proporções.

Fig 4:micrografia óptica da HAp sem adição de
carga.

Fig 2: Micrografia da pastilha de hidroxiapatita sem
adição de carga polimérica.

Fig 5:micrografia óptica da HAp com adição de
10% de carga polimérica.
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phosphate ceramics. Ceramics International. 37(8):
p. 3703-3715.

Fig 6: micrografia óptica da HAp com adição de
30% de carga polimérica.
Conclusões
Observou-se que a adição do polímero foi eficiente
na indução de porosidade, e seu aumento foi
diretamente relacionado com o aumento da carga do
PEG, com isso material mostra potencial para
trabalhos futuros.
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Resumo
O conhecimento sobre plantas medicinais simboliza muitas vezes o único recurso terapêutico de muitas
comunidades e grupos étnicos. Um desses recursos naturais é o óleo de Copaíba que apresenta atividade
cicatrizante, antiinflamatório, anti-séptico, antitumoral, e como agente no tratamento de bronquites e doenças
de pele. Devido a sua importância farmacológica e comercial se faz necessário obter uma metodologia de
análise padrão para o controle de qualidade e para o desenvolvimento de técnicas que permitão sua
quantificação em experimentos para a avaliação de seu perfil de liberação por matrizes poliméricas
nanoestruturadas.
Palavras-chave: Óleo de Copaíba; Cariofileno; Validação
atividade comercial, através da exportação para a
indústria de cosméticos, mas em geral o óleo não
é submetido a um adequado controle de
qualidade. Em pequenos estabelecimentos, certas
propriedades físicas da amostra, como viscosidade
ou mesmo a cor, têm sido utilizadas como critério
de autenticidade do óleo de copaíba. De maneira
análoga, a solubilidade da amostra em álcool
absoluto tem sido empregada para indicar a
ausência de adulteração do óleo de Copaíba por
óleos graxos (VASCONCELOS; GODINHO,
2002).
Devido
a
importância
comercial
e
farmacológica do óleo de copaíba se faz
necessário obter uma metodologia de análise
padrão para o controle de qualidade, inclusive no
estágio inicial de comercialização. Além disso,
essa metodologia pretende atender a projetos
futuros que visem a determinação dos perfis de
liberação desse óleo por matrizes poliméricas
nanoestruturadas.

Introdução
O conhecimento sobre plantas medicinais
simboliza muitas vezes o único recurso
terapêutico de muitas comunidades e grupos
étnicos. As observações populares sobre o uso e
eficácia de plantas medicinais contribuem de
forma relevante para a divulgação das virtudes
terapêuticas dos vegetais, prescritos com
frequência, pelos efeitos medicinais que
produzem, apesar de não terem seus constituintes
químicos conhecidos (MACIEL et al., 2002).
O óleo de Copaíba é extraído do tronco de
árvores de diversas espécies do gênero Copaifera
(VASCONCELOS; GODINHO, 2002). No Brasil
é encontrado largamente na região Amazônica, e
suas espécies são   conhecidas   como   “copaibeira”  
ou   “pau   d’óleo”(Química   Nova,   2004).   Este   é  
consumido como componente de diversos
produtos, tais como pomadas e xaropes, e também
muito consumido in natura, por administração
oral ou aplicação tópica (VASCONCELOS;
GODINHO, 2002).É utilizado para fins
cicatrizantes, antiinflamatórios, anti-sépticos,
antitumorais, e como agente para para tratar
bronquites e doenças de pele (Química Nova,
2004). O óleo tem importância significativa na

Materiais e métodos
Para as soluções estabelecidas na análise foi
utilizado uma solução de C2H5OH: H2O
(62,5:37,5). Na extração dos constituintes do óleo
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de copaíba foi utilizado o solvente hexano e
acetato de etila como separador de fases. Para a
identificação dos compostos foi realizada a
análise por meio de cromatografia em fase gasosa
acoplada a detector de espectrometria de massas
(CG-EM) (GCMSQP2010-ULTRA, Shimadzu).

estabelecidos. Em seguida foi avaliado as
concentrações mínima e máxima detectadas pelo
CG-EM para a identificação dos compostos.

Resultados e discussão
Com base na metodologia descrita na literatura
para cromatografia em fase gasosa acoplada a
detector de espectrometria de massas (CG-EM), o
óleo de copaíba foi caracterizado qualitativamente
quanto à presença de sesquiterpenos e ácidos
diterpênicos. Nas condições pré-selecionadas, as
substâncias apresentaram faixas de retenção
específicas e distintas. A análise do solvente foi
levada em consideração e não apresentou sinais
no cromatograma a partir do tempo de integração
estipulado,
podendo
ser
empregado
satisfatoriamente para extração dos compostos e
diluição do padrão.

Fig 3: Análise da primeira diluição do óleo de Copaíba
apresentando uma concentração de 0,2% em solução.

Fig 4: Análise da sexta diluição do óleo de Copaíba
apresentando uma concentração de 0,2x10 -10 %.

A análise inicial se deu pela avaliação do
método de extração utilizando hexano e acetato de
etila para verificar o solvente adequado na
separação de fases além da forma de extração
levando em consideração o banho ultrasônico ou
extração mecânica.

Fig 5: Análise da décima primeira diluição do óleo de
Copaíba apresentando uma concentração de 0,2x10-20
%.

De
acordo
com
os
cromatogramas
apresentados nas Fig 3-5 o constituinte
majoritário, que é o Cariofileno, foi detectado até
a sexta diluição. A partir da análise das
concentrações foi estabelecido uma nova
metodologia para otimizar o tempo de corrida no
cromatograma.

Fig 1: Análise do método de extração do óleo de
Copaíba para agitação mecânica com hexano.

A seguir foi utilizado soluções de ½, ¼, 1/6 e
1/8 a partir da solução estoque para verificar a
reprodutibilidade dos cromatogramas.
Fig 2: Análise do método de extração do óleo de
Copaíba para agitação por banho ultrasônico com
hexano.

De
acordo
com os
cromatogramas
apresentados nas Fig 1 e 2 não há diferença
significativa entre os métodos de extração
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majoritário, é detectado até uma concentração de
0,2x10-10 %, ou seja até a sexta diluição.Após essa
diluição o composto não é mais detectado
apresentando apenas ruídos característicos do
aparelho.

Fig 6: Análise do tempo de corrida do cromatograma
do óleo de Copaíba apresentando 1/2 da concentração
da solução estoque, 1µl.

Como os cromatogramas apresentaram um
tempo reduzido para detectar os compostos
presentes no óleo, a metodologia foi adaptada
para 20 minutos de análise, para tanto foi utilizada
soluções com ½, ¼, 1/6 e 1/8, apresentando
reprodutibilidade do método estabelecido. Dentro
do aspecto de desenvolvimento de produtos, a
metodologia estabelecida pode preencher lacunas
nos trabalhos reportados na literatura, no sentido
de fornecer base quantitativa aos trabalhos
farmacológicos que se apoiam nos diferentes
perfis químicos apresentados pelo óleo de
Copaíba, assim como respalda analiticamente a
formulação e os estudos de estabilidade de
produtos fitoterápicos
contendo este óleo
(Química Nova, 2004). Além disso, este trabalho
tem o potencial de auxiliar projetos futuros que
visem a determinação dos perfis de liberação
desse
óleo
por
matrizes
poliméricas
nanoestruturadas.

Fig 7: Análise do tempo de corrida do cromatograma
do óleo de Copaíba apresentando ¼ da concentração da
solução estoque, 5x10-1µl.

Fig 8: Análise do tempo de corrida do cromatograma
do óleo de Copaíba apresentando 1/6 da concentração
da solução estoque, 3,33x10-1µl.
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Para o processo de extração para o óleo de
Copaíba foi utilizado o hexano e agitação
mecânica, já que este método foi reprodutível
quando comparado ao padrão. Como não houve
diferença significativa entre o banho ultrasônico e
agitação mecânica, esta última foi escolhida como
parâmetro para reduzir o tempo de extração. Com
a metodologia de extração estabelecida foi
verificado as concentrações máximas e mínimas,
chegando a conclusão que o cariofileno, composto
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Resumo
O óxido de Zinco é amplamente empregado no desenvolvimento de nanotecnologia, na produção de vários
tipos de dispositivos eletrônicos e também no desenvolvimento de células solares e na despoluição de água
por meio do processo de fotocatálise. Realizou-se simulações computacionais usando a Teoria do Funcional
de Densidade com o funcional B3LYP para analisar as propriedades do ZnO dopado com Nitrogênio em uma
porcentagem de 3,125 % em relação ao número total de átomos no modelo.
Palavras-chave: Simulação, propriedades elétricas, dopagem, semicondutores, ZnO:N, Wurtzita, DFT,
B3LYP, células solares, despoluição de água.
do processo de dopagem, o qual é a adição
controlada de impurezas para geração de defeitos
estruturais e eletrônicos na estrutura cristalina do
material semicondutor de interesse.

Introdução
O ZnO é um material semicondutor que pode
ser encontrado em duas formas cristalinas,
Blenda (Fig. 1a) e Wurtzita (Fig. 1b), sendo a
estrutura cristalina Wurtzita a mais estável a
temperatura ambiente. As principais diferenças
entre essas estruturas estão na estequiometria e na
estrutura da sua célula unitária. A estrutura
Blenda possui 1 átomo de Zn e 1 átomo de
oxigênio arranjados no grupo espacial F43m
(216), enquanto que, a estrutura Wurtzita possui 2
átomos de Zn e 2 átomos de oxigênio arranjados
no grupo espacial P63mc (186). Esse óxido vem
sendo empregado largamente na fabricação de
dispositivos eletrônicos e processos como catálise,
sensores, microssensores, monitores de cristal
liquido, entre outros, devido as suas propriedades
ópticas. Atualmente, o material ZnO está sendo
utilizado na forma e na composição de
nanopartículas. Algumas vantagens para a
utilização desse material na indústria e pesquisa
são o baixo custo econômico, grande abundância
e as propriedades mecânicas, tais como,
elasticidade,
rigidez,
piezoeletricidade.
(MARANAS et al, 2010).
Na Teoria de Semicondutores é conhecido que
a presença de impurezas, em quantidades
controladas, altera de forma radical as
propriedades de um material semicondutor. Essas
impurezas são integradas ao semicondutor através

Fig. 1. Estruturas cristalinas para o semicondutor ZnO. (a)
Blenda, (b) Wurtzita.

Através da dopagem é possível controlar os
transportadores presentes na estrutura sem
alteração da estrutura cristalina original. A
condutividade de um material semicondutor
dopado é determinada pela concentração de
impurezas presentes na estrutura, fato este que
torna possível o emprego de muitos
semicondutores dopados nos mais variados
dispositivos eletrônicos. (REZENDE, 1996)
O ZnO nanoparticulado está sendo muito
aplicado no desenvolvimento de células solares
com o objetivo de investigar a melhoraria da
capacidade desses dispositivos para a geração de
energia por absorção de luz solar (KREBS et al,
2008) ou substituindo fluorenos nos dispositivos
baseados em polímeros orgânicos (BI et al, 2011).
Outra aplicação desse semicondutor é na
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descontaminação de águas com poluentes
orgânicos pelo processo de fotocatálise (ZHANG
et al, 2013). Mesmo com essa ampla utilização é
necessário aprimorar as propriedades do óxido de
zinco para obtenção de melhores resultados. A
dopagem com nitrogênio (ZnO:N) mostra-se
como uma opção para o desenvolvimento de
novos materiais aplicados à catálise heterogênea e
conversão de energia solar.

Para visualização das estruturas dos
modelos e extração dos resultados teóricos
utilizou-se o Programa XCrysden e realizaram-se
todas as simulações no cluster do Grupo de
Simulação Química (GSQ) formado por 7
computadores quadri-core AMD Phenon, 32 Gb
de RAM e 3,5 Tb de espaço de armazenamento de
dados.

Resultados e discussão
Materiais e métodos
Os resultados obtidos a partir da simulação
computacional utilizando a Teoria do Funcional
de Densidade (DFT) com o funcional de Becke
triparametrizado por Lee-Yang-Parr (B3LYP)
estão em concordância com os parâmetros de rede
obtidos por Maranas e colaboradores (2010)
utilizando os mesmos métodos acima citados,
sendo a=b= 3,266Å e c = 5,247Å.
Como mostrado na Tab. 1 os parâmetros de
rede do ZnO dopado com Nitrogênio em uma
porcentagem de 3,125 % é significativamente
menor do que os valores para o ZnO puro. A
diferença observada nos parâmetros de rede
ocorre devido à substituição de um átomo de
oxigênio por um átomo de tamanho menor, o
nitrogênio.

O modelo construído está baseado na estrutura
cristalina Wurtzita, grupo espacial hexagonal
tetragonal P63mc (186), parâmetros de rede
a=b=3,81Å e c=6,23Å e coordenadas internas Zn
(0,6667; 0,3333; 0,0) e O (0,6667; 0,3333; 0,375),
Fig. 1b. Para realização dessas simulações
utilizou-se cálculos periódicos adaptados à Teoria
do Funcional de Densidade (DFT) aplicando o
funcional híbrido de Becke tri-parametrizado por
Lee-Yang-Parr (B3LYP), todos implementados no
programa CRYSTAL09. Os átomos de Zn e O
foram ambos descritos pelo conjunto de base
triple-zeta-valence-polarization
(TZVP).
A
simetria da célula unitária foi mantida constante e
as variáveis de cálculos otimizadas em relação à
energia total do sistema. Os parâmetros de rede
otimizados para essa estrutura cristalina foram
a=b= 3,26611506Å e
c= 5,27946953Å,
enquanto que, as coordenadas internas calculadas
foram Zn (0,6666667; 0,333333; 0,0) e O
(0,6666667; 0,333333; 0,3750).
O modelo para o material ZnO:N foi
construído a partir do modelo otimizado para o
material ZnO. Para essa finalidade a célula
unitária do material ZnO foi expandida em duas
células unitárias na direção dos três eixos
espaciais (Fig. 2) totalizando oito células
unitárias. A partir dessa expansão substitui-se um
átomo de oxigênio por um átomo de nitrogênio
obtendo uma dopagem de 3,125% de nitrogênio
na estrutura cristalina do ZnO Wurtzita.

Tab. 1. Resultados teóricos de parâmetros de rede
para as estruturas ZnO e ZnO:N na estrutura
Wurtzita.
a (Å) b (Å) c (Å)
c/a
V (Å )
ZnO 3,266 3,266 5,279 1,616 48,773
ZnO:N 3,241 3,241 5,251 1,620 47,757
Os valores obtidos para os parâmetros de rede
do ZnO:N mostrados na Tab. 1 estão em
concordância
com
os
valores
obtidos
experimentalmente por Jindal e colaboradores
(2012) sendo a=b= 3,25Å e c= 5,21Å.
Analisou-se também as propriedades
eletrônicas do ZnO:N a partir do valor de
Bandgap (diferença de energia entre as bandas de
Valência e Condução) obtido através das
Estruturas de Bandas. O ZnO puro apresenta gap
direto de +3,37 eV enquanto que, a dopagem com
o nitrogênio na porcentagem de 3,125 % produz
um decaimento do gap direto para + 2,36 eV.
As propriedades ópticas de um material
caracterizam maneira como um dado material se
comporta sob uma radiação externa, por exemplo,
emitindo, absorvendo, refletindo ou alterando a
polarização da luz (REZENDE, 1996). O valor de
band gap direto fornece a energia absorvida pelo

Fig. 2. Modelo expandido para a estrutura cristalina do
material ZnO:N na dopagem de 6,25% de nitrogênio.
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material, dessa forma, um bandgap reduzido
permite a absorção de energias com comprimento
de onda superior. O decaimento observado no
valor do bandgap para o ZnO:N mostra que o
mesmo pode ser utilizado no desenvolvimento de
células solares e também no tratamento de águas
poluídas com poluentes orgânicos. Conforme
mostrado na Tab. 2, o composto dopado absorve
na região do ultravioleta enquanto o ZnO puro
absorve na região do ultravioleta.
Tab. 2. Comprimentos de onda da radiação
absorvida pelo ZnO puro e ZnO:N
ZnO
ZnO:N

Eg (eV)
+3,37
+2,36

λ  (nm)
368,19
525,71
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um maior número de pares elétron-buraco na
estrutura, aumentando a condutividade eletrônica
do mesmo e aumentando a eficiência desses
dispositivos na geração de energia. Pela mesma
razão, a aplicação do ZnO:N na despoluição de
águas contaminadas com compostos orgânicos
apresenta melhora na eficiência do processo.

KREBS, F.C., Thomann, Y., Thomann, R.,
Andreasen, J.W. A simple nanostructured
polymer/ZnO hybrid solar cell-preparation and
operation in air. Trends in: Nanotechnology v 19,
p 424013–424024, 2008.
MARANA, N.L.; SAMBRANO, J.R.; SOUZA,
A.R. Propriedades Eletrônicas, estruturais e
constantes elásticas do ZnO. Trends in: Química
Nova, v. 3, n. 4, p. 810-815, 2010.
REZENDE, Sergio M. A física de materiais e
dispositivos eletrônicos. Ed. Universitária da
UFPE, Recife – PE, 1996. p. 117-145; 283-289.
ZHANG, Y.; RAM, M.K.; STEFANOKOS, E.K.;
GOSWANI, D.Y. Enhanced photocatalytic
activity of iron doped zinc oxide nanowires for
water decontamination. Trends in: Surface &
Coatings Technology v 217, p 119-123, 2013.

Conclusões
A utilização do ZnO:N mostra-se como uma
alternativa viável para o desenvolvimento de
células solares e na descontaminação de águas
poluídas com compostos orgânicos, uma vez que
suas propriedades ópticas possibilitam a absorção
de energia de radiação na região do visível no
espectro eletromagnético. A maior abundância da
radiação nesta faixa de comprimento possibilita
aumento na condutividade eletrônica e também no
potencial do mesmo para utilização em processos
de fotocatálise.
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Resumo
Neste trabalho micro- e nanofibras foram produzidas pelo processo de eletrofiação utilizando
polimetilmetacrilato (PMMA) dissolvido em solventes variados, com objetivo de atingir fibras com
diâmetros na escala micro e sub-micrométrica e melhorar a morfologia das mesmas. A dissolução do PMMA
em clorofórmio/acetona resultou em fibras com boa morfologia e diâmetros de 100nm a 2µm, cujas amostras
foram analisadas por microscopia óptica e de varredura (MEV).
Palavras-chave: Eletrofiação; nanofibras poliméricas; PMMA; sensores ópticos.

Introdução

Materiais e métodos

O processo de eletrofiação baseia-se na
aplicação de um campo elétrico intenso em uma
gota da solução polimérica que se mantém coesa
pelas forças de tensão superficial, em um tubo
capilar. O campo elétrico induz uma densidade de
carga na superfície do líquido, que devido à
repulsão eletrostática, cria uma força em direção
oposta à tensão superficial. Com o aumento da
intensidade do campo elétrico, a superfície na
ponta do capilar se alonga formando uma
estrutura conhecida como cone de Taylor. A
trajetória do jato de solução é controlada pelo
campo elétrico, o solvente é evaporado e as fibras
carregadas são depositadas em superfície metálica
(PIPERNO et al., 2006).
Fibras nanométricas obtidas por eletrofiação
possuem propriedades melhoradas em relação as
micrométricas, como elevada razão área
superficial/volume, maior resistência a tração e
também possibilidade de funcionalização da
superfície das fibras com moléculas de interesse
com aplicações diversas nas áreas de engenharia,
medicina, etc (LI et al., 2009).
No presente estudo, micro- e nanofibras
poliméricas foram preparadas a partir de soluções
de
concentrações
variadas
contendo
PMMA/clorofórmio, PMMA/clorofórmio/acetona
e PMMA/1,2-dicloroetano, a fim de obter
melhores propriedades, tais como desempenho
mecânico e menores diâmetros.

O processo foi realizado à temperatura
ambiente e o aparato experimental consistiu da
utilização de uma fonte de alta voltagem, uma
bomba injetora, um tubo capilar com uma agulha
de pequeno diâmetro e um coletor metálico –
cilindro rotativo de alta velocidade para que as
nanofibras obtidas pudessem ser orientadas
circunferencialmente.
Todo
o
aparato
experimental foi inserido no interior de uma
câmara com sistema de ventilação, visto que o
solvente utilizado é extremamente volátil.
Inicialmente, soluções de PMMA (Mn:
3,5x105g/mol), foram preparadas deixando-as em
agitação constante por, aproximadamente, 4h em
clorofórmio,
clorofórmio/acetona
ou
1,2dicloroetano com concentrações entre 5 e 25%
(m/v). Parâmetros relacionados à ejeção do
polímero (de 0,2 até 1ml/h), distância da agulha
ao coletor das fibras e tensão aplicada (20-30 kV)
foram variados a fim de se verificar a influência
destes parâmetros na morfologia das fibras. A
morfologia e o diâmetro das amostras de fibras
obtidas foram caracterizadas e analisadas por
imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura
(MEV) da marca JEOL-JSM modelo 6510.

Resultados e discussão
Pode-se observar na Tab.1 que os diâmetros
das fibras diminuem conforme a concentração
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m/v (em que v é o volume do solvente) da solução
diminui, devido à diminuição da viscosidade da
mesma, facilitando a formação de nanofibras e de
evaporação do solvente, com conseqüente
diminuição do diâmetro da mesma.

Observa-se das Fig.1 a Fig. 4 que com a
diminuição da concentração de PMMA na
solução,  maior  o  número  de  formação  de  “beads”  
nas fibras, formação essa característica de
concentrações baixas, devido à baixa viscosidade
da solução e densidade de carga.
Abaixo de um dado limiar de viscosidade, não
se observa eletrofiação, mas sim a produção
apenas de gotas/beads e não de fibras. Nas
imagens com menores concentrações, há
formação  de  fibras,  porém  a  formação  de  “beads”
prevalece, portando as soluções utilizadas
aproximam-se deste limiar.

Tab.1. Diâmetros de fibras de PMMA

A seguir imagens MEV das fibras obtidas:

Conclusões
A melhor condição obtida, em que o diâmetro
da   fibra  e   o   número   de  “beads”   são   menores,  foi  
encontrada para a solução de 80% clorofórmio e
20% acetona, concentração m/v de 7%, distância
agulha-coletor de 10 cm, vazão da solução de
0,2mL/h e tensão de 28kV.
Nas próximas etapas, será estudada a melhor
condição experimental para obtenção de fibras
com menor diâmetro e quantidade de “beads”,
com posterior incorporação do polímero
luminescente visando à obtenção de fibras
ópticamente ativas e que terão suas propriedades
analisadas
por
microscopia
óptica,
de
fluorescência e confocal.

Fig.1. Fibras poliméricas 5% (m/v) PMMA/1,2-dicloroetano.

Fig.2. Fibras poliméricas 20% (m/v) PMMA/1,2dicloroetano.
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Fig.3. Fibras poliméricas 5% (m/v) PMMA/80%
clorofórmio/20% acetona.
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Fig.4. Fibras poliméricas 20% (m/v) PMMA/80%
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Resumo
O óleo da Melaleuca, extraído da planta Melaleuca Alternifolia, nativa da Austrália, vem ganhando espaço
na comunidade cientifica devido a sua atividade antimicrobiana. Neste trabalho, objetiva-se explorar o
potencial desse óleo, incorporando-o em nanofibras de poli(caprolactona),PCL, pela técnica de fiação por
sopro em solução (SBS) usando clorofórmio como solvente. Análises de calorimetria exploratória diferencial
(DSC) comprovaram a ação nucleante do óleo de Melaleuca, favorecendo a cristalização a frio do polímero.
Palavras-chave: óleo de Melaleuca, Fiação por Sopro em Solução (SBS), atividade antimicrobiana, PCL.
bombeado, sob pressão, para outro recipiente,
onde se encontra o material vegetal. O calor do
vapor faz com que as paredes celulares se abram.
Dessa
forma
o óleo, que
está
entre
as células, evapora junto com a água e vai para
o tubo de arrefecimento. Os óleos essenciais não
se misturam, ficando sobre a água por serem mais
leves. Portanto, podem ser facilmente separados,
muitas vezes utilizando o processo de decantação.
As propriedades medicinais estudadas são:
atividade antimicrobiana, antifúngica, antiviral,
antiprotozoárica e antiinflamatória. O mecanismo
de ação bactericida consiste no comprometimento
da integridade da membrana celular, consequente
perda de material intracelular, incapacidade de
manter a homeostase e inibição da respiração. São
exemplos de bactérias em que o óleo de melaleuca
apresenta atividade antimicrobiana comprovada a
Staphylococcus
aureus,
Escherichia
coli,
Haemophilus e influenzae (OLIVEIRA et al.,
2011). O óleo da Melaleuca tem se mostrado
eficiente na inibição do crescimento de fungos,
através do terpinen-4-ol, que inibe a respiração
mitocondrial e produção de energia. Como
exemplos de fungos, podemos citar o Candida
Albicans, Candida glabrata, Saccharomyces
cerevisiae. Estudos indicam que o óleo também
pode atuar contra vírus com ou sem invólucro,
como, por exemplo, o herpes simplex virus.
Obteve-se, ainda, sucesso no tratamento de
Leishmania major e Trypanosoma brucei,
reduzindo em 50% seu crescimento, além do

Introdução
A Melaleuca Alternifolia, nativa da Austrália,
também conhecida como Tea Tree, floresce
principalmente em áreas de pântano. Da
melaleuca extrai-se um óleo, cujas propriedades
são muito eficazes como agente antibacteriano,
antifúngico e como estimulador das defesas do
organismo. Sua composição química é,
basicamente, terpinen-4-ol, gama-terpieno, αterpieno, 1,8 cineol e α-pineno.
Apesar do recente interesse científico do Óleo
de Melaleuca, seu uso medicinal é muito antigo,
remota aos Aborígenes. Estes povos utilizavam a
planta para tratar feridas e cortes, dores de
garganta, resfriados e infecções. Porém seu uso só
foi registrado oficialmente na década de 1920
1930, quando as análises efetuadas comprovaram
a sua eficácia antimicrobiana. Após eclodir a II
Guerra Mundial, o desenvolvimento de
antibióticos a base de Penicilina fez com que a
procura dos óleos essenciais caísse. Só por volta
dos anos 70 e 80 foi retomado o interesse por
produtos naturais após a expedição do capitão
James Cook, que aportou na baía de Botany,
Austrália, e observou os nativos fazendo uso de
chá de folhas de árvore com propriedades
medicinais (CARSON et al., 2006).
A extração do óleo é feita a partir da conhecida
técnica de destilação a vapor. Na preparação de
essências vegetais por essa técnica, água é
aquecida em um recipiente e o vapor resultante é
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Trichomonas vaginalis. O óleo essencial se
mostrou eficiente numa série de respostas
imunológicas. Ação antiinflamatória se dá por
meio da redução da produção de citosinas. Graças
ao seu poder cicatrizante, antisséptico e
antiinflamatório, seus princípios ativos ainda
podem ser utilizados para tratar problemas
cutâneos, como micoses, espinhas, picadas de
insetos, queimaduras, brotoejas, dermatites,
herpes e verrugas (OLIVEIRA et al., 2011).
A eficácia clínica pôde ser comprovada para o
tratamento da acne, para aplicações dentárias e
para a candidíase. No primeiro caso, os estudos
mostram a redução do número de lesões
inflamadas. No segundo, reduziu a quantidade de
estreptococos mutans, além da redução total do
número de bactérias. Já para a candidíase, ainda
não existe dados clínicos com seres humanos que
certifiquem as especulações, mas os resultados
com animais suportam o uso para o tratamento
dessa infecção.
Em resumo, este trabalho visa explorar o
potencial do óleo de melaleuca incorporado em
nanofibras de poli(caprolactona), PCL, pela
técnica de fiação por sopro em solução (SBS)
usando clorofórmio como solvente. Com isso,
pretende-se
desenvolver
membranas
nanoestruturadas contendo o óleo de melaleuca
para
aplicações biomédicas, devido às
propriedades do óleo atreladas a característica do
PCL de possibilitar a liberação controlada do
medicamento. O conhecimento da taxa de
liberação do medicamento pode representar um
importante avanço rumo ao maior controle e
especificidade do tratamento de diversas
enfermidades.

Após a obtenção das amostras, realizou-se
ensaio de DSC nas mesmas. O ciclo de
aquecimento teve inicio na temperatura ambiente
até 110°C com taxa de aquecimento de 10°C/min,
seguido do ciclo de resfriamento até -90°C à uma
taxa de resfriamento -10°C/min e para finalizar
um outro ciclo de aquecimento.

Resultados e discussão
A técnica de SBS acarretou na cristalização do
PCL durante o processo de formação das
membranas nanoestruturadas. Essa cristalização a
frio pode ser associada a elevada orientação de
cadeias relacionada com a distribuição
unidirecional de forças aerodinâmicas no processo
SBS. Observou-se que o óleo de melaleuca
também favoreceu a cristalização polimérica a
frio, agindo como um agente nucleante nas
amostras contendo 10 e 20% (m/m) de óleo. A
orientação das cadeias poliméricas está
relacionada com o pico de cristalização (Fig. 1)
evidenciado nas curvas de DSC na temperatura
em torno de 27°C. O grau de cristalinidade foi
determinado pelo pico de fusão do PCL
encontrado na temperatura aproximada de 57°C.
Através da análise da fusão dos cristais de
PCL (2 picos de fusão) (Fig. 2) acredita-se que
existam 2 fases cristalinas diferentes na amostra
obtida por SBS. As fases cristalinas formadas
serão caracterizadas futuramente com auxílio da
técnica de difração de raios-X.

Materiais e métodos
Para preparar as soluções poliméricas utilizouse poli(caprolactona),PCL, de massa molar 50.000
g/mol da PERSTORP (Warrington, Reino unido),
óleo essencial de melaleuca (Melaleuca
alternifólia) da FERQUIMA (Austrália). O
solvente utilizado foi o clorofórmio (Fmaia).
As
soluções
preparadas
continham
concentrações de 12% (m/v) de PCL em
clorofórmio e as concentrações do óleo de
melaleuca foram iguais a 5, 10 e 20% (m/m) em
relação ao PCL. A produção das nanofibras foi
realizada pela técnica de fiação por sopro em
solução, onde as condições de processamento,
foram: taxa de   injeção   de   120   μl/mim,   distância  
de trabalho de 20 cm e pressão igual a 40 Psi.

Fig. 1: Curvas de DSC das membranas nanoestruturadas de
PCL
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Fig. 2: Curvas de DSC das nanofibras de PCL

Conclusões
Com o presente trabalho, pode-se verificar
através de análises feitas por DSC que o óleo de
Melaleuca favoreceu a cristalização a frio do PCL.
Essa cristalização a frio se deve principalmente a
orientação das cadeias poliméricas ocasionada
pelo arranjo de forças existente no processo de
fiação por sopro em solução e já reportado na
literatura. Para melhor avaliação do efeito do óleo
na cristalinidade do PCL é necessário fazer
ensaios de DRX que comprovem os efeitos
avaliados até o presente momento. O óleo de
Melaleuca tem se mostrado com grande potencial
para aplicações na medicina, portanto o presente
estudo tem grande relevância para o
desenvolvimento dessas aplicações.

Agradecimentos
Os autores agradecem ao CNPq, Finep, Capes
e Projeto MP1 Rede Agronano – Embrapa.

Referências
CARSON CF, Hammer KA, Riley TV. Melaleuca
alternifolia (tea tree) oil: a review of antimicrobial
and other medicinal properties. Clinical
Microbiology Reviews, v. 19, n. 1, p. 50–62,
2006.
OLIVEIRA, A.C.M.; FONTANA, A.; NEGRINI,
T.C.; NOGUEIRA, M.N.M.; BEDRAN, T.B.L.;
ANDRADE, C.R.; SPOLIDORIO, L.C.;
SPOLIDORIO, D.M.P. Emprego do óleo de
Melaleuca alternifolia Cheel (Myrtaceae) na
odontologia: perspectivas quanto à utilização
como antimicrobiano alternativo às doenças
infecciosas de origem bucal. Revista brasileira de
plantas medicinais, Botucatu, v. 13, n. 4, p. 492499, 2011.

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
432

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

NANOCOMPÓSITOS NITROGENADOS DE LIBERAÇÃO LENTA:
PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO
Elaine I. Pereiraa,b,*, Camila C. T. da Cruza,b, Caue Ribeirob, Michel A. Cavigellic, Aaron Solomonc
a

Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Química, São Carlos, SP.
b
EMBRAPA Instrumentação, São Carlos, SP.
c
USDA-ARS, Beltsville Agricultural Research Center, MD, USA.
*Elaine Inácio Pereira: elaineinaciopereira@gmail.com
Projeto Componente: PC5

Plano de Ação: PA2

Resumo
Este estudo centra-se na preparação e caracterização de nanocompósitos de liberação lenta de ureia baseados
na extrusão de MMT, ureia e dois diferentes polímeros. Os nanocompósitos foram caracterizados por DRX,
TG, MEV, taxas de liberação dos componentes ativos em água e missão de N2O. Estas análises confirmaram
a eficácia do presente processo em esfoliar as lamelas da argila na matriz de ureia e polímero, 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. Os testes de emissão de N2O
mostraram que a presença dos diferentes polímeros altera o fluxo de emissão de N2O.
Palavras-chave: ureia, montmorilonita, polímero, liberação lenta, emissão de N2O.
N2O. Porém, a magnitude das emissões depende
de efeitos interativos como tipo de solo, clima,
gestão agrícola, que regem processos microbianos
e de difusão gasosa de N2O para a atmosfera
(TOMASZEWSKA, 2002).
Como alternativa para tentar minimizar ou até
mesmo anular os efeitos dos excessos e perdas no
campo surgem os chamados fertilizantes de
liberação lenta ou controlada. Estes materiais
melhoram a sincronia entre a disponibilidade dos
nutrientes e absorção pelas plantas diminuindo
assim as perdas, os custos de produção e também
os riscos ambientais causados pelo excesso de
nutrientes aplicados (AARNIO, 1995). Dessa
forma este trabalho teve como objetivo sintetizar e
caracterizar nanocompósitos fertilizantes de
liberação lenta a base de montmorilonita (MMT),
ureia e dois diferentes polímeros, hidrogel de
poliacrilamida (sintetizado com 50% em massa de
MMT) (HG) e policaprolactona (PCL), além da
tentativa de determinar a dinâmica de emissão de
N2O proveniente da aplicação desses compósitos
em plantio de trigo.

Introdução
Dentre
os
macronutrientes
que
são
essencialmente aplicados no manejo do solo em
diversos cultivos destaca-se o nitrogênio (N),
sendo este requerido em maior quantidade. O N é
normalmente utilizado em formas combinadas,
geralmente como nitrato de amônio, outros sais de
amônio ou nitrato e ureia ((NH3)2CO). Porém, os
fertilizantes nitrogenados são mais susceptíveis a
perdas, tanto por lixiviação ou escorrimento
superficial de nitrato, ou através de emissões
gasosas de amônia e óxido nitroso (N2O)
(SNYDER, 2009). Esses tipos de perda podem
causar prejuízos ambientais, como eutrofização de
habitats naturais e águas marinhas, acidificação de
solos e lagos e também prejuízo a camada de
ozônio. Desta forma torna-se imprescindível
controlar a quantidade desse nutriente no solo, a
fim de se ter uma maior produção agrícola,
maiores lucros e menores impactos ambientais.
No entanto, este não é um desafio simples,
pois as perdas de N de origem agrícola variam
principalmente com o tipo de clima e solo, dois
parâmetros que estão além do controle de
qualquer produtor rural (CAVIGELLI, 2005). A
emissão de N2O, junto ao CO2 e CH4, atua no
desequilíbrio atmosférico contribuindo com o
efeito estufa e à depleção de ozônio na
estratosfera (SNYDER, 2009). Os solos agrícolas
são as fontes antropogênicas mais importantes de

Materiais e métodos
Os nanocompósitos foram obtidos por um
processo que pode ser descrito em três etapas:
pré-homogeneização em reômetro de torque,
mistura e conformação na extrusora e secagem.
Uma relação em massa de 1:4 de MMT e ureia,
respectivamente, foi pesada, umedecida a 8% e
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pré-misturada em reômetro de torque. A prémistura então foi extrudada em extrusora dupla
rosca a 40ºC, convertidos em pellets e secos à
temperatura
ambiente.
Este
primeiro
nanocompósito produzido a base somente de
MMT e ureia, foi denominado como MMT/Ur.
Para os nanocompósitos contendo polímero o
procedimento de síntese utilizado foi o mesmo
descrito acima, porém adicionando diferentes
relações mássicas (5, 10 e 20%) de dois diferentes
polímeros, o HG e o PCL. Vale ressaltar que a
massa de polímero adicionada foi determinada em
relação à massa de argila presente. Os
nanocompósitos produzidos com adição de
polímero foram denominados 5% HG, 10% HG e
20% HG aqueles produzidos com HG; e 5% PCL,
10% PCL e 20% PCL aqueles produzidos com
PCL.
Os compósitos foram caracterizados por
difratometria de raios x (DRX) (SHIMADZU
XRD 6000), termogravimetria (TG) (TGA Q500), e taxas de liberação dos componentes ativos
em água - teste adaptado de Tomaszewska &
Jarosiewicz.
Também foram realizados testes de emissão de
N2O a partir da aplicação dos nanocompósitos
nitrogenados em plantio de trigo (realizado no
Beltsville Agricultural Research Center), o qual
pode ser divido em quatro etapas de execução: (i)
preparação e instalação das câmaras (Fig. 1a); (ii)
aplicação dos compósitos fertilizantes; (iii)
período de amostragem de gás; (iv) determinação
do fluxo de N gasoso liberado por cromatografia
gasosa.

Fig. 1: (a) Imagem de duas das quatro linhas experimentais
indicando a disposição das câmaras no solo para coleta de gás
durante o experimento de emissão de N2O; (b) Difratogramas
de raio x da MMT e compósitos.

Fig. 3: Curvas de TG para MMT, ureia, HG, PCL e
nanocompósitos.

Observa-se que a MMT dificilmente se
decompõe em temperaturas abaixo de 600ºC,
restando cerca de 95% em massa de resíduo nessa
temperatura. O HG utilizado não se decompõe
completamente, pois este foi preparado com 50%
em massa de MMT. Já o PCL e a ureia degradam
completamente em temperaturas menores que
600ºC. O comportamento de degradação térmica
dos nanocompósitos é quase dominado pela
degradação da ureia, mostrando estágios de
degradação similares entre os grupos de
compósitos. Além disso, é importante observar
que em todos nanocompósitos o resíduo final,
após 600ºC, corresponde ao teor de MMT
inicialmente adicionado.
Taxas de liberação dos componentes ativos
em água: Testes de liberação de ureia para o meio
aquoso foram realizados utilizando a ureia pura
como controle e os nanocompósitos produzidos,
cujos resultados são apresentados na Fig. 5. A
partir das curvas de % liberada de ureia versus
tempo, pode-se observa que a dissolução da ureia
pura ocorreu em menos de 20h, devido à
saturação da solução em torno do grânulo de
ureia. O nanocompósito MMT/Ur apresentou uma
maior retenção da ureia quando comparada a ureia
pura, liberando toda ureia disponível em quase

Resultados e discussão
DRX: A DRX (Fig. 1b) foi utilizada para
monitorar a esfoliação da MMT e a intercalação
da ureia e do HG após o processamento. A
distância interlamelar da MMT presente nos
compósitos foi monitorada pelo deslocamento do
ângulo de difração d001 característica da separação
basal da MMT (lei de Bragg). Observou-se um
deslocamento e diminuição substancial para
regiões de baixo ângulo da posição do pico d001 da
MMT   pura   (2θ   =   6,6°)   com   relação   a   MMT  
presente nos compósitos, o que sugere um
aumento no espaçamento interlamelar da argila.
Esse aumento indica que o processo de extrusão
na presença da ureia e/ou polímeros (HG ou PCL)
provoca esfoliação quase que completa da MMT.
TG: A fim de acompanhar o comportamento
de degradação térmica dos nanocompósitos
realizou-se a análise termogravimétrica dos
mesmos e seus materiais precursores (Fig. 3).
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50h, mostrando influência da MMT na retenção
da ureia.

presença do HG levou os compósitos a um
comportamento de emissão de N2O mais próximo
ao experimento controle (sem adição de N). Como
já citado estes resultados podem estar
relacionados à influência no processo difusional
da água. A presença de água é crucial para o
início da hidrólise da ureia, que desencadeia as
reações de emissão de N2O. Estudos estatísticos
ainda serão realizados.

Fig. 4: Teste de liberação de ureia em meio aquoso para ureia
pura e nanocompósitos sendo (a) nanocompósitos com HG e
(b) com PCL.

Conclusões
Neste trabalho produziu-se nanocompósitos
baseados na intercalação de MMT em ureia e dois
diferentes polímeros, HG e PCL, em diferentes
proporções. Os difratogramas de raio x mostraram
que o processo de extrusão e a presença de ureia e
polímeros provocou esfoliação quase que
completa da MMT presente nos nanocompósitos.
Todos
nanocompósitos
mostraram
um
comportamento de liberação lenta para a
dissolução de ureia, sendo aqueles produzidos
com HG os que apresentaram maior tempo de
retenção. Observou-se também uma diminuição
na emissão de N2O para os todos nanocompósitos
comparados a ureia, porém estudos estatísticos
ainda são necessários.

Para os nanocompósitos com HG (Fig. 4a)
observa-se uma maior eficiência na retenção da
ureia, retardando o lançamento de ureia em até
120h. Já para os nanocompósitos com PCL (Fig.
4b) observa-se também uma retenção da ureia
comparada à ureia pura, porém inferior aos
demais compósitos. Acredita-se que a presença,
tanto do HG (hidrofílico), como do PCL
(hidrofóbico) esteja influenciando no processo de
difusão da água. Esses polímeros podem estar
impedindo ou facilitando a entrada de água no
grânulo, ou competindo pela mesma quando já
presente no grânulo. Vale ressaltar que no
presente teste as amostras foram submetidas a
uma imersão muito agressiva, sendo inseridas
diretamente na água. Assim, pode-se considerar
que os resultados obtidos são promissores,
podendo ser ainda mais dependendo do sistema no
qual os compósitos serão aplicados.
Teste de emissão de N2O: Os nanocompósitos
foram aplicados em plantio de trigo para verificar
a emissão de N2O.
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Resumo
A contaminação de águas por pesticidas utilizados na agricultura vêm ganhando cada vez mais destaque e
preocupação. Este trabalho teve como objetivo sintetizar, caracterizar e estudar a atividade fotocatalítica de
nanopartículas de Hidroxiapatita (HAp) (pura e impregnadas com Nb2O5) na degradação do pesticida
Atrazina, em meio aquoso. Os testes de degradação foram conduzidos utilizando cerca de 40 mL de solução
aquosa de Atrazina (5,0 mg L-1) em presença de HAp em diferentes quantidades em massa, sendo que os
melhores resultados foram obtidos utilizando 0,10g de HAp.
Palavras-chave: Hidroxiapatita, Óxido de Nióbio, Atrazina, Fotocatálise.
ambientalmente,
como
micropoluentes
(REZENDE et al., 1999).
A hidroxiapatita é um pó branco de fórmula
estequiométrica Ca10(PO4)6(OH)2 e razão Ca/P
igual a 1,67, sendo o fosfato de cálcio mais
estável e menos solúvel de todos (COSTA et al.,
2009). Possui sítios ácidos, representados pelos
íons Ca2+, e sítios básicos, representados pelos
íons PO43-, em uma única cela da estrutura
cristalina (KIBBY; HALL, 1973), o que favorece
sua aplicação em fotocatálise.
O óxido de nióbio (Nb2O5) é um semicondutor
que apresenta grande absorção de energia na
região do ultravioleta, podendo, inclusive, ser
utilizado na proteção de materiais sensíveis a esta
radiação. O Brasil é o maior produtor mundial de
nióbio e, como destaca NEVES JÚNIOR (2011),
o nióbio, devido às suas propriedades físicas e
químicas tem se apresentado um material
interessante para catálise. Especialmente o Nb2O5
tem apresentado boa resposta para fotodegradação
de
moléculas
com
grupos
fenólicos
(KARUNAKARAN; DHANALAKSHMI, 2009).
O presente trabalho teve como objetivo
sintetizar, caracterizar e avaliar a atividade
fotocatalítica de nanopartículas de Hidroxiapatita,
HAp (Ca10(PO4)6(OH)2), inicialmente puras, na
degradação
do
pesticida
Atrazina
e,
posteriormente, impregnadas com Óxido de
Nióbio (Nb2O5), a fim de verificar se esta

Introdução
Os pesticidas são considerados como a
segunda maior fonte de contaminação de água
potável nos países em desenvolvimento
(MOURÃO et al., 2009).
A
Atrazina
(2-cloro-4-etilamino-6isopropilamino-1,3,5-triazina) é um herbicida
sintético utilizado na agricultura para o controle
de ervas daninhas (REZENDE et al., 1999) em
culturas como cana-de-açúcar, soja, milho,
algodão, feijão etc. (REZENDE et al., 1999;
SANTANA et al., 2003). Sua estrutura e
principais propriedades físico-químicas são
apresentadas abaixo, na Fig. 1.
P.M. (g mol-1)

215,69

P.F. (ºC)

175-177

Solubilidade em
H2O a 20-25 ºC
(mg L-1)

33

Densidade (g cm-3)

1,187

(REZENDE et al., 1999)
Fig.1. Propriedades físico-químicas da Atrazina.

Tanto a Atrazina como seus produtos de
degradação por radiação ultravioleta são de
elevada toxicidade para os seres vivos
(SANTANA et al., 2003) e são classificados,
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impregnação resulta em uma otimização no
processo fotocatalítico do pesticida supracitado.
O processo de fotodegradação objetivado se
baseia nos Processos Oxidativos Avançados
(POAs), em que há a geração de radicais livres
altamente oxidantes que levam a quebras
sucessivas da estrutura orgânica do substrato
inicial até sua completa mineralização ou
produção de produtos atóxicos (MOURÃO et al.,
2009) Neste sentido, fotocatalisadores em escala
nanométrica são bastante interessantes devido à
sua alta área superficial específica, uma vez que a
efetividade do processo catalítico em catálise
heterogênea depende diretamente deste fator
(MOURÃO et al., 2009).

Resultados e discussão
As Fig. 2 e 3 apresentam o Espectro de
Infravermelho e o difratograma de raios X das
nanopartículas de HAp, respectivamente.
0 h (COP)

12 h

Fig.2. Espectro Infravermelho da HAp (0 e 12 h)

Materiais e métodos
As nanopartículas de HAp foram sintetizadas
pelo método de coprecipitação (COP) seguida do
envelhecimento por hidrotermalização (150ºC por
0, 2 e 12 h). O procedimento consistiu em
promover, inicialmente, reação entre sais de
fosfato controlando-se o pH (11) com NH4OH em
presença de N2 (Equação 1).
10Ca(NO3)2 + 6(NH4)2HPO4
12NH4NO3 + 8HNO3



Ca10(PO4)6(OH)2

+

(1)
Fig.3 Difratogramas de raios X das HAp 0, 2 e 12 h.

Posteriormente, tais nanopartículas foram
caracterizadas
por
intermédio
de
suas
características
estruturais
e
morfológicas
empregando-se as técnicas de espectrofotometria
no Infravermelho (IV), Difração de raios X
(DRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura
(MEV-FEG).
Os testes de degradação foram conduzidos
utilizando cerca de 40 mL de solução aquosa de
Atrazina (5,0 mg L-1) em presença de HAp COP e
Hidrotermalizada (0, 2 e 12 h) em diferentes
quantidades em massa (0,01; 0,05; 0,10 e 0,20 g).
Estas soluções foram submetidas à ação de um
fotorreator de luz ultravioleta, sob constante
agitação (magnética) e a uma temperatura de
15ºC. A cada 10 minutos sob a ação do
fotorreator, realizou-se leitura de uma alíquota de
cada solução de pesticida por intermédio de
espectrofotometria no ultravioleta-visível (300200nm) a fim de acompanhar a eficiência do
processo fotodegradativo em questão.
Foram retiradas duas alíquotas das soluções de
Atrazina durante o processo de fotocatálise a fim
de
investigar,
por
meio
de
análises
cromatográficas, quais subprodutos estariam se
formando em tal processo.

As imagens obtidas por intermédio da MEVFEG (Fig. 4) apontaram que as nanopartículas de
HAp 12 h (partículas com tamanho de 25-65nm
foram encontradas em proporção semelhante,
embora predominem partículas com cerca de 3545nm) apresentaram tamanho médio maior que o
das HAp 2 h (predominam partículas com cerca
de 25-35nm).
HAp 2 h

HAp 12 h

HAp 0 h
(COP)

Fig.4 Imagens de MEV-FEG das HAp 0, 2 e 12 h.
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Por intermédio dos testes de degradação
realizados foi possível constatar que a Atrazina
sofre fotólise direta.

processo. Assim, o estudo, pretende, a partir dos
resultados obtidos até o momento, definir
estratégias para dopar Nb2O5 com nanopartículas
de HAp e investigar se, ao ser impregnado com
estas, este óxido terá suas propriedades catalíticas
intensificadas na degradação do herbicida em
questão.
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Resumo:
O aumento da produtividade das lavouras brasileiras está diretamente ligado a fertilização dos solos. O uso
dos fertilizantes nas lavouras supera e muito a capacidade de produção das indústrias de fertilizantes
nacionais, sendo necessária a importação da grande parte os fertilizantes utilizados. Este trabalho é uma
proposta para a utilização de rocha fosfática natural em substituição ao fertilizante fosfatado industrial. As
análises mostraram que a moagem da rocha realmente diminuiu os tamanhos das partículas aumentando,
portanto, sua área superficial que é um fator determinante na solubilidade dos materiais.
Palavras-chave: fertilização, fosfato, itafos, rocha, solo.
aumentar sua solubilidade por meio da diminuição
do tamanho das partículas, aumentando a
superfície de contato entre o substrato e a solução.
Sendo assim, a proposta deste trabalho é
estudar a solubilidade de rochas fosfáticas
naturais utilizando processos físicos de moagem
para a micronização das partículas.

Introdução
O aumento da produtividade nas propriedades
rurais brasileiras está diretamente relacionado à
fertilização dos solos. A capacidade de produção
aumentou cerca de 350% entre os anos de 1970 e
2001 sendo que a fertilização cresceu 450% em
contrapartida o crescimento da área cultivada foi
de apenas 150% no mesmo período (CONAB,
2012). Apesar de um crescimento de 8,5% anuais
a produção nacional de fertilizantes não é
suficiente para suprir as necessidades do
consumo, sendo necessário importar quase 90%
do potássio (K), 70% do nitrogênio (N) e 50% do
fósforo (P) utilizados (FERNANDES et al, 2009).
Dentre os três macronutrientes citados (N, P,
K) o fósforo é o menos exigido pelas plantes em
contrapartida é o maior limitador da produtividade
das lavouras, devido à carência deste nutriente nos
solos e a imobilização do mesmo por solos
argilosos, muito comuns no Brasil. As principais
fontes de fósforo são: os fertilizantes industriais
que liberam rapidamente o nutriente, a matéria
orgânica da cultura anterior, de liberação lenta,
porque depende da degradação a mesma, e as
fontes naturais como as rochas também de
liberação lenta (LUCHESE et al, 2002). Uma
alternativa para o aumento da velocidade de
liberação desse nutriente a partir das rochas é

Materiais e métodos
Utilizou-se para o trabalho uma rocha fosfática
natural de uma mina localizada ao norte do estado
de Goiás. A quantidade de fosfato total da rocha
foi determinada por meio de espectrofotometria
UV-VIS em um equipamento Shimadzu 1601PC.
A rocha foi moída em jarro de porcelana com
esferas de alumina em um moinho orbital
Servitech modelo CT-242 durante tempos de 2.5,
5, 10, 20 e 40 minutos. As frações moídas foram
caracterizadas em microscópio eletrônico de
varredura SEM-FEG da JEOL modelo JSM
6701F. A área superficial relativa das amostras foi
determinada por fisissorção de nitrogênio com
isoterma de BET em um equipamento ASAP
modelo 2020 da Micromeritics Corporation.
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a aumentar mais de 250% em 40 minutos de
moagem se comparado com a área superficial
original.

Resultados e discussão
Na Tab 1 estão apresentados os resultados da
análise de fosfato total da rocha original. Foram
feitas triplicatas de três amostras aleatórias da
rocha original. O material foi digerido com ácido
nítrico e clorídrico e posteriormente complexado
para
a
análise
de
colorimetria
em
espectrofotômetro UV-VIS.
Tab. 1: Fosfato total da rocha.
Amostra

A

%P2O5

I – 1.1

16,87

I – 1.2

18,20

I – 1.3

17,05

I – 2.1

16,87

I – 2.2

16,79

I – 2.3

15,75

I – 3.1

16,99

I – 3.2

17,87

I – 3.3

17,93

Média

17,15

Desvio padrão

0,75

B

A quantidade de fosfato determinada na rocha
pode ser comparada com um dos fertilizantes mais
utilizados na agricultura, o fosfato super simples
ou SSF, que possui entre 16 a 25% de fosfato
disponível (MANZATTO et al, 2002). Sendo
assim esta rocha aparece como uma alternativa
para ser utilizada como fertilizante de solos. A
grande diferença entre os dois materiais é que o
fertilizante SSF industrial possui uma etapa de
tratamento químico para a concentração do
fosfato o que já não ocorreria com esta rocha, pois
ela passaria apenas pela moagem em sistemas
contínuos que já estão disponíveis no mercado.
A Figura 1 mostra as partículas da rocha
original e das frações moídas. Pode notar que a
cada tempo de moagem, as partículas ficam cada
vez mais amorfizadas e de menor tamanho,
sugerindo, portanto, que esteja aumentando a área
superficial das partículas.
As análises de fissisorção de nitrogênio com
isoterma de BET, apresentadas na Tabela 2, vem
para comprovar o que foi visto nas micrografias,
que a cada aumento de tempo de moagem da
rocha, maior fica a sua área superficial, chegando

C
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Tab. 2: Área superficial das frações moídas

D

Área superficial relativa (m2/g)
Original

3,01

2,5min

3,02

5min

3,28

10min

5,13

20min

7,16

40min

8,30

Conclusões
E

Este estudo inicial comprovou que por meio da
micronização de rochas naturais em moinhos é
possível o aumento da área superficial das
partículas o que possivelmente aumentará a
solubilidade do fosfato constituinte da rocha.

Agradecimentos
Os autores agradecem ao CAPES, CNPq,
Finep e Projeto MP1 Rede Agronano – Embrapa.

Referências
CONAB; Insumos fertilizantes entregues ao
consumidor. [2012]. Disponível em: <
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arqu
ivos/12_09_17_11_27_29_0605_fertilizantes_entr
egues.pdf>. Acesso em: Out. 2012.

F

FERNANDES, E. ; GUIMARÃES, B. A.;
MATHEUS, R. R. Principais empresas e grupos
brasileiros do setor de fertilizantes. In: BNDES
setorial, Rio de Janeiro, n. 29, p. 203-228, 2009.
LUCHESE, E. B.; FAVERO, L. O. B.; LENZI,
E.; Fundamentos da química do solo – Teoria e
Prática. Freitas Bastos, Rio de Janeiro ,159p, 2002

Fig. 1: A-Rocha original, B-2,5min, C-5min, D-10min, E20min e F-40min.

MANZATTO, C. V.; FREITAS Jr, E.; PERES, J.
R. R.; Uso Agrícola dos Solos Brasileiros.
EMBRAPA, Rio de Janeiro, 174p., 2002

O próximo passo desse estudo será a avaliação
da solubilidade em água da rocha original e das
frações moídas, a fim de comprovar a premissa de
que a diminuição do tamanho das partículas
influencia na solubilidade do material, podendo
assim essa rocha ser uma alternativa para ser
utilizada diretamente na fertilização de solos.
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Resumo
O presente estudo foi embasado na produção de blendas poliméricas à base de amido e pectina para sua
utilização como sachês de liberação prolongada de fertilizantes fosfatados. Deste modo, as blendas
poliméricas foram obtidas por meio de variações de seus componentes. Para caracterizar as blendas obtidas
utilizou-se difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura, termogravimetria e avaliação da
solubilidade em água. Nos resultados obtidos, verificou-se que a blenda polimérica que apresenta maior
tempo de conservação em água, aliada à maior ductilidade, foi a de composição 25% amido:75%
pectina:40% glicerol.
Palavras-chave: amido termoplástico; pectina; blendas poliméricas, solubilidade
características após ser moldada (SCHLEMMER;
SALES, 2010).
Nesse estudo, tem-se o interesse em obter
blendas constituídas por amido, pectina e glicerol
com o intuito de produzir sachês que serão
empregados para acondicionar fertilizantes
fosfatados, a fim para promover liberação
controlada no solo e evitar lixiviação.

Introdução
A blenda polimérica é caracterizada como a
mistura entre dois polímeros homogêneos com
propriedades distintas, originando um composto
com as características finais desejadas. Um
exemplo de blenda polimérica é a mistura entre
amido termoplástico e pectina.
O amido é um material encontrado em grãos,
tubérculos e raízes. Polímeros derivados deste
apresentam solubilidade à água presente no meio.
O amido termoplástico (TPS) é gerado após a
adição de plastificantes, como o glicerol, e
processamento adequado, melhorando sua
flexibilidade. Já a pectina (PEC) é um
polissacarídeo, podendo ser obtido a partir da
extração de paredes celulares primárias e,
também, de regiões intermoleculares de frutos e
plantas (Willats et. al, 2006). Sob ação da água,
torna-se um gelificante, já que as ramificações
presentes em sua estrutura retêm moléculas de
água (LOFGREN et. al, 2002).
A mistura de polímeros é feita por intermédio
da mistura mecânica realizada por equipamentos
de processamento, como extrusoras e reômetros
de torque. A partir desses, é possível obter um
material homogêneo. É necessário ressaltar que a
blenda processada deve conter as mesmas

Materiais e métodos
A blenda polimérica foi preparada a partir da
mistura de pectina (CPKelco, Limeira-SP, Brasil)
e amido de milho “Amidex 3001” (Corn Products)
nas seguintes formulações:
Tab. 1: Formulação e componentes necessários para a
produção da blenda polimérica.
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O termo polímero na tabela acima se refere à
soma das massas de pectina e de amido. Essa
massa foi dividida de várias maneiras à criar
blendas diferentes para, a partir daí, selecionar a
mais indicada para os experimentos.
Foram feiras formulações contendo 100%
Pectina, 25% amido/75% pectina, 50%
amido/50% pectina e 100% amido (em
porcentagem mássica de polímero), tanto para 30,
como 40% em excesso de glicerol (porcentagem
mássica).
Em um reômetro de torque Haake foram
adicionados
os
compostos
previamente
homogeneizados à uma rotação de 160 rpm e à
uma temperatura de 130°C durante 4 minutos. A
seguir foi realizada a prensagem do material
formado na etapa anterior em uma prensa
utilizando 10 toneladas a 140°C numa forma,
obtendo-se o filme desejado.
As caracterizações das amostras obtidas foram
realizadas por 4 métodos:
• Difração de raios x (DRX), com o auxílio de
um difratômetro de raios X Shimadzu modelo
XRD-6000 com radiação Cu Ka, operando a
30kV e 30mA, uma velocidade de 1°min-1 e 2θ
variando de 5 à 55°.
• Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV),
do filme formado após a prensagem das blendas.
Para isso, foi utilizado o microscópio de varredura
JEOL, modelo JSM 6510.
• Termogravimetria (TGA) e a respectiva
derivada (DTG), em um equipamento TA
Instruments modelo Q500, com massas variando
de 8 a 10mg e temperatura final de 600°C, com
uma velocidade de aquecimento de 10°C min-1,
sob fluxo de N2 com vazão de 80ml/cm2.
• Solubilidade, cujo polímero foi mantido em
água, numa estufa à 40°C, a fim de observar a
solubilidade dos mesmos.
Após a obtenção dos filmes, foi iniciado o
processo de produção dos sachês, onde filmes
cortados em quadrados de 2x2 cm foram selados
numa prensa à 150°C.

difratograma da blenda formada por 100TPS:40G
(Fig. 1c) foi possível observar quatro picos em 2θ
correspondentes a 13,3, 17, 20,4 e 22,7°
correspondentes a estrutura cristalina da amilose e
amilopectina presente nos grãos de amido
(MOREIRA et. al, 2012). Além disso, verificouse que os difratogramas apresentados na Fig. 1
indicaram uma maior cristalinidade da blenda de
100TPS (Fig. 1c) em relação às blendas de
100PEC (Fig. 1a-b). Os difratogramas obtidos
para as blendas mistas, formadas por TPS:PEC
(Fig.s 1d-g), foram similares, com picos em 2θ
correspondentes aos observados no difratograma
da blenda formada por 100% TPS, indicando que
somente a fase cristalina do amido foi detectada.
Observou-se
portanto,
uma
maior
cristalinidade nas blendas com maior porcentagem
de TPS e menor porcentagem de glicerol (Fig.
11c,d).
!

! Amido

Intensidade (u.a.)

(g)

(f)
(e)
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!
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Fig. 1: Difratogramas de raios X dos filmes das blendas
poliméricas:
a)100PEC:30G,
b)100PEC:40G,
c)100TPS:40G,
d)50TPS:50PEC:30G,
e)50TPS:50PEC:40G,
f)25TPS:75PEC:30G
e
g)25TPS:75PEC:40G.

A Fig. 2 mostra a imagem de microscopia
eletrônica de varredura com (MEV da seção
transversal do filme da blenda polimérica
25TPS:75PEC:40G. Pela análise desta imagem
determinou-se a espessura média do filme em
torno de 1,6 mm.

Resultados e discussão
Por meio da caracterização estrutural por
DRX das amostras das blendas poliméricas com
diferentes concentrações de amido (TPS), pectina
(PEC) e mista de TPS:PEC mostradas na Fig. 1,
observa-se que em todos os difratogramas há a
presença de uma banda larga em 2θ entre 7 e 28°,
a qual indica a baixa cristalinidade da blenda
composta por PEC plasticizada. Em relação ao

Fig.2: Micrografias obtidas por MEV da blenda
25TPS:75PEC:40G.

térmica

A Fig. 3 apresenta o perfil de degradação
da
blenda
25TPS:75PEC:40G
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determinada por análise termogravimétrica (TGA)
e a respectiva derivada (DTG). Verificou-se que a
completa decomposição do material ocorreu em
temperaturas inferiores a 750°C. Os primeiros
eventos de perda de massa ocorram a
temperaturas entre 147 a 174°C e podem estar
relacionados à eliminação de água quimicamente
ligada, e a perda de voláteis de baixa massa molar.
Obteve-se o maior evento de perda de massa
em 225°C e observou-se o surgimento de um
evento secundário de perda de massa em 288°C,
que podem ser atribuídos à degradação térmica do
sistema. Deste modo, verificou-se que não
ocorreu nenhum evento significativo de perda de
massa na temperatura de 130°C que é a
temperatura empregada no processamento dos
filmes, indicando, portanto, que não há
degradação térmica durante processamento dos
filmes.

Conclusões
Pode-se concluir que a degradabilidade e a
maleabilidade das blendas poliméricas podem ser
controladas por meio de alterações na proporção
de seus componentes, e que a composição que
apresentou degradação mais lenta em água foi a
de 25% TPS : 75% PEC : 40% G, a qual será
empregada nas confecções dos saches para
liberação lenta de fertilizantes.
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Resumo
Neste trabalho, estudou-se a possibilidade da utilização dos Processos Oxidativos Avançados (POAs) para o
tratamento de efluentes. Para tanto, o processo de fotocatálise na degradação do corante Rodamina B foi
analisado. Os fotocatalisadores empregados foram o óxido de titânio e o óxido de tungstênio, cujos pós
foram obtidos com diferentes proporções mássicas dos semicondutores.
Palavras-chave: TiO2, WO3, fotocatálise.
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Introdução

estudo de suas atividades fotocatalíticas na
degradação do corante Rodamina B (RhB).

As autoridades governamentais têm se
preocupado cada vez mais com os problemas
ambientais, dentre eles, a poluição dos recursos
hídricos. Assim, para o tratamento de efluentes,
geralmente, são utilizados os Processos
Oxidativos Avançados (POAs), destacando-se a
fotocatálise que ocorre na presença de um
semicondutor, sendo o TiO o mais utilizado. Contudo, a
eficiência fotocatalítica do TiO2 é comprometida
pela recombinação eletrônica das cargas
fotogeradas durante os POAs. Para evitar essa
recombinação, pode-se realizar a junção com
outros semicondutores, como, por exemplo, WO3TiO2 (CERVANTES, ZAIA, SANTANA,
2009). Dessa maneira, neste trabalho
sintetizaram-se, pelo Método dos Precursores
Poliméricos, partículas de TiO2 puro, WO3 puro, e
em diferentes proporções mássicas de TiO2 para o

Materiais e métodos
O Método dos Precursores Poliméricos
consiste na formação de um citrato metálico, com
posterior adição de etilenoglicol para promover a
polimerização. Para a obtenção do citrato de
titânio, dissolveu-se ácido cítrico (AC) em água
deionizada com posterior adição de isopropóxido
de titânio – 3:1 (AC:Ti). Já para o citrato de
tungstênio, ácido tungstico foi solubilizado em
aproximadamente 50ml de H2O2, sendo esta
mistura adicionada em uma solução aquosa de AC
– 10:1 (AC:W). Ambas as soluções ficaram sob
constante agitação e foram aquecidas a 70ºC,
durante 30 min, para complexação.
Os citratos (CI) obtidos foram misturados nas
seguintes proporções mássicas: TiO2 puro, WO3
puro e com 10%, 20%, 50%, 80% e 90% de TiO2.

2
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Posteriormente, adicionou-se etilenoglicol
(EG) para promover a polimerização – 40:60
(EG:CI). As soluções obtidas foram pirolisadas a
300oC por 2 horas, a uma taxa de aquecimento de
5oC/min, e em seguida calcinadas a 500oC por 2
horas, a uma taxa de aquecimento de 10oC/min.
As partículas de WO3:TiO2 foram, assim, obtidas.
Para a caracterização das partículas foram
realizadas análises de DRX e adsorção física de
nitrogênio. Já a degradação da RhB foi analisada
por ensaios fotocatalíticos na região do UVC.
Assim, uma solução aquosa de RhB 5 mg/l foi
preparada. Em seis diferentes béqueres foram
adicionados 50 ml dessa solução e, em cada um,
0,01 g de uma das amostras dos catalisadores
preparados. O sistema foi mantido à temperatura
ambiente, sob constante agitação e iluminado por
lâmpadas UVC. A degradação do corante foi
monitorada por medidas de absorbância,
realizadas em um espectrômetro UV-vis, em
diferentes tempos de exposição à luz.

sendo que a amostra 50% de TiO2 apresentou
área superficial de 107,6 m2.g-1.Das amostras
estudadas, esta foi a que apresentou maior área
superficial.
Tab 2. Área superficial específica das amostras,
determinada pela equação de BET.

Amostra
WO3
WO3: 10%TiO2
WO3: 20%TiO2
WO3: 50%TiO2
WO3: 80%TiO2
WO3: 90%TiO2
TiO2

Área superficial específica
(m2.g-1)
2,2
24,3
37,1
107,6
97,4
68,2
87

A morfologia de todas as amostras foi
analisada por Microscopia Eletrônica por Emissão
de Campo (FEG), Fig. 2.

Resultados e discussão
Pela análise da Fig. 1 pode-se dizer que o WO3
se encontra na fase monoclínica e o TiO2
apresenta picos relativos majoritariamente à fase
anatase. Constatou-se também que para as
amostras de 10% a 50% TiO2, ocorre uma mistura
de ambas as fases cristalinas de TiO2 e WO3. A
partir da amostra de 80% TiO2, nenhum pico de
WO3 e nenhum deslocamento dos picos de TiO2
foram
observados,
evidenciando
que
provavelmente não há dopagem por W. Além
disso, uma anomalia na amostra de 50% TiO2 foi
detectada; verificou-se que os picos de difração da
mesma não são bem definidos, indicando que as
partículas da amostra são amorfas, ou seja,
apresentam baixa cristalinidade e não estão
organizadas de forma ordenada e sistemática no
material.

Fig. 2. Imagem de FEG da amostra: (a) W50T; (b)
W20T e (c) W90T; e seus respectivos histogramas de
distribuiçao de tamanho.

De acordo com a Fig. 2(a), verifica-se que a
amostra 50% TiO2 apresenta morfologia mais
homogênea em relação às demais amostras. Além
disso, é possível verificar que nesta composição,
as partículas apresentam estrutura amorfa Essa
afirmação é sustentada pelo difratograma de raiosX, apresentado na Fig. 1, que também demonstra
que a amostra 50% TiO2 apresenta baixa
cristalinidade. Provavelmente, essa estrutura
amorfa possa ser um dos fatores responsáveis pela
melhor atividade fotocatalítica dessas partículas.
Pela Fig. 2(b), pode-se dizer que a amostra
20% TiO2 apresenta partículas variando entre 2090 nm, contudo a distribuição de tamanho é
deslocada ligeiramente para a esquerda,
demonstrando que a maior frequência de tamanho
de partícula fica em torno da faixa de 30-50 nm.
Já pela Fig. 2(c), pode-se afirmar que a amostra
90% TiO2 apresenta partículas variando entre 8-24

Fig. 1. DRX das partículas WO3:TiO2.

Pela adsorção física de nitrogênio foi possível
obter a área superficial das amostras, Tab. 1,
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nm. Entretanto, essa distribuição de tamanho de
partícula não é uniforme, concentrando-se em
torno de 14-18 nm.
A Fig. 3 ilustra a atividade fotocatalítica, na
região UVC, das diferentes partículas sintetizadas.
A diminuição da concentração do corante (C/Co)
indica que a RhB foi oxidada completa ou
parcialmente. É possível verificar que a presença
dos catalisadores acelera a degradação da RhB
sob luz UV, já que a solução de RhB pura, não
apresentou qualquer alteração de concentração.
Além disso, constata-se que a amostra 50%
TiO2 apresenta a melhor atividade fotocatalítica,
devido ao fato de que as partículas da mesma
promoveram a degradação do corante quase
totalmente em 20 minutos. Também se pode dizer
que as amostras 10% TiO2 e 80% TiO2
apresentaram boa atividade fotocatalítica, visto
que as mesmas degradaram consideravelmente a
RhB nos primeiros 60 minutos do ensaio.
Ademais, em geral, melhores atividades
fotocatalíticas foram verificadas nas heterojunções
quando comparadas aos óxidos isolados.
Provavelmente, pode-se explicar esse fato pela
recombinação de cargas entre WO3 e TiO2 que
ajuda no processo de fotodegradação. Deve-se
destacar também que, após 180 min, todas as
heteroestruturas apresentaram bons níveis finais
de degradação, ou seja, pode-se encontrar o
resíduo abaixo de 5%.
Essas diferenças podem ser correlacionadas às
áreas superficiais aferidas, sendo possível
verificar uma grande influência da área superficial
na atividade fotocatalítica das amostras. Aquelas
com grande área superficial apresentaram mais
fotoatividade, especialmente a amostra 50% TiO2.
Assim, além do efeito de interface para as
heteroestruturas, a área superficial pode
influenciar o número total de sítios ativos e
consequentemente na degradação da RhB. A partir
dos resultados descritos é possível dizer que a
melhor razão WO3/TiO2 é aquela em que há os
teores intermediários dos óxidos, onde uma alta
área superficial foi obtida e a formação da
heteroestrutura é mais eficaz.

Fig.3 Ensaios fotocatalíticos na região UVC.

Conclusões
Nanopartículas de WO3 puro, TiO2 puro e nas
proporções mássicas de 10%, 20%, 50%, 80% e
90% TiO2 foram sintetizadas com êxito pelo
Método dos Precursores Poliméricos. Além disso,
ensaios fotocatalíticos foram realizados e bons
resultados foram obtidos, sendo que o a
composição que apresentou melhor atividade
fotocatalítica foi o de 50%WO3:50%TiO2 (m/m).
Essa amostra apresentou estrutura amorfa, e
maior área superficial específica, sendo esses
fatores possíveis explicações para a sua alta
atividade fotocatalítica no processo de degradação
do corante RhB – foi necessário aproximadamente
20 minutos para a degradação desse composto
orgânico. As amostras 10% e 80% de TiO2
também apresentaram boa atividade fotocatalítica
– contudo, consideravelmente inferior à da
amostra 50%TiO2 –, já que degradaram
consideravelmente o corante nos primeiros 60
minutos de exposição à luz UVC.

Agradecimentos
Os autores agradecem à Fapemig pela bolsa e
pelos recursos concedidos (Projeto TEC - APQ01316-12) e ao CNPq pelos recursos concedidos
(Projeto RECAM 64913/2010-3).

Referências
CERVANTES, T. N. M.; ZAIA, D. A. M.;
SANTANA, H. Estudo da fotocatálise
heterogênea sobre Ti/TiO2 na descoloração de
corantes sintéticos. Quim. Nova, vol. 32, nº 9, p.
2423-2428, 2009.

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
447

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

ESTUDO DA INCORPORAÇÃO DE NUTRIENTES NANOENCAPSULADOS
PARA APLICAÇÃO EM RAÇÃO DE PEIXES
Douglas de Britto1, Flávia G. Pinola1, Lícia M. Lundstedt2, Luiz H.C. Mattoso1, Odilio B.G. Assis1
1

Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio (LNNA), Embrapa Instrumentação.
2
Embrapa Pesca e Aquicultura.
dougbritto@gmail.com
Projeto Componente: PC5

Plano de Ação: PA2

Resumo
Dentre os diversos aspectos relacionados à piscicultura, aqueles envolvidos com a alimentação vêm sendo
amplamente discutidos, principalmente por representarem a maior parte dos custos de produção em sistema
de cultivo intensivo. Fatos como estabilidade e lixiviação de nutrientes, estímulo visual e químico da ração e
aspectos ambientais dos recursos hídricos são os principais problemas a serem discutidos. Neste estudo
preliminar foi verificado que a eficiência da encapsulação de nutrientes como vitaminas está correlacionado
com a solubilidade da mesma em meio aquoso.
Palavras-chave: encapsulação, vitaminas, liberação controlada, quitosana
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estudos realizados. Um trabalho recente que pode
se relacionar com este tema foi publicado por
Alishahi et al. (2011), em que nanopartículas de
quitosana foram usadas para encapsular vitamina
C. No entanto, o objetivo da adição de tais
nanopartículas à ração de truta arco-íris
(Oncorhynchus mykiss) nos testes in vivo foi
simplesmente para servir de modelo de liberação
em comparação com os testes in vitro.
Diante da potencialidade de aplicação para a
alimentação de peixes, o campo de estudo de
nanoencapsulação de nutrientes é muito amplo.
Um dos métodos muito utilizado para o preparo
de NPs é pela gelificação iônica com tripolifosfato
de sódio (TPP).

Introdução
Diversos estudos têm avançado do sentido de
tornar a ração atrativa para espécies carnívoras de
peixes
como
pintado
(Pseudoplatystoma
coruscans) e dourado (Salminus brasiliensis),
principalmente no seu estado de larva (TESSER;
PORTELLA, 2011). De fato, a ração precisa
conter estimulantes químicos como os
aminoácidos
para
que
o
sentido
da
quimiorecepção do peixe possa ser ativado. Neste
sentido de produção de dietas adequadas e
nutricionalmente balanceadas, alguns estudos
mostram que a microencapsulação é uma solução
viável
(MENOSSI
et
al.,
2012).
A
microencapsulação pode ser obtida por vários
processos, como a gelificação iônica, coacervação
simples ou complexa, spray-drying, entre outros.
De fato, microcapsulas da ordem de algumas
centenas de mícron foram obtidas pelo processo
de gelificação interna, usando alginato de cálcio
como matriz (YÚFERA et al., 2005). O
crescimento e desenvolvimento de larvas
alimentadas exclusivamente com o material
encapsulado foram animadores.
Quanto à síntese de nanopartículas (NPs)
destinadas à encapsulação de nutrientes para a
alimentação de peixes, ainda há muito pouco

Materiais e métodos
As NPs foram obtidas de acordo com o
procedimento relatado por Moura et al. (2009) e
de Britto et al. (2012). O processo consiste em
uma adição contínua de uma solução aquosa de
tripolifosfato de sódio (0,114 mg/mL) a uma taxa
de 1,0 mL/min, em solução aquosa de quitosana
(0,86 mg/mL). O processo ocorreu à temperatura
ambiente utilizando um homogeneizador a 6000
rpm.
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A preparação das NPs de Qui-TPP com
vitaminas B9 e C incorporadas foi realizada de
maneira similar. Previamente, uma quantidade de
vitamina correspondente a 15%, em massa, foi
dissolvida na solução de quitosana. As NPs foram
obtidas como descrito acima para a síntese de
NPs.
A
eficiência
de
encapsulação
das
nanopartículas
foi
analisada
por
ultracentrifugação da suspensão a 1,0 105 g. A
quantidade de vitamina no sobrenadante foi
determinada por espectrometria no UV-Visível.

da vitamina
sobrenadante.

C

permaneceu

solúvel

no

Conclusões
Estes resultados preliminares mostram que
NPs de quitosana-TPP podem ser empregadas
para a encapsulação de vitaminas visando a
estabilização da mesma para a adição em rações
de peixe. Outros experimentos para quantificar a
absorção de vitaminas, bem como o seu perfil de
liberação estão sendo conduzidos no LNNA.
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No geral, para NPs sintetizadas na presença de
vitaminas há um aumento no seu tamanho. De
acordo com estudos anteriores (BRITTO et al.,
2012), NPs de trimetilquitosana e vitaminas
apresentaram um aumento de duas a três vezes o e
seu tamanho original sem a incorporação de
vitaminas, e.g., TMC-TPP-VitC: 534 ± 20 nm.
Tal resultado indica o sucesso na incorporação das
vitaminas. Por outro lado, no presente
experimento, foi verificado que a formação de
NPs de quitosana e TPP com tamanhos maiores
pode estar relacionada à solubilidade da vitamina
no meio reacional. A vitamina C, que apresenta
boa solubilidade em uma ampla faixa de pH em
meio aquoso, apresentou formação de NPs com
tamanho menores, enquanto que a vitamina B9,
que não é tão solúvel em ácido (pH reacional), já
apresentou tamanho de NPs bem maiores (Tabela
1).
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Tab 1. Tamanho de partícula e potencial zeta de
NPs de quitosana e TPP.
NPs
Tamanho
Potencial zeta
(nm)
Qui+TPP
292,3±3,4
0,0
Qui+TPP+VitC
277,8±9,0
0,6
Qui+TPP+VitB9 1352±180
60,3
Este comportamento também interfere na
capacidade de encapsulamento das vitaminas. O
percentual de encapsulamento para a vitamina C
foi bem inferior àquele observado para vitamina
B9. De acordo com a curva de calibração
levantada com soluções padrões de vitaminas
puras por espectroscopia no UV-Visível, o
percentual de encapsulamento foi menos de 5%
para vitamina C, enquanto para a vitamina B9 este
valor ficou próximo de 50%. De fato, grande parte
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Resumo
O objetivo da proposta será avaliar o potencial de utilização de polímeros naturais quitosana e zeína na
fixação de agrotóxicos na superfície de sementes de forrageiras tropicais e na conservação de sementes
preparadas para a semeadura. No primeiro caso, as sementes serão recobertas com fungicida + polímeros por
dois métodos (imersão e pulverização) e testadas quanto à fixação pelo teste de retenção de poeira, lixiviação
do fungicida e quanto à ocorrência de fungos. No segundo caso, as sementes serão submetidas à
escarificação ácida e mecânica e, após, recobertas pelos polímeros e avaliadas quanto à germinação e
viabilidade até oito meses do tratamento. Espera-se, com os resultados desse trabalho: selecionar um
polímero natural para utilização em fixação de agrotóxicos na superfície de sementes para ser utilizado em
substituição aos polímeros sintéticos importados; definir uma metodologia de conservação de sementes
preparadas por meio de polímeros naturais.
Palavras-chave: Tratamento de Sementes, Dormência, Escarificação, Armazenamento, Viabilidade,
Germinação
agrotóxicos (fungicidas e inseticidas) em sua
superfície, bem como promover atraso na
germinação de sementes (VERZIGNASSI et al.,
2010). No mercado de sementes de forrageiras
tropicais existem sementes polimerizadas com
diversas finalidades, especialmente adesão, brilho
e coloração diferenciada. No entanto, os
polímeros utilizados são sintéticos e de
formulação importada.
Ainda no que tange às forrageiras, algumas
espécies necessitam de preparo para a semeadura,
especialmente aquelas que apresentam alguma
limitação quando da germinação, como no caso de
sementes dormentes e sementes que apresentam
limitações morfológicas que dificultam ou
inviabilizam a germinação e a semeadura
mecânica, por exemplo. Os métodos utilizados
para superar esses problemas invariavelmente
proporcionam efeitos deletérios na manutenção de
sua qualidade fisiológica ao longo de tempo de
armazenamento. Sementes
de
Brachiaria
humidicola BRS Tupi, quando submetidas à
quebra de dormência com ácido sulfúrico,

Introdução
O Brasil detém a posição de maior produtor,
maior consumidor e maior exportador de
sementes de forrageiras tropicais, com produção
anual de mais de 100 mil toneladas. Porém, ainda
existe forte demanda do setor produtivo para o
desenvolvimento de tecnologias de produção, de
agregação de valor e de técnicas inovadoras para a
utilização dessas sementes nos diferentes sistemas
de produção, conforme discutido durante o
Workshop "Tecnologia de Sementes de
Forrageiras Tropicais: Demandas Estratégicas de
Pesquisa" (VERZIGNASSI et al., 2008). Dentre
essas demandas destacam-se as metodologias de
tratamento, preparo e conservação de sementes
dessas espécies.
Filmes poliméricos, baseados em proteínas
com alto teor de aminoácidos, de origem natural
ou sintética, têm sido avaliados como
revestimento
em
sementes
de
plantas
agronomicamente importantes, com vários
objetivos, inclusive o de veicular e de fixar
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apresentaram sua germinação aumentada em até
53%, porém a viabilidade das sementes,
imediatamente após o tratamento, decresceu em
26% e, 30 dias após o tratamento, em mais 23%.
No caso de leguminosas, a exemplo de
estilosantes
Campo
Grande,
comumente
preparado para a semeadura por meio de
escarificação mecânica, ocorre o decréscimo
brusco da germinação e da viabilidade quando do
armazenamento após o referido preparo em curtos
períodos de tempo.
Nesse contexto, o objetivo do trabalho será
avaliar polímeros naturais na fixação de
fungicidas na superfície de sementes e na
longevidade da semente submetida a tratamentos
de preparo para a semeadura.

Ensaio 1: Utilização de polímeros naturais na
adesão de fungicidas
Para o ensaio relativo à adesão de agrotóxicos,
serão utilizados dois fungicidas registrados para
sementes de forrageiras (esses fungicidas
apresentam corante em suas formulações). As
sementes serão da cultivar BRS Piatã, que serão
submetidas ao tratamento com fungicidas +
polímero. Após secagem, as sementes serão
submetidas ao teste de retenção de poeira
(desprendimento), utilizando-se papéis de fibra de
vidro em mg.100 g-1 de  sementes  (“Dust-off”,  Fig.  
2), e a lixiviação dos fungicidas aplicados nas
sementes recobertas com os polímeros
(determinada pela coleta de material lixiviado em
uma camada de 10cm de areia após irrigação).
Ainda, serão efetuados os testes de patologia de
sementes (Blotter Test e areia) para a verificação
do controle dos patógenos.

Materiais e métodos
Serão utilizados quatro polímeros: soluções
poliméricas baseadas nas proteínas zeína (4g/L) e
quitosana (2g/L) e dois dos polímeros sintéticos
industriais mais utilizados na indústria de
sementes de espécies forrageiras tropicais
(versões com corante e sem corante). A zeína
(proteína do glúten do milho) será extraída
conforme metodologia descrita por Assis e Leoni
(2009). No caso da quitosana (fibra formada por
aminopolissacarídeo
derivado
da
quitina,
polímero encontrado no exoesqueleto dos
crustáceos), serão utilizados os derivados
resultantes da alquilação de quitosana comercial
com aldeídos e da quaternização de quitosana
comercial com DMS (dimetilsulfato) (BRITTO e
ASSIS, 2007). Ambas as soluções dos polímeros
naturais serão preparadas conforme Assis e Leoni
(2009). Em todos os casos, para o recobrimento
das sementes, serão utilizados os métodos: 1)
imersão das sementes nas soluções e secagem ao
ar; 2) pulverização da solução em drageadeira
farmacêutica,
seguida
de
secagem por
pulverização de ar comprimido (Fig. 1).

Fig. 2 – Aparelho para teste de retenção de poeira
(desprendimento)  (“Dust-off”).

Ensaio 2: Utilização de polímeros naturais na
conservação de sementes preparadas
Para os ensaios sobre conservação de sementes
serão utilizadas sementes de Brachiaria
humidicola BRS Tupi (imediatamente após a
colheita, com dormência acentuada) e sementes da
leguminosa forrageira estilosantes Campo Grande.
No caso da BRS Tupi, as sementes serão
escarificadas em ácido sulfúrico P.A. por 5
minutos, lavadas em água corrente, secas ao ar e
submetidas aos tratamentos com os polímeros. As
sementes serão submetidas às análises de
germinação (teste padrão de germinação) e teste
de viabilidade (teste de tetrazólio), conforme
metodologia descrita em Brasil (2009)
imediatamente após os tratamentos e a cada 30
dias, até completar oito meses do tratamento.

Fig. 1 - Drageadeira farmacêutica, com sistema de secagem
por ar comprimido.
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No caso de sementes de estilosantes Campo
Grande, as mesmas serão submetidas à
escarificação mecânica industrial, por meio de
máquina para beneficiar arroz (Fig. 3), submetidas
aos tratamentos com os referidos polímeros e
analisadas quanto a germinação (BRASIL, 2009)
imediatamente após os tratamentos e a cada 30
dias, até completar oito meses do tratamento.

conservação de sementes preparadas por meio de
polímeros naturais.
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Fig. 3 - Máquina para beneficiar arroz
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Após o estudo inicial do efeito dos polímeros
naturais e sintéticos nos diferentes casos, os
mesmos serão ajustados (concentração, espessura
de camada, características físico-químicas, entre
outras). Da mesma forma, as características
poliméricas pertinentes ao recobrimento serão
efetuadas na semente recoberta.

Resultados e discussão
Espera-se que pelo menos um dos polímeros
naturais testados apresente potencial para
utilização na fixação de agrotóxicos na superfície
de sementes de forrageiras tropicais e na
conservação de sementes preparadas para a
semeadura.
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Conclusões
Espera-se, com os resultados desse trabalho:
selecionar um polímero natural para utilização em
fixação de agrotóxicos na superfície de sementes
para ser utilizado em substituição aos polímeros
sintéticos importados; definir uma metodologia de
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Resumo
Com o objetivo de avaliar o potencial de utilização de polímeros naturais no controle da germinação de
sementes de forrageiras tropicais em sistemas de integração lavoura-pecuária em semeadura simultânea com
milho, soluções poliméricas baseadas nas proteínas zeína e quitosana foram utilizadas no recobrimento de
sementes das cultivares BRS Piatã, Xaraés e Massai. Não houve diferenças entre os tratamentos para a
velocidade de emergência, bem como para a altura das plantas, para todas as avaliações e cultivares testadas
em campo. As menores porcentagens de sementes germinadas, bem como os menores índices de velocidade
de germinação (IVG), foram encontrados para sementes polimerizadas com zeína.
Palavras-chave: Polímeros Hidrofóbicos, Quitosana, Zeína, Polimerização
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prematuras (ASSIS e LEONI, 2009). O polímero
promove o impedimento físico-químico entre o
embrião e o ambiente (ELZEIN et al., 2006) em
função da substituição do caráter polar da
superfície das sementes pelo perfil apolar imposto
por alguns aminoácidos constituintes dos
polímeros, o que reduz a interação com a água da
superfície e a permeação de água para o interior
das sementes. O atraso na germinação de
sementes por alguns dias em alguns sistemas de
produção agropecuária, como a integração
lavoura-pecuária, pode ser bastante interessante
do ponto de vista técnico, em semeadura
simultânea ou sobressemeadura para a redução do
custo de produção (possibilidade de semeadura
simultânea da cultura agrícola e forrageira,
redução da necessidade de aplicação de herbicidas
para conter o crescimento da planta forrageira e a
competição
com
a
cultura
agrícola,
disponibilização precoce de forragem, entre

Introdução
O Brasil detém a posição de maior produtor,
maior consumidor e maior exportador de
sementes de forrageiras tropicais, com produção
anual de mais de 100 mil toneladas. Porém, ainda
existe forte demanda do setor produtivo para o
desenvolvimento de tecnologias de produção, de
agregação de valor e de técnicas inovadoras para a
utilização dessas sementes nos diferentes sistemas
de produção, conforme discutido durante o
Workshop "Tecnologia de Sementes de
Forrageiras Tropicais: Demandas Estratégicas de
Pesquisa" (VERZIGNASSI et al., 2008). Filmes
poliméricos, com características hidrofóbicas e
baseados em proteínas com alto teor de
aminoácidos, têm sido avaliados como
revestimento
em
sementes
de
plantas
agronomicamente importantes, com vários
objetivos, inclusive o de prevenir germinações
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outros). No caso da integração com milho
(semeadura simultânea) o atraso desejável na
germinação da forrageira seria de cerca de 14 dias
e, em sobressemeadura na cultura da soja, de 20
dias. Dentre os polímeros naturais comumente
utilizados, zeínas (proteínas naturais extraídas do
glúten de milho) e quitosana (extraída de
exoesqueleto de crustáceos) têm destaque entre os
mais empregados na elaboração das soluções de
cobertura, em virtude da grande disponibilidade
dessas proteínas na natureza. O objetivo do
trabalho foi avaliar o potencial de utilização dos
polímeros naturais zeína e quitosana no
recobrimento de sementes de forrageiras tropicais
com vistas à utilização nos sistemas de integração
lavoura-pecuária, em semeadura simultânea com a
cultura agrícola com a finalidade de retardar a
germinação da forrageira.

Resultados e discussão
O início da germinação do milho ocorreu seis
dias após a semeadura e, para as forrageiras,
ocorreu 10 dias após a semeadura, para todos os
tratamentos. A partir de então, avaliou-se,
semanalmente, o número de plantas emergidas e a
altura de plantas, até 50 dias após a semeadura e
em 2m lineares por parcela (Fig. 1). Não houve
diferenças entre os tratamentos para a velocidade
de emergência, bem como para a altura das
plantas, para todas as avaliações e cultivares
testadas em campo. Para as três cultivares
testadas, as menores porcentagens de sementes
germinadas, bem como os menores índices de
velocidade de germinação (IVG), foram
encontrados para sementes polimerizadas com
zeína sem, no entanto, ocorrer redução na
viabilidade das sementes (Fig. 2). O revestimento
com quitosana não proporcionou redução na
porcentagem de germinação, no IVG e também
não afetou a viabilidade das sementes.

Materiais e métodos
As soluções poliméricas utilizadas foram
as baseadas nas proteínas zeína e quitosana. A
zeína (proteína do glúten do milho) foi extraída
conforme metodologia descrita por Assis e Leoni
(2009). No caso da quitosana (fibra formada por
aminopolissacarídeo
derivado
da
quitina,
polímero encontrado no exoesqueleto dos
crustáceos), foram utilizados os derivados
resultantes da alquilação de quitosana comercial
com aldeídos e da quaternização de quitosana
comercial com DMS (dimetilsulfato) (BRITTO e
ASSIS, 2007). Ambas as soluções dos polímeros,
zeína (4g/L) e quitosana (2g/L), foram preparadas
conforme Assis e Leoni (2009). Sementes das
cultivares BRS Piatã e Xaraés (Brachiaria
brizantha) e Massai (Panicum maximum x
Panicum infestum) foram recobertas por imersão
das sementes nas soluções e secagem ao ar. O
experimento de campo foi instalado na Embrapa
Gado de Corte e as sementes recobertas foram
semeadas (0,28m entre linhas) nas entrelinhas do
milho safrinha (0,9m entre linhas), em plantio
simultâneo, com taxa de 6kg sementes puras
viáveis pro hectare (SPV/ha) para BRS Piatã e
Xaraés e de 4kg SPV/ha para Massai, em blocos
casualizados, com quatro repetições e parcelas de
3,2x2,2m. A partir do início da germinação
avaliou-se, semanalmente, o número de plantas
emergidas e a altura de plantas, até 50 dias após a
semeadura e em 2m lineares por parcela.
Paralelamente, as sementes revestidas foram
submetidas, imediatamente após o tratamento, ao
teste de viabilidade (teste de tetrazólio) e ao teste
padrão de germinação (BRASIL, 2009).

Fig. 1 – Visão parcial dos ensaios de semeadura simultânea
de milho com sementes de forrageiras polimerizadas.

testemunha

zeína

quitozana

Fig. 2 – Teste padrão de germinação de sementes
polimerizadas de BRS Piatã (aos 7 dias do tratamento).
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Conclusões
A solução polimérica baseada em zeína (4g/L),
utilizada no recobrimento de sementes de
forrageiras, apresentou potencial de utilização na
prevenção da germinação prematura de sementes
de forrageiras tropicais.
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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 agrotóxico Atrazina. Verificou-se a
eficiência do processo de degradação através da análise da constante de velocidade de cada reação. Através
deste método observou-se que a melhor eficiência ocorre pelo Nb2O5 sintetizado a partir do NbCl5 em meio
de i-PrOH, foi possível observar também que dois óxidos sintetizados a partir do complexo
NH4[NbO(C2H4)2]H2O mostraram um caráter inibidor da reação.
Palavras-chave: Agrotóxicos, Água, Fotocatálise heterogênea, Pentóxido de Nióbio, Atrazina, Precursores
Poliméricos.
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receptor. [HAMBY, 1996] Atualmente, foi
constatado que quase todos os reservatórios de água
apresentam traços de agrotóxicos. Estas espécies,
mesmo em concentrações aceitáveis a normas
ambientais, podem acabar ocasionando problemas
de saúde humana, devido a efeitos cumulativos. [D.
M. Hamby Sci. et al., 2013]

Introdução
Durante os últimos três anos o Brasil vem
ocupando a posição de maior consumidor de
agrotóxicos no mundo. Os impactos à saúde pública
são amplos, pois atingem vastos territórios e
envolvem os mais diferentes grupos populacionais
[AUGUSTO et al., 2012].
De acordo com a Lei nº 7.802/89 são
considerados agrotóxicos: os produtos e os agentes
de processos físicos, químicos ou biológicos,
destinados ao uso nos setores de produção, no
armazenamento e beneficiamento de produtos
agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas,
nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e
também de ambientes urbanos, hídricos e
industriais, cuja finalidade seja alterar a composição
da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação
de seres vivos considerados nocivos.
O comportamento do agrotóxico no
ambiente é bastante complexo. Quando utilizado um
agrotóxico, independente do modo de aplicação,
possui grande potencial de atingir o solo e as águas,
principalmente devido aos ventos e à água das
chuvas, que promovem a deriva, a lavagem das
folhas tratadas, a lixiviação e a erosão. Além disso,
qualquer que seja o caminho do agrotóxico no meio
ambiente, invariavelmente o homem é seu potencial

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 [AUGUSTO et
al., 2012]., 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. Um
dos métodos possível é fotoexcitação na faixa UVVisível de alguns semicondutores nanoestruturados.
O pentóxido de nióbio, Nb2O5, é um
semicondutor de grande importância do ponto de
vista tecnológico. Como o Nb2O5 apresenta grande
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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.

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 cerca de 70 mL de
solução de Atrazina (10mg L-1) e um valor de massa
de catalisador igual a 0,01g para as amostras
obtidas. Foram realizados ensaios com amostra
Comercial (Sigma-Aldrich, 99,9) e com a solução de
Atrazina sem a presença de fotocatalisadores. Esses
ensaios foram realizados utilizando um fotorreator
termostatizado, com fonte de radiação ultravioleta
(UVC, emissão máxima em 254 nm). Nos intervalos
de 10 minutos as alíquotas foram coletadas e
analisadas por espectroscopia UV-Visível em um
equipamento Shimadzu UV-1601PC.

Materiais e métodos
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
NH4[NbO(C2H4)2]H2O (CBMM) por Ácido Cítrico
Anidro P.A., AC (Vetec) em diversas proporções
mols de AC: mols de Nb. Foram utilizados diversos
solventes nas sínteses, sendo estes EtOH P.A., iPrOH P.A. e água destilada. Após 2 dias sob
constante agitação e baixo aquecimento, cerca de 3
mL de Etilenoglicol (J. T. Baker) foram gotejados
em cada solução obtendo uma espécie de resina
(polímero).
Nas primeiras rotas sintéticas foram
utilizados HNO3 ou HCl nas soluções aquosas, afim
de solubilizar melhor os sais de Nióbio. A tab 1
abaixo resume as rotas sintéticas.
Nome
A
B
C
D
E**
F
G
H
I
J*
K

Sal
NbCl5
NbCl5
NH4[NbO(C2H4)2]H2O
NH4[NbO(C2H4)2]H2O
NH4[NbO(C2H4)2]H2O
NH4[NbO(C2H4)2]H2O
NH4[NbO(C2H4)2]H2O
NH4[NbO(C2H4)2]H2O
NbCl5
NbCl5
NbCl5

Solv.
H2O, HNO3
H2O, HCl
H2O, NH4OH
H2O
H2O
H2O, HCl
H2O, NH4OH
H2O
EtOH
H2O, HCl
i-PrOH

Resultados e discussão
A Fig 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.

Tcri/°C
700
700
700
700
700
700
1100
1100
700
400
700

Tab 1: Resumo das rotas sintéticas.* Realizado sem
a adição de E.G.; ** Realizado sem A.C. e E.G.
Após a obtenção da solução resultante, a
mesma foi submetida à calcinação a Tcal = 300°C
por 4 horas, para o início da pirólise do poliéster. O
polímero obtido foi desaglomerado e cristalizado a
Tcri durante 3 horas. 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 com radiação Cu Kα, operando a 30kV e
30mA, uma velocidade de 1°C min-1 e 2θ variando

Fig. 1: Difratograma de raios X das amostras A, B,
C e D.
Para a Amostra C 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 A, C e D. 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.
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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. A tab 2 abaixo resume as
formas e tamanho das amostras.

Nome
A
B
C
D
E
F
G

K
Nome
k
0,0442
H
0,0295
0,0409
I
0,0519
0,0446
J
0,0595
0,0345
K
0,093
0,0374
Comercial
0,0473
0,065
Atrazina
0,0366
0,0573
Diante dos resultados obtidos na tabela 2,
foi possível observar que a amostra K apresentou
uma performance em relação a fotodegradação da
Atrazina muito superior as outras amostras. Ainda
assim, mais quatro amostras mostraram-se mais
eficientes que a amostra Comercial utilizada, essas
amostras, em ordem decrescente de eficiência, são:
F, J, G e I. As amostras C, A, B e E mostraram um
desempenho inferior em comparação a amostra
Comercial, mas mesmo assim aceleraram a
degradação do pesticida em questão. As amostras D
e H, mostraram-se como inibidores da degradação
do pesticida.

Fig. 2: Imagens obtidas por Microscopia eletrônica
das amostras C (esquerda) e E (direita).
O resultado do acompanhamento da
degradação da atrazina pela ação conjunta da
atividade fotocatalítica do Nb2O5 e da radiação
ultravioleta foi avaliada observando a faixa em
torno de 265 nm, como observado na fig 2.

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
K, ou seja, com a utilização de NbCl5 como reagente
precursor em meio i-PrOH. Verificou-se também
que todos os Nb2O5 sintetizado a partir do precursor
NbCl5 apresentaram-se como catalisadores da
reação de fotodegradação da Atrazina, enquanto os
óxidos
obtidos
pelo
complexo
NH4[NbO(C2H4)2]H2O,
apresentaram-se
tanto
catalisadores como inibidores da reação.

Fig. 3: Espectro UV-Visível da fotodegradação da
Atrazina na região 265 nm, nos tempos de 0 até 90
minutos, de cima para baixo na linha indicada.
Através dos valores de Absorbância obtidos
na faixa do UV e da Lei de Lambert-Beer, foi
calculada a razão C/C0.
Considerando a fotodegradação como uma
reação da primeira, tem-se:

Agradecimentos
Os autores agradecem o
EMBRAPA, CNPQ, CAPES, FINEP.

apoio

da

Referências
AUGUSTO, L G S.; CARNEIRO, F F; PIGNATI,
W; RIGOTTO, R M; FRIEDRICH, K; FARIA, N M
X. BÚRIGO, A.C.; FREITAS, V.M.T.; GUIDUCCi
Filho, E. DOSSIÊ ABRASCO – Um alerta sobre os
impactos dos agrotóxicos na saúde, Rio de Janeiro,
2012
D. M. Hamby Sci. Total Environ 1996, 191(3), 203.
Segurança Química – Agrotóxicos, Ministério do
Meio
Ambiente.
Disponível
em:<http:/www.mma.gov.br/segurancaquimica/agro
toxicos> Acesso em: 04 de abril de 2013

−!"
= !"
!"
!" ! !! = −!"
! ! =

A partir da segunda equação acima, obtemse a constante de velocidade (k), e com ela é foi
possível avaliar qual catalisador apresentou melhor
desempenho. As constantes de velocidade obtidas
estão listadas na tabela 3 abaixo.
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Resumo
Reservas de água no mundo apresentam traços de pesticidas exigindo tratamentos especiais. Um método para
resolver este problema baseia-se no uso de processos de oxidação avançada (POA), o qual consiste na
produção de radicais livres oxidantes para a degradação de moléculas orgânicas. A fotoexcitação banda UVvisível de um semicondutor é um exemplo de POA. Neste trabalho, o semicondutor utilizado foi
nanoparticulas de Nb2O5 obtidas pelo método hidrotermal, utilizando NH4[NbO(C2O4)2H2O]H2O como fonte
de cátions. As amostras foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e de difração
de raios-X (DRX). A resposta de degradação da atrazina foi analisada por espectroscopia de UV-visível.
Palavras-chave: fotocatálise heterogênea, pentóxido de nióbio, atrazina, hidrotermal
químicas e físicas que o fazem um material
promissor para aplicação em catálise.
Nanopartículas de Nb2O5 foram obtidas pelo
método
do
hidrotermal,
utilizando
NH4[NbO(C2O4)2H2O]H2O como fonte de cátions.
As amostras foram caracterizadas por microscopia
eletrônica de varredura (MEV) e difração de raios X
(DRX). A resposta de degradação da atrazina por
fotocatálise heterogênea utilizando-se Nb2O5 sob
radiação UVC foi analisada por espectroscopia de
UV-visível.

Introdução
A Maior parte dos reservatórios de água mundo
apresenta algum traço de pesticida orgânico. Os
pesticidas, mesmo em concentrações aceitáveis,
podem ocasionar danos a saúde humana devido aos
seus efeitos cumulativos.
Devido aos métodos tradicionais usados no
tratamento de água serem ineficientes, segundo
Hamby (1996) para esses compostos se tornam
fundamentais métodos capazes de degradar estes
pesticidas em água.
Um dos métodos mais promissores para resolver
esse problema baseia-se na utilização de Processos
Oxidativos Avançados (POAs), os quais consistem
na formação de radicais altamente oxidantes,
levando a quebras sucessivas da estrutura orgânica
do resíduo inicial, resultando em subprodutos
atóxicos.
Um dos métodos POAs possíveis é a
fotoexcitação na faixa do ultravioleta-vísivel de
alguns semicondutores nanoestruturados. Como o
Nb2O5 é um semicondutor de grande importância do
ponto de vista tecnológico e 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

Materiais e métodos
As Nanoparticulas de pentóxido de nióbio
(Nb2O5) foram preparadas pelo método hidrotermal
acordo com o fluxograma abaixo:
Complexo
de Nb é
solubilizado

Adicionar
NH4OH

Completar
com água até
100 ml

pH = 7

Centrifugar

Reator
Hidrotermal
(ver tabela)
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Amostra

Reagente

NH4OH
(ml)

T(°C)

t(min)

g001

NH4[NbO(C2O4)2H2O]H2On

20

150

300

g002

NH4[NbO(C2O4)2H2O]H2On

20

200

1440

g008

NH4[NbO(C2O4)2H2O]H2On

15

200

720

Para esse método foram usados oxalato
amoniacal de nióbio (CBMM), NH4OH P.A.
(Synth) e reator hidrotermal (figura 1).
Figura 2: Espectro da degradação da atrazina

Os resultados da analise do DRX estão nas
figs. 3 e 4:

Fig 1: Reator Hidrotermal

As caracterizações das amostras obtidas foram
realizadas por difração de Raios X (DRX), com o
objetivo de determinar a(s) fase(s) cristalina(s) [2].
Para isto, empregou-se um difratômetro de raios X
Shimadzu modelo XRD-6000  com  radiação  Cu  Kα,  
operando a 30kV e 30mA, uma velocidade de 1°C
min-1 e  2θ  variando  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 [NEVES, 2011].
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 g001,
g002 e g008. 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 UVVisível em um equipamento Shimadzu UV-1601PC
[NEVES, 2011].

Fig 3: Analise DRX da amostra g001

Fig 4: Analise DRX da amostra g002

Conclusões
Pela analise do UV a degradação foi satisfatória
apresentando concentração de atrazina 80% menor
em menos de 90 minutos. Comparando com a
analise do DRX, onde a primeira amostra formou
fase – ainda será analisada – e a segunda amostra
esta amorfa, podemos concluir que que a
degradação foi similar e o resultado independe da
fase formada.

Resultados e discussão
O resultado da degradação da atrazina pela ação
conjunta da radiação ultravioleta e da atividade
fotocatalítica do Nb2O5 esta representada na fig. 2:
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Os produtos de degradação da atrazina já foram
caracterizados pela literatura [Pelizzetti et al.,1990],
porém serão realizadas caracterizações posteriores
para a comparação dos espectros obtidos.

Agradecimentos
CNPq, Finep, Capes e Projeto MP1 Rede Agronano
– Embrapa.

Referências
HAMBY, D. M. Sci. Total Environ 1996, 191(3),
203.
NEVES Jr., L. F. Síntese de oxido de nióbio para
degradação de pesticidas. 2011. Dissertação
(conclusão de curso) – Universidade Federal de São
Carlos
PELIZZETTI, E.; MAURINO, V.; MINERO, C.; V.
CARLI, V; PRAMAURO, E; ZERBINATI, O.
Environ. Sci. Technol. 1990, 24, 1559-1565.

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
461

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

CARACTERIZAÇÃO ESPECTROSCÓPICA DE COMPÓSITOS
FERTILIZANTES OBTIDOS PELO PROCESSO HUMIFERT
Aline Carneiro Silverol1; Maria Cristina Motta de Toledo2 e Wilson Tadeu Lopes da Silva1
(1) Embrapa Instrumentação.
(2) Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.
alinesilverol@hotmail.com; mcristol@usp.br; wilson.lopes-silva@embrapa.br;
Projeto Componente: 5

Plano de Ação: 2

Resumo
O processo Humifert produz fertilizantes organo-fosfatados a partir de rocha fosfática, como fonte de P, e de
material orgânico. O processo 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 contendo
material orgânico e P associado a novas microestruturas orgânicas e inorgânicas, amorfas e cristalinas, mais
solúveis. Os compostos Humifert podem ser uma interessante alternativa de melhor utilização da rocha
fosfática, pois não apresenta restrições com relação à composição mineralógica e ao teor de P como ocorre
nos processos atuais de fabricação de fertilizantes, aumentando assim a vida útil das jazidas desse importante
recurso natural não renovável.
Palavras-chave: fósforo; rocha fosfática; matéria orgânica; fertilizante alternativo; meio ambiente;
sustentabilidade; reuso;
baseia-se em uma série de reações químicas
envolvendo NH3 e H2O, que, em um reator micropiloto, transforma-se em óxidos de nitrogênio. Na
fase final das reações, esses óxidos transformam-se
em ácido nítrico, que atacam a mistura rocha
fosfática e matéria orgânica, liberando o P total ou
parcialmente, 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 e de difícil aproveitamento, ainda não
aproveitados pela indústria devido à inadequação
desses materiais aos processos atualmente em uso.
Além disso, o processo abre mais um campo de
utilização de materiais orgânicos diversos, como
resíduos agrícolas, agroindustriais e urbanos,
ampliando e agregando valor a esses materiais e,
ainda, aumentando o aporte de matéria orgânica nos
solos tropicais.
Assim, os objetivos desse trabalho foram (i)
produzir compostos com os materiais de partida
separados, para compreender as transformações de
cada material isoladamente; [VACCARI, D.A et. al,
2011] produzir compostos a partir da mistura rocha

Introdução
O elemento fósforo (P) é essencial para todas as
formas de vida (plantas, animais e bactérias) e é um
ingrediente chave nos fertilizantes para sustentar a
alta produção agrícola. Não existe substituto para o
P na produção agrícola e, em um mundo com 9
bilhões de pessoas em 2050 [CORDDELL, D et. al,
2011], assegurar P suficiente para a manutenção
da produção agrícola é um ponto crítico para o
futuro da segurança alimentar.
A principal fonte de P, a apatita, de fórmula
geral Ca5(PO4)3X2 (X = F, OH ou Cl), está presente
na rocha fosfática, que é um recurso mineral não
renovável e tem se tornado um recurso escasso e
caro [CORDDELL, D et. al, 2011]. Cerca de 95%
do fósforo explotado no mundo é utilizado na
agricultura, principalmente como fertilizante
[VACCARI, D.A et. al, 2011]. Existem previsões
de que  o  “pico  do  P”  [CORDDELL, D et. al, 2011;
CORDELL, D et. al 2009] uma analogia ao pico do
petróleo da década de 70, possa ocorrer até 2035,
em que a demanda será maior que a oferta.
O processo Humifert [STERNICHA, F et. al,
1988.] pode representar uma alternativa para o
melhor aproveitamento dos materiais fosfáticos na
produção de compostos fertilizantes. O processo
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fosfática e matéria orgânica; e a [CORDELL, D et.
al 2009] caracterizar todos os compostos por
Espectroscopia
de
Infravermelho
com
Transformada de Fourier (FTIR), para identificação
dos grupos funcionais, suas alterações e possíveis
associações e neoformações.

o tempo de reação avançou, essa banda tornou-se
mais intensa e definida em aproximadamente 3399
cm-1. Esse comportamento pode ser atribuído ao
estiramento de grupos N–H devido à adição do
nitrogênio durante as reações.

Materiais e métodos
Para a fabricação dos compostos foram
utilizados o minério fosfático de Angico dos Dias
(BA), como fonte de P, e lodo de esgoto
proveniente da estação de tratamento de esgoto
doméstico de Araraquara (SP). Os materiais foram
secos em estufa a 40º C por 24 h e peneirados em
malha 2 mm. Após a etapa de peneiramento, os
materiais foram misturados na proporção de 30% de
rocha fosfática e 70% de lodo de esgoto. Todos os
experimentos foram umedecidos com cerca de 20%
da sua massa seca em água destilada. Devido à
capacidade do reator, a quantidade de material foi
limitada em 500g cada amostra, para cada tempo de
reação.
As misturas foram submetidas à reação em um
reator micropiloto, em períodos de tempo de
exposição crescentes (0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12h), com o
objetivo de investigar o comportamento do fósforo e
da matéria orgânica e suas associações. Após
processados,
os
materiais
foram
secos,
homogeneizados, macerados e peneirados (100
mesh).
Os espectros por FTIR para todos os
experimentos foram obtidos a partir de pastilhas de
KBr. Cada pastilha foi preparada com
aproximadamente 1mg de amostra e 100 mg de
KBr. Os espectros foram obtidos a partir de 64
varreduras no intervalo de 4000 a 400 cm-1, em um
espectrômetro Perkin-Elmer, modelo Spectrum
1000, com resolução espectral de 4 cm-1. Para
permitir a comparação entre os espectros, foi
realizada a correção de linha de base e a
normalização de todos os espectros.

Fig. 1: Espectros de FTIR obtidos para os
compostos Humifert em cada tempo de reação,
mostrando as alterações promovidas pelo processo
nos grupos funcionais.
A região entre 2900 e 2800 cm-1 é característica
de vibração de grupos alifáticos presentes na matéria
orgânica; a banda em 2958 cm-1 representa o
estiramento simétrico da ligação C–H do grupo etil
e 2924 e 2853 cm-1 são, respectivamente, o
estiramento assimétrico e simétrico da ligação C–H
do grupo metileno.
Nos produtos Humifert (Fig. 1) e nos materiais
submetidos separadamente à reação no reator (dados
não mostrados), ficou evidente a partir de 4h de
reação uma banda em 2426 cm-1, que pode ser
atribuído ao estiramento da ligação P–H presente
tanto no material orgânico como no inorgânico. Essa
informação pode indicar novas associações entre os
grupos funcionais e também que o P está sendo
realmente liberado de estruturas mais recalcitrantes,

Resultados e discussão
Todos os compostos Humifert (Fig. 1)
apresentaram entre 3700 e 3600 cm-1, bandas de
absorção características de argilominerais, que
também estão presentes tanto no lodo de esgoto
como também no minério fosfático. A banda entre
3600 e 3200 cm-1 pode ser atribuída ao estiramento
OH de estruturas orgânicas e moléculas de água
adsorvidas. A partir de 2h de ataque, essa banda
mostrou um aumento de intensidade e, à medida que
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como a apatita e/ou a matéria orgânica,
disponibilizando-o para outras associações.
A banda entre 1800 a 1500 cm-1 pode ser
característica de aminas primárias e secundárias
presentes na matéria orgânica. A partir de 2h de
ataque, a banda em 1657 cm-1 tornou-se mais
intenso, além do aparecimento da banda em 1547
cm-1. Essas informações podem indicar a
incorporação, pela matéria orgânica, de nitratos e
nitritos e ainda o estiramento do grupo NO2.
Nos produtos Humifert também foi observado, a
partir de 2h de ataque, uma banda intensa e fina em
1384 cm-1 (Fig. 1). Estudos anteriores [ SILVEROL,
A. C et. al, 2007; SILVEROL, A.C et. al, 2010]
sugeriram que essa banda poderia ser atribuída a um
composto organo-fosfatado neoformado durante o
processo. Entretanto, como essa banda também
apareceu nos materiais que foram submetidos ao
processo isoladamente, e com base na literatura,
podemos sugerir que o pico em 1384 cm-1 trata-se
de uma associação entre grupos inorgânicos ou
orgânicos com o NO3-, de natureza ainda
desconhecida.
A região entre 1200 e 1000 cm-1 é
extremamente complexa, pois tanto a fase mineral
quanto a orgânica absorvem nessa região. Essa
banda pode ser característica de grupos PO43(tripleto em 1103, 1033 e 963 cm-1), de
polissacarídeos provenientes da matéria orgânica e
também a vibração do grupo SiO42- (dupleto em
1033 e 1009 cm-1) associado a fase mineral
(quartzo, argilominerais e feldspato) e a fase
orgânica.
A banda entre 900 e 700 cm-1 pode ser
característica de hidróxido de alumínio (gibbsita)
presente no material orgânico e no material
fosfático (934 e 913 cm-1) e/ou de sílica presente em
estruturas orgânicas. As bandas em 797 cm-1 e 751
cm-1 são, respectivamente, do quartzo (SiO2) e da
apatita (Ca5(PO4)3F2). A partir de 2h de reação, os
compostos Humifert e os materiais submetidos a
reação apresentaram um sinal discreto em
aproximadamente 840 cm-1, que pode ser
caracterizado como vibrações do grupo PH2 e/ou
estiramento da ligação N–O do nitrato.
A região compreendida entre 700 e 400 cm-1
representou a fase inorgânica dos compostos, em
que apresentou poucas alterações, como a
diminuição de intensidade de alguns picos. A banda
em 696 cm-1 pode ser atribuído ao quartzo, que se
encontra presente na matéria orgânica e no minério
fosfático. Os picos em 601, 567 e 470 cm-1 podem
ser da apatita e/ou do argilomineral caulinita,
enquanto que o 540 cm-1 pode ser de P associado ao
Fe (fosfatos secundários).

Conclusões
A espectroscopia de infravermelho mostra-se
como uma ferramenta interessante do ponto de vista
de análise estrutural, apresentando a variação no
sinal de alguns grupos funcionais, principalmente a
banda estreita e intensa em 1384 cm-1, que pode
estar associada à formação de compostos
nitrogenados com ligantes orgânicos e/ou
inorgânicos.
Os resultados evidenciam a ocorrência de uma
modificação química do meio com consequente
disponibilização do fósforo. Outras ferramentas
analíticas deverão ser usadas para melhorar
compreensão
das
transformações
químicas
existentes.
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Resumo
O processo Humifert é um método alternativo de produção de fertilizantes organo-fosfatados a partir de
rocha fosfática, como fonte de P, e de matéria orgânica. A rota de tratamento utilizada no Humifert utiliza
óxidos de nitrogênio, que atacam a mistura e liberam o P presente na rocha fosfática, além de degradar a
matéria orgânica. Como resultado, originam compostos com material orgânico e P associado a novas
estruturas orgânicas e inorgânicas mais solúveis. Os compostos Humifert podem ser uma interessante
alternativa de melhor utilização da rocha fosfática, pois o processo não apresenta restrições com relação a
origem da rocha fosfática e sua composição, aumentando a vida útil das reservas desse importante recurso
natural não renovável.
Palavras-chave: fósforo; apatita; rocha fosfática; matéria orgânica; fertilizante alternativo;
em óxidos de nitrogênio. Na fase final, esses óxidos
transformam-se em ácido nítrico, que ataca a
mistura rocha fosfática e matéria orgânica, liberando
o P total ou parcialmente, que se associa à matéria
orgânica presente na mistura inicial, formando
novos compostos.
Trabalhos foram realizados [SILVEROL, A.C
et. al, 2010; SILVEROL, A. C et. al, 2007] com o
objetivo de melhor compreender o processo
Humifert, as transformações e as associações
promovidas pelo ataque ácido, e os possíveis
impactos desse composto na melhor utilização do P
e na agricultura. Entretanto, ainda existem muitas
lacunas de compreensão com relação à formação de
novos compostos, ao papel da matéria orgânica e
seu grau de degradação durante o processo. Essas
informações podem ser de grande importância para
o entendimento das associações entre os diversos
grupos funcionais que podem ser liberados durante o
processo, e se essas associações, no que concerne ao
P, podem ser melhoradas do ponto de vista
agronômico.
Os objetivos neste trabalho foram (i) produzir
compostos a partir da mistura rocha fosfática e
matéria orgânica (lodo de esgoto); e (ii) caracterizar
todos os compostos por Microscopia Eletrônica de
Varredura com sistema de dispersão de energia
EDS, para identificação das alterações morfológicas

Introdução
O fósforo (P) é um elemento insubstituível e
essencial para a vida e para a viabilidade da
produção agrícola [VACCARI, D.A et. al, 2009]. A
rocha fosfática é uma das únicas fontes econômicas
de P devido à presença do mineral apatita
[Ca5(PO4)3(F, Cl, OH)], principal portador de P,
para a produção de fertilizantes e outros insumos
químicos.
Diversos estudos apontam uma realidade
preocupante: as reservas globais de P são finitas e
não renováveis e este recurso poderá desaparecer
em menos de 50 anos [VACCARI, D.A et. al, 2009;
CORDELL, D. et. al, 2009]. Com o crescimento da
população mundial, aumenta a necessidade de
produzir mais alimentos. Além disso, com os
problemas ambientais relacionados ao aquecimento
global, o incentivo e a produção de biocombustíveis
têm aumentado rapidamente, também aumentando a
demanda por fertilizantes. Considerando esse
quadro, é crescente a preocupação com a melhor
utilização de suas fontes.
O processo Humifert [STERNICHA, F et. al,
1988] pode representar uma alternativa para o
melhor aproveitamento dos materiais fosfáticos na
produção de fertilizantes. O processo baseia-se em
uma série de reações químicas envolvendo NH3 e
H2O que, em um reator micro-piloto, transforma-se
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e composicionais promovida nos compostos, da
associação entre a matéria orgânica e o fósforo e de
possíveis neoformações.

Materiais e métodos
Para a fabricação dos compostos foram
utilizados o minério fosfático de Angico dos Dias
(BA), como fonte de P, e lodo de esgoto
proveniente da estação de tratamento de esgoto
doméstico de Araraquara (SP).
Para a preparação da mistura inicial, os
materiais (lodo e minério fosfático) foram secos em
estufa a 40º C por 24 h, peneirados em malha 2 mm
e misturados na proporção de 70% de material
orgânico (lodo de esgoto) e 30% de minério
fosfático. A mistura foi homogeneizada e recebeu a
adição do equivalente a cerca de 20% da sua massa
seca em água destilada.
Os compostos (500g) foram fabricados em um
reator micropiloto, em períodos crescentes de tempo
de exposição às reações (0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12h),
com o objetivo de investigar o comportamento do
fósforo e da matéria orgânica e suas associações.
De cada composto, foi retirada uma alíquota
representativa para secagem em estufa, a 60º C, por
24 horas. Após a secagem, as amostras foram
fixadas em stubs e recobertas com carbono.
As imagens ao MEV foram obtidas
preferencialmente
por
elétrons
primários
(retroespalhados), para melhor evidenciar a
composição dos minerais e dos aglomerados
orgânicos.O equipamento utilizado foi um modelo
JSM-6510 marca JEOL com EDS modelo 6742A
marca Thermo Scientific, com voltagem em 15kV.

Fig.1: Aglomerado de matéria orgânica do composto
0h e EDS evidenciando sua composição química.

Fig.2: Aglomerado de matéria orgânica do composto
4h com EDS, mostrando um aumento relativo da
composição química geral e os grãos de apatita
(sinalizados com setas), sem nenhuma evidencia de
dissolução.
A partir do composto 4h foi possível observar
alterações morfológicas nos grãos de apatita, mais
intensas em 8h, 10h e 12h.
A morfologia de dissolução nos grãos de apatita
constitui um indicativo importante de que o ataque
ácido está realmente dissolvendo os grãos e
liberando o P para novas fases orgânicas ou
inorgânicas. Como pode ser observado na Fig.3, a
face do grão que está menos alterada apresenta um
espectro EDS (no 1) mais próximo de um grão de
apatita com poucas alterações [SILVEROL, A.C et.
al, 2010; SILVEROL, A. C et. al, 2007;
SILVEROL, A. C et. al, 2007]. Já o EDS no 2
apresenta uma perda de P e de Ca, confirmando que
esses elementos, especialmente o P, é liberado e
disponibilizado para outras fases.
Além disso, foi observado nos compostos
Humifert a presença de um material inorgânico
precipitado, mais evidente e constante nos
compostos de 6h, 8h, 10h e 12h. O aparecimento de
uma fase inorgânica neoformada (Fig. 4 e 5) como
produto das reações Humifert indicaria que os
elementos liberados durante o ataque ácido
recombinaram-se, formando novos compostos.

Resultados e discussão
As análises ao MEV foram realizadas para
todos os compostos (0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12h), para
observar a morfologia dos grãos de apatita e feições
de dissolução, a composição química dos
aglomerados orgânicos e a presença de fases
neoformadas.
Os resultados obtidos mostraram que os
compostos 0, 2 e 4h não apresentaram alterações
significativas dos grãos de apatita, como feições de
dissolução e alteração da morfologia. Nos
aglomerados orgânicos (Fig. 1 e 2), foram
observados um aumento na quantidade e na
variedade de elementos químicos presentes a
medida em que o tempo de reação aumentou, o que
pode ser um indicativo de destruição de estruturas
minerais e orgânicas mais lábeis e a liberação dos
seus elementos constituintes para outras fases.
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Conclusões
Os resultados obtidos mostraram que o
processo Humifert é uma forma eficiente de atacar a
rocha fosfática e liberar não somente o P, como
também outros elementos presentes tanto na fase
inorgânica como orgânica. A liberação do P e de
outros elementos e a possibilidade de formação de
precipitados inorgânicos com P que podem ser mais
solúveis que o material inicial indicam que o
processo Humifert pode ser uma forma promissora
de fabricação de fertilizantes fosfatados.
Além disso, a presença da matéria orgânica e
de outros elementos importantes podem tornar o
composto Humifert em um produto interessante do
ponto de vista agronômico.
Entretanto, ainda são necessários mais estudos
sobre a composição exata das neofomações, a
solubilidade do P e os teores dos demais elementos,
de acordo com a legislação vigente.

Fig. 3: Grão de apatita observado no composto com
10h
de
reação,
evidenciando
alterações
morfológicas promovidas pelo ataque ácido, como
cavidades e bordas de dissolução.
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Fig. 4: Grão de apatita com EDS, observado no
composto com 12h de ataque, mostrando feições de
dissolução ao longo do grão, e a presença de
neoformações (círculos).
Entretanto, ainda não possível identificar com
precisão, ao MEV, a natureza da neoformação. De
acordo com trabalhos anteriores [4;5], essa
precipitação poderia ser um tipo de fosfato de
cálcio. No entanto, as análises por EDS foram
inconclusivas e não foi possível observar bandas
características de fosfato de cálcio por FTIR; a
pequena quantidade pode ter sido um fator limitante
para detecção.

Fig. 5: Aglomerado de matéria orgânica e grãos de
apatita (composto 12h) com pontos brancos,
indicativos de neoformação, e o detalhe da região
demarcada, mostrando a precipitação, em forma de
pequenos cristais.
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Resumo

Neste trabalho, pós de TiO2 foram preparados pelo método dos precursores poliméricos (Pechini). Estudouse a influência do pH da resina polimérica sob a cristalinidade e formação da fase. Os pós foram analisados
por difratometria de raios X.
Palavras-chave: TiO2, Método dos precursores poliméricos
igual a 1. Então, uma outra solução, a fim de
verificar a influência do pH na síntese, à mesma
foi controlado adicionando hidróxido de amônio,
(NH4OH, 27%, Synth), para um valor de
aproximadamente sete. À esta solução foi
adicionado etilenoglicol (C2H6O2, 99,5%, Synth).
Em seguida, a mesma foi submetida a uma
pré-calcinação a 300 °C por 2 h para o início da
pirólise do poliéster. Para a obtenção do óxido
foram realizados tratamentos térmicos à 300; 400;
500; 600 e 700 °C por 2 h. Os pós foram
caracterizados por difração de raios X, na faixa de
10 à 80°, com velocidade de 1°/min.

Introdução
O óxido de titânio (TiO2) é um óxido
anfótero, e polimórfico, podendo existir em três
formas cristalográficas: anatásio (tetragonal),
brookita (ortorrômbica) e rutilo (tetragonal)
[SOARES et al., 2011]. Por ser um material
atóxico e quimicamente inerte, o TiO2 é aplicado
em diversas áreas, tais como pigmento branco,
células solares, purificação de meio ambiente e na
decomposição do gás carbônico [COSTA et al.,
2006]. Recentemente o método dos precursores
poliméricos tem se destacado na obtenção de pós
nanométricos, com tamanho de partícula
controlado, alta pureza e homogeneidade química,
além de apresentar um custo relativamente baixo
[PECHINI, 1967].
Neste trabalho são
apresentados os resultados da síntese do TiO2
obtidos por meio do método dos precursores
poliméricos. Estudou-se a influencia do pH nas
características estruturais dos pós de TiO2.

Resultados e discussão
As Figs 1 e 2 apresentam o padrão de
raios
X dos pós de TiO2 obtido pelo método Pechini,
com o valor de pH ácido e alcalino (~7)
calcinados a 300; 400; 500; 600 e 700 °C por 2 h.

o

Materiais e métodos

o
o

o

o
o

o

Inicialmente o ácido cítrico (C6H8O7, 99,5%,
Dinâmica) foi dissolvido em água, sem
aquecimento e sob agitação. Em seguida foi
adicionado
isopropóxido
de
titânio
(Ti(OCH(CH3)2)4,
97%,
Sigma-Aldrich),
mantendo uma relação molar de 1 mol de Ti (IV)
para 3 mols de ácido cítrico. Esta solução foi
mantida sob agitação e aquecimento, a
aproximadamente
100 °C, até a obtenção
de uma solução límpida, levemente esverdeada.
Nesta etapa é obtido um meio reacional com pH
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Fig. 1: Difratograma de raios X dos pós de TiO2,
para o valor de pH ácido (*picos da fase anatase; o
700°C
picos referentesoa fase rutilo). o
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Fig. 2: Difratograma de raios X dos pós de TiO2,
para o valor de pH alcalino. (*picos da fase
anatase; o picos referentes a fase rutilo).
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Observa-se que em ambos os casos, na
temperatura de 300 °C não há formação de fase.
Já em 400 °C é observado apenas a fase cristalina
anatásio, cujos picos de difração correspondentes
estão identificados no padrão de difração. Em
ambos os padrões, pode-se observar que apartir da
temperatura de 500 °C, além da fase anatásio,
inicia-se a formação da fase rutilo. É possível
observar também que para a resina de pH 1 a
formação da fase rutilo pura ocorre em 700°C,
diferente da resina alcalina. De acordo com a
literatura [RANGEL et al., 2000], o meio básico
facilita a aproximação dos grupos citratos,
efetivando a polimerização realizada pelo
etilenoglicol, dificultando a perda de orgânicos e a
mudança de fase de anatásio para rutilo.
Favorecendo a formação da fase anatásio.

Conclusões
O método de Pechini foi eficiente para a
obtenção de cristais de TiO2. A análise de difração
de raios X mostrou que houve apenas a formação
da fase anatásio em 400 °C, para ambas as resinas,
preparadas em pH igual a 1 e ~7. Entretanto, para
a resina de pH igual a 1 observou-se que em 700
°C houve a formação fase rutilo puro, sem
nenhum traço da fase anatásio. Portanto, pode-se
concluir que o pH influencia a cristalinida e a
formação de fase do TiO2.
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Projeto Componente: PC5

Plano de Ação: PA6

Resumo
A mastite é considerada limitante para a ovinocultura. Objetivou-se avaliar clinicamente o úbere de ovelhas
no momento da secagem pós-infusão intramamária de antimicrobiano nanoencapsulado. Foram utilizadas 72
mamas de 38 ovelhas divididas em dois grupos recebendo cloxacilina nanoencapsulada: G1 (54 mamas;
infusão intramamária de 50mg/86mL) e G2 (18 mamas; 100mg/172mL). Não houve formação de edema no
úbere, reação inflamatória e dor durante a aplicação em nenhum dos animais. Mamas e tetos mostraram-se
dilatados e os esfíncteres com baixa tonicidade pós-infusão recente. A cloxacilina nanoencapsulada e o
protocolo de administração não acarretaram danos clínicos à saúde da glândula mamária ovina.
Palavras-chave: antimicrobiano nanoencapsulado, aspectos clínicos, úbere, ovelha.
citotóxicos. Para uma terapia antimicrobiana de
sucesso, a dose deve ser a mínima necessária a
fim de evitar seus efeitos secundários (SAHA et
al., 2007).
No momento da secagem, a estagnação do
leite na glândula provoca aumento de pressão e
consequente dilatação do canal do teto, quando a
retenção
do
leite
pode
determinar
o
desenvolvimento de processo inflamatório,
enquanto o orifício do teto aberto permite a
penetração de micro-organismos. Esse mecanismo
explica a maior suscetibilidade à mastite
observada no período de involução da mama
(CARNEIRO et al., 2009).
Outras variáveis também devem ser
consideradas no tratamento durante a fase seca da
ovelha, como o uso de cânula apropriada para a
espécie e dosagem adequada do antibiótico
(CHAFFER et al., 2003).

Introdução
Diversos problemas sanitários são relevantes
na criação de ovinos. A mastite é considerada
como limitante para a exploração da atividade
diante dos prejuízos econômicos consequentes
(SANTOS et al., 2007). Mastite é o processo
inflamatório da glândula mamária, geralmente
causada por bactérias.
Entre as medidas preventivas contra a mastite,
o uso de antimicrobianos à secagem é amplamente
reconhecido como um método preventivo e
curativo da doença, porém esse tipo de manejo é
pouco conhecido para a espécie ovina. A
quantidade de antibióticos normalmente utilizada
para o tratamento de mastites é mais elevada que a
dose necessária para inativar os organismos
patogênicos, o que favorece a produção de efeitos
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As nanopartículas representam formas
inovadoras no tratamento de doenças por sua
escala de tamanho ser semelhante à de moléculas
biológicas (WIESENTHAL et al., 2011). Em uma
nanopartícula, o fármaco pode estar disperso entre
as cadeias poliméricas e/ou adsorvido em sua
superfície. Estes sistemas têm sido desenvolvidos
visando inúmeras aplicações terapêuticas. Uma
das áreas mais promissoras na utilização das
nanopartículas é a vetorização de antibióticos
(SCHAFFAZICK et al., 2003).
Esse trabalho representa a primeira etapa do
processo
de
desenvolvimento
de
um
antimicrobiano nanoencapsulado específico para
utilização na secagem de ovelhas. Objetivou-se
avaliar clinicamente o úbere de ovelhas no
momento da secagem pós-infusão intramamária.

Resultados e discussão
O cateter utilizado para realizar a infusão
intramamária do fármaco mostrou-se adaptado à
anatomia da espécie não desencadeando lesões
visíveis aos esfíncteres e permitindo uma
adequada
velocidade
de
passagem
do
medicamento. Tal adaptação associada à assepsia
do procedimento tem sua importância realçada
por Mota (2007) quando enfatiza que o principal
risco de infecção é determinado pelos
microrganismos que colonizam o óstio do teto,
assim como pelas operações que favorecem a
penetração dos microrganismos por meio do canal
do teto.
Constatou-se a impossibilidade de infusões
intramamárias de volumes superiores a 172mL
nos animais estudados no grupo 2. Não houve
presença de edema no úbere dos animais de
ambos os grupos em nenhum momento avaliado.
Durante a aplicação, não houve sinais de dor
intensa local em nenhum dos animais do grupo,
apesar dos animais do grupo 2 evidenciarem
incômodo durante o final da infusão. Uma
possível sensibilidade desencadeada pelo aumento
da pressão intramamária, sobretudo nos animais
que receberam 172mL pode ter sido amenizada
pela temperatura (5-8ºC) do produto.

Materiais e métodos
O trabalho foi realizado no rebanho
experimental localizado na Embrapa Pecuária
Sudeste, São Carlos-SP. Foram utilizadas 72
mamas pertencentes a 38 ovelhas das raças Santa
Inês (12 animais) e Morada Nova (26 animais)
divididas em dois grupos. O primeiro grupo (G1;
54 mamas) recebeu infusão intramamária de
50mg/86mL de cloxacilina nanoencapsulada
enquanto que no segundo grupo (G2; 18 mamas)
foram
administrados
100mg/172mL
de
cloxacilina nanoencapsulada (Fig.1). Os volumes
de aplicação foram baseados na menor diluição
possível do fármaco que não favorecesse
aglutinações. A infusão intramamária foi realizada
após esgotamento completo das mamas, três dias
depois da separação do cordeiro com 105 dias de
idade à desmama, de forma asséptica e com uso
de cateter intravenoso tamanho nº20 (1,1mm x
48mm; calibre x comprimento). As formulações
antimicrobianas
foram
preparadas
nos
laboratórios da Embrapa Gado de Leite,
localizado em Juiz de Fora – MG e da
Universidade Federal de Ouro Preto – MG,
seguindo metodologia previamente descrita na
patente WO2011150481 em registro no INPI. Os
animais foram submetidos ao exame clínico do
aparelho mamário através de palpação e inspeção
antes do tratamento, durante, uma e 24 horas após.

Infusão
intramamária
nanoencapsulado
em
172mL/mama bovina.

Fig 1:
de
medicamento
volume
final
de

Uma hora após a infusão, mamas e tetos
mostraram-se extremamente dilatados. Um leve
massageamento na extremidade dos tetos facilitou
que os esfíncteres permanecessem fechados
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embora com baixa tonicidade devido à pressão
exacerbada intramamária. As alterações nas
principais barreiras de proteção da glândula
mamária (esfíncter e estruturas protéicas do canal
do teto) que dificultam a invasão de
microorganismos podem favorecer a infecção.
Os diferentes volumes administrados deverão
ser considerados futuramente na avaliação da cura
microbiológica de mamas infectadas e em casos
de reinfecção e infecção de mamas inicialmente
sadias, devido à provável facilitação de entrada de
microorganismos. No entanto grandes volumes
também podem estar atuando facilitando a
penetração do antimicrobiano na glândula
mamária, já que a cisterna do teto possui pequena
dimensão e foi constatada uma visível dilatação
da glândula mamária durante a infusão, sobretudo
no grupo 2.
Não houve sinais clínicos de reação
inflamatória após aplicação do medicamento (Fig.
2).
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Fig 2: Exemplo de úbere normal 24 horas após
infusão intramamária em volume final de 172mL.

Conclusões
A cloxacilina em estrutura nanoencapsulada e
o protocolo de administração descrito não
acarretaram em danos clínicos à saúde da glândula
mamária ovina. Estudos posteriores sobre a
eficiência do fármaco na cura microbiológica e
que possibilitem a redução do volume de
aplicação devem ser realizados.
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Resumo
Partículas de óxidos de ferro com diâmetro médio de 100nm foram sintetizadas por meio do método
solvotérmico utilizando-se álcool benzílico como solvente e agente de controle de crescimento. A
caracterização por difração de raios X (DRX) e espectroscopia Mössbauer (EM) evidenciaram a obtenção de
uma mistura das fases magnetita e hematita, que foram quantificadas pelo método Rietveld e EM. As
partículas sintetizadas foram visualizadas por meio de Microscopia eletrônica de Transmissão (MET).
Palavras-chave: Nanopartículas; magnetita; método solvotérmico, método Rietveld
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vantagens de alta dispersão e reatividade com fácil
separação, e a redução de custos pela reciclagem
desses catalisadores (SCHÜTH, SALABAS, & LU,
2007).
O método solvotérmico se destaca na obtenção
de magnetita pela sua capacidade de produção em
larga escala4, modificação da superfície com
moléculas orgânicas e consequente dispersão das
partículas em solventes orgânicos. 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
(NIEDERBERGER, 2009; PINNA, 2005).
Pinna et al (2005) obtiveram nanopartículas de
magnetita a partir da dissolução de acetilacetonato
de ferro (III) em álcool benzílico, seguida de
solvotermalização em temperaturas que variaram de

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 em dispositivos de armazenamento de
dados e em processos biomédicos como a separação
celular, carregamento de fármacos e imobilização
de enzimas e proteínas.
Tais
nanopartículas
recobertas
com
catalisadores promovem a fácil recuperação destes
em reações em estado líquido sem que estes percam
facilmente. Catalisadores tão pequenos e
magneticamente separáveis podem combinar as
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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.
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 et al (2005)
utilizando-se como precursores metálicos os
cloretos de ferro (III) hexahidratado
e ferro
metálico; e adicionando-se ureia para estabilizar as
espécies
intermediárias
(PIMPHA,
CHALEATWLERT-UMPON, 2012) ;
com o
intuito de viabilizar a aplicação desses materiais em
processos
industriais como a recuperação de
enzimas celulases na produção de etanol celulósico
Os resultados obtidos indicam que o método
proposto possibilitou a formação de óxidos de ferro
em escala nanométrica com alto rendimento de
fases magnéticas.

concentração total de ferro no sistema. Os
difratogramas dos produtos obtidos nessa primeira
avaliação estão apresentados na Fig. 1, onde é
possível observar que o maior rendimento de
magnetita na mistura de fases (magnetita e hematita)
foi obtido com 25% de ferro metálico, devido à
maior intensidade do pico em 35,6°.
Razão molar de Fe0 em FeCl3.6H2O / 24 horas - 250°C

Intensidade / a.u.
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Fig 1. Difratogramas dos produtos obtidos
variando-se a fração de ferro metálico.

Materiais e métodos

O rendimento de magnetita aumentou
significativamente com a adição de ureia e com o
aumento do tempo de reação para 48 e 96 horas. O
difratograma do produto obtido na síntese de 48
horas pode ser observado na Fig. 2, onde encontrase também o difratograma calculado pelo método de
refinamento de Rietveld.

I obs
I calc
I obs - I calc

Intensity / a.u.

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 e 1,0g de ureia
(16.6 mmol), foram adicionados a 30mL de álcool
benzílico contido em uma cápsula de borosilicato de
60mL em agitação magnética. A cápsula foi
colocada um reator do tipo autoclave que foi
cuidadosamente vedado, retirado da glovebox e
aquecido a 250°C por diferentes tempos utilizandose um controlador de temperatura. As suspensões
resultantes foram centrifugadas a 7000 rpm, os
precipitados lavados com acetona e etanol, e
secados em estufa a 70°C.
Os produtos obtidos foram identificados por
meio de difração de raios X em um difratômetro de
anodo selado a 30kV, com radiação Cu Kα, e por
espectroscopia Mössbauer realizada a temperatura
ambiente com aceleração constante, referencial de
sinal triangular, 1024 canais e faixa de velocidade
de -11 a 11 mm/s.

Intensity / a.u.
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33

34

35

36

37

38

2θ / deg

20

40

2θ / deg

60

80

Fig 2. Difratogramas observado e calculado do produto obtido
na síntese realizada em 48 horas.

As frações de magnetita calculadas pelo
Método Rietveld e por espectroscopia Mössbauer
estão apresentadas na Tab. 1 a seguir.

Resultados e discussão
O efeito do ferro metálico na formação da
magnetita foi avaliado variando-se a sua fração na

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
474

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

Tab 1. Quantificação das fases obtidas por Método Rietveld e
Espectroscopia Mössbauer.
Rietveld

Conclusões

Mössbauer

Fe3O4(%)

Fe2O3

Fe3O4

Fe2O3

FeO(OH)

24

38,2

61,8

------

------

------

Ur24

61,9

38,1

60,9

35,4

3,6

Ur48

76,0

24,0

76,5

19,5

4,0

Ur96

83,5

16,5

------

------

------

Foi possível concluir que a síntese solvotermal
com álcool benzílico é um método promissor para a
obtenção de nanopartículas de magnetita, na
presença de ureia, a partir de sais inorgânicos de
ferro, com alta estabilidade e a baixa dispersão de
tamanhos.

O espectro Mössbauer do produto da síntese
realizada com ureia em 48 horas está apresentado
na fig 3, e confirma a presença de magnetita e
hematita cristalinas em ambas as amostras, com os
dois sextetos hiperfinos correspondentes à
magnetita e um sexteto mais externo, característico
da hematita. Observou-se também um pequeno
dubleto característico de goethita. As frações de
cada fase determinadas por EM estão apresentadas
na tab 1.
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As partículas foram observadas por microscopia
eletrônica de transmissão (Fig 4.) e exibem uma boa
regularidade de tamanhos, com diâmetro médio de
100nm nas sínteses realizadas em 24 e 48 horas.
A melhor condição foi obtida utilizando-se 25%
de ferro metálico e ureia em tratamentos superiores
a 48 horas de solvotermalização.
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Fig 4. MET da amostra sintetizada com ureia em 24 horas.
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Resumo
O objetivo do trabalho foi avaliar as propriedades químicas e morfológicas de diferentes materiais
lignocelulósicos da Amazônia, considerando seu potencial para extração de nanocristais de celulose. De
acordo com a análise química do material estudado, a fibra de tucum e de jacitara são os materiais com maior
conteúdo de celulose, e portanto maior potencial para extração de nanocristais de celulose. Entretanto, a
caracterização morfológica e parâmetros anatômicos calculados (EP e FP) não se mostraram como bons
índices para análise preliminar do potencial do material lignocelulósico quando a proporção de fibras é
menor em relação aos demais elementos celulares que constituem o material lignocelulósico.
Palavras-chave: nanocristais de celulose; materiais lignocelulósicos; análise química; análise morfológica.
interessante para múltiplos usos como, por
exemplo: reforço em compósitos, filmes
alimentícios, embalagens funcionais, materiais
cirúrgicos, entre outros. Diversas pesquisas tem
demonstrado que estes nanocristais também podem
ser uma alternativa interessante do ponto de vista
técnico e ambiental, quando comparado aos
materiais convencionais. As principais fontes desses
nanocristais de celulose são os materiais
lignocelulósicos, que tem em sua constituição
química e morfologia de seus elementos celulares,
os parâmetros considerados relevantes para a
escolha de novas fontes de nanocristais de celulose.
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi
avaliar as propriedades químicas e morfológicas de
diferentes materiais lignocelulósicos da Amazônia,
considerando seu potencial para extração de
nanocristais de celulose.

Introdução
Embora
a
Amazônia
seja
conhecida,
mundialmente, por sua grande biodiversidade, a
flora que abriga espécies lenhosas e não lenhosas de
grande potencialidade socioeconômica em escalas
micro e macrorregionais ainda é pouco conhecida.
A extração de espécies lenhosas é o principal
foco da atividade florestal na Amazônia, mas a
crescente demanda por fontes lignocelulósicas para
atender às necessidades da emergente e globalizada
“economia  verde”  vem  estimulando  a  realização  de  
pesquisas para desenvolver e ofertar novos
materiais que sejam provenientes de produtos
florestais não madeireiros, como as fibras vegetais,
que são recursos abundantes e passíveis de manejo,
tendo como vantagens: (i) um menor ciclo de
rotação, (ii) maior aproveitamento da matéria-prima
extraída, e (iii) possibilidade de utilizar o subbosque da floresta sem alterar suas características
ecológicas. Entretanto, ainda existe falta de
informações tecnológicas sobre as diferentes fibras
da Amazônia.
Existe também a necessidade de agregar valor
econômico aos materiais da floresta, e portanto com
o
advento
da
nanotecnologia
para
o
desenvolvimento de novos materiais, a utilização de
nanocristais de celulose pode ser uma alternativa

Materiais e métodos
Espécies amazônicas não madeireiras produtoras
de fibras vegetais, provenientes do manejo e
extrativismo de matas nativas do Estado do
Amazonas, foram coletadas no município de São
Gabriel da Cachoeira situado na bacia do Alto Rio
Negro a 852 km, a extremo noroeste de Manaus
(AM). A fibra de tucum (Astrocaryum sp.), a fibra
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de jacitara (Desmoncus polyacanthos Mart.), o cipó
titica (Heteropsis sp.), além do miolo de cipó ambé
(Philodendron sp.) e o bucho de arumã
(Ischnosiphon sp.) foram cedidos por comunidades
ribeirinhas, para execução do presente trabalho. O
material foi coletado de diversos indivíduos e em
diferentes áreas, sendo a amostragem composta por
vários indivíduos sem uma definição exata da área
de coleta e da posição vertical no vegetal.

A Tab 2 apresenta os valores médios para os
constituintes
químicos
dos
materiais
lignocelulósicos analisados.
Tab 2. Valores médios dos constituintes químicos
do material analisado.

Análise química
Os materiais lignocelulósicos foram moídos em
moinho de facas tipo Willey e assim classificados
em peneiras sobrepostas, sendo utilizada para as
análises a alíquota que ficou retida entre as peneiras
de 40-60 mesh. Para a determinação e quantificação
dos constituintes químicos presentes nos diferentes
materiais foram utilizados as normas e
procedimentos conforme descrito na Tab 1.

Metodologia utilizada

Extrativos totais (EX)
Holocelulose (HO)
Celulose (CE)
Hemiceluloses (HE)
Cinzas (CZ)
Lignina (LI)

NBR 14853 (ABNT, 2010)
Browning (1963)
Kennedy et al. (1987)
HE(%)=HO(%)-CE(%)
NBR 13999 (ABNT, 2003)
NBR 7989 (ABNT, 2010)

Materiais
Ambé

Titica

Arumã

Jacitara

Tucum

Celulose (%)
Hemiceluloses (%)
Ligninas (%)
Extrativos (%)
Cinzas (%)

33,49
34,13
28,25
7,54
0,97

35,13
45,06
34,10
3,14
0,84

50,66
22,23
25,44
4,11
0,48

65,00
12,89
16,52
4,95
0,44

75,54
11,28
3,81
4,85
1,87

A celulose, um polissacarídeo formado por
unidades repetidas de glucose ligadas entre si por
ligações   β   1-4, caracteriza-se por apresentar
arranjos intercalados de regiões cristalinas
(altamente ordenadas) e amorfas (desordenadas)
(KLEMM et al., 2005). Assim, o isolamento e
obtenção de nanocristais a partir do material vegetal
dependem diretamente da proporção dessas regiões
cristalinas e da quantidade de celulose presente no
material, bem como do teor de ligninas e
hemiceluloses, uma vez que interferem no processo
de extração, sendo necessário, em muitos casos,
pré-tratamento para remoção destes componentes
(KHALIL et al., 2012). Portanto, o tucum e a
jacitara foram os materiais que apresentaram os
teores mais elevados de celulose e menores teores
de ligninas e hemiceluloses, sendo portanto, nesta
avaliação preliminar os materiais lignocelulósicos
mais apropriados para a produção de nanocristais de
celulose. O fato de o miolo do cipó ambé apresentar
mais extrativos (7,54 % em massa) também pode
ser um fator negativo para a obtenção dos
nanocristais.

Tab 1. Metodologias utilizadas para a quantificação
dos constituintes químicos presentes nos materiais
avaliados.
Análises químicas

Constituintes
químicos

Caracterização morfológica
Para a caracterização morfológica do
componente anatômico de interesse (fibra), foi
necessário realizar a dissociação dos elementos
celulares dos materiais vegetais, conforme
procedimento descrito por Fonseca et al. (2013).
Com auxilio de um microscópio de luz Olympus
BX 41 e do software de análise de imagem Wincell
Pro, foram mensuradas as variáveis comprimento da
fibra, diâmetro do lúmen e diâmetro da fibra.
Na ausência de uma norma específica para
monocotiledôneas, a mensuração foi realizada
conforme as normas e procedimentos da
International Association of Wood Anatomists
(IAWA COMITTEE, 1989), utilizada para
dicotiledôneas.
Os
parâmetros
anatômicos:
espessura da parede (EP) e fração parede (FP), das
fibras avaliadas foram calculados segundo equações
descritas por Guimarães Jr. et al. (2010).

Características morfológicas
Os valores médios das características
morfológicas, bem como os resultados médios dos
parâmetros calculados são apresentados na Tab. 3.
Considerando os resultados obtidos na análise
química (Tab 2) e o fato de que a celulose é o
componente majoritário da parede celular das
fibras, os resultados dos parâmetros espessura da
parede (EP) e fração parede (FP) não representaram
bons índices para verificar o potencial dos materiais
lignocelulósicos como fonte de nanocristais. Apesar
de o cipó titica e o miolo do cipó ambé
apresentarem maiores valores de espessura de
parede  (5,4±1,6;;  6,2±1,4  μm)  e  fração  parede  (68,5;;  
40,8%), a análise química mostrou que a
hemicelulose é o maior constituinte da parede
celular nestes materiais lignocelulósicos.

Resultados e discussão
Análise química
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Tab 3. Valores médios e de desvio padrão das
variáveis analisadas e dos parâmetros calculados.
Dimensões

Ambé

Comp. fibra
1,8±0,3
(mm)

Titica

Arumã

Jacitara

Tucum

1,3±0,3

2,1±0,9

1,6±0,4

1,4±0,3

Diâmetro
fibra (µm)

31,0±1,3 15,7±3,6 26,6±5,8

26,3±1,2 9,8±1,2

Diâmetro
lúmen (µm)

18,1±1,4 4,9±2,0

17,5 ± 4,7

17,4±1,3 6,0 ± 1,3

EP (μm)

6,2±1,4

5,4±1,6

4,6±1,6

4,2±1,3

1,9±1,2

FP (%)

40,8

68,5

34,4

33,2

38,5

Compósitos e Nanocompósitos Lignocelulósicos –
RELIGAR.
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Parâmetros

Embora, os parâmetros fração parede e espessura
de parede pudessem figurar como características
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para a extração de nanocristais de celulose, os
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Conclusões
Considerando a análise química do material
estudado, a fibra de tucum e de jacitara são os
materiais com maior conteúdo de celulose e
portanto maior potencial para extração de
nanocristais de celulose. Entretanto a caracterização
morfológica e parâmetros anatômicos calculados
(EP e FP) não se mostraram como bons índices para
análise preliminar do potencial do material
lignocelulósico quando a proporção de fibras é
menor em relação aos demais elementos celulares
que constituem o material lignocelulósico.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do tratamento corona na modificação física da superfície de
diferentes fibras amazônicas mediante microscopia eletrônica de varredura (MEV). Verificou-se que as
fibras sofreram alteração na morfologia da superfície, aumentando sua rugosidade após o tratamento corona
em comparação às não tratadas. Foi possível observar que a aplicação do tratamento corona modificou em
escala manométrica a superfície das fibras lignocelulólicas.
Palavras-chave: Tratamento corona, fibras amazônicas, compósitos.
superfície de materiais plásticos em diversas
formas permitindo a aderência de outros materiais
(CORONA BRASIL, 2006).
Tratamento corona é uma das mais
interessantes técnicas para a ativação da oxidação
de superfície. Este processo altera a energia da
superfície das fibras de celulose (FARUK et al.,
2012). Os efeitos do tratamento corona nas
características de ligação das superfícies adesivas
são discutidos em termos de alterações químicas e
físicas observadas nas superfícies tratadas (BLAIS
et al., 2003).
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi
avaliar o efeito do tratamento corona na
modificação física da superfície de diferentes
fibras
amazônicas
mediante
microscopia
eletrônica de varredura.

Introdução
Estimativas indicam que o mercado para
compósitos deve aumentar nos próximos anos
(RAGOUBI et al. 2012). Neste domínio, os
compósitos à base de fibras naturais representam
uma alternativa importante em função do apelo
social e ecolôgico por materiais ambientalmente
corretos. As fibras vegetais vêm se consolidando
como material de reforço em compósitos de
diferentes naturezas, devido às diversas vantagens
que apresentam frente aos reforços convencionais,
entre as quais se destacam: a grande
disponibilidade, o caráter renovável, a
biodegradabilidade, a não toxicidade e a baixa
densidade (SKREEKUMAR et al., 2011).
Entretanto,
características
como
alta
higroscopicidade, alta variabilidade em termos de
qualidade e a baixa compatibilidade dificultam a
formação de uma boa interface entre a fibra e as
matrizes poliméricas apolares. Modificações na
superfície das fibras vegetais, através de métodos
químicos ou físicos, atuam como uma alternativa
para melhorar a sua aderência com diferentes
matrizes (FARUK et al., 2012). Dentre os
métodos físicos destaca-se a utilização do
tratamento corona que consiste no uso de uma
descarga elétrica contínua de voltagem e
frequência altas, que aumenta a umectabilidade da

Materiais e métodos
Espécies
amazônicas
não
madeireiras
produtoras de fibras vegetais, provenientes do
manejo e extrativismo de matas nativas do Estado
do Amazonas, foram coletadas no município de
São Gabriel da Cachoeira situado na bacia do Alto
Rio Negro a 852 km, a extremo noroeste de
Manaus (AM). A fibra de jacitara (Desmoncus
polyacanthos Mart.), de piaçava (Leolpoldinia
piassaba) e o cipó titica (Heteropsis sp.) foram
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cedidos por comunidades ribeirinhas, para
execução do presente trabalho. O material foi
coletado de diversos indivíduos e em diferentes
áreas, sendo a amostragem composta por vários
indivíduos sem uma definição exata da área de
coleta e da posição vertical no vegetal.
Tratamento corona
Os materiais lignocelulósicos foram moídos
em moinho de facas tipo Willey e assim
classificados em peneiras sobrepostas, sendo
utilizada a alíquota que ficou retida entre as
peneiras de 40-60 mesh. Após o processamento e
classificação, amostras de aproximadamente 1 g
de cada material foram fixadas sobre fita adesiva,
onde receberam descarga elétrica produzida pelo
equipamento Corona Plasma Tech da CORONA
BRASIL, modelo PT-1. A voltagem de 10 KV,
aplicada sobre cada amostra, manteve-se
constante, durante 5 min. A distância entre a
amostra e o cabeçote de descarga era de 2 cm.

Molina et al. (2012), avaliando o efeito da
aplicação do tratamento de plasma em tecido de
poliéster, também observou através de MEV e
microscopia de força atômica (AFM) alterações
em escala nanométrica na superfície das fibras.
Ragoubi et al. (2012), avaliando propriedades
mecânicas e térmicas de compósitos reforçados
com fibras vegetais sob efeito do tratamento
corona, observou que o tratamento provocou
oxidação da superfície das fibras. Esta
modificação aumentou a relação oxigêniocarbono da superfície das fibras, garantindo boa
interface entre o reforço e a matriz, que refletiu
em melhoras consideráveis das propriedades
físicas e mecânicas do compósito quando
comparadas com o compósito preparado com
fibras não tratadas.

Micrografia das superfícies tratadas
A morfologia das fibras vegetais tratadas com
corona foi observada em microscópio eletrônico
de varredura (MEV) modelo Evo40 LEO XVP,
com auxílio do Software Leo User Interface
(versão Leo 3.2). As fibras foram observadas em
seção longitudinal, após serem recobertas com
ouro.

Resultados e discussão
A microscopia eletrônica de varredura (MEV)
foi utilizada para avaliar a morfologia das
diferentes amostras estudadas. A Fig 1-A, C e E,
mostram as micrografias das fibras de jacitara,
piaçava e do cipó titica antes do tratamento
corona. Percebe-se que os materiais são
compostos por diferentes elementos celulares e
que estes apresentam uma superfície lisa e suaves
imperfeições causadas pelo processo de moagem.
Após o tratamento corona, a morfologia da
superfície dos materiais estudados, foi alterada
(Figura 1-B, D e F), sendo possível observar
aumento da rugosidade. Apesar das imagens de
MEV não apresentarem boa resolução em grandes
aumentos, foi possível verificar através da
visualização destas imagens que a superfície dos
materiais apresentaram um aumento de sua
rugosidade após o tratamento corona, pelo
aparecimento
de
estruturas
em
escala
nanométrica. Outros estudos deverão ser
desenvolvidos para identificação e caracterização
destas nanoestruturas.

Fig 1 – Imagens de microscopia eletrônica de
varredura (MEV) das fibras de jacitara, piaçava e
cipó titica antes (A, C e E) e após (B, D e F)
aplicação do tratamento corona, respectivamente.
A literatura sugere que estas modificações
causadas pela aplicação do tratamento corona
podem aumentar a rugosidade e a energia de
superfície dos materiais, diminuindo o ângulo de
contato da água com estes substratos modificados
(BUZETO;
CAMPOS,
2004;
MENDES;
SINÉZIO, 2005; MOLINA et al., 2012). Estas
novas características morfológicas e físicas
contribuem diretamente para uma melhor
interface entre a fibra tratada com corona e a
matriz, pois a ancoragem mecânica entre os
elementos do compósito é melhorada.
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O tratamento corona mostrou ser eficiente para
o tratamento de fibras vegetais, principalmente em
função da modificação da rugosidade da
superfície verificada em escala nanométrica. No
entanto, neste tipo de tratamento há alguns fatores
e parâmetros que influenciam diretamente nas
qualidade da modificação superficial, e que
merecem ser observados, como por exemplo:
tensão aplicada, distância entre o cabeçote e a
amostra, tempo de tratamento, atmosfera
utilizada, umidade relativa e temperatura
(SELLIN, 2002).

CORONA BRASIL. Tratamento corona. 2006.
Disponível em:
<http://www.coronabrasil.com.br/tratamentocorona.html>. Acesso em: 01 abr. 2013
FARUK, O.; BLEDZKI, A. K.; FINK, H. P.;
SAIN, M. Biocomposites reinforced with natural
fibers: 2000–2010. Progress in Polymer Science,
v. 37, p. 1552–1596, 2012.
MENDES, L. H.; SINÉZIO, J. C. C. Efeitos do
tratamento corona em filmes de poliéster. IN:
CONGRESSO BRASILEIRO DE
ENGENHARIA QUÍMICA EM INICIAÇÃO
CIENTÍFICA, 6, 2005, Unicamp/FEQ. Anais...
Unicamp/FEQ, 2005.

Conclusões
Mediante observação das imagens de MEV
verificou-se que o tratamento corona alterou a
rugosidade da superfície das fibras pela geração
de estruturas em escala nanométrica, em
comparação as fibras não tratadas, indicando que
o tratamento mostra-se eficiente para modificação
física das fibras aqui estudadas.
Outros estudos devem ser conduzidos para
identificação
e
caracterização
destas
nanoestruturas, na busca de uma melhor
compreensão dos efeitos causados pelo tratamento
corona sobre a superfície destas fibras e de outros
materiais lignocelulósicos.

MOLINA, J.; OLIVEIRA, F. R.; SOUTO, A. P.;
ESTEVES, M. F.; BONASTRE, J.; CASES, F.
Enhanced Adhesion of Polypyrrole/PW12O403Hybrid Coatings on Polyester Fabrics. Journal
Applied Polymer Science (published online),
2012.
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Resumo
Este trabalho teve como objetivo avaliar a resistência da linha de cola de juntas coladas a partir de resina
fenólica com adição de solução de nanopartículas de sílica. A resina utilizada para avaliação foi a resorcinolformaldeído com adição de diferentes concentrações (0,0; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0% em massa) de solução de
nanopartículas de sílica. A resistência da linha de cola ao cisalhamento foi melhorada com a adição de
solução de nanopartículas de sílica. Entretanto, não foi observada uma tendência de aumento proporcional ao
acréscimo de concentrações da solução.
Palavras-chave: sílica, adesivo e resorcinol-formaldeído
(2010), avaliando a adição de nanopartîculas de
sílica em adesivo uréia-formaldeído, observaram
uma diminuição da viscosidade do adesivo e
sugeriram que este tipo de aditivo tem a função de
enchimento, ajudando a controlar a penetração no
substrato, aumentando a eficiência e qualidade da
adesão. Nesse sentido, nanopartículas de sílica,
podem ser adicionadas em adesivos com a
finalidade de reduzir a quantidade aplicada sem
afetar a qualidade da colagem, reduzindo o custo e
melhorando a adesão entre os componentes.
Diante do exposto, este trabalho teve como
objetivo avaliar a resistência da linha de cola de
juntas coladas com resina fenólica com adição de
solução de nanopartículas de sílica.

Introdução
Grande parte do interesse pela madeira colada
advém do fato de que ela viabiliza a utilização de
madeiras de reflorestamento de rápido crescimento
e de madeiras de baixa a média massa específica,
que na confecção do produto, conferem rigidez
suficiente para aplicação estrutural (TIENNE et al.,
2011).
Produtos colados com finalidade de aplicação
estrutural são normalmente produzidos com
adesivos a base de resorcinol-formaldeído, por
apresentarem alta resistência a esforços mecânicos e
à umidade. Entretanto, a utilização desse tipo de
adesivo é limitada em função de seu alto custo.
A adição de cargas nanoparticuladas em resinas
sintéticas e naturais para melhorar a adesão entre
componentes lignocelulósicos é uma técnica que
vem sendo pesquisada para melhorar o desempenho
e reduzir os custos do produto colado. Os efeitos de
nanopartículas de sílica sobre a estrutura e as
propriedades do adesivo indicam que estas podem
ser usadas para preparar adesivos de madeira com
alto desempenho e ambientalmente amigáveis (LIN
et al., 2005; LAACHACHIA et al., 2005; WANG
et al., 2011).
As características físico-químicas dos adesivos
são fatores que devem ser avaliados antes de sua
aplicação, pois interferem diretamente na qualidade
da adesão dos produtos reconstituídos de madeira.
Segundo Doosthoseini e Zarea-Hosseinabadi

Materiais e métodos
O material utilizado foi: tábuas de Eucalyptus
grandis, de densidade básica de 0,51 g.cm-3 e
dimensões de 0,5 x 10 x 30 cm (espessura x largura
x comprimento); resina resorcinol-formaldeído (RF)
(Cascophen- RS-216); endurecedor (FM); e,
nanopartículas de sílica em solução aquosa (Bindzil
780) com teor de sólidos de 8,6 % (m/v) e pH de 9,0
a 11,0.
Caracterização do adesivo
O adesivo foi caracterizado quanto a sua
viscosidade, teor de sólidos e pH, de acordo a
metodologia citada por César (2011). Todos
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tratamentos foram caracterizados após a adição dos
diferentes percentuais de solução de nanopartículas
de sílica, com exceção da testemunha.

Tab 1: Valores médios de viscosidade (V), teor
de sólidos (T.S.) e pH do adesivo para os
diferentes tratamentos.
Tratamentos
T0
T1
T2
T3
T4

Preparação e avaliação das juntas coladas
Após a climatização das tábuas até umidade
constante, as mesmas foram separadas em pares e
destinadas à preparação das juntas coladas de
acordo com a norma ASTM D 2339-98 (ASTM,
2000).
A gramatura do adesivo foi de 250 g.m-2 e sua
preparação foi realizada através de uma mistura
entre o resorcinol-formaldeído e o endurecedor na
proporção de 4:1 adicionando-se em seguida a
solução de nanopartículas de sílica nas proporções
de 0,0 – 1,5 – 3,0 – 4,5 e 6,0 % (em massa), sendo
definidos como T0, T1, T2, T3, T4,
respectivamente.
O adesivo devidamente preparado foi aplicado e
espalhado com o auxilio de espátula em uma das
faces de uma das tabuas, sendo imediatamente
sobreposto sobre a outra tábua do conjunto,
formando a junta colada. Em seguida, as juntas
foram prensadas a frio em prensa hidráulica com
uma pressão de 12 kgf.cm-2 durante 24 horas. Ao
término deste período, as juntas retornaram a
câmara de climatização. O desdobro dos corpos de
prova seguiu as especificações descritas por Albino
et al. (2010).
Para os testes de resistência ao cisalhamento, os
corpos de prova foram testados em condições seca
de acordo com a norma ASTM D 2339-98 (ASTM,
2000). Para cada tratamento foram utilizados seis
corpos de provas. Os testes foram realizados em
uma máquina de ensaio pneumática, marca
Contenco-Pavitest Cisalhamento, instalada na
Universidade Federal de Lavras.

V (cP)
893
817
678
564
475

T.S. %
70,6
70,6
69,2
67,0
65,6

pH
8,02
8,05
8,04
7,99
7,96

Segundo Iwakiri (2005) a condição ideal de
viscosidade para o adesivo resorcinol-formaldeído é
de 500 a 800 cP. Marra (1992) afirma que adesivos
resorcinólicos devem ser manufaturados em solução
aquosa com teor de sólidos entre 60% e 65%; e o
pH variando de 7 a 9. Assim, observa-se que adição
da solução de nanopartículas de sílica melhorou as
propriedades de viscosidade do adesivo.
Resistência de juntas coladas
Os resultados dos testes de cisalhamento na linha
de cola estão apresentados na Fig 1.

Resultados e discussão

Fig 1: Resistência máxima ao cisalhamento de
juntas coladas com adesivo resorcinolformaldeído
modificado
com
diferentes
proporções de solução de nanopartículas de
sílica.

Características do adesivo
A Tab 1 apresenta os resultados da avaliação das
propriedades do adesivo após adição de diferentes
proporções da solução de nanopartículas de sílica
Bindzil 780.
Observa-se que com o aumento da proporção de
solução de nanopartícula de sílica no adesivo houve
uma tendência de diminuição da viscosidade e do
teor de sólidos. Já o pH não apresentou nenhuma
tendência. Doosthoseini e Zarea-Hosseinabadi
(2010), avaliando adição de nanoparticulas de sílica
no adesivo de uréia-formaldeído também
observaram uma diminuição da viscosidade do
adesivo.

Analisando os resultados obtidos verificou-se
que o valor mais elevado de resistência foi o do
tratamento com 4,5% de solução de nanopartículas
de sílica, atingindo resistência média de 7,4 MPa,
seguidos dos tratamentos com 6%, 1,5%, 3% e 0%
de solução de nanosílica com valores médios de 7,0;
6,2; 5,6 e 4,7 MPa, respectivamente, indicando uma
tendência de aumento na resistência ao
cisalhamento, mesmo que essa não tenha sido
proporcional as concentrações de solução
adicionada ao adesivo. Todos os valores obtidos
neste estudo foram superiores a 1,04 MPa
estabelecido pela norma EN 314-2 (EN, 1993).
Estudos indicam que as nanopartículas de sílica
tendem a melhorar as propriedades mecânicas e a
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estabilidade térmica dos polímeros (ZHANG et al.,
2012). Mesmo que as características do adesivo e a
resistência ao cisalhamento tenham melhorado com
a adição de nanopartículas de sílica, estudos
adicionais ainda devem ser realizados a fim de
compreender tais comportamentos.

DOOSTHOSEINI, K., ZAREA-HOSSEINABADI,
H. Using Na+ MMT nanoclay as a secondary filler
in plywood manufacturing. Journal of the Indian
Academy of Wood Science, v. 7, n. 1–2, p. 58–64,
2010.
EN – European Standard. Plywood. Bonding
quality. Part 2: Requirements. EN 314-2, 1993.
CEN members, 1993.

Conclusões

IWAKIRI, S.; ALBUQUERQUE, C. E. C.;
MENDES, L. M.; LATORRACA, J. V. F. Painéis
de madeira aglomerada. In: IWAKIRI, S. (Org.).
Painéis de madeira reconstituída. Curitiba: FUPEF,
p. 137- 182, 2005.

Conclui-se que a resistência da linha de cola ao
cisalhamento foi melhorada com a adição de
solução de nanopartículas de sílica. Entretanto, não
pode ser observada uma tendência de aumento
proporcional ao conteúdo da solução de nanosílica
adicionada.

LAACHACHIA, A.; LEROYB, E.; COCHEZA,
M.; FERRIOLA, M.; LOPEZ CUESTA, J. M. Use
of oxide nanoparticles and organoclays to improve
thermal stability and fire retardancy of poly (methyl
methacrylate). Polym Degrad Stab, v. 89, p. 344–
352, 2005.
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Resumo
A ceratoconjuntivite infecciosa (CIB) é uma doença contagiosa que afeta os olhos dos ruminantes de todas as
faixas etárias, causada pela bactéria do gênero Moraxella. A concentração mínima inibitória (CIM) da
cloxacilina nanoencapsulada, da nanopartícula sem o antibiótico e da cloxacilina pura foram determinadas in
vitro em amostras de campo de Moraxella ovis (5 amostras), Moraxella bovis (5 amostras), Moraxella
bovocolli (1 amostra) e o CIM tanto da cloxacilina convencional quanto da nanoestruturada mostraram-se
semelhantes frente a todas as estirpes testadas.
Palavras-chave: nanopartículas, cloxacilina, ceratoconjutivite bovina
O uso de nanocarreadores mucoadesivos, são
uma estratégia alternativa para contornar os
inconvenientes do uso da via ocular tópica, uma
vez que podem promover a liberação sustentada
de princípios ativos na mucosa ocular, reduzindo
a necessidade do número de aplicações e
mantendo constante a concentração de princípio
ativo nesse compartimento biológico (SAHOO et
al., 2010).
Assim, o objetivo do presente estudo foi
comparar a concentração mínima inibitória de
cloxacilina
benzatínica
incorporada
à
nanopartículas mucoadesivas frente à cloxacilina
livre em isolados de campo de três espécies de
Moraxella.

Introdução
A ceratoconjuntivite infecciosa bovina (CIB) é
uma doença que acomete os olhos dos bovinos
sendo uma enfermidade ocular, infecciosa e
contagiosa, caracterizada por conjuntivite,
lacrimejamento e ceratite causada pela bactéria
Moraxella bovis (GOMES, 2011).
Tal
enfermidade é 8° doença que mais causa prejuízo
econômico para rebanhos leiteiros bovinos do
MERCOSUL (CONCEIÇÃO e TURNES, 2003)  .
Em pequenos ruminantes, casos clínicos de
ceratoconjuntivite também são observados por
bactérias do mesmo gênero e, causa prejuízos
semelhantes.
Tal enfermidade pode ser tratada pela via
tópica ocular ou por via parenteral, sendo a
primeira de eleição para animais em lactação.
Nesse caso, faz-se necessário o uso de múltiplas
aplicações para se manter níveis oculares
compatíveis com a inibição do crescimento
microbiano, o que acaba por aumentar
demasiadamente a mão de obra. As drogas mais
utilizadas são a gentamicina, eritromicina
oxitetraciclina, cloxacilina (CONCEIÇÃO e
TURNES, 2003) .

Materiais e métodos
Nanocápsulas contendo cloxacilina foram
preparadas pela técnica de deposição interfacial de
polímero pré-formado, seguida de evaporação do
solvente, segundo metodologia previamente
descrita por (MOSQUEIRA et al, 2011).
O tamanho médio e índice de polidispersão
(IPD) da partículas foram determinados por
espectroscopia de correlação de fótons a 20°C em
um Nanosizer N5Plus Analyser, Beckmann
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Coulter (Fullerton, USA), enquanto que o
potencial Zeta foi determinado por anemometria
laser Doppler em um Zetasizer HS3000 (Malvern
Instruments, Malvern, UK).
A determinação da concentração mínima
inibitória (CIM) da cloxacilina nanoencapsulada,
da nanopartícula sem o antibiótico e da
cloxacilina pura foram determinadas in vitro em
amostras de campo de M. ovis (5 amostras), M.
bovis (5 amostras), M. bovocolli (1 amostra) e um
Staphylococcus aureus (estirpe ATCC 29213),
utilizado como controle de susceptibilidade e de
qualidade do teste, cultivadas em caldo Mueller
Hinton. Como controle negativo (branco) utilizouse a nanopatícula pura, sem antibiótico.
Todas as análises laboratoriais foram feitas em
duplicata.

Resultados e discussão

M. ovis 03

1

1

>64

M. ovis 04

1

1

>64

M. ovis 05

0,5

0,5

>64

M. bovis 01

1

1

>64

M. bovis 02

0,5

0,5

>64

M. bovis 03

4

4

>64

M. bovis 04

2

2

>64

M. bovis 05

1

1

>64

M. bovocolli

2

2

>64

S.
aureus
ATCC 29213

0,5

0,5

>64

NPCLOX = cloxacilina nanoencapsulada; CX = cloxacilina livre;
Branco = nanopartícula pura

As
nanoesferas
contendo
cloxacilina
apresentaram diâmetro médio de 295 nm e uma
baixa polidisperção, com IPD de 0,12. O potencial
Zeta foi estimado em +42 mV, indicando que as
partículas podem ser estáveis em suspensão
aquosa por repulsão eletrostática, uma vez que o
módulo do potencial Zeta encontra-se muito
próximo de 30mV (REIS et al., 2006).
Conforme observado na tabela 1, tanto a
cloxacilina
livre
quanto
a
cloxacilina
nanoencapsulada
apresentaram
CIM
que
permitem seu uso em formulações para tratamento
da ceratoconjuntivite. Os resultados foram
similares
para
ambas
as
formulações,
considerados positivos, visto que a cloxacilina
nanoestruturada apresenta-se encapsulada dentro
da nanoparticulas, com menor contato com as
Moraxellas nos testes in vitro. No tratamento
branco observou-se o livre crescimento
bacteriano,
indicando
que
o
veículo
nanoparticulado não interferiu no crescimento
bacteriano.
Tab1: Atividade antimicrobiana (Staphylococcus
aureaus, estirpe ATCC 29213) em caldo Mueller
Hinton.
Concentração
µg/mL

mínima

Tais resultados sugerem que o processo de
encapsulamento não promoveu a degradação
da cloxacilina. Vale ressaltar que nesse tipo
de teste, não há fluidos biológicos,
compartimentos ou moléculas que possam
reproduzir
a
biodisponibilidade
do
antimicrobiano como ocorre no animal e,
consequentemente, na eficácia deste frente ao
patógeno, como ocorre em processos
infecciosos.
A principal variável avaliada foi a eficácia
do fármaco no meio de cultura frente a
diferentes patógenos. Em todos os patógenos
não
foi
identificada
diferenças
de
susceptibilidade.
A
construção
de
formulações nanoestruturadas visam melhorar
a retenção do fármaco na conjuntiva animal,
basicamente pela mucoadesividade dos
nanocarreadores. Dessa forma, com o uso de
nanocarreadores, espera-se favorecer a
posologia do tratamento (menor numero de
tratamentos por dia), menor taxa de
eliminação do fármaco pela produção de
secreções lacrimais, comuns em casos de
ceratoconjuntivite e, consequentemente, pelo
maior tempo de contato com o agente
infeccioso, favorecendo a eficácia dos
tratamentos
de
casos
clínicos
de
ceratoconjuntivite em ruminantes, além de
menor possibilidade da ocorrência de resíduos
no leite e carne dos animais tratados.

inibitória

Isolado

NPCLOX

CLOX

Branco

M. ovis 01

0,5

0,5

>64

M. ovis 02

0,5

0,5

>64
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Conclusões
O CIM tanto da cloxacilina convencional
quanto
da
nanoestruturada
mostraram-se
semelhantes, o que nos permite inferir que o uso
da cloxacilina na forma nanoencapsulada em
formulações oftálmicas deva seguir concentrações
de antibiótico semelhante às formulações
contendo antibiótico livre.
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Resumo
A própolis possui grande potencial farmacológico e alimentício, por esse fato é mundialmente utilizada na
medicina popular, fitoterápica e animal. Entretanto, muitos consumidores não fazem uso da própolis devido
seu sabor e aroma. Neste contexto, o processo de nanoencapsulamento pode ser uma alternativa de mascarar
o flavor, todavia, a percepção gustativa pode ser fortemente influenciada pelo tamanho da partícula. Para
avaliar este viés, testamos a produção de nanocápsulas com diferentes concentrações de própolis pela técnica
de deposição interfacial polimérica. Os resultados preliminares indicam que o aumento da concentração de
própolis induz a formação de nanocápsulas maiores.
Palavras-chave: Própolis; Policaprolactona; Nanocápsula

________________________________________________________________________________
superfície de contato das mesmas (SILVA et al.,
2009)
Neste contexto, dada a relevância da própolis
na alimentação e na medicina fitoterápica humana
e animal, no presente estudo objetivou-se avaliar
o tamanho de nanocápsulas contendo própolis,
como uma potencial alternativa de melhorar o
flavor desta resina.

Introdução
Produtos naturais possuem características
intrínsecas
de
biocompatibilidade
e
biodegradabilidade e, por esse fato, mostram-se
como fonte de descobertas de novos produtos no
campo farmacêutico (COSTA, 2009)
A própolis com seu reconhecido potencial
farmacológico, destaca-se por sua atividade antiinflamatória, antioxidante, imunomoduladora,
antitumoral,
dentre
outras
características
(LUSTOSA et al., 2008).
De uma forma geral, o extrato de própolis pode
ser obtido a partir da extração com solventes
orgânicos ou por extração em base aquosa
(PINTO et al., 2001). Todavia, nenhum dos
extratos comerciais inibe o flavor característico da
própolis, o qual diminui sua palatabilidade.
Muitos autores ressaltam a importância do
tamanho da partícula e seu efeito na
palatabilidade, afirmam que o menor tamanho de
partícula proporciona um aumento na interação
com as papilas gustativas devido ao aumento da

Materiais e métodos
As nanocápsulas foram produzidas seguindo a
adaptação da metodologia previamente descrita
por Fessi et al. (1989). Para tanto, preparou-se
uma solução de policaprolactona (PCL) em
acetona a 0,5% p/v. Em seguida, confeccionou-se
uma mistura do extrato alcoólico de própolis em
quantidades crescentes de matéria seca (Tabela 1)
com a solução de PCL na proporção 3:1
(PCL:Própolis). Feita a mistura, o líquido foi
vertido em uma solução aquosa de Pluronic F-68
a 0,6% p/v sob agitação magnética seguindo as
proporções
previamente
estabelecidas.
Finalmente, extraiu-se o solvente por evaporação.
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Todos os tratamentos foram realizados em
quadruplicatas.

Teste Tukey: Médias seguidas de letras diferentes nas
colunas,
diferem entre si, P<0,05; IPD: índice de
polidispersão; E.R: erro padrão

O processo de preparo das nanocápsulas
envolve um complexo fenômeno hidrodinâmico
interfacial. A adição da solução da própolis com
PCL em uma solução aquosa promove
espontaneamente a difusão dos solventes para a
porção aquosa do sistema, induzindo a
coprecipitação do PCL e da própolis. A formação
da nanocápsula acontece, provavelmente, devido a
instabilidade interfacial promovido pela rápida
difusão dos solventes (FESSI et al, 1989). A
presença de surfactante atua suprimindo o fluxo
dos solventes para a fase aquosa, modulando a
formação e dando estabilidade às nanocápsulas
(BERG, 1982). Por sua vez, o incremento na
concentração de própolis na fase orgânica do
sistema interfere em sua viscosidade, o que
influencia diretamente no tamanho médio das
partículas, favorecendo seu aumento (FESSI et al,
1989).
Com relação ao potencial Zeta, pode-se
observar que não houve diferença significativa
entre os tratamentos (Tab 2), entretanto os dados
obtidos sugerem uma diminuição no potencial
Zeta de acordo com o aumento da matéria seca de
própolis. Observa-se também que em todos os
tratamentos o potencial Zeta foi negativo,
provavelmente devido à constituição química da
própolis, a qual
possui majoritariamente
compostos aniônicos (MARCUCCI, 1996). Tal
condição pode conferir carga residual negativa
das nanocápsulas. Tem-se ainda que o módulo do
potencial Zeta apresenta valor abaixo de 30,
denotando uma situação de instabilidade
eletrostática (SCHAFFAZICK et al., 2003) , o que
sugere uma possível estabilidade devido as
interações estéricas entre as cadeias poliméricas
(NEUMANN et al., 2000).

Tab 1: Quantidade de matéria seca de própolis em
cada tratamento
Tratamento
Matéria seca (mg)
E1
40
E2
60
E3
80
E4
100
O tamanho médio, o índice de polidispersão e
o potencial Zeta das nanopartículas formadas nos
dois tratamentos foram determinados por
espalhamento de luz dinâmico (Nanotrac Wave,
Microtrac Instruments Limited).
Com auxílio do software livre R, dados obtidos
foram submetidos à análise de variância e as
médias comparadas pelo teste de Tukey, levandose em consideração o grau de significância de 5%.

Resultados e discussão
Conforme observado na Tab 2, todas as
formulações índice de polidispersão inferiores a
0,3, configurando sistemas monodispersos
(NEMEN e LEMOS-SENNA, 2011). As
nanocápsulas confeccionadas no tratamento E1 e
E2 não diferiram de tamanho médio de partículas,
apresentaram, respectivamente, 361,75 e 375,00
nm. Por sua vez, no tratamento E4 conseguiu-se
partículas com diâmetro médio de médio 417,00
nm, maiores que o tratamento E1, porém igual ao
tratamento E2. Já no tratamento E3 foram
produzidas nanopartículas com maior diâmetro
médio (462,75 nm), diferindo dos tratamentos E1
e E2, todavia este tratamento apresentou um
elevado erro padrão, ocasionado por uma das
repetições com valores muito superiores às
demais replicatas.

Conclusões
Tab 2: Tamanho de partícula e potencial zeta
dos tratamentos E1, E2, E3, E4

E1
E2
E3
E4

Tamanho
(nm)

Potencial
zeta (mV)

IPD

361,75a
375,75ab
462,75c
417,00cb

-22,84a
-19,79a
-24,62a
-25,15a

0,25
0,15
0,26
0,21

O processo de confecção de nanocápsula
evidencia que o aumento da massa seca de
própolis na fase orgânica do processo de
confecção influencia o tamanho médio das
nanocápsulas. Apesar de ter sido detectada
diferença estatística entre o material particulado,
faz-se necessário o usos de ensaios de análise
sensorial para se detectar diferenças de percepção
entre os consumidores.

E.P.
(tamanh
o)
8.39
8.08
21.20
8.18
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NANO SISTEMAS: GRAFENOS SUBSTITUÍDOS E CLUSTERS
METÁLICOS
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Resumo
Realizamos alguns estudos com grafenos totalmente substituídos por B e N e também por B e P. O grafeno
baseado em carbono se comporta como condutor, o BN-grafeno como isolante e o BP-grafeno como
semicondutor. Iniciamos também um estudo teórico-experimental para desenvolver nanoclusters de
heterostruturas com a finalidade de realizar fotocatálise de decomposição de moléculas adsorvidas nesses
clusters.
Palavras-chave: BN-grafeno, BP-grafeno, nanocluster, heteroestruturas, fotocatálise
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ABREU, L. LOPEZ-CASTILLO, E.A. Theoretical characterization of the BN and BP coronenes by IR,
Raman, and UV-VIS spectra. J. Chem. Phys., v. 137, p. 044309, 2012
de, p.e., H2O, CO2 e radiação eletromagnética, i.e.,
reagir H2O e CO2 na presença de luz (solar)
mediada por catalisador e com isso obter moléculas
mais energéticas, que armazenariam energia para
posterior uso (fotossíntese artificial) (NAZIMEK;
CZECH, 2011).

Introdução
Grafenos - O estudo de grafenos tem recebido
grande atenção da comunidade científica em relação
às suas propriedades, p.e., optoeletrônicas (GAO et
al., 2008).A utilização de sistemas do tipo grafeno
em dispositivos eletrônicos depende da magnitude
do band-gap. O grafeno tem um band-gap nulo,
portanto, seria necessário modificar sua estrutura
com vacâncias, impurezas, ou defeitos (OWENS,
2008) para aumentar o seu valor. Uma alternativa
seria sintetizar novos sistemas derivados do grafeno
(GAO et al., 2008; NOVOSELOV et al., 2005), por
exemplo, o BP-grafeno (BPG). BPG foi previsto
teoricamente (LOPEZ-CASTILLO, 2012), mas
ainda não foi sintetizado.
Nanoclusters metálicos - Nanoclusters metálicos
e de óxidos metálicos poderiam funcionar como
catalisadores. As propriedades dos nanocristais
utilizados em catálise dependem da estrutura da
superfície das faces dos cristais. Em princípio, se
conhecermos as energias de superfície, podemos
estimar suas propriedades catalíticas. Nosso
horizonte seria compreender e encontrar rotas para
obter moléculas com alto conteúdo energético
(moléculas menos estáveis que os reagentes) a partir

Materiais e métodos
Construção das estruturas dos nanosistemas e
realização da otimização dessas. Cálculo da
estrutura eletrônica do estado fundamental e
também o espectro eletrônico (quando possível)
com o método da Teoria do Funcional Densidade
(DFT) e DFT Dependente do Tempo (TDDFT).
Cálculos dos espectros IV e Raman para diferentes
comprimentos de onda da radiação. Utilizamos
cálculos de DFT e TDDFT principalmente com o
funcional híbrido B3LYP (LEE et al., 1988)
implementados no software TURBOMOLE
(AHLRICHS et al., 1989). Utilizamos métodos
mais sofisticados para embasar nossos cálculos
DFT.
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Ti

da anatase foi substituído por Sn.
Pretendemos construir sistemas formados por
junções de diversos óxidos metálicos. Um esquema
desse modelo é apresentado na Fig.3. Isto é, as
energias relativas da banda de valência (VB), da
banda de condução (CB) e do gap (BG) seriam tais
para que fosse possível absorver uma grande faixa
de frequências do espectro solar.

Resultados e discussão
Grafenos – Partimos do anel de benzeno (ou BN
e BP-benzeno) e adicionamos anéis até a
convergência nas propriedades consideradas. Um
esquema desse procedimento pode ser visto na Fig.1
(LOPEZ-CASTILLO, 2012; ABREU; LOPEZCASTILLO, 2012).

Fig.1 – Número de anéis benzênicos na construção
dos grafenos
Como exemplo apresentamos na Fig.2 a
convergência do Gap para os três tipos de grafenos.

Fig.3 – Heteroestrutura formada por diversos
óxidos metálicos.
A separação espacial entre os centros redutor (–)
e oxidante (+) poderia ser realizada a lá carte
(modelo representado pela esfera na Fig.7)
dependendo das reações químicas e produtos
desejados.

Fig.2 – Convergência do Gap para os grafenos
baseado em carbono (CNG), em BN (BNNG) e BP
(BPNG)

Conclusões

Nossos estudos mostram a possiblidade da
existência de BP-grafenos, que possuem um Gap
intermediário entre o grafeno e BN-grafeno
(LOPEZ-CASTILLO, 2012).
Nano-Clusters – Realizamos um estudo inicial
para as moléculas do tipo MxAy, sendo M um metal
ou semi-metal, A o átomo de O ou S. O Gap para as
moléculas do tipo MxAy seguem uma tendência
periódica em Z análoga àquela dada pelo potencial
de ionização da Tabela Periódica. Os valores dos
Gaps experimentais seguem qualitativamente
àqueles calculados para as moléculas MxAy.
Realizamos ainda alguns cálculos preliminares
de heteroestruturas contendo Ti e Sn, onde parte do

Estamos estudando e desenvolvendo novos
(nano) materiais que poderiam ser aplicados à
diversas situações, principalmente em fotocatálise
de moléculas adsorvidas.
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Resumo
Neste trabalho o objetivo principal foi obter um tecido 100% algodão com propriedades superhidrofóbicas,
previamente modificada com um material nanoparticulado inorgânico/orgânico. Para isso, foram utilizadas
amostras de algodão branqueado ou não, e em seguida, submetidos ao processo de impregnação por dipcoating. A durabilidade de tecidos de algodão hidrofóbico foi testada usando o método de lavagem doméstica
e abrasão. Os tecidos de algodão possuem um ângulo de contato durável acima de 150º.
Palavras-chave: (Palavras-chave em Times New Roman, fonte 11, tamanho máximo: 2 linhas)
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biocompatibilidade,
resistência
e
catálise
(RECOULES et al, 2002; BICO et al, 2002).
Superfícies superhidrofóbicas ou ultra
hidrofóbicas, com ângulos de contato superiores a
150º e baixa histerese, têm gerado recentemente
imenso interesse comercial devido às suas
propriedades que podem ser utilizadas com
finalidades de autolimpeza, anti embaçamento, e
que levam a oportunidades de aplicações
industriais, desde a produção de biochips para
diagnóstico genético até membranas de separação
líquido-líquido dentre outras aplicações (PIPE et
al, 2008).
Neste trabalho, foi desenvolvida uma solução
que contém nanopartículas orgânicas e
inorgânicas na dispersão aquosa para aplicação
através de revestimento por imersão do tecido de
algodão.

Introdução
A molhabilidade é o fenômeno associado com
a tendência de um líquido espalhar-se ou não
sobre uma superfície. Esta propriedade tem
grande importância tanto na natureza quanto em
muitas aplicações industriais e seu estudo utiliza
conceitos físico-químicos de diferentes áreas que
englobam, por exemplo, a físico-química e
termodinâmica (UELZEN; MÜLLER, 2003).
O primeiro estudo envolvendo o fenômeno de
molhabilidade na investigação científica foi feita
por Galileu em 1612, porém, foi com Thomas
Young, em 1805, que houve o aprofundamento
sobre os ângulos de contato e propriedades de
molhabilidade (GOOD, 1992).
Na aplicação industrial, micro e nano
revestimentos têm sido utilizados na modificação
e preparação de superfície para o controle das
propriedades de molhabilidade relacionadas:
adesão, separação dos sistemas com duas fases
água em óleo, corrosão, lubrificação, tribologia,
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Fig.1 Imagem mostrando o comportamento
superhidrofóbico no tecido de algodão

UELZEN, T.; MÜLLER, J. Wettability
enhancement by rough surfaces generated by thin
film technology. Thin Solid Films, v.434, n.1-2,
p.311-315, 2003.

Verificou-se que tanto as características
químicas da superfície bem com o da variação dos
seus parâmetros topográficos (rugosidade,
dimensão fractal,) influenciam diretamente na
característica superhidrofóbica do algodão de
acordo com o modelo matemático de CassieBaxter. O comportamento superhidrofóbico
obtido em tecido de algodão mostrou uma
excelente durabilidade, mesmo depois de ter sido
submetido a testes de abrasão e resistência à
lavagem.

Conclusões
Foi
possível
funcionalizar
com
um
nanorevestimento superhidrofóbico tecido de
algodão, com boa resistência a ensaios de uso
diário.
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Resumo
O presente trabalho consiste na síntese de nanopartículas de SiO2 por intermédio do processo de hidrólise em
solução aquosa, variando-se o pH do meio reacional. Nesta etapa, visou-se avaliar a influência das condições
de síntese na obtenção das partículas de SiO2.
Palavras-chave: Nanopartículas, Sílica, Hidrólise.
permaneceu em agitação por 48 horas.
Posteriormente, realizou-se novamente o mesmo
procedimento, porém em hidrólise ácida e básica,
utilizando-se o mesmo tempo em cada pH. Gotejouse ácido clorídrico respectivamente até que o pH
fosse controlado em 1, 2, 3 e 4. O mesmo
procedimento foi realizado para a adição de
hidróxido de amônio e consequente obtenção pHs
5, 6 e 7. Em todas as amostras o precipitado obtido
foi lavado com etanol, centrifugado, posteriormente
congelado e liofilizado.
Os pós obtidos foram caracterizados análise por
intermédio de difração de raios X (DRX) para
determinação das fases cristalinas, utilizando-se um
difratômetro da Shimadzu, modelo XRD-6000, com
radiação Cu Ka, empregando-se uma varredura de
0,02, uma velocidade de 2°C/min-1 e 2θ variando de
5o a 75°. Para a determinação da forma, tamanho
das partículas foi utilizado microscopia eletrônica
de varredura com emissão de campo (MEV-FEG)
em um microscópio Jeol, modelo JSM-6701F. Para
as medidas de área superficial das partículas
realizou-se análise pelo método BET (Brunauer
Emmett e Teller), modelo ASAP 2000.

Introdução
A sílica (SiO2), em geral, é obtida por síntese
química na forma de esferas cujo tamanho pode ser
variado segundo Oh e Hansung (2012), por isso a
escolha do solvente adequado é de fundamental
importância no processo. A etapa de remoção das
moléculas de água com o término da reação de
hidrólise é fundamental para controlar o processo de
hidratação e a consequente obtenção das partículas
de SiO2 em suspensão.
Este trabalho teve como objetivo a síntese de
nanopartículas de SiO2 obtidas por intermédio da
hidrólise do tetraetilortosilicato (TEOS) em uma
mistura de água/etanol na presença de base ou ácido
como catalisadores.

Materiais e Métodos
Foram realizados testes para obtenção de
nanopartículas de sílica por intermédio de reação de
hidrólise. Inicialmente, para a obtenção da sílica
foram usados a mistura de 1:3 molar de TEOS e
Água deionizada. Em temperatura ambiente e sob
constante agitação 2,43 mL de água deionizada
foram transferidos a um béquer sob constante
agitação. Utilizou-se uma seringa para transferir o
TEOS (10 mL) para o frasco reacional, que
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valores superiores de pH, observa-se uma
diminuição dos valores de AS (Tabela 1).
As Fig 2 a e b ilustram as imagens de
microscopia eletrônica de varredura com emissão de
campo (MEV-FEG) para as amostras em diferentes
pHs. Nota-se que tanto a amostra obtida em pH 1
quanto em pH 7 apresentam-se altamente
aglomeradas, não sendo possível obter os valores de
tamanho médio de partículas nestas condições
empregadas para a aquisição das imagens.

Resultados e discussão
Com a finalidade de verificar a formação de
fases e as características estruturais das partículas
de SiO2 em diferentes condições de hidrólise, foi
realizada caracterização por DRX das amostras
(Fig.1). Pela análise dos resultados obtidos na Fig,1,
pode-se observar somente a presença de um pico
largo para todas as amostras, indicando que a sílica
obtida apresenta estrutura desordenada à média e
curta distância no retículo cristalino.

Fig. 1. Difratogramas de raios X das amostras de
sílica obtidas em pHs variando de 4 a 7.
Tab 1. Valores de área superficial (AS) para as
amostras de SiO2 em diferentes pHs

Amostra

AS (m² g-1)

pH 1

445.49

pH 2

451.63

pH 3

598.24

pH 4

646.72

pH 5

458.29

pH 7

370.44

(b)
Fig. 2. Imagens obtidas por microscopia eletrônica
das amostras de sílica em pH 1 (a) e em pH 7 (b).

Conclusões
Pela análise dos resultados inicias do trabalho,
pode-se concluir que foram obtidas nanopartículas
de SiO2 com estrutura desordenada e alto grau de
aglomeração nos diferentes valores de pHs
empregados.

Na Tab 1 estão descritos os resultados obtidos
pelo método de Brunnaner-Emmett-Teller (BET)
para as partículas de SiO2 em diferentes pHs.
Analisando-se esta tabela, pode-se observar um
aumento da área de superfície (AS), quando ocorre
um aumento dos valores de pH de 1 para 4. Para os
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Resumo
Vários  trabalhos  atuais  relatam  o  estudo  com  poli(ε-caprolactona) (PCL) na liberação de fármacos. O PCL é
um polímero semicristalino com relativo baixo ponto de fusão (59 – 64°C), hidrofóbico e apresenta excelente
compatibilidade com outros polímeros como o polietileno. Neste trabalho, filmes de PCL com diferentes
concentrações do hormônio progesterona (P4) foram submetidos a uma análise cristalográfica por difração de
raios-x (DRX) e por calorimetria exploratória diferencial (DSC) a fim de se avaliar os efeitos que o P4 gera
na cristalinidade dos filmes quando comparado ao PCL puro.
Palavras-chave: liberação controlada, análise cristalográfica, calorimetria exploratória diferencial
(DSC), fármaco e progesterona.
do grau de cristalinidade para esse tipo de
liberação, se faz necessário o estudo do mesmo
antes e após a inserção de P4 na matriz de PCL.
Além disso, a cristalização do hormônio
durante o processamento do polímero poderá
acarretar em modificações da biodisponibilidade e
farmacocinética do mesmo, dependendo da fase
alotrópica gerada.

Introdução
Para se entender bem qualquer sistema
polimérico de liberação controlada de fármacos é
fundamental ter um conhecimento solidificado
sobre as mudanças causadas na matriz polimérica
devido à inserção da droga, uma vez que
variações no grau de cristalinidade, por exemplo,
alteram de maneira considerável as propriedades
físicas e a forma como tal sistema irá liberar estes
fármacos [WOODRUFF; HUTMACHER, 2010,
DUAN et al., 2007]. O PCL é adequado para
sistemas de liberação controlada de drogas devido
a uma elevada permeabilidade a muitas drogas,
excelente biocompatibilidade e por ser totalmente
excretado do corpo via as rotas metabólicas
tradicionais [WOODRUFF; HUTMACHER,
2010]. Outra característica deste polímero
consiste na possibilidade de se obter
nanoestruturas, aumentando sua diversidade de
aplicações e ainda mais a importância de se
compreender as interações entre o fármaco e o
polímero. A inserção de progesterona em matriz
de PCL causa alterações em aspectos
morfológicos de filmes poliméricos. Estas
alterações terão consequências fundamentais na
maneira pela qual o hormônio será liberado de
forma controlada. Tendo em vista a importância

Materiais e métodos
O PCL com massa molar numérica média
(Mn) equivalente a 50.000 g/mol e obtido da
empresa Perstop (Warrington, Reino Unido) foi
pesado e solubilizado em clorofórmio. Em todas
as amostras utilizou-se 0,4 g de PCL e 5 mL
clorofórmio. Além disso, diferentes concentrações
de progesterona com 99% de pureza e adquirida
da empresa Sigma-Aldrich (Estados Unidos)
foram utilizadas na preparação das amostras,
sendo medidos 0, 20, 30, 40 e 50% m/m e
inseridas na solução de PCL. Os filmes foram
obtidos pelo método da evaporação do solvente.
Após a preparação dos filmes, os mesmos
foram submetidos à difração de raios-x (DRX)
com uso de um equipamento Siemens D5000 para
análise
cristalográfica
e
à
calorimetria
exploratória diferencial (DSC), verificando
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propriedades térmicas e cristalográficas, sendo
utilizado um equipamento DSC-60 da Shimadzu.
A cristalinidade foi obtida através da razão entre a
área dos picos cristalinos e a região e a região
amorfa nos difratogramas de acordo com a
equação:

comportamento oposto, em relação aos resultados
por DRX, ou seja, uma redução do grau de
cristalinidade do polímero, como mostra a Tab 3.
Essa diferença entre os resultados se deve ao
cálculo da cristalinidade por diferentes técnicas,
onde a técnica DRX avalia a cristalinidade de toda
amostra e, a de DSC apenas a do polímero.

,

Tab 2. Área cristalina, área total e cristalinidade das
amostras.

onde AC equivale a área dos picos cristalinos e
AT é a área total.
A cristalinidade obtida via calorimetria
exploratória diferencial foi avaliada entre a razão
da entalpia de fusão de cada amostra e a entalpia
de um cristal de PCL puro seguindo a equação
abaixo:
x 100,

% Xc

onde   ΔHf é a entalpia de fusão de cada amostra,
enquanto   ΔHm é a entalpia de um cristal de PCL
puro.

Como pode ser visto pela Tab.1, os picos
característicos do PCL [4] encontrados foram
semelhantes aos reportados na literatura e não
sofreram alteração significativa após a
incorporação do hormônio P4. Esse resultado leva
a possibilidade de que a progesterona não está
posicionada no interior dos cristais de PCL. Além
disso, a Tab. 2 indica um aumento da
cristalinidade total da amostra à medida que a
quantidade de progesterona é elevada. Assim
pode-se dizer que a progesterona está alocada na
fase amorfa do polímero e que os cristais de PCL
funcionarão como barreiras a difusão desse
fármaco.
referentes

aos

Amostra

Pico 1

Pico 2

PCL

20°

23°

PCL + P4 20%

20°

23°

PCL + P4 30%

20°

23°

PCL + P4 40%

21°

23°

PCL + P4 50%

21°

23°

da

Área
cristalina
(u.a)

Área total
(u.a)

Cristalinidade

PCL

1034

2990

34%

PCL + P4
20%

1102

3159

35%

PCL + P4
30%

1210

3131

38%

PCL + P4
40%

1806

4393

41%

PCL + P4
50%

2046

4531

45%

Tab 3. Entalpia de fusão da amostra; entalpia de fusão teórica
de fusão do PCL; grau de cristalinidade.

Resultados e discussão

Tab 1. Ângulos de difração
característicos das amostras.

Amostra

Amostra

ΔHf (J/g)

ΔHm (J/g)

% Xc

PCL

79

139,5

56

PCL + P4
20%

69

139,5

50

PCL + P4
30%

71

139,5

51

PCL + P4
40%

58

139,5

41

PCL + P4
50%

52

139,5

37

Conclusões
Os resultados apresentados mostraram que
para diferentes técnicas de avaliação do grau de
cristalinidade é possível obter resultados
diferentes. A difração de raios-x indicou um
aumento na cristalinidade da amostra, enquanto a
calorimetria exploratória diferencial mostrou uma
redução do mesmo. Assim, estes fatos evidenciam
uma possível cristalização da progesterona. Este
fato pode ser evidenciado pela técnica de
microscopia eletrônica de varredura MEV. Existe
o conhecimento na literatura sobre o assunto que a
difusão de moléculas de baixo peso molar é maior
em regiões amorfas quando comparadas com
regiões cristalinas. Dessa forma, podemos supor

picos

Com a análise do grau de cristalinidade através
técnica de DSC, verificou-se um
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que a redução do grau de cristalinidade do
polímero, mostrada na Tab. 3, deve favorecer a
liberação controlada deste fármaco. No entanto,
os testes de liberação controlada se mostram
indispensáveis para comprovação desta hipótese.
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Resumo

Eletrofiação é um método convencional e amplamente utilizado para obtenção de nanofibras poliméricas. O
presente trabalho busca encapsular diferentes concentrações de progesterona em nanofibras de zeínas
produzidas por esta técnica e analisar as alterações na morfologia desenvolvida através da técnica de
eletrofiação. A análise morfológica foi realizada por meio da microscopia eletrônica por varredura (MEV) e
os diâmetros médios das fibras foram medidos com auxílio do software Image J. Os resultados encontrados
apontam que o aumento da concentração de progesterona nas soluções de zeínas acarreta na formação de
estruturas do tipo beaded-fibers.
Palavras-chave: eletrofiação, liberação controlada, progesterona, zeínas
_______________________________________________________________________________________
solução, a tensão aplicada, a taxa de fluxo de
injeção, a distancia de trabalho (a qual consiste na
distancia entre a agulha e o coletor) e a umidade
relativa do ar (S. Marx, et al, 2011)

Introdução
Atualmente na literatura encontramos relatos
de diversas nanofibras poliméricas como
poli(ácido
lático),
poli(ε-caprolactona)
e
poli(óxido etileno) para aplicações envolvendo
engenharia de tecidos, biossensores, nanofiltração
e liberação controlada de princípios ativos. A
vantagem do emprego de nanofibras constituídas
por biopolímeros e/ou polímeros biodegradáveis
em liberação controlada de princípios ativos se
deve a sua elevada área superficial e facilidade de
preparo. Na eletrofiação as nanofibras que
constituem as membranas nanoestruturadas são
originadas por meio de alta tensão (Fig. 1). A
técnica de eletrofiação foi redescoberta em 1995
por Doshi e Reneker como uma potencial
alternativa no desenvolvimento de materiais
nanoestruturados (Reneker e Chun, 1996). Essa
técnica pode ser definida como um processo de
obtenção de fibras que emprega forças
eletrostáticas para estirar um jato de solução
polimérica para a produção de micro e nanofibras
(S. Chigome, N. Torto, 2011). É possível se obter
os mais diversos tipos de fibras com excelentes
propriedades através de simples ajustes nas
variáveis de processo, tais como viscosidade da

Figura 1. Representação esquemática da
eletrofiação

Materiais e métodos
As fibras de zeínas(micro e nanométricas)
foram produzidas nas condições de 25 kV,
10mL/h e 12cm.
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Para o preparo das fibras de zeínas contendo
progesterona
(P4)
foram
estabelecidas
formulações contendo massas determinadas, em
relação a concentração ótima de biopolímero em
solução e de progesterona, conforme dispostos na
Tabela 1.
Tab 1. Parâmetros das soluções de
polímero/hormônio
Hormônio
Concentração (m/m %)
Progesterona
2
4
8

(c)

Vale ressaltar que a concentração de
biopolímero (20% m/v) se manteve constante em
todas as soluções preparadas. Foi empregada a
mistura etanol:água (8:2 v/v) no desenvolvimento
de todas as soluções deste trabalho.
Resultados e discussão
Na figura 2 podemos observar o efeito da
concentração de progesterona na morfologia das
membranas nanoestruturadas de zeínas obtidas
por eletrofiação.

(d)
Figura 2. Morfologia das fibras de zeínas:(a)
pura, (b) 2%P4, (c) 4% P4 and (d) 8%P4
(m/m).
As membranas de zeínas obtidas por
eletrofiação apresentaram uma morfologia
uniforme e com superfície lisa (Fig.2a). No
entanto, a adição de progesterona levou à
formação e aumento na densidade de beads
nas fibras (Fig2 e Tabela 2). Isto sugere que o
hormônio interagiu com as cadeias de zeínas
alterando as propriedades reológicas das
soluções. A distribuição de diâmetros e a
densidade desses beads podem ser observadas
na Tabela 2. Para fibras de zeínas e
zeínas+2% (m/m) de P4 uma baixa densidade
de beads foi observada.
No entanto em maiores concentrações de
hormônio (4 e 8% m/m) essa densidade se
tornou considerável. A razão para uma maior
densidade de beads nas membranas contendo
maiores concentrações de progesterona pode
ser entendido pela separação de fases que
ocorre na evaporação do sistema de solventes
etanol:água 8:2 (v/v). Isto se dá devido a
diferença na miscibilidade do hormônio em

(a)

(b)

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
503

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

etanol e água e a interações biopolímero-
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Tab. 2.Diâmetro das fibras de zeínas obtidas por
eletrofiação
Concentração de Diâmetro Concentração
progesterona
(nm)
de beads
(% m/m)
(beads/µm2)
0
146 ± 33
0
2
143 ± 46
0,04
4
95 ± 25
0,2
8
79 ± 29
1

MEDEIROS, E. S.; GLENN, G. M.;
KLAMCZYNSKI, A. P.; ORTS, W. J.;
MATTOSO, L. H. C., Journal of Applied Polymer
Science 113, 2322, 2009.
RENEKER, D. H.; CHUN, I. Nanometre diameter
fibres of polymer, produced by electrospinning.
Nanotechnology, v. 7, n. 3, p. 216-223, Sep 1996.
ISSN 0957-4484.

O diâmetro médio variou de 146nm (fibras de
zeínas) para 79nm para fibras contendo 8% (m/m)
de progesterona (Tabela 2).
Conclusões
Analisando os dados apresentados, conclui-se que
a incorporação de progesterona em nanofibras
biopoliméricas pode alterar a morfologia das
mesmas. A medida que a concentração de
progesterona aumenta na nanofibra, observa-se
uma diminuição no diâmetro médio da fibra,
assim como a dispersão de diâmetros.

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
504

$"1¶56-0
1SPKFUP$PNQPOFOUF"TQFDUPTEF4FHVSBOÎB
FN/BOPUFDOPMPHJB

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA DA PRODUÇÃO DE ALGODÃO PARA
EXTRAÇÃO DE NANOFIBRAS: SISTEMA DE PRODUÇÃO COM
PLANTIO DIRETO, EM ROTAÇÃO COM MILHETO
Donke, A.C.G.1, Barrantes, L.S.1, Scachetti, M.T.1, Suassuna, N.D.2, Figueirêdo, M.C.B.3, Kulay, L.A.4,
Folegatti-Matsuura, M.I.S.1
1

Embrapa Meio Ambiente;2Embrapa Algodão;3Embrapa Agroindústria Tropical;4Escola Politécnica da USP
ana.donke@usp.br; marilia.folegatti@embrapa.br
Projeto Componente: PC6

Plano de Ação: PA5

Resumo
O uso comercial dos nanomateriais pode promover a sua disseminação para os diferentes compartimentos
ambientais, trazendo a necessidade de avaliação dos riscos a ele relacionados ao longo de todo o seu ciclo de
vida. Este trabalho objetiva a avaliação do desempenho ambiental da fase de produção do algodão e para
tanto utiliza a Avaliação do Ciclo de Vida como ferramenta. Como principais resultados temos que a fase
mais impactante, dentre as consideradas, é a produção agrícola do algodão, com maiores efeitos nas
categorias de impacto de Aquecimento Global, Ecotoxicidade Aquática e Terrestre e Toxicidade Humana.
Os processos de extração da fibra e de produção da nanofibra serão avaliados na sequência deste trabalho.
Palavras-chave: Inventário de Ciclo de Vida, fertilizante, pesticida, toxicidade, eutrofização
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al. 2011). Para o combate a pragas, os cotonicultores
costumam aplicar baterias de pesticidas - aplicações
sequenciais de vários inseticidas, fungicidas e
herbicidas. No total, podem compreender mais de 50
diferentes produtos aplicados em um ciclo
produtivo, com alto potencial de geração dos
impactos de ecotoxicidade e toxicidade humana.
Um importante coproduto da fibra de algodão é
o línter, que corresponde a cerca de 12,5% da
composição total do caroço de algodão. É
constituído por fibras curtas (3 a 12 mm), contendo
mais de 90% de celulose. Dentre as várias
aplicações do línter, destacam-se o algodão
hidrófilo, tecidos cirúrgicos e celulose (BELTRÃO
2000). O projeto “Nanotecnologia Aplicada ao
Agronegócio” (AgroNano2), desenvolvido pela
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), ao qual o presente estudo está vinculado,
tem pesquisado o uso do línter de algodão para a
obtenção de nanoestruturas de celulose. As

Introdução
A cotonicultura brasileira tem crescido
vertiginosamente, devido à modernização da
produção e às condições ambientais favoráveis do
país. Na safra 2010/2011, a área cultivada se
ampliou em 550,5 mil hectares, significando um
aumento de 65,9%. O cultivo atual ocupa 1,38
milhão de hectares, contra os 835,7 mil hectares
plantados em 2009/2010. Esta importante expansão
em área gera impactos como emissões de gases de
efeito estufa (GEE) derivadas da Mudança de Uso
de Terra (MUT), assim como impactos de alcance
regional.
A planta do algodão apresenta algumas
características, como a produção de néctar –
atraindo insetos, com destaque para o bicudo-doalgodoeiro (Anthonomus grandis), uma praga de
difícil controle – e sensibilidade à alelopatia de
plantas invasoras (BELTRÃO 2003; FONSECA et
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interações das nanoestruturas com os organismos
vivos não estão plenamente compreendidas e
estudos toxicológicos indicam a ocorrência de
efeitos nocivos a microrganismos, algas, peixes,
ratos e células humanas (PASCHOALINO et al.
2010). Para nanoestruturas de celulose obtidas do
coco, algodão e cana-de-açúcar, entretanto,
resultados preliminares de estudos toxicológicos in
vivo mostraram não haver toxicidade nestes
materiais.
A disseminação dos nanomateriais para os
diferentes compartimentos ambientais exige que os
riscos a ele relacionados sejam avaliados ao longo
do seu ciclo de vida, desde a etapa da produção da
matéria-prima, da extração da sua fibra, até as
etapas de produção e uso da nanofibra,
propriamente. Este trabalho objetiva a avaliação do
desempenho ambiental da fase de produção do
algodão e pela abordagem da Avaliação do Ciclo de
Vida. Tal análise permite a adequação aos requisitos
ambientais
desta
nova
tecnologia
em
desenvolvimento. Outros sistemas de produção
agrícola, bem como os processos de extração da
fibra e de produção da nanofibra, serão avaliados na
sequência deste trabalho.

produção agrícola, primária; para os demais
processos, secundária – incluindo a literatura técnica
e científica, consulta a especialistas, base de dados
Ecoinvent.!
Considerando que a cultura do algodão tem se
expandido no Brasil e que isto pode ocasionar a
ocupação de áreas ainda não exploradas pela
agricultura, este estudo avaliou dois possíveis
cenários: o primeiro considerou a substituição da
mata nativa (de Cerrado) pelo cultivo de algodão
(pior cenário); o segundo considerou a substituição
de outro cultivo anual pelo de algodão (melhor
cenário).!
!

Resultados e discussão
O inventário do processo de produção de
algodão, exclusivamente na fase agrícola,
compreendeu 214 aspectos ambientais. Incluiu o
consumo de sementes, calcário, seis tipos de
fertilizantes, 43 tipos de pesticidas, além do óleo
diesel para as operações agrícolas (Tab.1). Ao todo
foram estimados 171 fluxos de saída de substâncias
do sistema produtivo para os compartimentos
ambientais, a maior parte derivada do uso de
pesticidas.
Observou-se que as categorias de impacto mais
expressivas foram Ecotoxicidade Terrestre e de
Água Doce. Este resultado também foi encontrado
em recente estudo de Silva et al. (2012). O consumo
elevado de fertilizantes e pesticidas resultou em
impactos relacionados à Toxicidade Humana,
devido principalmente à presença de metais pesados
nos produtos, e à Ecotoxicidade Terrestre e
Aquática, causados em especial pelos pesticidas do
grupo piretróides. A produção agrícola foi, de fato, o
principal processo contribuinte para os dois
primeiros impactos, respondendo por 95,8% e
99,3%, respectivamente. Para a ecotoxicidade
aquática, além da produção de algodão, também
contribuíram os processos de produção de
reguladores de crescimento, inseticidas e herbicidas,
cujas substâncias mais impactantes também foram
os compostos piretróides. O processo de produção
de algodão, juntamente com os processos de
produção de alguns insumos, como os fertilizantes
fosfatados e os reguladores de crescimento, geram
contaminantes responsáveis pelo impacto de
Eutrofização Aquática.

Materiais e métodos
A metodologia deste trabalho baseou-se nos
requisitos técnicos da norma ABNT NBR ISO
14044 (ABNT 2009). O objetivo do estudo é
“avaliar o desempenho ambiental da fase agrícola
de produção do algodão destinado à produção de
fibras, cujo coproduto, o línter de algodão, é usado
na produção de nanoestruturas de celulose”. Seguiuse o seguinte escopo:

a) Sistema de produto: produção agrícola de
algodão.
b) Função: produzir algodão destinado à
produção de nanoestruturas de celulose.
c) Fluxo de referência: 1 t de algodão (capulho).!
d) Fronteiras do sistema: o sistema estudado é
composto pelos subsistemas de produção de
algodão (capulho); insumos agrícolas; diesel e
energia elétrica.!
e) Método de Avaliação de Impactos do Ciclo de
Vida (AICV) e categorias de impacto: “ReCiPe
Midpoint H, World”.!
f) Requisitos de qualidade de dados: cobertura
temporal, safra de 2011/2012; cobertura geográfica,
Cerrado brasileiro; cobertura tecnológica, sistema
de produção com plantio direto, em rotação com
milheto, em sequeiro; fonte dos dados, para a
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Tab.1 Inventário da produção de 1 t de algodão: entradas

Integrado de Pragas, que consiste em aplicações a
partir de um monitoramento de insetos-praga, para
um uso de pesticidas em quantidade e na época
corretas.
No que se refere ao impacto de Mudanças
Climáticas, decorrente das emissões geradas pelas
MUT, apresenta-se o desafio de se buscar o
equilíbrio entre o incremento da produtividade - que
significa o aumento de produção sem ampliação de
área -, e a redução do uso de insumos químicos.

Saídas conhecidas para a tecnosfera
Produção de algodão, kg
1.00E+03
Recursos da natureza
Ocupação, ha
2.78E-01
Transformação de, ha
2.78E-01* ou 0**
Transformação para, ha
2.78E-01* ou 0**
Recursos da tecnosfera
Sementes, kg
8.67E+00
Calcário e gesso, kg
5.88E+02
Ureia, kg
3.93E+01
Superfosfato triplo, kg
8.13E+01
Cloreto de potássio, kg
5.99E-02
Sulfato de zinco, kg
2.78E+00
Borax, kg
5.05E+00
Sulfato de amônio, kg
5.56E+01
Inseticidas (24 produtos), kg
8.84E+00
Fungicidas (5 produtos) , kg
6.75E-01
Glifosato, kg
1.00E+00
Diuron 500 SC, kg
1.50E+00
Outros herbicidas (6 produtos), kg
2.42E+00
Reguladores de crescimento
(4 produtos), kg
1.12E+02
Óleo Diesel, kg
4.67E+01
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Resumo
O objetivo deste estudo foi avaliar o desenvolvimento e a expressão gênica em embriões bovinos produzidos
in vitro expostos a nanofibras de celulose (NFC) e a nanotubos de carbono multicamadas funcionalizados
(MWCNT-COOH). Foram avaliadas as taxas de eclosão, degeneração e a expressão de genes biomarcadores
de estresse celular, apoptose (PRDX1, HSP70.1 e BAX) e multipotência celular (HAD1, OCT4), após
exposição a 0,2 μg mL-1 de NFC ou MWCNT-COOH por 72h. Nas condições testadas, os nanomateriais não
alteraram a cinética de desenvolvimento e sobrevivência embrionária. Contudo, os MWCNT-COOH
apresentaram maior impacto na expressão gênica quando comparados as NFC.
Palavras-chave: embriotoxicidade, nanotoxicologia, biomarcadores.

nanofibras de celulose (NFC) e a nanotubos de
carbono
multicamadas
funcionalizados
(MWCNT-COOH) utilizando biomarcadores
relacionados ao estresse celular e apoptose
(PRDX1, HSP70.1 e BAX) e multipotência
celular (HAD1, OCT4).

Introdução
O desenvolvimento da nanotecnologia está
relacionado, atualmente, à padronização de
sistemas para avaliar o potencial impacto dos
nanomateriais na saúde humana e ambiental.
Embriões bovinos são interessantes como
modelos experimentais, pois podem ser
produzidos in vitro em larga escala e possuem
permissão ética, por serem provenientes de
oócitos obtidos de ovários coletados em
matadouro. Além disso, embriões bovinos
cultivados in vitro são sensíveis a alterações no
ambiente, tais como temperatura, pH e nutrientes
(CAMARGO et al., 2006), o que possibilita
avaliar a toxicidade de substâncias de interesse.
Comparativamente aos embriões humanos, os
bovinos apresentam o mesmo diâmetro e
similaridades metabólicas, de reprogramação
genética e ativação genômica (BAUMANN et al.
2007; LEIDENFROST et al, 2011). O objetivo
deste estudo foi avaliar a expressão gênica de
embriões bovinos produzidos in vitro e expostos a

Materiais e métodos
O ócitos imaturos foram obtidos de ovários
coletados de animais abatidos e maturados in vitro
em meio TCM199, adicionado de hormônio
folículo estimulante e soro de vaca em cio em
incubadora com 5% de CO2, ar atmosférico e
39ºC, 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-1. 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 7 dias.
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Posteriormente, os embriões foram divididos
em 3 grupos: controle, expostos a 0,2 μg mL-1 de
NFC ou MWNT-COOH por 72 h.
As taxas de eclosão e degeneração foram
avaliadas com o auxílio de estereomicroscópio
(Olympus, SZ40, Washington, EUA). A extração
do RNA foi realizada utilizando-se o kit comercial
RNeasy Micro kit (Qiagen). A transcrição reversa
foi obtida com o kit comercial SuperScript III
First-Strand Synthesis Supermix (Invitrogen),
produzindo   um   volume   final   de   20   μL   (~14.000  
ng) de cDNA por reação. A PCR em tempo real
foi realizada utilizando-se o kit comercial Power
SYBR® Green PCR Master Mix (Applied
Biosystems). A reação contendo cDNA, par de
primers, Master Mix (dNTPs, referência passivaROX, SYBER Green) e 0,1 U de Taq DNA
Polimerase,   em   um   volume   final   de   25   μL,   foi  
incubada a 95ºC por 10 min, seguido de 45 ciclos
de 95ºC por 15 seg, temperatura de pareamento
específica para cada primer por 30 segundos e
extensão a 60ºC por 30 seg. Controles negativos
foram preparados em que o cDNA foi omitido
durante a reação. Foram feitas reações em
triplicata para cada amostra (de todos os grupos)
das respectivas repetições em placas ópticas de
reação de 96 poços (Applied Biosystems) e
amplificadas no aparelho de PCR em tempo real
(ABI Prism 7300 Sequence Detection Systems,
Applied Biosystems). Para a análise estatística das
taxas de eclosão e degeneração foi utilizado o Qui
quadrado. Os dados obtidos da quantificação
relativa da PCR em tempo real foram analisados
pelo Relative Expression Software Tool (REST®).
Os valores de P menores que 0,05 foram
considerados significativos. Os resultados foram
apresentados como médias ± erro padrão (EP) da
média.

Não houve diferenças entre os grupos
(P>0,05). N = número de embriões
As taxas de eclosão e degeneração são alguns
dos parâmetros de avaliação da qualidade das
condições de cultura in vitro em embriões
(LEIDENFROST et al., 2011). Desta forma, a
manutenção destas taxas sugere que os
nanomateriais avaliados não influenciaram a
cinética de desenvolvimento e a sobrevivência
embrionária, nas condições testadas.

Fig. 1 Fotomicrografia de embriões bovinos, controle,
expostos a 0,2 μg ml-1 de NFC e a 0,2 μg ml-1 de MWCNTCOOH. Aumento de 40x.

Contudo, as análises de expressão gênica
revelaram que o contato dos nanomateriais com os
embriões podem modificar a abundância de
alguns transcritos. Em embriões expostos a 0,2 μg
ml-1 de NFC, apenas o gene OCT4 (0.67±0.22) foi
sub-regulado (P<0,05) comparado ao controle
(Fig. 2). Outros estudos observaram que a
exposição de embriões humanos a agentes
teratogênicos como o etanol induz a subregulação de OCT4 (HALDER et al., 2013). Esse
gene é um marcador de multipotencialidade e sua
desregulação pode ocasionar alterações no
desenvolvimento embrionário (ADACHI et al.,
2010) Os genes PRDX1, HSP70.1, BAX e HAD1
não tiveram a expressão alterada (P>0,05). De
forma semelhante, em fibroblastos bovinos
cultivados in vitro expostos a 100 μg ml-1 de NFC
não houve alteração da expressão de genes
relacionados ao estresse celular ou a apoptose
(PEREIRA et al., 2013).
Por outro lado, a exposição dos embriões a
0,2 μg ml-1 de MWCNT-COOH causou maior
alteração na expressão dos genes avaliados.
Embriões
tratados
com MWCNT-COOH
demonstraram altos níveis (P<0,05) de transcritos
relacionados à resposta ao estresse oxidativo e
indução da apoptose como PRDX1 (1,30 ± 0,46) e

Resultados e discussão
Não houve diferença (P>0,05) nas taxas de
eclosão e degeneração nos embriões expostos a
NFC ou MWCNT-COOH após 72h (Tab. 1 e
Fig.1).
Tab. 1 Taxa de eclosão e degeneração de embriões bovinos
cultivados in vitro e expostos a 0,2 μg ml-1 de NFC ou
MCWNT-COOH por 72 h.

N

Grupos

Eclosão
(%)

Degeneração
(%)

43

Controle

60,76

5,15

41

NFC

53,90

4,22

46

MWCNTCOOH

57,08

5,82
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BAX (1,66 ± 0,57) bem como marcadores de
multipotência
embrionária
como
HAD1
(1,39±0,45) e OCT4 (1,30 ±0,40) (Fig. 2).
Quando comparada a expressão relativa entre
os dois nanomateriais, verificou-se a maior
abundância de RNAm do gene HAD1 (1,39 ±
0,45; P<0,05) em embriões expostos a MWCNTCOOH (Fig. 2).

Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio
(LNNA).
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Assim, os resultados da PCR em tempo real
demonstraram que MWCNT-COOH alteraram de
forma mais acentuada a expressão de
biomarcadores importantes para a homeostase e
desenvolvimento embrionário que as NFC.
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Nas condições analíticas testadas, as NFC e os
MWCNT-COOH não alteraram a cinética de
desenvolvimento e sobrevivência embrionária.
Contudo, os MWCNT-COOH apresentaram maior
impacto na expressão de genes relacionados ao
estresse celular e apoptose em embriões bovinos
cultivados in vitro quando comparados às NFC.
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Resumo
As nanofibras de celulose (NFC) podem ser aplicadas na construção de matrizes poliméricas, liberação
controlada de fármacos, gene delivery e engenharia tecidual. Entretanto, pouco se conhece sobre seus efeitos
em células de mamíferos. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito das NFC na expressão de genes de
estresse celular (HSP70.1, PRDX1) e apoptose (BCL-2, BAX) em fibroblastos bovinos cultivados in vitro. A
concentração  de  100  μg  mL-1 de NFC não induziu a sobre-regulação  gênica,  porém  2000  e  5000  μg  mL-1 de
NFC aumentou a quantidade de RNAm para HSP70.1, PRDX1 e BAX. Portanto, nas condições testadas,
elevadas concentrações de NFC alteraram a expressão de genes biomarcadores de estresse celular e apoptose.
Palavras-chave: nanomateriais, citotoxicidade, biomarcadores.
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com a resposta ao estresse celular (HSP70.1,
PRDX1) e regulação da apoptose (BAX e BCL-2)
em fibroblastos expostos à NFC.

Introdução
As NFC são nanomateriais atrativos devido as
suas
propriedades
de
hidrofilicidade,
flexibilidade, resistência mecânica, ampla
capacidade de modificação química, e são
também biodegradáveis (KOLAKOVIC et al.,
2011) Porém, para o uso seguro desse novo
nanomaterial, são necessários estudos que avaliem
seu potencial efeito citotóxico. Em células
pulmonares humanas foi observada baixa
toxicidade das NFC (CLIFT et al.,2011). Porém
outro trabalho revelou efeitos genotóxicos desse
nanomaterial em células vegetais (LIMA et al.,
2012). Assim, mais estudos são necessários para o
melhor entendimento da interação das NFC e as
estruturas biológicas. O objetivo deste estudo foi
quantificar a abundância de transcritos envolvidos

Materiais e métodos
A cultura celular e as condições de exposição
as NFC mediante contato direto foram realizadas
de acordo com normas da ISO 10993-5
“Biological evaluation of medical devices Test for
cytotoxicity: in vitro methods”.   Fibroblastos
bovinos foram cultivados em meio DMEM
suplementado com 10% de soro fetal bovino e
incubados a 37°C, 5% CO2 e 95% de umidade.
Após atingir a confluência de 60%, as células
foram expostas às NFC (diâmetro: 6-18 nm;
comprimento: 85-225 µm) por 24 h em diferentes
concentrações: 0 (controle); 100; 2000 e 5000 μg
mL-1. Posteriormente, o RNA foi extraído
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utilizando-se o kit comercial RNeasy Micro kit
(Qiagen). A transcrição reversa foi obtida com o
kit comercial SuperScript III First-Strand
Synthesis Supermix (Invitrogen), produzindo um
volume  final  de  20  μL  (~16.000 ng) de cDNA por
reação. A PCR em tempo real foi realizada
utilizando-se o kit comercial Power SYBR®
Green PCR Master Mix (Applied Biosystems). A
reação contendo cDNA, par de primers, Master
Mix (dNTPs, referência passiva-ROX, SYBER
Green) e 0,1 U de Taq DNA Polimerase, em um
volume  final  de  25  μL,  foi  incubada  a  95ºC  por  10  
minutos, seguido de 45 ciclos de 95ºC por 15
segundos, temperatura de pareamento específica
para cada primer, por 30 segundos e extensão a
60ºC por 30 segundos. Controles negativos foram
preparados, nos quais o cDNA foi omitido durante
a reação. Foram feitas reações em triplicata para
cada amostra (de todos os grupos) das respectivas
repetições em placas ópticas de reação de 96
poços (Applied Biosystems) e amplificadas no
aparelho de PCR em tempo real (ABI Prism 7300
Sequence Detection Systems, Applied Biosystems).
A quantificação relativa dos RNAm foi
realizada pelo Relative Expression Software Tool
(REST®).
P<0,05
foram
considerados
significativos. Os resultados foram apresentados
como médias ± erro padrão (EP) da média.

Fig. 1 Expressão relativa (média±EP) dos transcritos para Heat shock
protein 70.1 (HSP70.1), Peroxiredoxina 1 (PRDX1), B cell leukemia
2 associated X protein (BAX) e B-cell leukemia protein-2 (Bcl-2) em
fibroblastos bovinos cultivados sem nanomaterais (0μg mL-1 grupo
controle) e com NFC nas concentrações de 100, 2000 e 5000 μg mL1
. A expressão dos grupos NFC foram comparadas com o grupo
controle (expressão relativa = 1,00). *P>0,05.

Porém, a abundância de transcritos para
BCL-2 não foi alterada (P>0,05; Fig. 1). Os genes
BAX (pro-apoptótico) e BCL-2 (anti-apoptótico)
expressaram proteínas que regulam a morte
celular em resposta a estímulos apoptóticos (VAN
DELFT; HUANG, 2006). A ação de BAX é
neutralizada quando é formado um heterodímero
com BCL-2. Portanto, a relação BAX:BCL-2
determina a sobrevivência celular (BASU;
HALDAR, 1998). No presente estudo, a relação
de transcritos BAX:BCL-2 em fibroblastos
expostos a 100 μg mL-1 de NFC foi menor que 1
(Tab. 1), enquanto nas células expostas a 2000 e
5000 μg mL-1 os valores foram maiores que 1
(Tab.1). A maior proporção de BAX quando
comparado ao BCL-2 pode acarretar uma maior
tendência à apoptose.

Resultados e discussão
Em fibroblastos expostos a 100 μg mL-1 de
NFC, a abundância de transcritos para HSP70.1
(1,00± 0,13), PRDX1 (1,16 ±0,18) e BCL-2 (1,22
± 0,26) foram similares (P>0,05) ao controle
(Fig.1). Porém, fibroblastos expostos a 2000 μg
mL-1 de NFC, os genes para HSP70.1 (1,57±
0,43), PRDX1 (1,41± 0,39) e BAX (1,41± 0,36)
foram
sobre-regulados
(P<0,05)
quando
comparados ao controle (Fig.1). De forma similar,
a concentração de 5000 μg mL-1 de NFC induziu
uma maior expressão (P<0,05) de HSP70.1 (1,74±
0,26), PRDX1 (1,38 ± 0,29) e BAX (1,33 ± 0,17)
que o grupo controle (Fig.1).

Tab 1. Taxa de expressão de RNAm para
BAX:BCL-2 em fibroblastos expostos a NFC
Grupos

BAX*

BCL-2*

Relação
BAX:BCL2

Controle

1

1

1

−1

100 μg mL de
0,76 ± 0,09a
1,23 ± 0,26 a
0,62a
NFC
2000 μg mL−1 de
1,41 ± 0, 36b
0,94 ± 0,25b
1,50b
NFC
5000 μg mL−1 de
1,33 ± 0, 17b
1, 11 ± 0,20c
1,20c
NFC
*Valores de expressão para B cell leukemia 2 associated X protein
(BAX) e B-cell leukemia protein-2 (Bcl-2) em fibroblastos expostos
a NFC quantificados por PCR em tempo real. Letras diferentes na
mesma coluna diferem significativamente ao nível de 5%

Por outro lado, na concentração de 100 μg
mL-1 de NFC a maior abundância de transcritos
para BCL-2 (Fig. 1) e a baixa relação BAX:BCLEmbrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
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2 (Tab. 1), pode ocasionar em fibroblastos menos
suscetíveis à apoptose. De forma semelhante,
outros nanomateriais aumentaram os níveis de
BAX em células pulmonares de ratos tratadas com
NTC (RAVICHANDRAN et al., 2010). Células
humanas de fígado humanas expostas a
nanopartículas de dióxido de titânio segundo Yoo
et al. (2012) e células plumonares A549 expostas
a nanopartículas de pratas (LEE et al., 2011).
No presente estudo, o gene BAX foi subregulado em baixas concentrações (Fig. 1).
Interessantemente,
trabalhos
anteriores
demonstraram que nanopartículas de quitosana
promovem a sub-regulação de BAX prevenindo a
apoptose (HAN et al., 2012). Futuros estudos são
necessários para compreender os mecanismos de
sub-regulação de BAX em células expostas a
nanomateriais, como as NFC e sua implicação na
apoptose celular.

HAN, L.; DU, L.B.; KUMAR, A.; JIA, H.Y.; LIANG,
X.J.; TIAN, Q.; NIE, G.J.; LIU, Y. Inhibitory effects of
trolox-encapsulated chitosan nanoparticles on tertbutylhydroperoxide induced RAW264.7 apoptosis.
Biomaterials, v. 33, n. 33, p. 8517–8528, 2012
International standard ISO 10993-5, Biological
evaluation of medical devices. 1992. Part 5: Tests for
cytotoxicity: in vitro methods.
KOLAKOVIC, R.; PELTONEN, L.; LAAKSONEN,
T.; PUTKISTO, K.; LAUKKANEN, A.; HIRVONEN,
J. Spray-Dried Cellulose nanofibers as novel tablet
excipient. AAPS Pharmaceutical Scientists
Technology, v.12, n.4, p. 1366-1373, 2011
LEE, Y.S.; KIM, D.W.; LEE, Y.H.; OH, J.H.; YOON,
S.; CHOI, M.S.; LEE, S.K.; KIM, J.W.; LEE, K.;
SONG, CW. Silver nanoparticles induce apoptosis and
G2/M  arrest  via  PKCζ-dependent signaling in A549
lung cells. Archives of Toxicology, v. 85, n.12, p.
1529–1540, 2011
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Os resultados de PCR em tempo-real
demonstraram que em altas concentrações (2000 e
5000 μg mL-1) de NFC, os transcritos
relacionados a estresse celular e apoptose foram
sobre-regulados nos fibroblastos. Esses dados
sugerem que HSP70.1, PRDX1, BAX e BCL-2
são bons biomarcadores de resposta de
citotoxicidade
em
células
expostas
a
nanomaterais.
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G.T. Multiwalled carbon nanotubes activate NF-κB  
and AP-1 signaling pathways to induce apoptosis in rat
lung epithelial cells. Apoptosis, v. 15, p. 1507–1516,
2010
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Resumo
O potencial ecotóxico de NFC (nanofibras de celulose) foi avaliado utilizando Chlorella vulgaris, nas
concentraçoes de 1; 50 e 100 µg ml-1 por 24, 48, 72 e 96h. Foram avaliadas as taxa de crescimento,
viabilidade celular e fotossíntese. Houve alteração do número celular em todas as concentrações, porém, a
viabilidade das células não foi alterada quando as mesmas foram expostas às NFC (1 e 50 µg ml-1) por 48h.
Contudo, após 72h houve um declínio da viabilidade. Exposição às NFC (100 µg ml-1) exibiu toxicidade a
partir de 48h. A atividade fotossintética permaneceu estável até 72h, mas foi alterada com 96h. Nas
condições estudadas as NFC podem interferir no crescimento, viabilidade celular e atividade fotossintética.
Palavras-chave: nanomateriais, ecotoxicidade, biondicadores de qualidade ambiental.
cursos d'água, devido aos resíduos industriais e
domésticos.
Pelo nosso conhecimento, até o momento
ainda não são conhecidos os efeitos de NFC no
meio ambiente. Assim, o objetivo deste estudo foi
avaliar o efeito de NFC sobre microalga de água
doce Chlorella vulgaris, fornecendo assim novos
dados para avaliar os riscos da liberação
ambiental desses nanomateriais estratégicos.

Introdução
A nanotecnologia é uma das áreas do
conhecimento humano que mais se desenvolve,
beneficiando a indústria de eletrônicos,
cosméticos, agropecuária, farmacêutica, medicina
e despoluição ambiental. Neste contexto, as
nanofibras de celulose (NFC) despertam grande
interesse por possuirem características químicas e
físicas peculiares, caráter biodegradável como em
Kolakovic et al (2011), baixo custo e o fato de
serem obtidas de fontes renováveis (TEIXEIRA et
al., 2010).
Contudo, o acelerado desenvolvimento e
disseminação dos nanomateriais podem colocá-los
em contato com organismos vivos em situações
ainda não compreendidas plenamente. O uso de
espécies aquáticas biondicadoras de qualidade
ambiental é interessante, uma vez que os
nanomateriais tendem a serem lançados nos

Materiais e métodos
As amostras de NFC de algodão (diâmetro: 618 nm, comprimento: 85-225 µm; Fig 1A) foram
obtidas por hidrólise ácida empregando-se solução
de ácido sulfúrico (H2SO4 60% (v/v). A microalga
Chlorella vulgaris foi cedida pelo Museu
Nacional de Historia Natural da França (Fig. 1B)
e expostas às NFC in vitro no laboratório
Interfaces,
Traitements,
Organisation
et
Dynamique des Systèmes, Université de Paris
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Diderot 7 (Paris, França). A densidade inicial da
cultura foi de 5 x 105cel.mL-1 em meio Bold’s
Basal (BBM). As microalgas foram crescidas em
frascos Erlenmeyer de 250 mL, temperatura
controlada (20±0,5ºC), iluminação de densidade
de ﬂuxo de fótons 50-80 µmol m-2 s-1 (14h luz e
10h escuro), aeração constante e contato com as
NFC nas concentrações de 0 (controle); 1; 50 e
100 µg mL-1 por 24, 48, 72 e 96h.
Fig. 2
Avaliação do número de células relacionando diferentes
concentrações de NFC e tempos de exposição.

Nanomateriais podem alterar a proliferação
celular, uma vez que sua presença no meio de
cultura pode levar a efeitos diretos e indiretos
neste ambiente. Os efeitos diretos são aqueles
causados pela interação física ou química dos
nanomateriais e as células. Os efeitos indiretos
são aqueles que alteram o pH, a disponibilidade
de luz ou nutrientes. (ROGERS et al., 2010).
Possivelmente, esses fatores podem ter
contribuido para a diminuição da taxa de
crescimento celular no ambiente de cultura
exposto às NFC.
Os resultados do teste de viabilidade celular
estão apresentados na Fig. 3. Após 24 ou 48h, a
viabilidade celular não foi alterada nas
concentrações de 1 e 50 µg mL-1 (P>0,05). Porém,
após 72 e 96h a viabilidade celular das microalgas
foi alterada em todas as concentrações (Fig. 3;
P<0,05). Na concentração mais elevada (100 µg
ml-1) a viabilidade celular foi diminuída após 24h
(Fig. 3; P<0,05).

Fig.1 A. Micrografia de Microscopia Eletrônica de
Transmissão de NFC de algodão. B. Chlorella vulgaris
observada ao microscópio óptico (aumento de 400x).

A densidade (número de células mL-1 ) e a
viabilidade celular das microalgas foram
avaliadas, com auxílio do contador celular
CelloMetter Auto T4 (Nexcelom Bioscience).
Para a avaliação da viabilidade celular, as células
foram coradas com Azul de Trypan (0,01%) que
avalia a integridade da membrana celular. A
eficiência quântica máxima do fotossistema II
(Fv/Fm) foi avaliada utilizando o fluorômetro de
amplitude de pulso modulado (PAM, Handy PEA,
Hansatech Instruments). Essa técnica permite
avaliar a eficiência fotossintética da célula vegetal
em estudo. As análises estatísticas foram
realizadas por análise de variância e teste Tukey
em nível de 5% de significância.

Resultados e discussão
Como demonstrado na Fig. 2, houve alteração
no número total de células em todas as
concentrações e tempos testados, quando
comparado ao controle (P< 0,05).
Fig. 3 Viabilidade celular de microalgas expostas a diferentes
concentrações de NFC em função do tempo e avaliadas pelo
método de exclusão com o Azul de Tripan. *P< 0,05

Segundo o teste de Azul de Tripan, as células
coradas de azul, indicam morte celular, visto que
a parede celular não se manteve impermeável ao
corante. A interação entre nanopartículas e algas
ocorre após contato e acúmulo na superfície
celular segundo Aruoja et al (2009) ou pela
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internalização nas células, após dano à parede
celular (BRAYNER et al., 2009). Assim, dados do
presente estudo sugerem maior citoxicidade em
concentração altas (100 µg mL-), e em baixas
concentrações (1 e 50 µg mL), o fator tempo (72h)
está relacionado ao potencial citotóxico das NFC.
A atividade fotossintética não foi alterada
(P> 0,05) até 72h de exposição celular às NFC
(Fig. 4). Similarmente, outro estudo constatou que
não houve modificação da fotossíntese em algas
expostas a nanopartículas de ouro por 48h
(PERREAULT et al.,2012). Contudo, no presente
estudo, após 96h houve um declínio na eficiência
quântica máxima do fotossistema II. Outro
trabalho recente mostrou que no mesmo período
de exposição (96h), nanotubos de carbono não
influenciaram na atividade fotossintética de
microalgas (SCHWAB et al., 2011). Já está bem
estabelecido que a exposição celular a
nanomateriais leva à formação de espécies
reativas ao oxigênio (ROS), os quais causam
vários danos celulares como descrito em
PUJALTE et al. (2011) e também estão
relacionadas, em células vegetais, com a inibição
da fotossíntese (ASADA, 1999). Portanto,
possivelmente a exposição das microalgas às NFC
por longos períodos (96h) podem ter favorecido à
produção e acúmulo de ROS que alteram a
fotossíntese nessas células.
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Conclusões
O impacto de NFC em microalgas pode estar
relacionado à concentração e tempo de exposição
que podem interferir na proliferação, viabilidade
celular e atividade fotossintética.
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Resumo
A nanotecnologia estende a ciência de materiais para o domínio de partículas e interfaces com dimensões
extremamente pequenas, da ordem de um a cem nanômetros. A atitude da sociedade em relação à
nanotecnologia é impulsionada por outros fatores que não apenas o conhecimento. Além disso, a maioria dos
estudos que aborda a questão da regulamentação da nanotecnologia tem utilizado análises descritivas ou
tendem a se concentrar nas sugestões normativas para a adaptação ou reforma de outros sistemas de
regulação existentes. Os novos atributos da nanotecnologia demandam diferentes rotas para a avaliação de
risco-benefício e gestão de riscos.
Palavras-chave: Cenário tecnológico, Regulamentação, Nanotecnologia.

Não há consenso claro em relação à
classificação dos nanomateriais em categorias para
auxiliar os estudos ambientais, exceto, caso esteja
disponível, um sistema de classificação baseado em
características químicas. Este poderia ser um ponto
de partida razoável se aliado à classificação dos
nanomateriais. Dessa forma, é possível concluir que
são necessários mais estudos para a obtenção de
critérios que possam ser usados para gerar essas
categorias, que deveriam também incluir aspectos
da estrutura do material e de seu comportamento
físico.
As informações de caracterização físicoquímica identificadas como importantes para os
estudos ambientais incluem inicialmente medidas
de agregação / aglomeração / dispersão, tamanho
da partícula, dissolução (solubilidade), área
superficial, carga de superfície, química de
superfície / composição, assumindo-se que a
composição química já seja conhecida. A
priorização
das
propriedades
a
serem
determinadas implica também na necessidade de
atribuir métodos disponíveis e adequados para
medir estas propriedades. Infelizmente isso nem
sempre é possível. Um exemplo da carência de
métodos que existe nesta área é de um critério
para medir diretamente a superfície específica em
uma dispersão aquosa de partículas. Outro

Introdução
As estruturas em escala e sistemas
nanotecnológicos têm o potencial de afetar não
apenas a saúde humana e o ambiente, mas
também aspectos da vida social, a identidade
humana e os valores culturais. As principais
recomendações para a avaliação do riscobenefício e de gerenciamento de risco lidam com
aplicações de elevado risco da nanotecnologia,
questões de curto e longo prazo, além de modelos
de regulação/regulamentação global para a
nanotecnologia (RENN; ROCO, 2006).
A compreensão de situações potencialmente
de risco é cada vez mais multifacetada e desafia
os avaliadores de risco a escolherem as
prioridades entre a multiplicidade de fatores de
risco contribuintes. Alguns modelos foram
propostos para avaliar os nanoprodutos. A
investigação sobre o estabelecimento de
estratégias adequadas de teste de ecotoxicidade e
métodos para as nanopartículas devem centrar-se
essencialmente sobre a definição de cenários de
exposição realistas do pior caso para as
nanopartículas no meio ambiente e, em seguida,
testar a toxicidade das nanopartículas sob esses
cenários (CRANE et al., 2008).
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exemplo relevante é o alto risco de produzir
resultados com vieses com as diferentes técnicas
de dimensionamento disponíveis.

desenvolvimento de produtos ou processos (Fig.
1) que atualmente afetam a ampliação da oferta de
produtos nanotecnológicos para a América Latina.
Os especialistas foram orientados para escolher
somente três opções, mas segundo a avaliação dos
mesmos todas as alternativas eram importantes
sendo assinaladas mais de três opções em cada
uma delas. As alternativas que foram indicadas
com maior frequência pelos especialistas foram: i)
Dificuldade de regulamentação e de sua
interpretação; ii) Dificuldade de competir com as
indústrias internacionais; iii) Dificuldade de
interação entre setor público e privado –
diferenças culturais.

Materiais e métodos
Tendo em vista identificar tendências
tecnicamente
viáveis
para
embasar
a
regulamentação da Nanotecnologia no Brasil,
foram propostas questões no tocante ao
desenvolvimento e cenário da tecnologia, além
das preocupações da comunidade científica nesse
tema. Estas foram apresentadas no formato do
questionário Mini-Delphi em workshop presencial
organizado com membros da "Rede AgroNano Rede
de
Nanotecnologia
Aplicada
ao
Agronegócio” - programa governamental gerido
pela Embrapa. Os membros da Rede AgroNano
são
compostos
predominantemente
por
professores universitários e pesquisadores de
agências governamentais. Nesta oficina de
trabalho foram apresentados esclarecimentos
sobre os objetivos da pesquisa e a estratégia de
trabalho proposta. Nesta consulta, o questionário
foi adaptado para o preenchimento individual de
acordo com a Técnica Mini-Delphi como em
Wright (1994) e, adicionalmente, alguns
especialistas foram entrevistados individualmente.
Os cientistas foram selecionados aleatoriamente
daqueles anteriormente registrados como ativo em
pesquisa e desenvolvimento de nanotecnologia. O
formato de questionário permitiu uma aquisição
rápida de dados em uma única sessão, embora
preservando as principais características do
Método Delphi (WRIGHT, 1994). O questionário
Mini-Delphi também garante o anonimato dos
entrevistados e dos dados coletados. A discussão
foi realizada a fim de selecionar as prioridades e
classificar as questões fundamentais relativas
nanotecnologia.

Resultados e discussão
Fig 1: Avaliação das dificuldades de desenvolvimento de
produtos nanotecnológicos.

O propósito desse trabalho foi avaliar os
principais avanços e/ou lacunas técnicas,
apontadas por especialistas da Rede Agronano
que devem ser esclarecidas ou podem embasar
uma possível regulamentação da nanotecnologia,
ou seja, um esforço da equipe da Embrapa para
iniciar o questionamento sobre a construção de
uma legislação neste campo, dado que o Brasil
não possui normas que atendam à complexidade
das nanociências.
Na primeira questão foram abordados alguns
itens que exemplificam as dificuldades no

Na segunda questão foram apresentados para a
escolha os protocolos de avaliação de segurança
que teriam maior coerência técnica para
embasarem
uma
regulamentação
do
desenvolvimento de produtos nanotecnológicos.
De acordo com as respostas, os protocolos a
serem considerados mais relevantes nesta matéria:
i) Desenvolvimento de testes de segurança dos
nanocosméticos,
nanofarmaceuticas
e
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medicamentos de liberação controlada de drogas;
ii) A avaliação toxicológica e implicações para a
saúde
humana;
iii) A avaliação do ciclo de vida (ELC) do
produto;
iv) um monitoramento permanente das áreas de
risco (laboratórios, indústrias ou locais de
manipulação de nanopartículas e seus bairros).

Com relação aos investimentos, a partir de
fontes públicas ou privadas aplicadas na
nanotecnologia no Brasil, a percepção é de que o
valor total se destina a ser utilizado
exclusivamente em P&D com nenhuma fração
destinada às avaliações de riscos ou avaliação de
impacto. Também foi recomendado que tanto as
instituições de investigação científica, como os
escritórios governamentais, ambos devem
concentrar esforços para definir protocolos de
análise e critérios razoáveis para a avaliação de
riscos potenciais.
Em suma, um diálogo amplo sobre a
nanotecnologia entre cientistas e legisladores
poderia representar um marco regulatório, guiado
por direitos constitucionais, assegurando ambiente
ecologicamente equilibrado com qualidade de
vida
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Do ponto de vista quantitativo, a análise dos
resultados da consulta realizada em rodada
presencial evidenciou a necessidade do
desenvolvimento de métodos científicos de
avaliação de riscos e a proposta de
regulamentação
para
as
atividades
de
desenvolvimento de produtos nanotecnológicos.
Na contribuição qualitativa (questões abertas) a
pesquisa mostrou que a comunidade científica
brasileira está dividida em relação à criação de um
novo órgão específico responsável pela supervisão
e regulação na área. Assim, parte de especialistas
defendem a criação de um novo órgão para
regulamentação da nanotecnologia, enquanto
outros argumentam que os corpos já
institucionalizados são suficientes para realizar tal
atividade.
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Resumo
A nanotecnologia oferece a perspectiva de grandes avanços no processo de produção, nas áreas de
agricultura e saúde.Apesar de um aumento progressivo na utilização das nanotecnologias em todo o mundo,
seu potencial ainda encontra-se reprimido no Brasil, devido ao estágio inicial de desenvolvimento. Portanto,
as informações geradas a partir da análise e prospecção da percepção da comunidade científica atuante nas
áreas correlatas da Nanotecnologia podem auxiliar na formulação de políticas e regulamentações permitindo
que os legisladores e formuladores de políticas públicas versem adequadamente sobre o tema. Este estudo

identificou a percepção na comunidade científica brasileira sobre o desenvolvimento da
nanotecnologia.
Palavras-chave: Percepção pública, consulta à especialistas, método Delphi.
Ela é uma tecnologia amplamente aceita,
exceto quando está ligada à alimentação. Assim,
para a melhor comunicação de risco, seria
importante desenvolver estratégias que ajudem as
pessoas a compreender esta tecnologia, bem como
à diferenciação entre os campos de sua aplicação e
as relações de causa e efeito envolvidas.
Além disso, a maioria dos estudos que aborda
a questão da regulamentação da nanotecnologia
têm utilizado análises descritivas ou tendem a se
concentrar nas sugestões normativas para a
adaptação ou reforma de outros sistemas de
regulação existentes. As estruturas em escala e
sistemas nanotecnológicos têm o potencial de
afetar não apenas a saúde humana e do ambiente,
mas também aspectos da vida social, a identidade
humana e os valores culturais. As principais
recomendações para a avaliação do riscobenefício e de gerenciamento de risco consistem
nas aplicações de questões de curto e longo prazo,
além de modelos de regulação/regulamentação
global para a nanotecnologia (RENN; ROCO,
2006).
Dessa maneira, apesar do emprego crescente
das nanotecnologias, seu potencial encontra-se
ainda reprimido devido às questões de percepção

Introdução
A nanotecnologia tem atraído o interesse de
inúmeros grupos de pesquisa em todo o mundo,
devido ao seu enorme potencial de aplicação nos
mais variados setores industriais e ao impacto que
seus resultados podem gerar ao desenvolvimento
tecnológico e econômico. Neste contexto, existe
uma infinidade de áreas onde a nanotecnologia
pode oferecer uma contribuição significativa,
algumas das quais, inclusive, já existem produtos
em comercialização (DURAN et al., 2006).
Algumas das principais aplicações são:
aumento da capacidade de armazenamento e
processamento de dados dos computadores,
criação de novos mecanismos para a produção de
medicamentos, criação de materiais mais leves,
baratos e mais resistentes, economia de energia,
proteção ao meio ambiente, menor uso de
matérias primas escassas (CADIOLI; SALLA,
2006).
Os resultados dos estudos que analisam a
aceitação da nanotecnologia pelo consumidor
podem variar dependendo do campo de aplicação.
A atitude da sociedade em relação à
nanotecnologia é impulsionada por fatores
determinantes que não apenas o conhecimento.
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pública e sua consequente influência na
legislação. Com vistas a oportunidades e gargalos
ao desenvolvimento das nanotecnologias no
Brasil, de acordo com a percepção da comunidade
científica, foram identificados os pontos mais
controversos associados ao tema e a partir destes
foram formuladas algumas questões que
passariam a compor o questionário web,
apresentado remotamente aos especialistas
consultados

Para compor o quadro de especialistas que
seriam consultados na primeira rodada de consulta
Delphi (remota), foi feita uma busca a partir do
Currículo Lattes da plataforma do CNPq
baseando-se nas áreas de atuação dos
pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa
e profissionais de empresas privadas que atuam
nas áreas de Nanociência e Nanotecnologia.
Como resultado desta busca foram obtidos 457
especialistas.
Tais especialistas foram agrupados em seis
grandes áreas (Fig 1) de acordo com suas áreas de
atuação como descrito abaixo:

Martino (1993) as principais características deste
método são: o anonimato dos respondentes, a
representação estatística da distribuição dos
resultados, e o feedback de respostas do grupo
para reavaliação nas rodadas subsequentes. O
questionário formulado foi estruturado para
disponibilização no website da Embrapa Meio
Ambiente. Para a construção do questionário
disponibilizado na web o banco de dados foi
modelado utilizando Linguagem de Consulta
Estruturada ou SQL, linguagem de pesquisa
declarativa para banco de dados relacional. O
Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados
utilizado foi o MySQL, que se baseia no padrão
SQL. Para modelar as tabelas e campos foi
utilizado o MySQL-Front, programa gratuito para
gerenciamento do banco de dados. O questionário
foi elaborado utilizando HTML gerado
dinamicamente por PHP. Por fim, através do
MySQL Front exportou-se os dados para posterior
tabulação e análises (THOMPSON, 2003). O
questionário pode ser consultado em breve no
link:
http://www.cnpma.embrapa.br/nanotec1
(link a definir) utilizando a chave de acesso:
impactos-nano.


Desenvolvimento
de
materiais
nanoestruturados:
215 especialistas;

Nanobiotecnologia: 70 especialistas;

Agronano e alimentos: 41 especialistas;

Nanoquímica e nanofísica: 88 especialistas;

Ética e economia com interface para
Nanotecnologia: 16 especialistas; e
 Ambiental
com
interface
para
Nanotecnologia: 27 especialistas.

Resultados e discussão
Os resultados obtidos para as questões
econômicas e políticas, podem ser observados
na Tab 1, na qual constam as frequências
obtidas em cada questão, referente ao grau de
importância da afirmação ou dos parâmetros
apresentados.

Materiais e métodos

Conclusões
De acordo com as contribuições apresentadas
pelos especialistas na consulta, foi ressaltado que
ao lado dos estudos de segurança ambiental são
necessárias respostas que garantam a segurança de
produtos com partículas nano para o meio
ambiente. Para tanto, reforçaram a necessidade de
métodos científicos para a construção de cenários
que possibilitem determinar o alcance dos seus
efeitos ambientais, com potencial de causar
impacto ambiental negativo, antes mesmo que
sejam realizados testes de campo e mercado.
Outra preocupação apontada pelos especialistas
refere-se a criação de um órgão de
regulamentação na área. De acordo com alguns
comentários feitos, a preocupação deste órgão
seria com a separação de produtos/tecnologias
realmente perigosos para a saúde e para o meio
ambiente
dos
produtos/tecnologias
que
representam avanço tecnológico.

Fig 1. Divisão dos especialidades consultados de acordo com sua
área de pesquisa principal (em percentagem).

O método Delphi, segundo Linstone e Turoff
(1975), é uma ferramenta utilizada em pesquisas
qualitativas, na qual se busca um consenso de
opiniões de maneira geral através de consultas de
um grupo de especialistas a respeito de eventos
futuros. Essa consulta é realizada através de um
questionário, que é repassado diversas vezes até
que haja um consenso, ou seja, uma convergência
das respostas, que representa uma consolidação do
julgamento intuitivo do grupo dos especialistas
(WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000). Segundo
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segurança em geral ou de uma maneira específica
alguns esforços de Instituições de Pesquisa ou
Órgãos Governamentais. O levantamento e
organização da informação técnica disponível na
literatura pode ser a base para orientar estes
protocolos que por sua vez irão contribuir com a
discussão e elaboração de um processo de
padronização da regulamentação que poderia ser
capaz de orientar a liberação racional e o esforço
de desenvolvimento desta tecnologia.
Os cientistas e juristas necessitam iniciar um
diálogo maior sobre a nanotecnologia,
propiciando a criação de uma legislação eficaz,
pautada nos direitos constitucionais, em um meio
ambiente ecologicamente equilibrado e na
qualidade de vida.
A análise de impactos
como também de riscos pode representar um
passo importante para compor parte desta
legislação

Tab 1: Distribuições resultam da consultoria especializada
primeira rodada: dimensão económica e política em
nanotecnologia
Grau de relevância (%)
Baixa
Média
Alta

Questões
1. Programas de investimento gov.
em P&D
2. Investimento empresarial em
P&D
3. Investimento em Estudos de
Impacto
4. Existência de processos
impetrados por Órgãos de contra
fabricantes de produtos nano
5. Número de legislações gov e/ou
de organizações específicas para
avaliar a segurança
6. Existência de acordos
internacionais visando o uso
adequado de nanotecnologias
7. Normas para o Controle Federal
sobre processos de
nanoencapsulação devido à
potencial p armas biológicas
8. Aplicação de recursos em ensino
de pós-graduação em
nanotecnologia
9. Aumento dos investimentos em
fundos de ações ligados à
nanotecnologia

0,5

0,0

99,4

2,2

1,1

96,5

0,5

2,2

97,1

14,3

13,1

72,4

2,9

5,8

91,1

0,5

7,0

92,3

3,5

7,1

89,3

0,5

0,5

98,8

2,9

4,7

92,3
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Com relação aos investimentos direcionados
ao
desenvolvimento
de
nanotecnologias
comparado
ao
investimento
de
países
desenvolvidos, é notório que o investimento
brasileiro e muito menor. Além disso, todo o
montante de recursos direcionados para a
nanotecnologia no Brasil é utilizado para a
pesquisa de produtos e processos, não havendo
investimento na pesquisa dos impactos das
nanotecnologias na cadeia produtiva, no meio
ambiente e na sociedade.
Na dimensão Institucional e Ciência,
Tecnologia e Inovação, um dos pontos relevantes
destacados foi sobre a questão das patentes.
Acredita-se na importância das patentes para que
o Brasil seja reconhecido internacionalmente e
também para garantir a independência tecnológica
do país. Porém, essa opinião não foi unânime no
grupo de especialistas consultados. Alguns
especialistas acreditam que o patenteamento de
uma inovação capaz de promover qualidade de
vida a milhões de pessoas se protegida por patente
pode exclui grande parte da população.
Resumidamente, a maioria das contribuições
qualitativas refletiu a preocupação com a
necessidade de serem definidos critérios para o
desenvolvimento de protocolos de avaliação de
-65, 2000
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Resumo
As mesmas propriedades que tornam as nanopartículas interessantes para aplicações, também as tornam
acessíveis a locais anteriormente inacessíveis em sistemas vivos, com conseqüências potencialmente
significativas para a nanosegurança. As principais recomendações para a avaliação do risco-benefício e de
gerenciamento de risco lidam com aplicações de máximo risco da nanotecnologia, questões de curto e longo
prazo, além de modelos de regulamentação global para a nanotecnologia. A avaliação do potencial impacto
biológico dos nanomateriais se tornou de grande importância nos últimos anos, pois o rápido ritmo de
desenvolvimento da nanotecnologia não foi acompanhado por uma investigação completa de sua segurança.
Palavras-chave: Cenário tecnológico, Regulamentação, Nanotecnologia.
no meio do ensaio adequado. As informações de
caracterização físico-química identificadas como
importantes para os estudos ambientais incluem
medidas de agregação / aglomeração / dispersão,
tamanho da partícula, dissolução (solubilidade),
área superficial, carga de superfície, química de
superfície / composição, além da composição
química. A priorização das propriedades a serem
determinadas implica também na necessidade de
atribuir métodos disponíveis e adequados para
medir estas propriedades. Infelizmente isso nem
sempre é possível. Assim, p.ex., não existem um
critério de consenso para medir diretamente a
superfície específica em uma dispersão aquosa de
nanopartículas. Outro exemplo relevante é o alto
risco de produzir resultados com vieses com as
diferentes
técnicas
de
dimensionamento
disponíveis.
Há um deficit de informação sobre o quanto
as limitações dos diferentes métodos podem
influenciar na interpretação correta dos resultados
dos testes, o que torna necessário um maior debate
a respeito dos métodos de caracterização e
interpretação dos dados (STONE et al., 2010).
As nanopartículas muitas vezes sofrem
alterações em suas características no ambiente;
resultando em agregação ou uma alteração na
distribuição desta partícula. Essa inesperada
agregação / dissolução, se não levadas em

Introdução
A compreensão de situações de risco potencial
é cada vez mais multifacetada e, desafia os
legisladores a escolherem as prioridades entre a
multiplicidade de fatores de risco contribuintes.
Alguns modelos foram propostos para avaliar os
nanoprodutos.
A
investigação
sobre
o
estabelecimento de estratégias adequadas de teste
e métodos de ecotoxicidade para as nanopartículas
devem centrar-se essencialmente sobre a definição
de cenários de exposição realistas do pior caso
para as nanopartículas no meio ambiente e, em
seguida, testar a toxicidade das nanopartículas sob
esses cenários (CRANE et al., 2008)
Não há consenso claro em relação à
classificação dos nanomateriais em categorias
para auxiliar os estudos ambientais, exceto, caso
esteja disponível, um sistema de classificação
baseado em características químicas. Dessa forma,
é possível concluir que são necessários mais
estudos para a obtenção de critérios que possam
ser usados para gerar essas categorias, que
deveriam também incluir aspectos da estrutura do
material e de seu comportamento físico.
Antes de iniciar qualquer estudo de
nanotoxicologia, é imprescindível conhecer as
características das nanopartículas a serem usadas
e, em particular o seu tamanho e a sua distribuição
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consideração, podem ter um efeito significativo
no cálculo da dose de nanopartículas disponíveis e
na interpretação de quaisquer resultados obtidos
(MONTES-BURGOS et al., 2010).
As nanopartículas agregadas (onde os
agregados são de longa duração) não estão mais
disponíveis para absorção pelas células e, como
tal, as doses de exposição significativa não podem
ser determinadas, produzindo curvas doseresposta não confiáveis. Desta forma, a avaliação
do potencial impacto biológico dos nanomateriais
se tornou de grande importância nos últimos anos,
sendo que o rápido ritmo de desenvolvimento da
nanotecnologia não foi acompanhado por uma
investigação completa de sua segurança.
As avaliações de risco ambiental de
nanopartículas exigem rigorosa caracterização
destas nanopartículas e de seus agregados. Além
disso, são necessários métodos quantitativos de
análise para determinar as concentrações
ambientais e permitir a avaliação da exposição e
de seus efeitos. Muitos métodos ainda necessitam
de otimização e desenvolvimento, especialmente
para o estudo do comportamento das
nanopartículas em água. Estudos com base na
experiência da química ambiental e da química
coloidal fundamental poderão auxiliar nesta
empreitada (HASSELLOV et al., 2008).
Em vista destas preocupações, foi proposto um
modelo de avaliação dos riscos ambientais
utilizando indicadores com base no conhecimento
acumulado através de alguns métodos de análise e
discutido por especialistas da área.

Wright (1994) e, adicionalmente, alguns
especialistas foram entrevistados individualmente.
Os 30 cientistas presentes foram selecionados
aleatoriamente daqueles anteriormente registrados
como ativo em pesquisa e desenvolvimento de
nanotecnologia. O formato de questionário
permitiu uma aquisição rápida de dados em uma
única sessão, embora preservando as principais
características do Método Delphi (WRIGHT,
1986). O questionário Mini-Delphi também
garante o anonimato dos entrevistados e dos dados
coletados. A discussão foi realizada a fim de
selecionar as prioridades e classificar as questões
fundamentais relativas à nanotecnologia.

Resultados e Discussão
O propósito desse trabalho foi avaliar as
principais contribuições de alguns métodos de
análise, apontadas por especialistas da Rede
Agronano que devem ser discutidas ou podem
embasar uma possível regulamentação da
nanotecnologia. Esta regulamentação poderia
diminuir as dificuldades no desenvolvimento de
produtos ou processos que atualmente afetam a
ampliação da oferta de produtos nanotecnológicos
para a América Latina.
O trabalho realizado traduziu-se assim em um
esforço da equipe da Embrapa para iniciar o
questionamento sobre a construção de uma
metodologia para avaliação da segurança e uma
legislação neste campo; dado que o Brasil não
possui normas que atendam a complexidade das
nanociências.
Foram abordados alguns itens que compilam
as análises consideradas importantes para o
desenvolvimento de uma Avaliação de Segurança,
as opções de análises apresentadas para os
especialistas foram apresentadas na Tab 1. As
alternativas que foram indicadas com maior
frequência pelos especialistas foram: Teste de
Segurança (A); Caracterização e Destinação do
Resíduo (B); Características Toxicológicas ou
Avaliação do Nanoproduto (C); Características do
Nanoproduto (D); Percepção do Risco (E). A Tab
1 e a Fig 1 mostram os resultados desta análise
onde alguns testes tiveram 70% de aceitação.
De acordo com as respostas, os protocolos a
serem considerados mais relevantes nesta matéria
foram o teste de segurança, caracterização e
destinação do resíduo e percepção do risco (Fig.
1).

Materiais e Métodos
A fim de identificar tendências tecnicamente
viáveis para embasar a regulamentação da
Nanotecnologia no Brasil, foram propostas
questões no tocante ao desenvolvimento e cenário
da tecnologia, além daquelas relacionadas às
preocupações da comunidade científica nesse
tema. Estas foram apresentadas no formato do
questionário Mini-Delphi em workshop presencial
organizado com membros da "Rede AgroNano Rede
de
Nanotecnologia
Aplicada
ao
Agronegócio”.   Os   membros   da   Rede   AgroNano  
são
compostos
predominantemente
por
professores universitários e pesquisadores de
agências governamentais. Nesta oficina de
trabalho foram apresentados esclarecimentos
sobre os objetivos da pesquisa e a estratégia de
trabalho proposta. Nesta consulta, o questionário
foi adaptado para o preenchimento individual de
acordo com a Técnica Mini-Delphi, segundo

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
526

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

regulamentação das nanopartículas, utilizando os
dados que são atualmente disponíveis na literatura
e os que venham a ser obtidos em novos estudos
experimentais.

Agradecimentos
Os autores agradecem ao CNPq, Finep,
Capes, Projeto MP1 Rede Agronano – Embrapa e
Embrapa Meio Ambiente
Fig 1: Avaliação dos indicadores de impacto: Índice de Segurança.
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Resumo
As nanofibras de celulose mostram uso promissor na indústria de alimentos. Apesar da esperada inocuidade,
é necessário avaliar seus possiveis efeitos adversos decorrentes do seu despejo em corpos de água.
Avaliaram-se parametros toxicológicos decorrentes da exposição às nanofibras de celulose nos
microcrustáceos Daphnia similis e Artemia salina. A nanofibra de celulose não ocasionaria um risco
apreciável para organismos zooplanctônicos já que a concentração de efeito não observado (CENO),
segundo os parâmetros avaliados, é superior a 100 mg L-1.
Palavras-chave: nanofibra, toxicidade, celulose, microcrustáceo, Daphnia, Artemia
apresentam características adequadas para serem
empregadas como reforço a matrizes poliméricas
que requerem uma maior temperatura de
processamento (>200 °C). As dimensões das
nanofibras avaliadas foram: L = 135 + 50 nm e D
= 14 + 4 nm. Imediatamente após o processo de
sonicação, as suspensões apresentaram-se
homogêneas e bem dispersas.
Avaliação da toxicidade aguda para Daphnia
similis - Como organismo-teste utilizou-se o
microcrustáceo de água doce D. similis com idade
inferior a 24 horas. O invertebrado foi
previamente cultivado em água declorinizada,
com dureza total = 53,58 mg L-1 CaCO3; pH =7,5
e condutividade = 111,4 µS cm-1. Os organismos
foram mantidos em sala climatizada sob
temperatura controlada a 20±2ºC, luminosidade
de aproximadamente 1.000 lux e alimentados com
a alga clorofícea Pseudokirchneriella subcapitata.
Os organismos foram expostos por 48 horas às
concentrações de 0,0 (controle), 0,1; 1,0; 10,0 e
100,0 mg L-1 do material-teste.
Avaliação da toxicidade aguda para Artemia
salina - Foram utilizados, como organismos-teste,
indivíduos jovens do crustáceo Artemia salina.
Aproximadamente 48 horas antes do início do
teste, 300 ml de água de mar sintética (Sera
Premium, Sera GmbH, Heinsberg) foram

Introdução
As nanofibras são materiais tecnológicos
novos e de relevância emergente. Um dos seus
usos
mostra-se
promissor
em
filmes
antimicrobianos para conservação de alimentos
[GE et al., 2012] . As nanofibras de celulose são
polímeros biodegradáveis cuja estrutura mostra
alta resistência, baixa adsorção de umidade, alta
estabilidade térmica, adequadas propriedades de
barreira e alta transparência óptica Apesar da
esperada inocuidade destes materiais,
é
necessario avaliar seus possíveis efeitos adversos
na biota aquática por consequencia de sua
introdução em corpos de água através de despejos
de fontes de origem doméstica, industrial ou rural.
Assim, avaliaram-se parâmetros toxicológicos
decorrentes da
exposição às nanofibras de
celulose em duas espécies de microcrustáceos
comumente usados como bioindicadoras de
poluição de sistemas aquáticos [ZAGATTO;
BERTOLETTI, 2006].

Materiais e métodos
Material-teste: Foram utilizadas nanofibras de
celulose extraídas de algodão branco comercial
com HCl e mistura HCl:H2SO4, as quais
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colocados em um erlenmayer de 500 ml. Neste
recipiente foram adicionados cerca de 50 mg de
cistos de Artemia (INVE Aquaculture
Inc,
Ogden). A suspensão de cistos foi mantida sob!
intensa aeração através de uma pedra porosa à
temperatura de 25 + 1ºC e luminosidade de ~1500
lux. Os náuplios obtidos foram expostos por 48
horas às concentrações de 0,0 (controle), 0,1; 1,0;
10,0 e 100,0 mg L-1 do material-teste. Os
resultados de imobilidade dos organismos face às
diferentes concentrações dos agentes químicos
foram submetidos à analise numérica utilizandose o programa Statgraphics Plus Version 5.1 .
Avaliação do efeito da nanofibra de celulose
em D. similis durante 7 dias de exposição:
crescimento e imobilidade - Um neonato de D.
similis foi colocado num becker de 50 mL num
volume total de 30 mL. Foram usadas 10 réplicas
para cada concentração-teste: 0,0 (controle); 0,1;
1,0; 10,0; e 100,0 mg L-1. As suspensões-teste
foram renovadas em períodos aproximados de 48
horas durante 7 dias, sendo que os organismos de
cada recipiente eram retirados periodicamente
para avaliar a medida do comprimento total do
individuo.
Neste
caso
considerou-se
o
comprimento da cabeça até o final da carapaça,
desconsiderando o espinho apical. A medida foi
realizada utilizando-se um estereomicroscópio ao
que foi acoplada uma câmera digital, sendo que a
análise da imagem foi feita utilizando-se o
programa MB-Ruler [JOHNSON; DELANEY,
1998]. Calcularam-se as taxas de crescimento
(unidades MB-Ruler. d-1) para cada concentração
testada, através da obtenção do coeficiente
angular das curvas de regressão (comprimento do
organismo vs. tempo). As taxas de crescimento
em função de cada tratamento foram comparadas
pelo modulo One Way Anova do programa
Statgraphic Plus Version 5.1. Também se
registrou o número de indivíduos móveis em cada
tempo de exposição.

organismos durante o período de exposição
(CE50-48h). Para o material-teste avaliado não se
constatou diferença significativa no nível de 95%
de certeza (P>0,05), quanto à mobilidade dos
organismos
expostos
material-teste,
comparativamente aos não expostos. Os dados
foram avaliados pelo módulo “One Way
ANOVA”; já que a não obtenção de imobilidades
parciais impossibilitaram utilizar o módulo
“Probit Analysis” para o cálculo da CE50-48h.
Assim, foram atribuídos valores de CE50-48h
superiores a 100 mg L-1 . Segundo a classificação
da EPA, materiais-teste com valores de CE50
>100 mg L-1 são considerados como
“praticamente não tóxicos” [USEPA, 1985].
!

Fig.
1: Efeito da nanofibra de celulose sobre a
!
mobilidade de D. similis após 48 h de exposição.
! pontos representam as médias de duas réplicas
Os
contendo
10 organismos cada, e as barras verticais
!
o intervalo de confiança 95%.
!

Resultados e discussão
Fig. 2: Efeito da nanofibra de celulose sobre a
mobilidade de A. salina após 48 h de exposição.
Os pontos representam as médias de duas réplicas
contendo 10 organismos cada, e as barras verticais
o intervalo de confiança 95%.

Nas Fig. 1 e 2 estão apresentados os resultados
referentes à exposição dos dois microcrustáceos a
diferentes concentrações do material-teste.
Observou-se mobilidade de 90 e 95% em
relação ao controle, respectivamente para D.
similis e A. salina, mesmo para a maior
concentração testada (100,0
mg L-1). As
concentrações testadas não permitiram estabelecer
uma relação dose-resposta, necessária para
calcular a concentração que afeta 50% dos

Na Fig. 3 são apresentados os resultados
referentes ao efeito do material-teste sobre o
crescimento do microcrustáceo. No 7o dia
constatou-se um aumento de aproximadamente!
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52% de tamanho nos organismos não expostos.
Na maior concentração testada este aumento foi
semelhante (45%). As curvas de crescimento nas
diversas concentrações testadas apresentaram
padrão semelhante comparativamente ao controle.
Para cada tratamento, não se observou diferença
significativa (p>0,05) nas taxas de crescimento
em relação ao controle.

Conclusões
Conforme os dados apresentados no presente
trabalho, a nanofibra de celulose não ocasionaria
um
risco
apreciável
para
organismos
zooplanctônicos já que a concentração de efeito
não observado (CENO), segundo os parâmetros
avaliados, é superior a 100 mg L-1. Para atingir tal
concentração seria necessária uma aplicação
direta superior a 150 Kg do material-teste numa
área equivalente a 1 ha , tendo uma coluna de
água de 15 cm. Tal procedimento tem sido
utilizado para efeito de avaliação de risco de
agentes químicos [GE et al., 2012] e biológicos
[BROWN et al., 2002].

500

Un. MB-Ruler

450
0,0 mg L-1

400

0,1 mg L-1
350

1,0 mg L-1
10,0 mg L-1

300
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Tempo (d)

Fig. 3: Variação do tamanho (unidades MB-Ruler) de
D. similis em função do tempo de exposição à
nanofibra de celulose sob diferentes concentrações.
Cada ponto é a media de 10 observações para cada
tratamento.
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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. Este trabalho mostra a análise de genotoxicidade de
nanofibras de celulose. Como resultado observou-se que nanocelulose de Línter pode apresentar um
potencial genotóxico dependente da concentração, logo existe a necessidade de maiores estudos para garantir
o uso futuro desses materiais.
Palavras-chave: Nanofibras de celulose, Genotoxicidade, Linter.

Publicações relacionadas
Morais, João Paulo Saraiva ; Rosa, Morsyleide de Freitas ; de Souza Filho, Men de sá Moreira ; Nascimento,
Lidyane Dias ; do Nascimento, Diego Magalhães ; Cassales, Ana Ribeiro . Extraction and characterization of
nanocellulose structures from raw cotton linter. Carbohydrate Polymers, v. 91, p. 229-235, 2013.
materiais, podendo assim ser usado em diversas
áreas 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 como em Donald (1994), porém,
alguns autores usam uma classificação mais
abrangente como metais e ligas metálicas,
materiais inorgânicos, materiais orgânicos e
materiais biológicos (ALLEN ,1991).
Os materiais nanoestroturados funcionam
como carregadores de substâncias ativas e
apresentam estabilidade física e biológica,
segundo Lopes et al (1995) sendo as nanofibras
uma importante classe desses materiais
nanoestroturados, estas nanofibras são geralmente
fibras com diâmetros inferiores a 100 nm
(ZHANG, 2005).

Introdução
A amostra de línter utilizada foi proveniente de
algodão, cv. Delta Opal, colhido em 2010, em
Luis Eduardo Magalhães, Bahia. A nanocelulose
foi obtida por hidrólise ácida do línter (H2SO4
60% m/m), a 45°C, por 45 minutos na razão de
1:20 (g/mL). As nanoestruturas, com aspecto
típico agulhado, apresentaram dimensões médias
da ordem de 177 ± 16 nm de comprimento e 11,5
± 1,5 nm de diâmetro, e cristalinidade de 91%.
A nanotecnologia é a ciência que usa materiais
em escala nanométrica o que pode levar a
alteração das características quando comparada a
partículas macroscópicas, como alteração das
propriedades mecânicas, magnéticas ou químicas
dando assim características únicas a estes
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A exposição aos nanomateriais pode ocorrer de
diversas formas, uma vez que, vários produtos
com base em nanoparticulas já existem no
mercado. Uma vez em contato com o organismos
estas nanoestruturas podem ter acesso a seis vias,
sendo elas: intravenosa, derme, subcutânea,
respiratória, intra peritoneal 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 (RAYMAN-RASMUSSEN et al.,
2007).
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 e também com o material genético.
Estudos de analises em nanotoxicologia
mostraram que nanopartículas de diferentes fontes
de materiais (metais, oxido metais, fibras entre
outras) podem gerar danos no DNA. Apesar de
vários estudos pouco se sabe sobre os mecanismos
de ação entre as nanopartículas e o sistema
biológico, quando estas interagem em nível
molecular (SAHOOS.K et al., 2007).

Inicialmente as lâminas foram preparadas
com a primeira camada de agarose normal no dia
anterior ao teste. Para o teste houve a necessidade
de isolamento dos linfócitos, utilizando-se Ficoll,
assim que separados os linfócitos foram expostos
as nanoceluloses por 1h nãos concentrações 0,01;
0,1 e 1 mg/L.
Após o término da exposição 10µl de
linfócitos tratados foram transferidas a um tubo
eppendorf contendo cerca de 120µl de agarose
LMP e homogeneizado. A mistura foi colocada
sobre a lâmina preparada com agarose uma
lamínula foi colocada sobre o material. Para
colocação em solução de lise as lamínulas foram
retiradas, as laminas permaneceram em lise por
1h. Após a lise celular as lâminas foram
colocadas em uma cuba de eletroforese contendo
solução tampão de eletroforese a 4ºC, a corrida
foi realizada por 30 minutos (voltagem: 25V,
amperagem: 300 mA).
Após o termino da corrida a lâmina foi lavada
em solução de neutralização por 5 minutos, em
seguida as lâminas foram colocadas para secar
em temperatura ambiente, apos hidratação as
laminas foram submetidas à coloração com a
solução de coloração por aproximadamente 35
minutos e deixada secar em temperatura
ambiente. As análises foram realizadas em
microscópio óptico com a contagem de células e
análise dos níveis de quebra do DNA.

Resultados e discussão

Materiais e métodos

A fim de avaliar os efeitos da nanocelulose de
Línter no Allium cepa, foram feitas e analisadas
nove lâminas (Fig.2 e 3) de cada concentração
utilizada, foram avaliados os índices mitóticos e
os índices de danos de cada tratamento (Tab 1).
Onde se pode observar que conforme há o
aumento da concentração há respectivamente o
aumento no número de alterações cromossômicas
das células vegetais.

Análise Allium cepa
Para a realização do teste de citogenética
vegetal é necessário a germinação das sementes
anteriormente a exposição, quando as raízes
atingem aproximadamente 2 cm foi realizado a
coleta. As raízes foram colocadas em contato com
a nanocelulose de linter (nas concentrações 0,01;
0,1 e 1mg/L) por um período de 24h, após este
período foram fixadas no mínimo por 24h em
fixador Carnoy (álcool etílico 100% e ácido
acético 100%0 (3:1). Apos fixação as raízes foram
submetidas a uma hidrólise ácida com HCL 1M a
60ºC por 9 minutos, seguida de coloração com
reativo de Schiff por 2h, ao fim desse processo
realizou-se a montagem das laminas cortando-se a
região meristemática da raiz, pingado uma gota de
Carmim Acético 2%, seguido de esmagamento
com lamínula. A análise foi realizada em
microscópio óptico com a contagem de células
normais e de alterações celulares.
Ensaio Cometa

Tab. 1. Resultados obtidos das análises de Allium cepa.
Total&de&células&

Índice&Mitótico&

Índice&de&Alteração&

Tratamento!

Média!±!Desvio!

Média!±!Desvio!

Média!±!Desvio&

Negativo!

561!±!13,86!

0,06!±!0,00!

0,26!±!0,02&

0,01&mg/L!

552!±!12,18!

0,06!±!0,00!

0,32!±!0,09&

0,1mg/L!

551!±!10,41!

0,05!±!0,00!

0,40!±!0,11&

1&mg/L!

558!±!10,27!

0,06!±!0,00!

0,46!±!0,04

O Gráfico mostra os resultados relativo das
alterações encontradas, onde pode-se observar que
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as diferenças entre os tratamentos e o controle
negativo foram significativos.

Pode-se observar que houve o aumento de
danos e alterações em todos os tipos celulares
expostos à nanofibra testada, esses valores
demonstram ser significativos em todas as
concentrações feitas. Podendo ser concluído que a
Nanocelulose de Línter possui potencial
genotóxico nas concentrações testadas.
Para o uso futuro da Nanocelulose de Línter
requer primeiramente uma melhor compreensão
de seus efeitos incluindo os possíveis impactos
ambientais quando usado em aplicações do
agronegócio e para a saúde humana.

Fig.1. Gráfico com os resultados do IALTR

Os resultados das análises cometa para avaliar
os efeitos da nanocelulose de Línter em linfócitos
mostraram que as concentrações 0,1 e 1mg/L
apresentaram um aumento nos danos observados
(Tab.2)
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Tab.2. Resultados obtidos do ensaio cometa
Total&de&células&

Score&

Índice&de&Danos&

Tratamento!

Média!±!Desvio!

Média!±!Desvio!

Média!±!Desvio&

Negativo!

52,0!±!0,00!

36,5!±!3,5!

0,70!±!0,07&

0,01&mg/L!

53,0!±!1,41!

28,5!±!14,8!

0,54!±!0,29&

0,1mg/L!

57,0!±!4,24!

59,5!±!58,7!

1,01!±!0,95&

1&mg/L!

57,5!±!3,54!

83,5!±!24,7!

1,44!±!0,34
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Resumo
This work compares the environmental impacts of cellulose nanowhiskers obtained from four tropical vegetal
fibers: cotton linter, cotton plume, green coconut husk, and sugarcane bagasse. Life cycle impact assessment
was performed, according to ISO 14040, considering the following impact categories: eutrophication, human
toxicity, ecotoxicity, and climate change. The evaluation showed that the lowest impacts occur when cotton
plume is used as the source of cellulose to the extraction of nanowhiskers.
Palavras-chave: Life cycle assessment, cotton, linter, coconut fiber, sugarcane bagasse
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nanowhisker. The following processes were
considered in this LCA study: agriculture
production of fibers (cotton and sugarcane),
production of chemical reagents, production and
distribution of electricity, and extraction of
nanowhiskers. Primary data was collected
regarding cotton production in Brazil and
extraction of nanowhiskers, while data from the
other processes were obtained from the Swiss
Ecoinvent database (FRISCHKNECHT et al.,
2007).

Introduction
Vegetal fibers are an important source of
cellulose for the extraction of nanowhiskers.
During the last years, numerous processes have
been developed to extract nanowhiskers from
different fibers (ROSA et al., 2010; TEIXEIRA et
al., 2010a; TEIXEIRA et al., 2010b; MORAIS et
al., 2013). Cellulose nanowhiskers have great
potential to reinforce the mechanical properties of
different polymers and their production is
expected to grow in near future. Despite
outstanding
developments
in
this
area,
environmental issues related to nanomaterials
remain little understood. Figueiredo et al. (2012)
studied the impacts of nanowhiskers obtained
from cotton plume and green coconut fiber. This
study expands that assessment, comparing the
environmental impacts of nanowhiskers obtained
from linter, cotton plume, coconut and sugarcane
bagasse.

Results and Discussion
The amount of resources, polluting loads,
and consequent environmental impacts related to
the production of one gram of cellulose
nanowhiskers range according to the fiber used as
source of cellulose (Tab 1). This occurs because
of the different chemical composition (cellulose,
lignin, and hemicelluloses contents) of vegetal
fibers. Each fiber has an average chemical
composition that determines the need to separate
cellulose from other constituents. Fibers that are
rich in lignin and hemicelluloses, such as green
coconut and sugarcane bagasse, require more

Materials and Methods
Life Cycle Impact Assessment, according to
ISO 14040 (2006), was chosen to evaluate the
environmental impact of 1 g of cellulose
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chemical reagents to extract cellulose and
nanowhiskers, releasing effluents rich in organic
matter. Thus, cellulose nanowhiskers obtained
from cotton plume and linter use less energy, emit
less polluting loads, and generate less
environmental impacts along their life cycle than
nanowhiskers obtained from coconut and
sugarcane. The production and distribution of
electricity used to extract nanowhiskers is the
main process responsible for the impacts on
eutrophication, toxicity and global warming.
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0.001
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Conclusions
This study shows that nanowhiskers obtained
from fibers that have high cellulose content cause
less life cycle environmental impacts, even when
these fibers are not considered residues or coproducts, such as cotton plume. In order to
improve the environmental performance of
extraction processes that use fibers with low
cellulose content is necessary to also extract other
co-products that are also of interest to industry,
such as lignin. In this way, the environmental
burden will be allocated to more than one product
and may reduce the overall impact of cellulose
nanowhiskers.

TEIXEIRA, E. M.; BONDANCIA, T.J.;
TEODORO, K. B. R.; CORRÊA, A. C.;
MARCONCINI, J. M.; MATTOSO, L. H. C.
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v. 33, p.63-66, 2010b
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Resumo
As nanopartículas de dióxido de titânio (nano-TiO2) apresentam propriedades fotocatalíticas que devem ser
consideradas na sua avaliação ecotoxicológica. Este trabalho teve por objetivo avaliar a toxicidade do nanoTiO2 em embriões de peixe, sob diferentes condições de iluminação. Embriões de paulistinha (Danio rerio)
foram expostos a 0, 1, 10 e 100 mg/L de nano-TiO2 (anatase, 25 nm) sob luz visível ou luz visível e radiação
ultravioleta (UV). O nano-TiO2 apresentou baixa toxicidade aguda em todas as condições testadas, porém
após 96 h de exposição o grupo exposto a 100 mg/L com radiação UV apresentou 5% de mortalidade e
redução no tamanho das larvas vivas. Observou-se eclosão prematura nos grupos expostos a 10 e 100 mg/L
de nano-TiO2 sem UV. Estes resultados contribuem para compreensão dos efeitos ecotoxicológicos do nanoTiO2 e indicam que a condição de iluminação influencia tais efeitos.
Palavras-chave: nanoecotoxicologia, dióxido de titânio, peixe, ultravioleta.
superior de ovos por postura, o rápido
desenvolvimento, a perfeita transparência de seus
ovos, e o grande volume de informação já
disponível sobre o seu desenvolvimento, além do
reduzido espaço e volume de solução necessário
para realização do teste (BRAUNBECK;
LAMMER, 2006).
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do
nano-TiO2 em embriões de paulistinha, sob
diferentes condições de iluminação.

Introdução
Nanopartículas de dióxido de titânio (nanoTiO2) estão entre as mais utilizadas pela
nanotecnologia. Sua crescente produção e
utilização levaram a diversos estudos para
avaliação da sua toxicidade. Apesar de terem sido
consideradas como de baixa ou nenhuma
toxicidade por diversos estudos, recentes
trabalhos tem indicado que a inclusão de radiação
ultravioleta (UV) nos bioensaios altera os
parâmetros de toxicidade do nano-TiO2
(MARCONE et al., 2012; ZHANG et al., 2012).
O
nano-TiO2
possui
propriedades
fotocatalíticas, gerando espécies reativas de
oxigênio (ROS) capazes de danificar moléculas
biológicas; este tem sido o mecanismo de
toxicidade mais discutido para o nano-TiO2
(NOGUEIRA; JARDIM, 1998).
O ensaio com embriões de peixes tem sido
proposto como alternativa ao teste agudo com
peixes adultos. Dentre as vantagens da utilização
do embrião de paulistinha (Danio rerio) para
avaliações ecotoxicológicas estão o número

Materiais e métodos
Embriões (n=20/grupo) de D. rerio com 1 h
pós-fecundação foram expostos durante 96 h a
diferentes concentrações de nano-TiO2 (Sigma
Aldrich, 25nm, 100% anatase): 0, 1, 10 e 100
mg/L; sob duas condições de iluminação: luz
visível com ou sem radiação ultravioleta (UV). A
exposição ocorreu em placas de poliestireno de 24
poços,
sendo
os
embriões
mantidos
individualmente em um volume de 2 ml de
suspensão, a 26oC. As suspensões foram
totalmente renovadas a cada 24h, sendo
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preparadas a partir de uma solução estoque de
nano-TiO2 em água Milli Q (1 g/L), sonicada
durante 10 min (Sonicador Cole Parmer 600
W/L). A exposição à luz visível e à radiação UV
acompanhou o ciclo claro de um fotoperíodo de
16/8h (claro/escuro). A luz visível foi estabelecida
através de lâmpadas fluorescentes Phillips 40W,
instaladas no teto do laboratório. Para
estabelecimento da radiação UV, foram utilizadas
duas lâmpadas UVA340 Q-Panel, mantidas a 80
cm de distância. Medidas da radiação UV foram
feitas através de espectroradiômetro Ocean Optics
USB 2000+RAD e a dose de exposição UV foi
1.45 J/cm2/h (97% UVA e 0.06% UVB).
Os embriões/larvas foram observados a cada
24 h através de esteromicroscópio Optika
SMZ2LED. Ao final do período de exposição, as
larvas vivas foram fotografadas em aumento de 2x
e mediu-se seu comprimento total através do
software Optika View Version 7.1.1.5,
previamente calibrado através de uma lâmina com
régua milimetrada.
A taxa de eclosão no dia 2 e a taxa de
alteração de equilíbrio no dia 4 foram analisadas
através do Teste Qui-quadrado. O comprimento
total das larvas foi analisado através de ANOVA
de duas vias, consideraram-se os fatores condição
de iluminação, concentração e a interação entre
eles, seguido de teste F para contrastes. Para todas
as análises adotou-se um nível de significância de
5%.

Todos os indivíduos eclodiram até o terceiro dia.
Estes resultados indicam que a exposição ao nanoTiO2 acelera a eclosão dos embriões e se
assemelham aos de outros autores que também
relataram haver eclosão prematura de embriões de
medaka
(Oryzias
latipes)
expostos
a
concentrações crescentes de nano-TiO2. Os dados
sugerem que esse efeito possa estar relacionado ao
bloqueio dos poros do córion pelo nano-TiO2,
dificultando assim a respiração e excreção de
metabólitos (JOVANOVIC et al., 2011).
Após a eclosão, foi observada alteração de
equilíbrio nas larvas em todos os grupos, mas não
houve relação com o tipo de exposição (p= 0.2).
Cerca de 12% dos indivíduos do grupo controle
apresentaram alteração de equilíbrio.
A análise estatística revelou a ocorrência de
interação entre a condição de iluminação e a
concentração de nano-TiO2 para a variável
comprimento total das larvas (Fig. 2). Observouse que após 96 h de exposição, para cada
concentração testada, as larvas expostas ao nanoTiO2 com UV foram estatisticamente menores do
que as dos respectivos grupos expostos sem UV.
Não houve diferença entre os grupos controles. A
comparação entre os grupos expostos sem UV não
revelou diferença significativa entre os mesmos,
enquanto que nos tratamentos com UV houve
diferença significativa apenas em relação às larvas
expostas a 100 mg/L, que apresentaram-se
menores.
As alterações observadas podem estar
relacionadas a efeitos diretos ou indiretos do
nano-TiO2, como indução de estresse oxidativo.
Análises complementares serão realizadas para
caracterizar as nanopartículas em suspensão e
avaliar possíveis alterações bioquímicas nas
larvas.

Resultados e discussão
O nano-TiO2 adere ao córion formando uma
camada externa branca que dificulta a
visualização completa do embrião, por isso não
foi possível determinar a ocorrência de
malformações. Nas primeiras 72 h de exposição
não houve mortalidade em nenhum grupo,
corroborando com a literatura, que relata não
haver alteração na sobrevivência e ocorrência de
malformações em embriões de peixes expostos a
nano-TiO2 (ZHU et al., 2008; PATERSON et al.;
2011; JOVANOVIC et al., 2011; MA et al.,
2012). No quarto dia, porém, houve 5% de
mortalidade das larvas no grupo exposto a 100
mg/L de nano-TiO2 com UV e nenhuma morte
nos demais grupos. A eclosão das larvas teve
início no segundo dia de exposição, mas a taxa de
eclosão (Fig. 1) variou entre os grupos
(p=0.0015), sendo maior nos grupos expostos a 10
mg/L (47%) e 100 mg/L (36 %) sem UV. A taxa
de eclosão nos grupos expostos sob UV foi menor
do que nos respectivos grupos expostos sem UV.

Fig. 1. Taxa de eclosão de embriões no segundo dia de
exposição a nano-TiO2 com e sem radiação ultravioleta (UV).
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and Japanese medaka. Environmental Toxicology
and Chemistry, v. 31, n.7, p. 1621–1629, 2012.
MARCONE, G.P.S.; OLIVEIRA, A.C.;
ALMEIDA, G., UMBUZEIRO, G.A., JARDIM,
W.F.. Ecotoxicity of TiO2 to Daphnia similis
under irradiation. Journal of Hazard Material, v.
211– 212, p. 436– 42, 2012.
NOGUEIRA, R.F.P.; JARDIM, W.F.. A
fotocatálise heterogênea e sua aplicação
ambiental. Química Nova, v. 21, n. 1, p. 69-72,
1998.

Fig. 2. Comprimento total (média ± desvio padrão) de larvas
após 96 h de exposição à nano-TiO2 com e sem radiação
ultravioleta (UV). * indica diferença significativa entre
grupos sem e com UV, para cada concentração. Letras
diferentes indicam diferença significativa entre grupos
expostos com UV.

PATERSON, G.; ATARIA, J.M.; HOQUE, M.E.;
BURNS, D.C.; METCALFE, C.D.. The toxicity
of titanium dioxide nanopowder to early life
stages of the Japanese medaka (Oryzias latipes).
Chemosphere, v. 82, p. 1002–1009, 2011.

Conclusões
O nano-TiO2 apresenta baixa toxicidade aguda
para embriões e larvas de Danio rerio. A
exposição sob radiação UV elevou a taxa de
mortalidade no tratamento 100 mg/L, mas não foi
possível determinar a CL50-96h. Efeitos subletais
foram observados, havendo eclosão prematura das
larvas expostas a 10 e 100 mg/L de nano-TiO2
sem UV e menor desenvolvimento naquelas
expostas a nano-TiO2 com UV.

ZHANG, J.; WAGES, M.; COX, S.B.; et al.
Effect of titanium dioxide nanomaterials and
ultraviolet light coexposure on African clawed
frogs (Xenopus laevis). Environmental
Toxicology and Chemistry, v. 31, n.1, p. 176–83,
2012.
ZHU, X.; ZHU, L.; DUAN, Z.; QI, R.; LI, Y.;
LANG, Y.. Comparative toxicity of several metal
oxide nanoparticle aqueous suspensions to
zebrafish (Danio rerio) early developmental stage.
Journal of Environmental Science and Health,
Part A, v. 43, p. 278-284, 2008.
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Resumo
Apesar dos nanomateriais já estarem presentes em grandes linhas de Pesquisa e Desenvolvimento e à
disposição dos consumidores, ainda não existem metodologias consolidadas para o Gerenciamento de Risco
associado ao ciclo de vida e ao uso intensivo desses novos materiais. Neste cenário, o presente trabalho
propõe o emprego e adequação do Método GMP-RAM para o caso das nanotecnologias em diversas
dimensões, associados ao ciclo PDCA para a avaliação, mitigação e minimização do risco encontrado. Dessa
forma, pode-se concluir que as duas metodologias associadas são favoráveis para a quantificação do risco e
tomadas de decisão por meio do plano de ação proposto, caso a caso.
Palavras-chave: indicadores de risco, gerenciamento do risco, GMP-RAM, PDCA.
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A gestão deve ter foco nos resultados
(fins/comercialização e disposição final).
Para isso, é preciso monitorar os elementos
dos processos que geram estes resultados
(planejamento, criação e pesquisa, produção
e controle). Neste contexto, a utilização de
softwares destinados a quantificar os riscos
destas etapas é significante e importante
para entender a natureza e magnitude do que
precisa ser gerido e, assim, propor Planos de
Ações para sua minimização e controle.
Desse modo, o emprego do Método
GMP-RAM (Avaliação de Risco de Plantas
Geneticamente Modificadas, do inglês Risk
Assessment Method for Genetically Modified
Plants) é extremamente útil para avaliar e
gerenciar riscos potenciais relacionados às
nanotecnologias, já que este tem por
finalidade equacionar e identificar os riscos
que necessitam de ações emergenciais
(BUENO; JESUS, 2011).
Desse modo, o ciclo PDCA (planejamento,
execução, verificação, ação, do inglês plan, do,
check, act) entra como uma ferramenta que
representa o ciclo de gerenciamento para

Introdução
O gerenciamento de riscos, em geral, é
um grupo de processos que visa aumentar a
probabilidade de sucesso em seus objetivos
estratégicos, promover um gerenciamento
proativo, minimizar perdas, realizar a
prevenção de prejuízos, lesão e acidentes,
fornecer uma operação eficiente ou
deliberar sua estratégia de planejamento
(FILHO, 2011). Em outras palavras, é um
guia de boas práticas cujo objetivo é
organizar os processos de gestão de um
projeto de forma que todos os tipos de risco
sejam
identificados,
analisados,
padronizados e minimizados durante as
todas as fases de seu ciclo de vida
(Iniciação,
Planejamento,
Execução,
Monitoramento e Controle e Encerramento).
Esse processo, em geral, é utilizado em
projetos empresariais, porém, pode ser
facilmente adaptado para processos que
envolvem projetos, criações e liberações de
novas tecnologias na sociedade, como a
Nanotecnologia, por exemplo.

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
539

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

resultados e, assim, permite a ocorrência de
melhorias contínuas em processos e metodologias
relacionados com um determinado projeto, em
especial, à introdução das nanotecnologias na
sociedade e às implicações que decorrem desta
ação.
Assim, este trabalho visa utilizar dados
quantitativos gerados pelo Método GMP-RAM e
inserir os riscos mais críticos dentro da
metodologia PDCA.

gerada como resultado do Método GMP-RAM,
seguindo determinados passos previamente
estabelecidos e culminando em um plano de ação
para análise e identificação da situação de risco de
forma contínua.
De acordo com a Fig. 1, as
etapas seguidas foram: definição dos critérios e
sub-critérios relacionados aos indicadores de risco
por intermédio da prospecção da literatura
específica;
identificação
das
restrições;
prospecção e comparação entre as diferentes
alternativas sugeridas por diferentes literaturas;
classificação dos riscos em cada dimensão;
escolher a melhor alternativa para criar o
indicador de risco e execução e avaliação de um
plano de ação direcionado.

Materiais e métodos
Considerando as dimensões Ambiental e
Saúde, Social e Ética, Econômica e Política e de
Ciência e Tecnologia, os indicadores de risco das
Nanotecnologias mais críticos indicados por
Bueno e Jesus (2011) foram utilizados para o
preenchimento  e  adequação  da  ‘Metodologia  para  
Avaliação de Riscos de Plantas Geneticamente
Modificadas – GMP-RAM'. O método GMPRAM (JESUS et al., 2006) foi desenvolvido para
avaliar a segurança de plantas geneticamente
modificadas para saúde humana e meio ambiente.
Esta é uma metodologia bastante inclusiva que
tem sido empregada com resultados positivos para
avaliação de outras tecnologias e produtos em
geral. É composta por duas ferramentas: (1)
Planilhas para compilação da Evidência do Risco
e, (2) Matriz de Avaliação. Assim, a metodologia
do ciclo PDCA (Fig. 1) foi utilizada para avaliar
os riscos mapeados e analisar criticamente suas
causas e promover ações para eliminá-las (Tab.
1). A avaliação desses riscos através das
interfaces dessa metodologia foi baseada na
definição   dos   valores   dos   índices   de   “risco”   e  
“significância”   e,   assim   na   verificação   e  
classificação   do   risco   como   sendo   “Crítico   –
variando  de  baixo,  médio,  alto”.  Dessa forma, foi
indicado um plano de ação condizente e viável
para o gerenciamento do risco apresentado, tendo
em vista orientar a tomada de decisão e ação.
Como esta análise é feita caso a caso (premissa da
Biossegurança), não há distorção do resultado
final. O software GMP-RAM v.1.1 está disponível
para download no site da Embrapa Meio
Ambiente, por meio do endereço eletrônico:
http://www.cnpma.embrapa.br/forms/gmp_ram.ph
p3.

Fig. 1. Gestão de Riscos das Nanotecnologias:
Plano de Gerenciamento e Ação por meio do ciclo
PDCA (CAMPOS, 2004).
Adicionalmente, a quantificação inicial do
risco por meio do Método GMP-RAM foi
realizada por intermédio da atribuição de valores
para a definição dos índices de risco e
significância. Cada um desses índices é composto
pelos fatores de ponderação de magnitude,
exposição ao dano, precedente, extensão e
reversibilidade, que juntos buscam definir
critérios para a aceitabilidade da tecnologia com
base na abrangência dos efeitos adversos e na
resiliência da dimensão analisada. Na matriz
gerada pelo método são mostrados os níveis de
exigência ou cuidado para as ações
preventivas/mitigatórias dos riscos decorrentes
das atividades correlacionada à biossegurança das
nanotecnologias.

Resultados e discussão
A tomada de decisão partiu dos resultados
gerados pelos índices e pela Matriz de Risco

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
540

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

Tab. 1. Principais Indicadores de Riscos segundo
o Método GMP-RAM e Planos de Ações.

aos riscos associados à produção e todas as etapas
do ciclo de vida de produtos que contenham
algum tipo de nanotecnologia associada.
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Conclusões
O procedimento adotado neste trabalho visa
suprir a demanda crescente por metodologias que
permitam uma análise dedicada e integrada para
as diversas dimensões dos riscos possíveis das
nanotecnologias, de modo a responder os
questionamentos da sociedade de maneira geral. A
análise dos indicadores de risco aqui
apresentados, foram conduzidas por meio do
emprego do Método GMP-RAM associado às
premissas do ciclo PDCA e, assim, por intermédio
dessa interface, foi possível identificar, priorizar e
analisar criticamente os riscos potenciais
relacionados às nanotecnologias e indicar planos
de ação para o gerenciamento destes riscos. A
avaliação do ciclo de vida de produtos
nanotecnológicos no contexto dos métodos aqui
utilizados
permitirá
que
legisladores
e
pesquisadores estimem, conduzam e enquadrem
novas fronteiras do conhecimento e da legislação
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Resumo
Nanopartículas de prata foram sintetizadas, caracterizadas e incorporadas em matriz polimérica
(carboximetilcelulose) para avaliação da sua toxicidade na utilização em embalagens alimentícias. A síntese
foi realizada através do método de redução química de prata com borohidreto de sódio. Tamanho das
partículas, permeabilidade ao vapor de água e análises térmicas foram algumas das caracterizações
realizadas. Avaliação da toxicidade dessas nanopartículas sugere, inicialmente, a degeneração celular
relacionada a ingestão das mesmas, feita através de teste oral agudo com posterior análise histopatológica.
Teste de genotoxicidade utilizando Allium cepa como organismo teste também será realizado.
Palavras-chave: Nanopartículas de prata, toxicidade, embalagens alimentícias
mais comum de sua deteriorização (Lkhagvajav et
al., 2011).
Devido ao pequeno tamanho e grande área
superficial dos nanomateriais, estes apresentam
propriedades únicas comparadas com os mesmos
materiais em escala maior (Guzmán et al., 2009).
Desta forma, torna-se importante avaliar o
impacto destes novos materiais desde o seu
desenvolvimento até o consumidor final, visando
direcionar melhor as pesquisas. Assim, é
necessária uma avaliação do impacto potencial em
organismos vivos, seja em modelos animais ou
vegetais, decorrente do uso de nanomateriais
projetados e produzidos para a cadeia de
alimentos. Isto resulta na criação de uma área
nomeada nanotoxicologia, que aborda os aspectos
toxicológicos desses materiais.
Em modelo animal, testes toxicológicos com ratos
Wistar têm sido os mais utilizados (Cunha et al.,
2009).
Dentre os vegetais superiores, a espécie
Allium cepa (cebola) constitui um dos materiais
pioneiros
nos
estudos
de
alterações
cromossômicas causadas pela ação de agentes
químicos. Allium cepa tem sido indicada como

Introdução
O revestimento de frutas e legumes tem
chamado a atenção do seguimento de embalagens,
principalmente
como
uma
oportunidade
promissora para a criação de novos mercados no
setor. Como as embalagens convencionais levam
milhares de anos para se degradarem, uma das
soluções encontradas é o desenvolvimento de
filmes e biofilmes a partir de materiais renováveis
(Moura et al., 2012).
Estudos têm apontado o uso de polissacarídeos
no desenvolvimento de filmes, entre eles os
derivados de celulose, utilizados amplamente na
indústria alimentícia devido a suas propriedades
sensoriais neutras (Milani and Maleki, 2012). Um
dos sistemas promissores para a melhoria das
características desses filmes é a incorporação de
nanoestruturas aos mesmos (Fortunati et al.,
2012).
A prata é amplamente conhecida pelo seu
efeito bactericida, sendo esta característica de
suma importância, considerando o crescimento
microbiano na superfície dos alimentos a causa
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Development). É um teste oral com doses

um eficiente organismo-teste de citotoxicidade e
genotoxicidade, devido suas características na
cinética de proliferação, disponibilidade o ano
todo, fácil manuseio, crescimento rápido de suas
raízes, grande número de células em divisão, alta
tolerância a diferentes condições de cultivo e
possuir cromossomos em número reduzido e de
grande tamanho (Matsumoto et al., 2006)
No presente estudo, nanopartículas de prata
foram sintetizadas e incorporadas a matriz
polimérica (CMC) para caracterização e avaliação
da sua toxicidade na formação de filmes utilizados
como embalagens de alimentos.

repetidas durante 28 dias, onde são utilizados
roedores Wistar, sendo 5 machos e 5 fêmeas para
cada dose analisada.

Resultados e discussão
O diâmetro médio das nanopartículas de prata
foi 8,12 nm (Fig.1). O pequeno tamanho é
resultado da vigorosa agitação. O diâmetro pode
ser influenciado por outros fatores como: tipo de
agente redutor, concentração dos reagentes,
temperatura de reação e tipo de processo para
obtenção das nanopartículas.

Materiais e métodos
Síntese das nanopartículas de prata:
Sintetizadas pela redução do sal nitrato de prata
com borohidreto de sódio, utilizando o PVA como
estabilizante polimérico, com todos os reagentes
sob agitação forte e controlada, em temperatura
ambiente (Evanoff and Chumanov, 2005). Todos
os reagentes Aldrish. À solução de nanopartículas
adicionou-se CMC 1% (Denver Indústria Ltda),
com posterior formação de filme pela técnica
casting.
Caracterização das nanopartículas de prata:
Distribuição do tamanho das partículas: Técnica
de espalhamento dinâmico de luz (ZetaSizer
Nano-ZS laser light scattering particle size
analyzer
/Malvern
Instruments,
Malvern,
Worcestershire, UK). As medidas foram
realizadas em triplicata a 25ºC.
Permeabilidade ao vapor de água: Determinada
pela modificação do método ASTM E96-92 para
determinar a umidade relativa do filme. Quatro
filmes com quatro cm de diâmetro foram
utilizados para cada tratamento e alocados em
placas de Teflon, previamente preenchidas com
água destilada (6 cm3). Os filmes foram fixados
nas placas. Estas foram alocadas em termperatura
e umidades controladas (25 ◦C e 0% RH). As
placas foram pesadas periodicamente e utilizadas
para cálculo da umidade relativa do filme e
posterior WVP.
Análises térmicas: A estabilidade térmica dos
filmes foi feita utilizando-se TGA Q-500 (TA
Instruments, New Castle, Del., USA) com faixa
de temperatura 25-600 ºC, taxa de aquecimento 10
ºC min-1. Fluxo de nitrogênio e ar sintético foi
mantido 40 e 60 cm3 min-1, respectivamente.
Teste de Toxicidade Oral Aguda: Esse teste
seguiu diretrizes do Guia 407 da OECD
(Organisation for Economic Co-operation and

Fig.1: Distribuição do tamanho médio das
partículas pela técnica de espalhamento dinâmico
de luz.
Permeabilidade ao vapor de água dos filmes
CMC 1% e CMC 1%/NPAg como avaliação de
suas propriedades de barreira: os valores
encontrados estão listados na Tab.1. Pode-se
observar que a permeabilidade decresce quando
nanopartículas de prata são incorporadas à matriz
polimérica. Uma das causas desse decréscimo
pode ser atribuída ao caminho mais tortuoso que a
água precisa percorrer para permear pelo filme.
Assim, os filmes de CMC incorporados com
nanopartículas de prata apresentaram uma melhor
barreira ao vapor de água, proporcionando uma
menor troca de umidade entre o alimento e o
meio, permitindo que a qualidade intrínseca do
produto seja mantida por um tempo maior.
Tab.1: Valores médios de permeabilidade ao
vapor de água e umidade relativa para os filmes.
Filmes

WVP

RH

(g.mm/KPa.h.m2)

(%)

CMC 1%

3.67 ± 0.32

44.62

CMC 1%/NPAg

2.89 ± 0.12

46.71
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Análises térmicas para avaliação da
estabilidade térmica: a temperatura de degradação
do filme de CMC contendo nanopartículas de
prata foi 272.1ºC (Tab. 2). No filme de CMC puro
a temperatura ficou um pouco abaixo (260.3ºC).
A adição de nanopartículas no filme modificou
suas características térmicas, proporcionando
maior estabilidade térmica a esses filmes.
Amostra

NPAg

1ͣ    perda
massa
(ºC) / %
2ͣ    perda
massa
(ºC) / %
3ͣ    perda
massa
(ºC) / %
Resíduo
(%)

43.5/9.1

42.9/14.4

48.1/15.3

175.1/12.4

237.3/50.2

242.3/54.3

-

564.2/23.8

580.5/6.7

78.5

28.7

6.6

185.7

260.3

272.1

TD
(ºC)

CMC 1%
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Resumo
A síntese de nanopartículas metálicas está sendo utilizada na produção de diversos produtos em diferentes
áreas de conhecimento. Dentre as nanopartículas em destaque estão as nanopartículas de prata devido a sua
atividade antimicrobiana. Pouco se sabe sobre o efeito destas nanopartículas quando liberadas no meio
ambiente. Neste contexto, este trabalho apresenta estudos sobre a toxicidade de diversas concentrações de
nanopartículas de prata em ambientes aquáticos, terrestres e em ratos.
Palavras-chave: nanotecnologia, nanopartículas e toxicologia.
avaliam os riscos toxicológicos de nanopartículas
de prata.

Introdução
A possibilidade no desenvolvimento de
partículas nanométricas permitiu a ciência das
mais diversas áreas expandir seus conhecimentos
e aplicações de seus produtos. Áreas da ciência
como química, física, biologia, tecnologia e
engenharias processam, produzem e aplicam
materiais em nanoescala de maneira que estes
possam se adequar as novas necessidades da
sociedade (THAKOR et al., 2011).
As partículas nanométricas devem apresentar
ao menos uma de suas dimensões menores que
100 nm. As nanopartículas apresentam
propriedades
físico-química
e
biológica,
diferentes e únicas, quando comparada com as
partículas em escalas micro e macro (EL-NOUR
et al., 2010). Este efeito está relacionado, segundo
Wijnhoven et al. (2009), à relação área/volume ser
elevada resultando em alta reatividade.
Nanopartículas metálicas podem ser obtidas por
processos químicos, biológicos e físicos (DURAN
et al., 2010). Uma das substâncias usadas em
inúmeras formulações são as nanopartículas de
prata (CHEN e SCHLUESENER, 2008).
Vários são os estudados que comprovam os
benefícios de nanopartículas metálicas a saúde
humana, como a atividade antimicrobiana (CHEN
e SCHLUESENER, 2008; DURAN et al., 2010).
No entanto, diversos outros estudos apontam para
as propriedades toxicológicas de nanopartículas
de prata (HUSSAIN E SCHLAGER, 2009). O
objetivo desta revisão é apresentar trabalhos que

Resultados e discussão
Segundo Wijnhoven et al. (2009), pelo menos
30% de 800 produtos nanoestruturados, têm em
sua estrutura nanopartículas de prata. Ao mesmo
tempo em que as nanopartículas possuem
propriedades de interesse em aplicações
tecnológicas,
também
podem
apresentar
características indesejáveis quando liberadas em
ambientes aquáticos e terrestres (QUINA, 2004).
A WHO (2002) relatou que são encontrados
concentrações de prata em torno de 0.01 mg.L-1
em águas cristalinas.
O tamanho nanométrico torna estas partículas
facilmente penetráveis no corpo humano e no
meio ambiente (BRAYDICH-STOLLE et al.,
2005).
Dentro do corpo humano, estas
nanopartículas podem se disseminar através de
inúmeros tecidos conforme a forma de ingestão
(Borm e Kreyling, 2004). Devido, a estes fatores,
testes toxicológicos devem ser realizados para
esclarecer os possíveis efeitos das nanopartículas.
Os testes de toxicidade são realizados para
estimar os efeitos tóxicos de determinadas
substâncias e devem ser elaborados em
laboratório sob condições experimentais muito
específicas e controladas no qual são utilizados
organismos testes expostos a concentrações
diferentes da substância de interesse. A resposta
obtida não deve ser considerada absoluta por ser
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difícil extrapolar os resultados obtidos entre
espécies diferentes (DORNFELD, 2002).
Uma das vertentes da toxicologia é a
ecotoxicologia que têm como foco os efeitos
ocasionados sobre as populações e comunidades
dos ecossistemas definidos. Seus resultados
permitem definir protocolos com limites de
concentrações da substância estudada (MELAIYE
e YOUNGS, 2005). A Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) é a instituição
responsável por desenvolver protocolos de testes
de toxicidade (COSTA et al., 2008).
O primeiro passo para entender os fenômenos
(físico-químicos) e os efeitos relacionados às
nanopartículas é a identificação da fonte de
emissão (PASCHOALINO et al., 2010).
Basicamente o estudo de ecotoxicologia deve
seguir o esquema apresentado na Fig 1.

200 nm causaram danos dependentes das
concentrações utilizadas (ASARE, 2012).
Em outro trabalho Hussain et al. (2006),
estudando células neurais de rato exposta a
nanopartículas metálicas de manganês observaram
células com forma irregular e tamanho diminuído,
além de uma relação dose-dependente na função
mitocondrial. Resultados semelhantes foram
obtidos por Hussain et al. (2005), para
nanopartículas de prata de 15 nm e 100 nm em
contato com células de fígado de ratos por 24h.

Conclusões
Atualmente, a nanotecnologia é um dos
ramos da ciência que mais cresce em todo o
mundo. Os investimentos nesta área são
crescentes em vários países. Devido a isso, é
necessário que estudos relacionados à toxicologia
destas novas nanopartículas sejam realizados com
o mesmo interesse que é desprendido para o seu
desenvolvimento. É importante para a população
ter o conhecimento sobre os riscos e benefícios
desta nova tecnologia. Assim como os produtores
de materiais nanométricos devem conhecer os
potenciais riscos que seus produtos podem
oferecer ao meio ambiente com o seu descarte.
Compreender as características das nanopartículas
e seus efeitos podem gerar novas pesquisas
relacionadas à sua recuperação, tratamento e
reutilização para que a geração de resíduos
poluidores possa ser controlada diminuindo,
assim, as suas consequências nos ecossistemas
que recebem esses resíduos.

Fig 1: Sequencia de etapas da ecotoxicologia
nomeada cadeia da causalidade (DE KRUIJF,
1988).
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Resumo
Com o crescente uso de nanopartículas pelas indústrias, cresce também a preocupação com os seus efeitos
nocivos, gerando danos ao ambiente, solo, água, atmosfera e, também, a saúde humana. Com isso se torna
importante avaliar o potencial tóxico dessas partículas, levando em consideração seu tamanho e método de
síntese. Devido ao seu tamanho reduzido, as nanopartículas podem penetrar no interior das células e interagir
com suas organelas e com o DNA. Assim, este trabalho tem por objetivo analisar o potencial genotóxico de
nanoestruturas celulósicas no formato de whiskers, utilizando para isso ensaios de genotoxicidade como o
ensaio Allium cepa.
Palavras-chave: Nanopartículas, potencial genotóxico, Allium cepa.
acicular, conhecidas como whiskers, com
comprimento da ordem de 100 a 500 nm e diâmetros
de até 20 nm (HUBBE et al., 2008; EICHHORN,
2011).
A necessidade da investigação da toxicidade
dos nanomateriais se dá devido à grande expansão
da nanobiotecnologia nas duas últimas décadas,
quando os nanomateriais passaram a ser utilizados
em escala industrial (MONTEIRO et al.,2007).
A grande dificuldade com relação ao potencial
toxicológico dos nanomateriais é dada devido à
impossibilidade de se generalizar o tema, pois
diferentes
nanomateriais
exibem
perfis
toxicológicos diferenciados (GRIFFITT et
al.,
2009).
Embora seja um desafio avaliar os riscos dos
nanomateriais projetados antes que os produtos
sejam comercializados, a pesquisa pró-ativa é
fundamental para garantir uma indústria de
nanotecnologia sustentável. Muita especulação

Introdução
A celulose é o componente orgânico mais
abundante na terra, sendo um polissacarídeo de
fórmula geral (C6H10O5)n. A unidade repetitiva da
celulose é composta por duas moléculas de glucose
eterificadas por ligações β-1,4-glucosídicas,
conhecidas como celobiose, que contém seis grupos
hidroxila estabelecendo interações por ligações de
hidrogênio intra e intermolecular. Devido a essas
ligações de hidrogênio há uma forte tendência de a
celulose
formar
cristais
que
a
tornam
completamente insolúveis em água e na maioria dos
solventes orgânicos (HUBBE et al., 2008).
Nanoestruturas de celulose podem ser obtidas a
partir de fibras lignocelulósicas, como o algodão e
polpa Kraft de eucalipto, por hidrólise ácida sob
condições controladas de tempo e temperatura. Este
processo causa a remoção das regiões amorfas,
mantendo as regiões cristalinas intactas. Após a
hidrólise, são obtidas partículas com aspecto
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existe com relação ao tema, principalmente pela
ausência de resultados de investigação toxicológica.
O panorama com relação à toxidade dos
nanocompostos é promissor, pois novas formas de
análises devem ser realizadas na tentativa de
garantir a segurança, podendo existir a necessidade
de
desenvolvimento
também
de
novas
metodologias. A análise “in vitro” é uma opção
promissora, pois possibilita testes que visam
alteração tanto na estrutura como na expressão dos
genes, e também de sinalização de células
específicas. Embora a nanociência tenha
desenvolvido técnicas que visam à melhoria do
produto final, essa tecnologia também desperta
preocupações quanto a perigos com relação ao
ambiente, devido às características intrínsecas das
NPs, como tamanho, área superficial, capacidade de
aglomeração/dispersão e entre outras características.
Diante deste panorama apresentado acredita-se
que maiores e mais aprofundados estudos devam ser
realizados, investigando as respostas celulares a
exposição a diferentes nanocompostos (SIMKÓ et
al. 2010).

Teste de genotoxicidade: foi realizado
colocando sementes de Allium cepa para germinar
atingindo 2 cm de raiz. Após, as raízes foram
expostas as soluções aquosas de whiskers de
celulose (1% m/v) de algodão não modificadas e
modificadas superficialmente; e de polpa Kraft não
modificadas e modificadas superficialmente, e ao
controle negativo por 24h. As sementes foram
fixadas e posteriormente tratadas com HCl. Após
tratamento com HCl foi realizado a coloração com
reativo de Schiff e Carmim Acético sendo o material
fixado em lâmina através da técnica de
esmagamento das raízes em lâminas para posterior
visualização em microscópio ótico.
As análises estatísticas foram realizadas no
programa Grafic Prism5. O índice mitótico foi
calculado dividindo-se o número de células em
divisão pelo total de células (Eq. 1).

Í!"#$%&#'ó!"#$ =

!ú!"#$%"&é!"!#$%&'()($ã!
!"!#$%&'é!"!#$

(1)

O Índice de alteração foi calculado dividindose a média do índice de alteração das nanopartículas
dividido pela média dos negativos (Eq.2)

Materiais e métodos
Í!"#$%"%&'(%)&çã! =

Materiais: o algodão utilizado na obtenção de
nanofibras foi o branco comercial (Apolo), e a polpa
Kraft foi fornecida por Suzano Papel e Celulose.
Ácido sulfúrico (Synth) foi usado na hidrólise e
membrana de celulose (Sigma-Aldrich) para diálise
e ácido acético glacial (Qhemis) na modificação
superficial. No teste de genotoxicidade, foram
utilizados ácido clorídrico (Synth), e reativo de
Schiff e Carmim Acético para coloração.
Hidrólise ácida: as fibras de algodão e de polpa
Kraft foram submetidas à hidrólise com solução de
ácido sulfúrico 6M sob agitação à 45oC por 75min.
A reação foi finalizada com a adição de água
destilada gelada. A suspensão de whiskers foi
centrifugada a 10000 rpm por 10 min e submetidos
à diálise em água corrente até pH neutro e seca por
liofilização. A modificação superficial se deu por
esterificação das nanofibras com ácido acético por
30 min, seguido de neutralização, congelamento e
secagem por liofilização.

!"!#$%&#$!&'#çõ!"
!"#$#%!"#$%&%!ã!

(2)
O Índice de alteração relativo foi calculado
dividindo-se a média do índice de alteração das
nanopartículas dividido pela média dos negativos
(Eq.3)

Í!"#$%"%&'()%'&(#*+ =

!é!"#í!"#$%"%&'(%)&çã!
!é!"#!$%&'#(")$

(3)

Resultados e discussão
A análise de Allium cepa foi realizada em
triplicata. Foram avaliados os índices mitóticos e
índice de alteração de cada tratamento.
Tab. 1 Resultados da análise do indice mitótico e o
índice de alteração com as nanoparticulas.
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Total de

Índice

Índice de

Células

Mitótico

Alteração

Tratamento

Média ±
Desvio

Média ±
Desvio

Média ±
Desvio

Negativo

934 ± 32

1,04± 0,02

0,04 ± 0,02

A análise do gráfico obtida através do teste
Allium cepa, mostrou que as nanofibras na
concentração
testada
(1%)
apresentaram
genotoxicidade, pois seus resultados foram
significativos comparados ao controle.

Agradecimentos

NF algodão
modif. sup. 1%

966 ± 26

NF algodão não
modificado 1%

964 ± 8

1,03 ± 0,02

0,05 ± 0,02

NF polpa Kraft
modif. sup. 1%

966 ± 11

1,04 ± 0,00

0,04 ± 0,02

NF polpa Kraft
não modificado
1%

960 ± 7

1,04 ± 0,00

0,04 ± 0,02

1,03 ± 0,02

0,04 ± 0,02

Os autores agradecem ao CNPq, Finep, Capes,
Fapesp (processo no 2008/03606-9) e Projeto MP1
Rede Agronano – Embrapa.
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Podemos ver no gráfico (Fig.1) que as
diferenças observadas em cada tratamento foram
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Fig. 1- Gráfico da análise do tratamento com as nanoparticulas
com o índice mitótico relativo comparados ao negativo.
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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. Apesar do aumento do emprego das nanotecnologias seu potencial encontra-se
ainda reprimido devido à fase inicial do seu desenvolvimento no Brasil e à ausência de metodologias que
tornem suas avaliações de riscos uma prática corrente. Desta forma, formulamos alguns indicadores

ambientais, toxicológicos e ecotoxicólogicos para avaliar o potencial de risco dos produtos
nanotecnológicos para fins agrícolas e, assim, orientar os especialistas sobre importantes aspectos
da segurança da nanotecnologia.
Palavras-chave: Risco ambiental, Nanotecnologia, Indicadores de risco, avaliação da segurança.
dosagem do medicamento veterinário, assim
como, também é utilizada para o controle da
contaminação microbiana e química. A
nanotecnologia no setor agro-alimentar atrai um
maior investimento dos governos e indústria a
nível mundial, devido a sua vasta aplicação
(FAO/WHO, 2010). Portanto, a nanotecnologia
permite criar produtos de alta qualidade com
ampla aplicação, novos sistemas de agricultura e
segurança alimentar, biologia celular, proteção
ambiental, métodos de tratamento da doença,
entre outros. Desta forma, como toda nova
tecnologia poderá ter um importante impacto.
Embora seja consenso que as aplicações da
nanotecnologia emergentes tendem a trazer
benefícios
significativos,
é
igualmente
reconhecido que os nanomateriais podem
apresentar riscos diferentes daqueles do mesmo
material em forma de micro ou macro. Receia-se
que não haja conhecimento suficiente sobre as
propriedades toxicológicas / efeitos fisiológicos e
ambientais de tais materiais, além da ausência de
uma metodologia de avaliação de risco que
possibilite identificar os riscos para o homem e o
meio ambiente, incluindo a saúde animal. O
potencial risco de um nanomaterial está vinculado
às suas propriedades físico-químicas, sendo de
extrema importância quantificar e avaliar a
segurança do nano-produto (BELL, 2006;

Introdução
O agronegócio brasileiro tem ocupado uma
posição de líder mundial, o que reflete, entre
outros aspectos, as pesquisas e investimentos
ocorridos nos últimos anos no setor. Para o país
continuar crescendo e abrir novos mercados,
algumas áreas ainda requerem agregação de valor
aos seus produtos, o que só pode ser feito pela
incorporação contínua de novas tecnologias.
Assim a nanotecnologia figura como peça-chave
para o contínuo aumento da competitividade e a
sustentabilidade do agronegócio brasileiro, seja
em processos que levam à melhoria da qualidade
de produtos de origem agropecuária ou através do
desenvolvimento de novos usos destes produtos.
Devido a sua versatilidade em modificar
produtos a nanotecnologia pode ser incorporada
em alimentos, podem fornecer sistemas de
encapsulamento,
por
exemplo,
micelas,
lipossomos, para entrega de ingredientes
alimentares, e os adaptados para uso em
embalagens de alimentos, também como
biossensores, extensores e antimicrobianos. Na
agricultura
o
uso
de
agroquímicos
nanotecnológicos como fertilizantes, herbicidas,
pesticidas e até mesmo medicamentos de uso
veterinário contém nanopartículas ativas que
oferecem uma melhor distribuição e eficácia do
agroquímico no campo e melhor controle da
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WIESNER et al., 2009; SAVOLAINEN et
al.,2010).
A identificação do risco é uma ferramenta
científica para estimar e compreender os fatores
que levam a um risco potencial. Essa identificação
consiste em avaliar os potenciais efeitos adversos
sobre a saúde ou meio ambiente que estão
associados a exposição a um agente biológico,
físico ou químico. Neste sentido, selecionamos
alguns indicadores ambientais que poderão ajudar
a reduzir as incertezas de risco para as
nanopartículas no meio ambiente. Um indicador
de risco identifica ou faz uma estimativa de um
problema antes que ocorra, ou seja, previne um
impacto negativo. Para a formulação de uma
metodologia de avaliação de risco é
imprescindível o levantamento de possíveis
indicadores, pois estes são extremamente úteis, ao
passo que fornecem informações práticas, reais e
passíveis de monitoramento sobre os impactos em
diversas dimensões.

Portanto, procuramos identificar através dos
indicadores aspectos relevantes quanto aos efeitos
dos produtos nanotecnológicos que são liberados
no meio ambiente como, a persistência, dispersão,
biodegradabilidade e provável efeito tóxico. As
tabelas a seguir ilustram os indicadores
selecionados (Tab.1 e Tab. 2).
Tab1. Lista de indicadores de riscos ambientais formulados
a partir da literatura científica.

DIMENSÃO AMBIENTAL
Risco Potencial
1. Avaliação da Biopersistência e Bioacumulação da
nanopartícula no meio ambiente
Indicadores de Riscos
1.1. A NP não possui características de
biodegradabilidade ocasionando acúmulo em ambiente
aquático
1.2. Ocorrência de bioacúmulo da NP no solo e
provável efeito negativo na biodiversidade.
Risco Potencial
2. Efeito negativo do agroquímico em escala
nanométrica sob a diversidade das plantas
Indicadores de Riscos
2.1. Inibição do crescimento radicular em decorrência a
exposição a nanopartícula
2.2. Ocorrência de perda foliar em decorrência a
exposição a nanopartícula
2.3. Esterilidade da planta em decorrência a exposição
a NP
2.4. Aumento da vulnerabilidade à praga em
decorrência da exposição à nanopartícula
2.5. Ocorrência de efeito negativo em organismo nãoalvo
2.6. Diminuição da capacidade adaptativa ou
competitiva
2.7. Inibição na capacidade da planta em fixar
nitrogênio
Risco Potencial
3. Contaminação do solo e água devido a dispersão da
nanopartícula aplicado na agricultura e
provável efeito negativo
Indicadores de Riscos
3.1. Ocorrência de efeito negativo pela dispersão do
agroquímico contendo a NP além dos limites do
organismo alvo (ex.:planta);
3.2. Ocorrência de efeito negativo da NP na água
devido a dispersão do agroquímico;
3.3. Manejo inadequado do produto em aerosol
contendo NP podendo ocasionar uma maior dispersão.
(*NP=nanopartícula)

Materiais e métodos
O levantamento dos potenciais indicadores de
riscos das nanotecnologias foi realizado através de
uma minuciosa análise da literatura especializada
para a verificação de publicações relacionadas à
nanotecnologia, com o objetivo de obtermos o
embasamento teórico necessário para a definição
das premissas e conhecer quais eram as variáveis
do estudo em questão.
Resultados e discussão
Os riscos envolvidos em todos os momentos
de exposição às nanopartículas, desde a produção,
até a limpeza, o estoque e o transporte, devem ser
estudados e enumerados. Devido ao fato dos
nanomateriais serem frequentemente estruturados
para apresentarem propriedades muito específicas
é possível que esta nova estrutura possa apresentar
efeitos
toxicológicos
incomuns
quando
acumulados ou disperso no meio ambiente. De
modo geral, o nanoproduto quando liberado no
meio ambiente pode sofrer transformações
afetando a sua biodisponibilidade ou alterando a
sua estrutura formando algomerados. Este fato
pode ser influenciado de acordo com as mudanças
no ambiente e podem gerar, inclusive, efeitos
indesejáveis. Diversos fatores devem ser
considerados tanto no desenvolvimento da
nanopartícula como na liberação desta no meio
ambiente visando minimizar um provável risco.
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permanecerá na metodologia
avaliação de riscos.

Tab2. Lista de indicadores de riscos toxicológicos e
ecotoxicológicos formulados a partir da literatura científica.

DIMENSÃO TOXICOLOGIA E
ECOTOXICOLOGIA

adotada

para

Agradecimentos

Risco Potencial
1. Avaliação da Toxicidade da nanopartícula

Os autores agradecem ao CNPq, Finep, Capes,
Projeto MP1 Rede Agronano – Embrapa.

Indicadores de Riscos
1.1. Resultado positivo para o Teste de toxicidade in vivo
1.2. Resultado positivo do Teste de toxicidade in vitro

Referências

1.3. A nanopartícula possui toxicidade semelhante a outra
partícula ou substância conhecida na literatura

BELL, T. E. Reporting risk assessment of
nanotechnology: a reporter's guide to sources and
research issues. National Nanotechnology
Initiative, 2006.

Risco Potencial
2. Avaliação da Ecotoxicidade e Genotoxicidade da
nanopartícula
Indicadores de Riscos
2.1. Presença de partícula tóxicas associados
nanopartícula (óxidos de metais, prata, fulereno, etc)

FAO/WHO. Expert meeting on the application of
nanotechnologies in the food and agriculture
sectors: potencial food safety implications.
Meeting report in Food and Agriculture
Organization of the United Nations and World
Helath organization, Rome, Italy: FAO/WHO, p.
109, 2010.

a

2.2. Mortalidade em plantas causada pela exposição à
nanopartícula
2.3. Resultado positivo do teste de genotoxicidade in vitro
(visando avaliar quebras cromossômicas, estresse
oxidativo, mutagênese, modificação na expressão gênica)

SAVOLAINEN, K.; Alenius, H.; Norppa, H.; Le
Pylkkänen, L.; Tuomi, T.; Kasper, G. Risk
assessment of engineered nanomaterials and
nanotechnologies. Toxicology, v. 269, p. 92–104,
2010.

2.4. Relato de ocorrência anterior de algum dano a saúde
humana e animal ocasionado pela exposição a NP
Risco Potencial
3. Alteração biológica pela utilização de nanotubos de
carbono e nanopartículas de prata

WIESNER, M.; Lowry, G.; Jones, K.; Hochella,
J., K.; Gigiulio, R.; Casman, E.; Bernhardt, E.
Decreasing uncertainties in assessing
invironmental exposure, risk, and ecological
implications of nanomaterials. Environmental
Science Technology, v.43, n.17, p. 6458–6462,
2009.y7

Indicadores de Riscos
3.1. Alteração do equilíbrio da biota do solo ocasionado
pela exposição à nanopartícula contendo nanotubos de
carbono
3.2. Surgimento de resistência bacteriana e/ou fúngica em
decorrência a exposição à nanopartícula de prata

Conclusões
Através dos indicadores formulados esperamos
orientar o especialista quanto aos riscos inerentes
da nanotecnologia aplicado a agricultura buscando
um desenvolvimento de forma sustentável e
segura para o meio ambiente. Estes indicadores
serão validados através de consulta remota aos
especialistas, consulta remota, será avaliada a
importância de cada indicador e de acordo com o
resultado
obtido
(sendo
considerada
a
porcentagem de aceitação) o indicador
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Resumo
O processamento do palmito pupunha gera uma grande quantidade de resíduo, representando um problema na
agroindústria. O objetivo deste projeto é a obtenção e caracterização de nanofibrilas de celulose a partir de
bainha de pupunha, seguido de um ensaio de toxicidade frente ao microcrustáceo Artemia salina. Tal
ensaiomostrou que até concentrações de 50 g/L de solução, esse composto não é tóxico ao organismo.
Palavras-chave: Bactris gasipae; nanocelulose; toxicidade; ensaio biológico.
_______________________________________________________________________________________
Entre
as
inúmeras
aplicações
da
nanotecnologia, a área de alimentos tem se
beneficiado muito com desenvolvimento de novos
materiais funcionais, além de nanosensores para a
segurança alimentar (MORARU et al., 2003).
Estudos para verificar os riscos ao meio
ambiente, advindos dos produtos em escala nano
são necessários, já que a legislação atual não
prevê procedimentos específicos para testes (por
exemplo, estudos toxicológicos) e avaliação de
nanomateriais, tais como dióxido de titânio,
óxido de zinco, óxido de ferro, dióxido de silício
ou de negro de fumo.
Ensaios de toxicidade revelam o tempo e/ou a
concentração em que o material em estudo é
potencialmente prejudicial, pois para qualquer
produto o contato com a membrana ou sistema
biológico pode não produzir um efeito adverso se
a concentração do produto for baixa, ou o tempo
de contato for insuficiente. Importante destacar
que concentração e tempo de exposição estão
diretamente relacionados. (FONSECA, 1991).
Desta forma, os testes de toxicidade são
elaborados com o objetivo de avaliar ou prever os
efeitos tóxicos nos sistemas biológicos e
dimensionar a toxicidade relativa das substâncias
(FORBES et al., 1994).
O objetivo do presente trabalho é a produção e
caracterização de uma suspensão de nanofribrilas
de celulose e sua utilização em testes de
toxicidade com Artemia salina.

Introdução
A palmeira pupunha (Bactris gasipaes) é uma
planta perene, nativa da região tropical das
Américas, utilizada, há séculos, para a produção
de palmito e frutos. Em função da redução das
reservas naturais e da preocupação em se
preservar as espécies remanescentes de palmito
nativo, o processamento da pupunha vem sendo
uma alternativa para a produção do palmito
(GUERREIRO, 2002).
A exploração agroindustrial e industrialização
do palmito trazem benefícios socioeconômicos
incontestáveis, porém, tem como consequência a
geração de grande volume de resíduos, um
problema para o meio ambiente e para o setor de
alimentos.
Iniciativas no sentido de tratar e/ou aproveitar
os resíduos tornam-se essenciais para minimizar
problemas ambientais e de saúde pública, bem
como para gerar fontes alternativas de renda
contribuindo assim, para o desenvolvimento
sustentável (FARINA, 2012).
Nanoestruturas de celulose possuem baixo
custo, são ambientalmente corretas e exibem
características mecânicas excepcionais, o que as
tornam uma das mais atraentes classes de
materiais para elaboração de nanomateriais
(AZEVEDO, 2012).
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passíveis de serem visualizadas individualmente
no aumento de 50.000x apresentaram diâmetros
na faixa de nanômetros (10-9m).

Materiais e métodos
A matéria-prima utilizada para a produção da
suspensão de nanofibrilas foi o resíduo das
bainhas da palmeira Bactris gasipaes, obtido de
uma agroindústria de palmito pupunha, localizada
em Morretes, no Estado do Paraná. O
processamento foi realizado no Laboratório de
Tecnologia de Produtos Não-Madeiráveis da
Embrapa Florestas (Colombo – PR). Foi realizada
uma etapa preliminar de branqueamento do
resíduo com clorito de sódio e ácido acético,
seguido de fragmentação e moagem em
Microprocessador Super MASSCOLLOIDER
MASUKO SANGYO, no laboratório de
Engenharia Florestal da UFPR. As nanofibrilas
foram caracterizadas ultraestruturalmente por
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e em
microscopia eletrônica de transmissão (MET), na
UFPR e posteriormente por análises físicoquímicas, por metodologias padrões para análise
de alimentos do instituto Afolfo Lutz, no
Laboratório de Produtos Florestais Não
Madeiráveis da EMBRAPA Florestas.
O ensaio de toxicidade com a Artemia salina foi
realizado com adaptações da metodologia de
Meyer et al. (1982), utilizando concentrações de
30 g/L a 110 g/L de suspensão de nanofibrilas de
celulose.

Fig. 2. Imagem obtida por MEV aumento de 35.000 x.

Fig. 3. Imagem obtida por MET aumento de 50.000 x.

A análise físico-química realizada no material
resultou nos dados apresentados na Tab. 1.
Tab. 1 Composição centesimal das nanofibrilas produzidas
(base úmida).

Parâmetro (g/100 g)

Resultados e discussão
A análise macroscópica do material produzido
revelou uma suspensão com consistência
gelatinosa e aspecto leitoso, conforme mostrado
na Fig. 1.

(média ± DP)

Umidade

97,79 ± 0,034

Cinzas

0,06 ± 0,003

Fibras Solúveis

0,54 ± 0,012

Fibras Insolúveis

1,67 ± 0,003

Proteína

0,11 ± 0,015

Lipídeos

N.D.

O constituinte presente em maior quantidade
foi a umidade (na forma de água livre), seguido
pelas fibras, com um valor total de 2,21 g/100g.
A etapa de branqueamento teve a finalidade de
remover grande parte dos compostos presentes na
bainha de pupunha, inclusive carboidratos simples
e a lignina residual, desta forma, os valores de
lipídeos, minerais (na forma de cinzas) e proteínas
não representaram quantidades significativas.
O teste de toxicidade avaliou o efeito de
diferentes concentrações de nanofibrilas nos
tempos de 24, 48 e 72 horas. Os resultados do
referido ensaio podem ser visualizados na Fig. 4.

Fig. 1. Aspecto macroscópico da suspensão de
nanofirbilas.

A
caracterização
ultraestrutural
das
nanofibrilas foi analisada em MEV, ilustrada na
imagem da Fig. 2. As fibrilas encontravam-se
todas aglomeradas, impedindo sua visualização
individual, não quantificando a espessura da fibra.
Foi realizado o fracionamento a amostra por
sonicação, e realizou-se a análise em MET,
conforme visualizado na Fig. 3. Com esta análise,
constatou-se que a maioria das nanofibrilas,
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g/L de suspensão, servindo inclusive como fonte
de nutrientes. Sugere-se, em estudos posteriores,
ensaios de toxicidade utilizando maiores
concentrações da suspensão de nanofibrilas.

Agradecimentos
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e Projeto MP1 Rede Agronano – Embrapa.
Fig. 4. Gráfico da toxicidade das nanofibrilas frente a Artemia
salina nos tempos de 24, 48 e 72 horas, nas concentrações de 30
a 110 g/L.
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Conclusões
A suspensão de nanofibrilas produzida
apresentou aspecto de gel e em análise de MET
foi confirmado que as fibrilas encontraram-se em
escala nanométrica. O teste de toxicidade com a
Artemia salina mostrou que a suspensão de
nanofibrilas não apresentou caráter tóxico para
este micro crustáceo em concentrações de até 50
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Resumo
O presente estudo está imerso na temática da Avaliação Social de Ciclo de Vida e tem como objetivo
apresentar os perfis sociais dos processos de escala industrial que farão parte do ciclo de vida da nanocristais
de celulose no contexto da aplicação em biofilmes comestíveis. Como se trata de um estudo berço a portão, a
unidade de análise selecionada foi o fluxo de referencia de 1g de nanocristais. A avaliação de impacto foi
realizada por meio do Método de Avaliação de Subcategorias, a partir qual pode-se perceber que a usina de
beneficiamento da casca de coco é a organização que tem o pior perfil social, seguida da extratora de água de
coco. O packing house é o processo que tem o melhor perfil social do sistema avaliado.
Palavras-chave: Avaliação Social do Ciclo de Vida, Método de avaliação de subcategorias
(SAM), Perfil social de organizações, Nanocelulose, Fibra de coco.

impacto social (e impacto potencial) que visa
avaliar os aspectos sociais e socioeconômicos dos
produtos e seus potenciais impactos positivos e
negativos ao longo de seu ciclo de vida (UNEP SETAC, 2009).
A Embrapa Agroindústria Tropical vem
desenvolvendo produtos a partir da valorização da
biomassa e dentre eles, nanocristais de celulose a
partir da casca do coco. A rota de extração da
nanocelulose já vem sendo avaliada sob uma
perspectiva de ACV-A no desenvolvimento do
produto (FIGUERÊDO et al - 2012). Para
complementar este estudo, foi realizada uma
ACV-S para auxiliar a análise dos impactos
sociais que esse novo produto terá no contexto de
uma aplicação potencial, que é a incorporação dos
nanocristais de celulose em biofilmes comestíveis
utilizados para a proteção de frutas e legumes.
Mais especificamente, objetivo desse estudo é
apresentar os perfis sociais dos processos de
escala industrial (organizações existentes) que
farão parte do ciclo de vida do produto para
permitir a realização futura de uma ACV-S.

Introdução
A busca pelo desenvolvimento de produtos
mais sustentáveis está levando pesquisadores e
projetistas a buscar métodos, técnicas e
ferramentas que considerem os aspectos
econômico, ambiental e social e possam ser
aplicadas na fase de projeto.
A avaliação do ciclo de vida (ACV-A) é uma
técnica que pode ser utilizada para identificar os
impactos ambientais do ciclo de vida de produtos
e, por ser focada no produto, pode ser utilizada
para auxiliar o desenvolvimento de produtos mais
sustentáveis (BAUMANN e TILLMAN, 2004).
Por outro lado, o aspecto ambiental não é o
único a ser considerado no tripé da
sustentabilidade, como também os aspectos
sociais e econômicos. A partir do estudo de
viabilidade (GRIESSAHMER et al. (2006), e dos
esforços da Força Tarefa (para a inclusão de
indicadores sociais em ACV da Iniciativa do
Ciclo de Vida do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente e da Sociedade de Química
Ambiental e Toxicológica), as diretrizes para a
Avaliação Social do Ciclo de Vida (ACV-S)
foram publicadas em 2009 (UNEP –
SETAC, 2009).
A ACV-S é uma técnica de avaliação de

Materiais e métodos
Este estudo segue as diretrizes para ACV-S da
UNEP e SETAC (2009). O objetivo consiste na
avaliação dos impactos sociais da produção de
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nanocristais de celulose. Como se trata de um
estudo berço a portão, a unidade de análise
selecionada foi o fluxo de referencia de 1g de
nanocristais de celulose.
O sistema do produto é composto pela extração
de água de coco, beneficiamento da casca do
coco, obtenção dos nanocristais de celulose e
empacotamento de frutas (packing house).
Empresa de empacotamento são futuras
usuárias de filmes contendo nanocristais de
celulose. A etapa de produção de nanocristais que
ainda ocorre em escala laboratorial, não integra o
escopo desse trabalho. A energia, demais materias
primas,
resíduos
e
transporte
foram
negligenciados (Fig. 1).

imersa no contexto do estado do Ceará, terceiro
maior estado produtor de coco do Brasil
(MARTINS, 2011).
O período em que as visitas ocorreram foi
entre 17 de julho e 9 de agosto de 2012.
Os cargos dos entrevistados diferiram em cada
organização, no total foram entrevistados: 2
Proprietários, 4 Gerentes,1 Fornecedor e 5
Trabalhadores. A partir dos dados obtidos, os
resultados são apresentados na Fig. 2.
A partir da avaliação SAM pode-se perceber
que a Usina de beneficiamento da casca de coco é
a organização que tem o pior perfil social, seguida
da extratora de água de coco e em seguida pelo
packing house, que é a organização que mais
alcançou o requisito básico estipulado para cada
subcategoria. Prioridade deve ser dada na
promoção de ações sociais que possam promover
melhorias nos pontos críticos evidenciados por
esses perfis, tais como as subcategorias T7, S2,
S3, S4, CV1 e CV2, nas quais nenhum processo
alcançou o requisito básico.

Fig. 1 Sistema de produto a ser avaliado

As partes interessadas a serem avaliadas nos
processos são: Trabalhadores, Comunidade Local,
Sociedade e Cadeia de Valor.
Para a fase de inventário, foram consultadas as
fichas metodológicas de cada subcategoria (UNEP
- SETAC, 2010) e o estudo piloto do sabonete de
cacau da Natura (CORREA et al., 2011), a partir
do qual foram elaborados questionários para a
coleta de dados específicos (relativos aos
processos reais que compõem o sistema de
produto).
A avaliação de impacto foi realizada por meio
do Método de Avaliação de Subcategorias (SAM)
(RAMIREZ et al., 2012), que permite classificar
cada organização ao longo do ciclo de vida do
produto para cada subcategoria, exceto as que não
são aplicáveis no contexto do estudo, a saber:
Deslocamento e migração, Prevenção dos
conflitos armados e Respeito aos direitos da
população nativa, além da Promoção da
responsabilidade social, intrinsecamente incluída
ao método SAM.
Em SAM, cada subcategoria tem 4 níveis em
função do atendimento ao requisito básico e do
contexto em que o processo está inserido.
Haberland et al. (2013) propuseram uma
pontuação para cada um dos níveis, sendo 1 a pior
situação e 4 a melhor.

(a)

Resultados e discussão
Foram visitadas uma organização extratora de
água de coco, três usinas de beneficiamento da
casca de coco e uma organização de
empacotamento de frutas. Essa amostra está

(b)
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(c)
Fig. 2 Perfil social preliminar da organização (a) extratora de
água de coco, (b) usina beneficiadora da casca do coco e (c)
packing house onde T1 - Liberdade de associação e
negociação coletiva, T2 - Trabalho infantil, T3 - Salário
justo, T4 - Horas trabalhadas, T5 -Trabalho forçado, T6 Oportunidades iguais, T7 - Benefícios sociais e seguridade
social, T8 - Saúde e Segurança, CL1 - Deslocamento e
migração, CL2 - Engajamento com a comunidade, CL3 Herança cultural, CL4 - Respeito aos direitos indigenas, CL5
- Trabalho LocaL, CL6 - Acesso ao recurso imaterial, CL7 Acesso ao recurso material, CL8 - Condições de saúde e
segurança de vida, CL9 - Assegurar condições seguras, S1 Compromisso com a sustentabilidade, S2 - Contribuição para
o desenvolvimento economico, S3 - Corrupção, S4 Desenvolvimento tecnológico, CV1 - Competição justa, CV2
- Respeito aos direitos de propriedade intelectual, CV3 Relação com fornecedores/clientes.

Conclusões
A partir dos resultados obtidos, nota-se
que o cumprimento dos requisitos básicos é
desafio no contexto do sistema de produto e que o
comportamento proativo (SAM nível A) só será
possível quando as organizações amadurecerem
seu comportamento social com relação às
subcategorias e alcançarem o RB.
PRÓXIMOS PASSOS: ACV-S para que
os resultados possam propiciar a seleção da fase
de gestão do desenvolvimento do produto em que
os fornecedores são selecionados ou então
influenciar na possível cadeia de valores para que
os resultados possam ter mais aspectos positivos.
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Resumo
Para estudar os impactos das nanotecnologias agrícolas é essencial avaliar quais fatores definem o sistema
estudado com base na literatura especializada, embasando estes indicadores com dados científicos relevantes
e de consenso na comunidade científica. Após o levantamento, os indicadores devem passar por um processo
de validação para que tenha relevância técnica e credibilidade científica. Existem várias modalidades de
validação, a escolhida pela equipe consistiu em submeter os indicadores em formato de questionários a um
painel de convidados, empregando a Técnica Delphi. Através da análise das respostas foi possível elaborar
um perfil dos especialistas envolvidos com pesquisas na área de Nanotecnologia no Brasil, além de
informações que podem contribuir para melhorar a eficiência de futuras consultas.
Palavras-chave: Validação de indicadores, indicadores de impacto, consulta à especialistas, Técnica Delphi.

Introdução

Materiais e Métodos

A primeira etapa da elaboração dos
indicadores de impacto consistiu no levantamento
de indicadores de impacto de nanotecnologias
agrícolas através da mineração de dados da
literatura científica. Após o a formulação dos
indicadores eles foram validados, tendo em vista
garantir a credibilidade científica em todas as
etapas do processo de construção metodológica.
A consulta aos especialistas de áreas correlatas
à nanotecnologia agrícola foi a técnica de
validação escolhida, com base na árvore de
decisões de Bockstaller e Girardin [2003].
A Técnica Delphi [LINSTONE; TUROFF,
1975] foi selecionado para realizar a consulta, por
apresentar algumas vantagens em termos da
condução do processo: não há confrontação entre
os peritos, utiliza ferramentas simples para
identificar padrões de respostas, além de ter sido
empregado com sucesso no desenvolvimento de
outros pela equipe. Esta técnica se baseia na
utilização de questionários para organizar a
contribuição de um painel de especialistas com
grande
variedade
de
conhecimentos
especializados.

O primeiro passo para aplicação da técnica
Delphi é a seleção dos respondentes. Para formar
o painel de especialistas foram pesquisadas
palavras-chave nas plataformas Lattes (CNPq) e
nas redes de nanotecnologias e nanotecnologias
agrícolas   contidas   na   base   CNPq   (‘Rede   de  
Nanotecnologia  Aplicada  ao  Agronegócio’,  ‘Rede  
Brasileira de Pesquisa em Nanotecnologia,
Sociedade   e   Meio   Ambiente’   e   ‘Rede   de  
Nanotecnologia  Molecular  e  de  Interfaces’).
Após o período de dois meses de consulta (de
outubro à novembro de 2012), as respostas foram
compiladas e os cálculos estatísticos realizados.

Resultados e Discussão
Analisando os resultados obtidos, verificou-se
que uma grande parte dos especialistas que
responderam ao questionário (29%) possuem
formação acadêmica em Química, o que é
desejável considerando que a avaliação de
impacto de nanotecnologias inclui diversos
indicadores químicos e toxicológicos. Também
houveram porcentagens altas de formação
profissional em Engenharia de Materiais (14%),
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Biologia (10%) e Engenharia Química (5%) (Fig.
1). As Engenharias abrangem as inovações
tecnológicas e a Biologia conecta a
Nanotecnologia com a Agricultura e Ambiente,
portanto ambas são essenciais para avaliar a
importância dos indicadores levantados.

consultados na consulta para formulação do
método Impactos NanoAgri.
Foram enviados 162 convites para especialistas
das áreas relacionadas à Nanotecnologia Agrícola.
Ao fim do período de consulta foram obtidas 83
respostas completas e 20 incompletas, totalizando
o retorno do questionário em 64%, uma
porcentagem de retorno, tornando a rodada de
consulta válida No entanto, 36% não preencheram
o questionário o que indica que os cientistas
brasileiros
devem investir
na
pesquisa
colaborativa para que certas áreas do
conhecimento
sejam mais
eficientemente
desenvolvidas (Fig. 3).
As
respostas
incompletas
ocorreram
provavelmente pela falta de conhecimento
específico dos pesquisadores em certas áreas. As
maiores abstenções e respostas incompletas
ocorreram na Dimensão "Social" e "Cenário
Tecnológico" em que não existem muitos
especialistas no Brasil. A relação entre a área
Social e a tecnologia não é muito incentivada no
país além de ser um tópico complexo e subjetivo
e, portanto, foram ignoradas ou respondidas
parcialmente dependendo do conhecimento de
cada respondente na área.

Fig 1: Formação profissional de nível superior dos
especialistas consultados na consulta do método
Impactos NanoAgri.
As linhas de pesquisa atuais da maioria destes
especialistas são as áreas de Nano-materiais e
Nanobiotecnologia (35% e 14% respectivamente)
provavelmente devido ao fato de serem áreas em
crescimento no Brasil e, em tecnologias
emergentes, é típico que áreas tecnológicas como
estas sejam enfatizadas (Fig. 2).
Grande parte dos especialistas é de áreas
relacionadas a nanotecnologias agrícolas:
Nanotecnologia aplicada ao agronegócio (22%) e
Nanotecnologia com ênfase na agricultura (4%).
A opção "Outros" foi selecionada por 15% dos
respondentes, uma porcentagem alta esperada
considerando
a
ampla
definição
de
Nanotecnologia e quantidades de linhas de
pesquisa existentes.

Fig 3: Porcentagem de retorno da consulta aos
especialistas do método Impactos NanoAgri.
Foi observado que os especialistas retornaram
em maior quantidade nos dias seguintes aos
lembretes enviados regularmente (dias 05/10,
16/10 e 29/10). Isto indica que é necessário tentar
envolver os pesquisadores mais de uma vez na
consulta para que se obtenha alto retorno, além da
importância dos lembretes e e-mails explicativos.
A Fig 4 permite observar que a maioria dos
pesquisadores respondeu à consulta nos últimos
dias disponíveis, provavelmente devido a
compromissos e viagens. No entanto, este fato
pode ser um viés na validação considerando que
os pesquisadores poderiam responder ao
questionário e incluir contribuições qualitativas

Fig 2: Linhas de pesquisa dos especialistas
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mais eficientemente caso possuíssem mais tempo
disponível.

Fig 4: Número de respostas ao longo de dois
meses reservados para a consulta aos
especialistas.

Conclusões
A validação conceitual por cientistas e
especialistas é de extrema importância. É
vantajoso para o estudo que os participantes se
sintam pessoalmente envolvidos com o problema
em pauta, estejam motivados a responder e sintam
que os resultados fornecerão informações
valiosas, às quais, de outro modo, não se teria
acesso. É extremamente importante elaborar
grupos de perguntas relevantes abordando
problemas críticos decisivos. As questões devem
ser formuladas tão inteligíveis e explícitas quanto
possível para evitar ambiguidade e assim obter-se
alto retorno e resultados eficientes e confiáveis.
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Resumo
As nano-partículas estão, atualmente, recebendo grande atenção por parte das indústrias e da academia em
função de suas propriedades inéditas e de seu potencial de aplicação em diversas áreas. Dessa forma, quanto
mais nano-produtos se tornam disponíveis para o consumidor, maior a exposição do ambiente e dos humanos
às nano-partículas. No entanto, apesar de ainda não existirem formas eficientes e exatas para medir esta
exposição, é possível levantar da literatura científica fatores-chave ou indicadores que caracterizem o
possível impacto que as partículas podem causar na saúde e no ambiente.
Palavras-chave: nano-partícula, indicador de impacto, avaliação de impacto, consulta à especialistas,
validação de indicadores.
______________________________________________________________________________________

Introdução
Materiais e métodos
As nano-partículas existem em estruturas e
formas muito variadas, e podem apresentar
características peculiares como alta reatividade e
difusão no ambiente. Estas propriedades são
importantes no que diz respeito aos impactos
potenciais para a saúde e ambiente e para
determinar o destino e comportamento dessas
partículas no ecossistema, nos seres humanos e
em outros organismos.
É possível considerar que este impacto
significativo já existe, pois, além da possibilidade
das nano-partículas estarem presentes em
produtos industriais ao serem utilizados pelos
consumidores finais, também é possível que o
descarte ou uso diretamente no ambiente cause a
transferência destas para as plantas, solo e água,
resultando na exposição do ambiente e dos
organismos presentes neste.
Como apontado por muitas instituições
internacionais, a melhor alternativa para
compreender os possíveis impactos de uma
nanotecnologia é fazer avaliações caso-a-caso
considerando
diversos
fatores-chave
ou
indicadores de impacto.

Primeiramente, foi realizado o levantamento
de dados técnicos da literatura científica para
formulação de indicadores de impacto que
caracterizem as nano-partículas, incluindo dados
químicos e físicos destas. Foram consultados
relatórios internacionais e artigos científicos com
dados redundantes e bem aceitos pela comunidade
científica que explicitem impactos relevantes
destas partículas na saúde ou ambiente.
Estes indicadores passaram por uma etapa de
validação que consistiu de consulta aos
especialistas de áreas correlatas à Nanotecnologia.
A consulta foi realizada através de um
questionário online desenvolvido com a técnica
Delphi onde os especialistas avaliaram a
importância de cada indicador de acordo com a
escala Likert (1932).
Os respondentes selecionaram a resposta em
uma escala de 1 a 5. Quanto maior o número
selecionado, mais importante era considerado o
indicador para o especialista. Ao todo, 6
indicadores
de
impacto
da
Dimensão
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"Caracterização da Nano-partícula" foram
avaliados.
Após a finalização da consulta, foram
analisadas as respostas e estabelecidas a
importância de cada indicador segundo os
especialistas consultados. Utilizou-se Microsoft
Excel para análise das respostas quantitativas e as
contribuições qualitativas foram analisadas
separadamente para aumentar a qualidade da
informação técnica fornecida pelos especialistas
durante a validação.
Devido à alta convergência na avaliação dos
indicadores pelos respondentes foi possível
estabelecer um ponto crítico de 70%, ou seja, se
70% dos especialistas selecionarem as respostas 4,
5 ou 6 (consideram que o indicador é importante)
este é considerado validado.

de partículas maiores (até 100nm), além dos
fibroblastos do tecido conjuntivo, células
epiteliais, macrófagos e melanomas se mostrarem
mais sensíveis (SCHAEUBLIN et al., 2011).


Muitas nano-partículas aglomeram-se ou
agregam-se quando colocadas no ambiente em
consequência da alta força iônica dos fluidos
biológicos. A energia livre da superfície diminui
enquanto seu tamanho aumenta e sua área
superficial diminui (GOSENS et al., 2010). O
estado de aglomeração/agregação pode ser um
critério significativo, pois é reconhecido que as
nano-partículas apresentam um impacto maior em
comparação a partículas maiores e aglomerados
maiores que 50 nm (OBERDORSTER, 2002).

Resultados e discussão



Os indicadores de impacto da Dimensão
"Caracterização da Nano-Partícula" obtiveram
convergência alta, com mais de 90% dos
especialistas concordando a importância destes.

Indicador

Porcentagem de
validação

Tamanho da nano-partícula
Morfologia

Formação de aglomerados ou
agregados de nano-partículas
Formação de espécies reativas
de oxigênio (ROS)

Superfície

Solubilidade em água
Carga da superfície da nanopartícula

Dados prévios
da literatura
científica

efeitos tóxicos sobre a nano-

98%
93%



92%
93%

Indicador 5: Solubilidade em água.

Indicador 6: Carga da superfície da nanopartícula.

A carga da superfície pode influenciar a
estabilidade da nano-partícula em soluções
aquosas e pode ter efeito significativo na resposta
imune de sistemas biológicos segundo Sahu e
Casciano (2009) e nas interações com membranas
celulares. Estudos mostram que quanto mais
negativa a carga da superfície, menos toxicidade
esta apresenta, enquanto as carregadas
positivamente se mostraram mais tóxicas
(BADAWY et al., 2011).

95%

humanos

Para cada indicador validado foi elaborada uma
justificativa de sua importância:




A solubilidade ou insolubilidade é importante
para determinar se uma nano-partícula tem
potencial para bioacumulação em células ou
órgãos, pois indica a quantidade de componentes
do sangue que poderiam se aderir a ela (FADEEL
et al., 2012).

94%

Existência de dados prévios de
partícula em plantas, animais ou

Indicador 4: Geração de espécies reativas
de oxigênio.

Se a superfície de um nano-material é
altamente reativa em um sistema aquoso, seu
potencial de geração de espécies reativas de
oxigênio é grande além de aumentar a
probabilidade de dano oxidativo nas células
(BORM et al., 2006; SAHU; CASCIANO, 2009).

Tab.1: Indicadores de impacto selecionados e
validados para caracterização de nano-partículas.
Critério

Indicador 2: Formação de aglomerados ou
agregados de nano-partículas.

Indicador 1: Tamanho da nano-partícula.

O tamanho da nano-partícula pode
determinar o lugar em que esta será depositada no
organismo e também afeta a habilidade do corpo
de defender-se destas (FADEEL et al., 2012).
Estudos relacionam a citotoxicidade com
tamanhos menores que 15nm, pois possuem
capacidade de induzir a apoptose diferentemente



Indicador 7: Existência de dados prévios
de efeitos tóxicos sobre a nano-partícula
em plantas, animais ou humanos.

As novas propriedades que tornam os nanomateriais atraentes para aplicações comerciais
podem resultar em novas interações biológicas
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causando toxicidade inesperada (LINSE et al.,
2007).
Atualmente existem estudos com a maioria
das nano-partículas comumente utilizadas para
aplicações tecnológicas, sendo possível resgatar
dados prévios já demonstrados da partícula em
avaliação.

LIKERT, R. A Technique for the Measurement of
Attitudes, Archives of Psychology 140, 1-55,
1932.
LINSE, S; CABALEIRO-LAGO, C; XUE, W. F;
LYNCH, I; LINDMAN, S; THULIN, E;
RADFORD, S. E; DAWSON, K. A. Nucleation
of protein fibrillation by nanoparticles. Proc. Natl.
Acad. Sci. 104, 8691–8696, 2007.

Conclusões
A Nanotecnologia é uma tecnologia
revolucionária e aplicável em diversos setores e
possui potencial para beneficiar a saúde humana e
o ambiente, porém é necessário considerar os
impactos que a produção, uso e descarte dessas
partículas podem causar no ambiente e nos
organismos.
Ao selecionar somente os fatores mais amplos,
independentes e relevantes para caracterizar uma
nano-partícula, diminui-se a probabilidade de
avaliações de impacto inconclusivas ou
duvidosas.
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SAHU, S. C; CASCIANO, D. A. Nanotoxicity:
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HUTCHISON, J; SCHLAGERA, J.J; HUSSAIN,
S.M. Surface charge of gold nanoparticles
mediates mechanism of toxicity. Nanoscale 3,
410–420, 2011.
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Resumo
Para avaliar o efeito da ingestão de alimentos revestidos com filmes a base de zeina com adição de
nanofibras de celulose, foi realizado um experimento com dois grupos de ratos. O primeiro grupo foi
alimentados com ração revestida com o filme de zeina e nanofibra de celulose e o segundo com ração sem
revestimento. Foi realizado acompanhamento detalhado do peso. Os resultados indicam melhor aceitação do
alimento revestido.
Palavras-chave: Filmes Comestíveis, Zeína, Nanofibra de Celulose.
porém não se sabe qual o seu comportamento
quando ingerida, se é retida em algum órgão, se é
absorvida em nosso sistema digestivo ou se
simplesmente ela é excretada. Assim, o objetivo
deste trabalho foi testar esses revestimentos
comestíveis com ratos para analisar aceitação em
relação à gosto dos filmes e em relação ao peso do
animal.

Introdução
Os
revestimentos
comestíveis
tem
demonstrado ser uma forma eficaz de preservação
de frutas mantendo a aparência fresca e a sua
firmeza, diminuindo as perdas nos processos póscolheita (SCRAMIN et al., 2007). Essas
coberturas são desenvolvidas para interferir na
troca gasosa, que ocorre no pericarpo de frutas,
diminuindo a perda de massa, causada pela perda
principalmente de água, e desacelerando o
processo
de
amadurecimento
destes
e
consequentemente aumentando o tempo de
prateleira, além de ter potencial para substituir o
uso de polímeros sintéticos tradicionais nos
alimentos, melhorando a integridade mecânica e
as características dos alimentos (VILLADIEGO
et al., 2005). A proteína utilizada neste estudo é a
zeína, que são extraídas do milho, e possuem boa
capacidade de formar filmes. No entanto, o uso
desta proteína pura é limitado, pois os filmes
produzidos são quebradiços, o que é melhorado
pela adição de plastificante, no caso deste estudo
foi utilizado ácido oléico (AO) e nanofibra de
celulose, que são materiais de baixo custo e boas
propriedades mecânicas (OLIVEIRA et al., 2009),

Materiais e métodos
Os filmes foram preparadas a partir de
soluções contendo 4% de zeína + 1% de
nanofibras de celulose em solução de etanol 70%
sob agitação, com adição de diferentes
concentrações de plastificante (Ácido Oléico)
[AZEREDO et al., 2009]. Em seguida a ração
comercial utilizada pelo biotério da UFSCar foi
triturada no moínho de facas e revestida com essa
solução, colocadas em bandeija e secas em estufa
na temperatura de 25 graus por 24 horas. Neste
experimento foram utilizados 20 ratos machos do
tipo Winster com idade de 3 meses.
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cerca de 20% a mais a ração que estava revestida
do que o grupo controle que comeu a ração sem
revestimento.

Resultados e discussão
Foram utilizados no experimento 20 ratos
machos da linhagem Winster com idade de 3
meses, e estes foram divididos em 10 controles e
10 experimentais. Os animais controles eram
alimentados com ração sem revestimento,
enquanto os animais experimentais eram
alimentados com a ração revestida. Os animais
ficaram em gaiolas metabólicas por 50 dias, isto é,
uma gaiola onde conseguimos controlar a ingestão
de água e de ração. Eles eram alimentados todos
os dias com 40g de ração e 100 mL de água e
eram pesados 1 vez por semana para acompanhar
o ganho ou perda de peso do animal, conforme a
tabela 1 e gráfico 1 de peso médio dos animais
que segue abaixo:

Conclusões
Os dois grupos de animais (controle e
experimental) tiveram uma boa aceitação da
alimentação, mostrando assim que a ração
revestida aparentemente não é modificada em
relação ao sabor e cheiro, pois os animais
alimentados com ração revestida tiveram ganho
de peso 20 % superior aos aliementados com a
ração não revestida.
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Tab 1 – Tabela de média de pesos dos ratos

TABELA DE PESOS MÉDIO

Referências

20/11/12 23/11/12 30/11/12 07/12/12 14/12/12 20/12/12 28/12/12 07/01/13
Experimentais 343,4

338

352,8

365,6

370

378,4

374,2

370

353,6

333,6

351

366,8

365,2

365

365,9

366,8

Controle

AZEREDO, H.M.C.; MATTOSO, L.H.C.; CEOTTO
FILHO, G.; MUNFORD, M.L.; McHUGH, T.H..
Maximização do desempenho de filmes
nanocompósitos de quitosana e nanocelulose. In: V
Workshop da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao
Agronegócio, 2009, São Carlos. Anais.... São Carlos:
Embrapa Instrumentação Agropecuária. p. 162-164,
2009.

Gráf 1 - Média de pesos dos ratos experimentais e controle

Grafico de Média de Peso

OLIVEIRA, F.B.; TEIXEIRA, E.M.; TEODORO,
K.B.R.; MARCONCINI, J.M.; MATTOSO, L.H.C.
Obtenção de nanofibras de celulose a partir de fibras de
sisal para atuar como reforço em matrizes
biodegradáveis. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
POLIMEROS, 10., 2009, Foz do Iguaçu, PR. Anais...
São Carlos: ABPol , 1 CD-ROM.2009.
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SCRAMIN, J.A.; BRITTO, D.; ASSIS, O.B.G.;
COLNAGO, L.A.; FORATO, L.A. Caracterização da
Ação Protetora de Filmes
à Base de Zeínas e Ácido Oléico Aplicados em
Maçãs In Natura. Circular Técnica - Embrapa
Instrumentação, n.37, 2007.

Conforme analisado pelo gráfico, na primeira
semana entre uma pesagem e outra, houve uma
perda de peso significativa no grupo controle e
menos significativa no grupo experimental, isso
deve-se à fase de adaptação dos animais com a
ração e o ambiente em que eles foram colocados
(gaiola metabólica). Porém no decorrer do
experimento, o grupo controle teve uma boa
aceitação da alimentação e o grupo experimental
também, aliás este grupo se adaptou muito bem
com a ração revestida e isso é mostrado pelo
aumento de peso dos animais experimentais ao
longo do gráfico. Observou-se também no
experimento, que o grupo experimental comeu

VILLADIEGO, A.M.D.; SOARES, N.F.F.;
ANDRADE, N. J.; PUSCHMANN, R.; MINIM,
V.P.R.; CRUZ, R., Filmes e revestimentos comestíveis
na conservação de produtos alimentícios. Revista
Ceres, Viçosa, v. 52, n. 300, p. 221-244, 2005.
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Resumo
O osso é um tecido conectivo especializado que forma, com a cartilagem, o sistema esquelético. A
densitometria óssea é uma medida quantitativa da massa óssea que permite o diagnóstico e o
acompanhamento do tratamento da osteoporose, bem como a avaliação do risco de fratura. Dois grupos de
animais foram submetidos à alimentação da ração com revestimento de filmes de zeínas com nanofibra de
celulose e ração sem revestimento. Após acompanhamento, esses animais foram sacrificados e seus ossos
analisados; os resultados mostram que os ossos dos animais que ingeriram a ração revestida não sofreram
qualquer perda óssea ou de minerais.
Palavras-chave: Filmes Comestíveis, Densitometria óssea, Microtomografia.
que uma simples imagem radiográfica, a TC
divide  virtualmente  o  objeto  de  estudo  em  “fatias”  
nas quais são mapeados parâmetros físicos como a
densidade e a porosidade de cada região interna
do objeto que são apresentadas na forma de
imagens bidimensionais e tridimensionais (3D).
Por exemplo, no caso de ossos, pode-se estudar
a estrutura trabecular, medindo-se a sua
densidade, para verificar a existência de processos
de osteopenia ou osteoporose (Chappard et al.,
2010). Filmes à base de proteínas apresentam
propriedades mecânicos superiores aos filmes
produzidos a partir de polissacarídeos. Filmes
baseados em proteínas agem como barreiras que
controlam a transferência de umidade, oxigênio,
dióxido de carbono, óleos e gorduras. Uma
proteína que vem sendo muito utilizada são as
zeína, que são extraídas do milho, ricas em
prolamina
e
glutamina
e
apresentam
características estáveis de formação de filmes,
podendo ser empregadas no revestimento de
superfícies orgânicas. Assim, para avaliar a
toxicidade ou não destes materiais, neste trabalho
analisou-se ossos da tíbia e vértebras de ratos

Introdução
O osso é um tecido conectivo especializado
que cumpre três funções: mecânica, protetora de
órgãos vitais e medula óssea e metabólica, com
reserva de íons principalmente cálcio e fósforo,
para a manutenção da homeostase sérica,
essencial à manutenção da vida (Lelovas et al.,
2008). Como em todos os tecidos conectivos, os
componentes fundamentais do osso são células e a
matriz extracelular. Esta ultima é particularmente
abundante e é constituída por fibras colágenas e
proteínas não-colágenas (Min et al., 2012). O
método mais utilizado para analisar a saúde óssea
é a medida da densidade mineral óssea é a
densitometria óssea. O exame de densitometria
óssea institui-se como um método eficiente,
simples, rápido para se medir a densidade mineral
óssea, e detectar o grau da osteoporose, indicar a
probabilidade de fraturas e auxiliar no tratamento
médico (Hawkins et al., 2009).
A Tomografia Computadorizada (TC) é uma
técnica que permite a visualização de seções
transversais (cortes internos) de um objeto de
forma não destrutiva (Lasso et al., 2008). Mais
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submetidos à alimentação de ração revestida com
filmes de zeína com nanofibras de celulose.

Conforme mostrado na tabela, os dois grupos
de animais não tiveram variações nos valores do
Conteúdo Mineral ósseo (CMO) e na Densidade
Mineral óssea (DMO). Os valores desses dois
parâmetros comparando os animais que foram
alimentados com a ração com revestimento, com
os animais que foram alimentados com a ração
sem revestimento, não tiveram diferença
significativa que nos mostrasse que a ração
revestida poderia interferir ou alterar a estrutura
óssea desses animais, ou seja, esse tipo de
alimentação proporcionada aos animais não
causou nenhum dano, ou algum tipo de propensão
à doenças relacionadas aos ossos.

Materiais e métodos
Foram utilizados 20 ratos machos da linhagem
Winster com idade de 3 meses, que foram dividos
em dois grupos de 10 indivíduos, todos ficaram
em gaiolas metabólicas para controle de urina,
fezes, ingestão de água e alimentação por 50 dias.
O grupo de animal experimental foi
alimentado com ração Bio Tec da marca Biobase
revestida com os filmes de zeína com nanofibra
de celulose e o grupo controle com ração do
mesmo lote porém sem revestimento. Ao término
desses dias, os animais foram sacrificados,
retirados os seguintes ossos: vértebras, tíbia e
fêmur,
Neste trabalho foi feito as análises da Tíbia e
da Vértebra por Densitometria óssea e
Microtomografia de Raio-x respectivamente. As
tíbias foram analisadas no Densitômetro ósseo da
Unesp de Araçatuba, no equipamento DPX –
Alpha Lunar, EUA, software especial para
pequenos animais.

Tab 3 – Tabela de Comparação de estrutura dos ossos entre
grupo Controle (C1, C5 e C10) e grupo Experimental (E1, E5
e E10) por Microtomografia de Raio-X.
C1

C5

C10

Média Desvio Padrão

Volum e do Tecido (m m 3)
Volum e do Osso (m m 3)
Porcent. do volum e do Osso (%)
Espessura da trabecula (m m )
Num eros de trabeculas (m m )
Separação das trabeculas (m m )

175.13

180.10

224.52

193.25

27.19

20.90

21.90

26.53

23.11

3.00

11.94

12.16

11.82

11.97

0.17

0.19

0.18

0.18

0.18

0.01

0.61

0.69

0.64

0.65

0.04

1.56

1.53

2.03

1.71

0.28

E1

E5

E10

Média Desvio Padrão

Volum e do Tecido (m m 3)
Volum e do Osso (m m 3)
Porcent. do volum e do Osso (%)
Espessura da trabecula (m m )
Num eros de trabeculas (m m )
Separação das trabeculas (m m )

225.41

307.33

226.56

253.10

46.97

20.95

32.31

23.01

25.42

6.05

9.30

10.51

10.16

9.99

0.63

0.17

0.18

0.19

0.18

0.01

0.54

0.60

0.55

0.56

0.03

1.98

2.15

1.80

1.97

0.17

Resultados e discussão
Os resultados das análises das tíbias seguem na
tabela :
Tab 1– Tabela de Densitometria óssea do grupo de
animais controle e experimental (CMO = Conteúdo Mineral
Ósseo e DMO = Densidade Mineral Óssea).
Controle
Animal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Média
Desvio padrão

CMO
0.28
0.25
0.28
0.29
0.25
0.26
0.24
0.31
0.31
0.24
0.27
0.03

Area
1.63
1.35
1.57
1.61
1.56
1.64
1.44
1.66
1.77
1.54
1.58
0.12

DMO
0.17
0.19
0.18
0.18
0.16
0.16
0.16
0.19
0.18
0.15
0.17
0.01

Controle
Animal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Média
Desvio padrão

CMO
0.23
0.3
0.26
0.23
0.32
0.25
0.28
0.25
0.3
0.28
0.27
0.03

Area
1.39
1.67
1.52
1.53
1.77
1.51
1.58
1.71
1.73
1.48
1.59
0.12

DMO
0.17
0.18
0.17
0.15
0.18
0.16
0.18
0.15
0.17
0.19
0.17
0.01

A tab 3 é mostrado os resultados de
Microtomagrafia de Raio-x, nessa análise
conseguimos calcular o volume do tecido nos
ossos, o volume do osso, quantidade de trabéculas
e a espessura delas. Comparando os valores dos
animais controle com os experimentais,
observamos que todos os parâmetros do grupo
experimental, foram superior ao grupo controle,
isso talvez deve-se ao grupo experimental ter se
alimentado melhor com a ração revestida em
relação ao grupo controle com a ração não
revestida. Porém essa alteração nos parâmetros
não é prejudicial, muito pelo contrário, quanto
maior o volume ósseo, mais massa óssea, ou seja,
mais cálcio, fósforo e outros minerais.
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Conclusões
Os resultados obtidos, neste experimento, nos
permite concluir que a ração revestida com filmes
de zeína e nanofibra não influenciou na densidade
mineral óssea e nem o conteúdo mineral ósseo. O
que é um indicativo de que o consumo de
alimentos revestidos com filmes de zeina com
adição de nanofibras de celulose e plastificantes
não influenciam o desenvolvimento ósseo na fase
de crescimento dos animais utilizados neste
experimento.
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo estudar a inibição de Enterococcus faecalis nas diferentes concentrações de
nanopartículas de prata. As nanopartículas foram sintetizadas pelo método Turkevich. Adicionou-se 25 ml de
meio PCA estéril e 200 µl da bactéria (correspondente a uma população de 10 1). Em seguida, foram
adicionados 2 ml: controle 1 (H2O), controle 2 (citrato de sódio) e as nanopartículas de prata em diferentes
concentrações (0,01 µg/ml; 1µg/ml; 50 µg/ml e 100 µg/ml). A concentração de 100 µg/ml teve o
crescimento bacteriano iniciado após 18 horas de incubação e foi a que teve o menor número de colônias
viáveis na amostra (52 UFC).
Palavras-chave: antimicrobiano, método Turkevich, colônias viáveis.
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Introdução

Materiais e métodos

As nanopartículas têm despertado grande
interesse na sociedade científica nos últimos anos,
pois estas apresentam propriedades físicoquímicas únicas e um grande potencial em
aplicações tecnológicas industriais, biológicas e
médicas (BOWMAN, 2007).
A utilização de nanopartículas de prata como
agentes antimicrobianos tornou-se mais comum
com os avanços tecnológicos que fazem sua
produção mais econômica (RIBEIRO, 2009).
Micro-organismos
patogênicos
como
Enterococcus faecalis são indicadores da
contaminação fecal e de condições irregulares no
processamento de alimentos (FRANCO e
LNDGRAF, 2004).
O presente trabalho tem como objetivo estudar
inibição de Enterococcus faecalis nas diferentes
concentrações de nanopartículas de prata.

As nanopartículas de prata foram sintetizadas
no Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e
Cerâmica (LIEC) pelo método Turkevich
(TURKEVICH, STEVENSON e HILLER, 1951).
A formação de nanopartículas de prata ocorreu
através da redução de nitrato de prata com citrato
de sódio, e 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
(intervalo de 300-800 nm) e por microscopia
eletrônica de varredura.
O inóculo foi preparado em um tubo
contendo 10 ml de meio líquido (TSB) e incubado
a 35°C. A turbidez da suspensão foi comparada
com padrão de 0,5 da escala de McFarland (625
nm). A contagem da população de E. faecalis foi
feita através do método de incorporação
utilizando o meio de cultura PCA. Adicionou-se
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25 ml de meio PCA estéril a cada uma das placas
e 200 µl da bactéria (correspondente a uma
população de 101). Em seguida, foram
adicionados 2 ml: controle 1 (H2O), controle 2
(citrato de sódio) e as nanopartículas de prata em
diferentes concentrações (0,01 µg/ml; 1µg/ml; 50
µg/ml e 100 µg/ml). As amostras foram
incorporadas no meio, deslocando suavemente a
placa
com
movimentos
circulares.
O
procedimento foi realizado em triplicata e as
placas incubadas em estufa a 35°C durante 24
horas. O crescimento bacteriano foi monitorado a
cada 6 horas.

µg/ml teve o crescimento bacteriano iniciado após
18 horas (Tab. 1) de incubação e foi a que teve o
menor número de colônias viáveis na amostra (52
UFC).
Tab. 1 Crescimento de E. Faecalis.

Resultados e discussão
O espectro de absorção UV-Vis do colóide
mostrou uma banda plasmon característica de
nanopartículas de prata, aproximadamente 425 nm
(GORUP et al., 2011). O tamanho das
nanopartículas de prata é observado na Fig. 1.

Conclusões
A síntese das nanopartículas de prata foi
confirmada por espectroscopia UV-Vis e por
microscopia eletrônica de varredura. A
concentração de 100 µg/ml teve o crescimento
bacteriano iniciado após 18 horas e teve o menor
número de colônias viáveis (52 UFC).

Agradecimentos
CNPq, FINEP, EMBRAPA, Programa CAPES –
Rede Nanobiotec - Brasil (Edital CAPES 04/CII2008) – “Projeto   Avaliação   de   Impactos   de
Aplicações  da  Nanotecnologia  no  Agronegócio”  e  
Projeto MP1 Rede Agronano – Embrapa.

Referências
BOWMAN, D. M. Patently obvious: Intellectual
property rights and nanotechnology. Technology
in Society, v.29, p.307-315, 2007.
FRANCO, B. D. G. M.; LNDGRAF, M.
Microbiologia dos alimentos. São Paulo:Atheneu,
2004.
GORUP, L. F.; LONGO, E.; LEITE, E; E. R.
CAMARGO, J Colloid Interface Sci. 360, p. 355358, 2011.
RIBEIRO, C. Nanotecnologia na Embrapa:
buscando soluções para o agronegócio brasileiro.
Embrapa Instrumentação Agropecuária. 2009.
TURKEVICH, J.; STEVENSON, P.C.; HILLER,
S. Discuss. Faraday Soc. 11, p. 55-75, 1951.

Fig.1 Imagem das nanopartículas de prata.
Após o crescimento por 24 horas, realizou-se a
contagem das unidades formadoras de colônias
(UFC) de cada placa. A concentração de 100
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Resumo
O presente trabalho avaliou o efeito antimicrobiano de nanopartículas de prata em populações in vitro de S.
aureus. As nanopartículas foram sintetizadas pelo método Turkevich. Para verificar a atividade
antimicrobiana das nanopartículas foi utilizada a técnica de perfuração em ágar. As concentrações de
nanopartículas de prata testadas foram: 0,01 µg/ml; 50 µg/ml e 100 µg/ml. O experimento foi realizado em
triplicata e as placas incubadas em estufa a 32°C durante 24 horas. Após o período de crescimento foram
medidos os halos de inibição, houve formação de halo no controle positivo na concentração de 100 µg/ml.
Palavras-chave: síntese, bactéria, halo, inibição.
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Introdução
Materiais e métodos
A nanotecnologia tem sido apontada como
uma tecnologia extremamente inovadora, e
dedicada à criação de materiais, dispositivos e
sistemas, através do controle da matéria realçando
a exploração de novas propriedades e fenômenos
desenvolvidos em pequena escala (1-100 nm)
(PERKEL, 2002).
Na nanotecnologia, as nanopartículas têm
despertado grande interesse na sociedade
científica nos últimos anos, por apresentarem
propriedades físico-químicas únicas e um grande
potencial em aplicações tecnológicas industriais,
biológicas e médicas (RIBEIRO, 2009).
As nanopartículas de prata que estão agrupadas
na classe de nanopartículas inorgânicas, são
conhecidas por sua atividade antimicrobiana e por
inibir uma ampla gama de micro-organismos
dentre eles bactérias Gram-positivas e Gramnegativas incluindo estirpes resistentes a
antibióticos (BALAZS et al., 2004).
O presente trabalho tem como objetivo
avaliar o efeito antimicrobiano de nanopartículas
de prata em populações in vitro de S. aureus.

As nanopartículas de prata foram sintetizadas
no Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e
Cerâmica (LIEC) pelo método Turkevich
(TURKEVICH, STEVENSON e HILLER, 1951).
A síntese das nanopartículas foi realizada 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
(intervalo de 300-800 nm) e por microscopia
eletrônica de varredura.
Adicionou-se 25 ml de meio PCA estéril e
arrefecido a 46°C a cada uma das placas. Foram
colocados 250 µl de população de 10 6 da
bactéria S. aureus. A amostra foi incorporada no
meio, após a solidificação do meio de cultura, foi
realizada a perfuração de 5 poços com auxílio de
cilindro de aço inoxidável com aproximadamente
8 mm de diâmetro. Nestes poços foram
adicionados 150 µl: controle (H2O destilada);
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controle positivo (AgNO3 (0,1 mol.L -1)) e as
concentrações de nanopartículas de prata (0,01
µg/ml; 50 µg/ml e 100 µg/ml). O experimento foi
realizado em triplicata e as placas incubadas em
estufa a 32°C durante 24 horas.

Resultados e discussão
O espectro de absorção UV-Vis do colóide
mostrou uma banda plasmon característica de
nanopartículas de prata, aproximadamente 425 nm
(Fig. 1) (GORUP et al., 2011). O tamanho das
nanopartículas de prata é observado na Fig. 2.

Fig. 2 Imagem das nanopartículas de prata.
Após o período de crescimento foram
medidos os halos de inibição, houve formação de
halo no controle positivo e na concentração de
100 µg/ml.

Conclusões
A síntese das nanopartículas de prata foi
confirmada por espectroscopia UV-Vis e por
microscopia eletrônica de varredura. Com a
concentração de 100 µg/ml de nanopartículas de
prata foi verificada a inibição do crescimento de
S. Aureus .
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Fig. 1 O gráfico mostra a banda plasmon de
absorção característica de nanopartículas de prata,
aproximadamente 425 nm.
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Resumo
Os nanomateriais, por suas propriedades físico-químicas únicas, podem estabelecer interações imprevistas
com substâncias naturalmente presentes nos componentes ambientais, fazendo-se indispensável a avaliação
dos seus impactos ambientais potenciais. O objetivo deste trabalho foi avaliar a contribuição da fase agrícola
da produção de algodão, matéria-prima para obtenção de nanofibras, no desempenho ambiental deste
produto. Considerou-se o sistema de produção de algodão por plantio direto, em rotação com soja e
forrageira. Para o sistema estudado, os impactos ambientais mais relevantes foram eutrofização de água doce
e mudanças climáticas globais.
Palavras-chave: Inventário de Ciclo de Vida, ACV, impacto ambiental, rotação de culturas
pluma e o línter de algodão foram usados como
matérias-primas devido, principalmente, ao menor
consumo de energia e à menor emissão de
poluentes na fase de extração dos nanocristais.
A fase agrícola de produção merece especial
atenção, entendendo-se que a avaliação de
impactos ambientais deve considerar o completo
ciclo de vida do produto ou tecnologia. Hoje, no
Brasil, o algodão é cultivado predominantemente
em sistema de plantio direto e com rotação de
culturas. Tem sido praticada a integração do
algodão com a cultura do milheto; com a de milho
e forrageira (Santa Fé); e com a de soja e
forrageira.
A rotação de culturas consiste em alternar,
anualmente, espécies vegetais, em uma mesma
área agrícola. As espécies escolhidas devem ter,
ao mesmo tempo, finalidade comercial e de
recuperação do solo. As vantagens da rotação de
culturas são inúmeras. Além de proporcionar a
produção diversificada de alimentos e outros
produtos agrícolas, se conduzida de modo
adequado e por um período suficientemente

Introdução
No cenário mundial, o Brasil se destaca como
o quinto maior produtor de algodão, tendo
produzido mais de 1,8 milhões de toneladas na
safra recorde de 2011/12 (ABRAPA, 2013). A
quantidade de subprodutos obtidos na cadeia
produtiva do algodão é, por consequência,
vultosa. Dentre estes subprodutos, destaca-se o
línter de algodão, que corresponde a 10% da
massa do caroço. Este subproduto é constituído
por fibras curtas e contém mais de 90% de
celulose.
A obtenção de nanopartículas de celulose a
partir do línter de algodão - estudada no âmbito do
projeto
“Nanotecnologia
Aplicada
ao
Agronegócio” (AgroNano2), desenvolvido pela
Embrapa - tem se mostrado uma tecnologia
promissora. Em recente trabalho, FIGUEIRÊDO
et al (2013) compararam o impacto ambiental de
cristais de celulose obtidos a partir de quatro
fibras vegetais – línter, pluma de algodão, coco
verde e bagaço de cana-de-açúcar. Um melhor
desempenho ambiental foi observado quando a

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
575

!!!!!!!!!!!VII#Workshop#de#Nanotecnologia#Aplicada#ao#Agronegócio!!!!!!!!!!!!
longo, essa prática melhora as características
físicas, químicas e biológicas do solo; auxilia no
controle de plantas daninhas, doenças e pragas;
repõe matéria orgânica e protege o solo da ação
dos agentes climáticos e favorece a adoção do
sistema de plantio direto, outra prática
conservacionista (EMBRAPA SOJA 2003).
O objetivo do presente trabalho foi avaliar os
impactos ambientais potenciais do sistema de
produção de algodão em rotação com soja e capim
(Panicum maximum, cultivar Mombaça), pela
abordagem da Avaliação de Ciclo de Vida (ACV).
A produção de algodão é observada como uma
etapa do ciclo de vida das nanoestruturas de
celulose. Esta ACV poderá reorientar o
desenvolvimento desta tecnologia, pela indicação
dos seus principais processos causadores de
impacto.

de produção de algodão, adotando-se as práticas
de plantio direto e rotação com soja e capim
(Panicum maximum variedade Mombaça); fonte
dos dados, para os processos agrícolas, primária;
para os demais processos, secundária (literatura
técnica e científica, consulta a especialistas e base
de dados Ecoinvent).
!

Resultados e discussão
Os inventários dos processos de produção de
soja, capim e algodão foram elaborados,
considerando-se os recursos consumidos e os
produtos gerados em 1 ha de área, em um ciclo
completo do sistema de produção integrado (Tab.
1 e 2). No inventário do capim, como a biomassa
produzida permanece no sistema, apenas os
recursos consumidos foram contabilizados, que
corresponderam à ocupação de 1 ha de terra
agriculturável e ao consumo de 25 kg de sementes
de capim e de 3.82 kg de óleo diesel. A partir
destes três inventários foi composto aquele
correspondente ao sistema de produção integrado.
Tab.1 Inventário da produção de soja em 1 ha:

Materiais e métodos
O presente estudo baseou-se na norma ABNT
NBR ISO 14044 (ABNT 2009).
Seu objetivo foi “avaliar o desempenho
ambiental do sistema de produção de algodão em
rotação com soja e capim (Panicum maximum,
cultivar Mombaça), como etapa componente do
ciclo de vida dos nanocristais de línter de
algodão”.
O seguinte escopo foi estabelecido:
a) Sistema de produto: sistema de produção
integrado – soja, capim e algodão.!
b) Função: produzir algodão e soja. O capim é
cultivado como espécie formadora de palha; não é
colhido ou pastejado, portanto corresponde a um
fluxo de produto em “closed looping”.!
c) Fluxo de referência: 3513 kg algodão e 3115 kg
soja (correspondentes à produção de 1 ha, em um
ciclo completo do sistema de produção).!
d) Fronteiras do sistema de produto: são
abrangidos os subsistemas de produção de soja;
capim; algodão; insumos agrícolas; diesel; e
energia elétrica. As emissões decorrentes do uso
de pesticidas nos processos agrícolas não foram
contabilizadas.!
e) Método de Avaliação de Impactos do Ciclo de
Vida (AICV) e categorias de impacto: “ReCiPe
Midpoint H, World”.!
f) Requisitos de qualidade de dados: cobertura
temporal, 2010-2012; cobertura geográfica,
Cerrado brasileiro; cobertura tecnológica, sistema

entradas
ICV Soja Cerrado, plantio direto, 1 ha
Saídas conhecidas para a tecnosfera
Produção de soja, kg
Recursos da natureza
Ocupação, ha
Recursos da tecnosfera
Sementes,kg
Calcário,kg
P2O5, kg
K2O, kg
S, kg
B, kg
Cu, kg
Mn, kg
Zn, kg
Herbicidas, kg
Inseticidas, kg
Fungicidas, kg
Inoculante Bradyrhizobium, kg
Óleo Diesel, kg

3.12E+03
1.00E+00
3.50E+03
1.00E+03
1.20E+02
7.50E+01
7.00E+01
1.50E+00
2.50E+00
6.00E+00
6.00E+00
1.08E+01
6.16E-01
9.75E+00
4.20E+00
6.54E+01

O processo de produção de capim foi, dentre
os processos agrícolas componentes do sistema
integrado de produção, aquele com menor
potencial de causar impactos ambientais.
Para o sistema estudado, os impactos
ambientais mais relevantes foram eutrofização de
água doce e mudanças climáticas globais. Para
ambas as categorias, o processo de produção de
algodão foi o maior causador de impactos.
O processo de produção de algodão respondeu
por 85,3% do impacto na categoria eutrofização
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de água doce, sendo seu principal contribuinte o
fosfato residual no solo, originário do fertilizante
sintético.
Também para a categoria mudanças climáticas
globais a produção de algodão foi o processo mais
impactante, cuja causa principal foio dióxido de
carbono emitido pela combustão do diesel
consumido nas operações agrícolas e, com menor
importância, pelo emitido em função do uso de
calcário.
Tab.2 Inventário da produção de algodão em 1 ha:

bastante elevado. Este consumo, além de
representar a mobilização de recursos naturais,
traz como consequência emissões indesejáveis. Já
o aporte de fertilizantes nitrogenados foi menor,
devido à presença da soja - cultura fixadora de
nitrogênio - no sistema. A otimização do
aproveitamento de nutrientes é justamente um dos
benefícios esperados da rotação de culturas. É
possível que a permanência deste sistema por um
maior período venha a reduzir esta dependência
de aporte de insumos.

entradas
ICV Algodão Cerrado, plantio direto, 1 ha
Saídas conhecidas para a tecnosfera
Produção de algodão, kg
Recursos da natureza
Ocupação, ha
Recursos da tecnosfera
Sementes,kg
Sulfato de amonio, como N, kg
Ureia, como N, kg
Superfosfato simples, como P2O5, kg
Cloreto de potássio, como K2O, kg
Borax, kg
Sulfato de zinco, kg
Herbicidas,kg
Inseticidas, kg
Fungicidas, kg
Reguladores de crescimento, kg
Óleo Diesel, kg
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3.51E+03
1.00E+00
1.40E+01
2.00E+02
1.41E+02
6.67E+02
2.18E+02
1.82E+01
1.00E+01
1.65E+01
8.87E+00
1.93E+00
4.70E+00
2.65E+02
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Apesar de não terem sido contabilizadas as
emissões derivadas do uso de pesticidas, foram
relativamente importantes os impactos referentes
à toxicidade humana e à ecotoxicidade de água
doce, ocasionados por substâncias aportadas ao
sistema por meio dos fertilizantes, como metais
pesados e fósforo. A ecotoxicidade também foi
apontada por Silva et al. (2012) e Donke et al.
(2013).

Conclusões
As técnicas de plantio direto e rotação de
culturas são preconizadas como conservacionistas.
Os benefícios ambientais dos sistemas que adotam
esta tecnologia devem ser confirmados pela sua
comparação com sistemas convencionais e de
monocultura, o que será objeto de estudo de
futuros trabalhos.
Considerando-se o sistema integrado (soja,
capim e algodão) per si, a Avaliação de Ciclo de
Vida apontou algumas oportunidades de melhoria.
O consumo de calcário, bem como o de
fertilizantes, especialmente o fosfatado, foi
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Resumo

Transferir tecnologias não é tarefa fácil para Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs). Além de outros
fatores, é necessário o envolvimento direto da equipe que desenvolveu a tecnologia e conhecimento do
mercado consumidor desta inovação. Outra dificuldade bastante relevante é definir a melhor forma de
associação aos parceiros que ficarão responsáveis por transformar essas tecnologias em produtos/serviços e
disponibilizá-los aos consumidores finais. Diante disso, este trabalho objetiva apresentar algumas formas de
transferir tecnologias ao setor produtivo.
Palavras-chave: parceria, empresa, incubação, licenciamento, transferência, tecnologia.
medidas de incentivos à inovação e à pesquisa
científica e tecnológica no ambiente produtivo,
promovendo assim, maior integração entre os
setores científico e produtivo (MATIASPEREIRA; KRUGLIANSKAS, 2005).
Por suas características, as ICTs normalmente
não chegam diretamente até os usuários finais de
suas tecnologias. Dessa forma, é necessária a
presença de parceiros, que farão com que as
tecnologias geradas em seus Centros de Pesquisa
cheguem até o mercado. Esses parceiros, que
podem ser instituições públicas ou privadas, como
as empresas, são fundamentais para inovação.

Introdução
A literatura especializada e as políticas de
ciência e tecnologia (C&T) têm dado muita ênfase
sobre a necessidade de que as instituições de
pesquisa não fiquem isoladas e tratem de se
vincular mais fortemente ao setor produtivo.
No Brasil, a transferência para o setor
produtivo de conhecimentos e de tecnologias
geradas em centros de pesquisas e universidades
assume um papel fundamental dentro de uma
estratégia de aumento da competitividade da
indústria. Assim, a interação de esforços entre o
setor produtivo e as Instituições Científicas e
Tecnológicas (ICTs) tem sido reiteradamente
apontada como a mola mestra para a promoção do
desenvolvimento científico, tecnológico e
socioeconômico do país.
Nesse contexto, o modelo de inovação
chamado de Open Innovation, segundo
Chesbrough (2003), tem sido utilizado pelo meio
acadêmico e empresarial como uma alternativa às
práticas tradicionais de gestão da inovação. Este
modelo explicita a oportunidade das empresas
realizarem
atividades
de
Pesquisa
e
Desenvolvimento (P&D) de forma mais interativa
e preconiza que as organizações devem buscar a
miscigenação de conhecimentos internos e
externos com o objetivo de acelerar a obtenção de
resultados que agreguem valor aos seus negócios
e maximizem o retorno de investimentos em
P&D.
Atento a essa situação, o Brasil promulgou a
Lei de Inovação (BRASIL, 2004), que estabelece

Materiais e métodos
Para definir a modalidade mais adequada e os
meios para transferência efetiva das tecnologias,
inicialmente deve ser aplicada a metodologia de
Qualificação de Tecnologias (ROCHA et al.,
2009).
Tal
metodologia,
adaptada
às
particularidades da Embrapa, foi desenvolvida em
2008 pela antiga Assessoria de Inovação
Tecnológica, atualmente Secretaria de Negócios
(Embrapa Sede). Em sua concepção levou-se em
consideração o processo técnico-operacional das
Unidades da Embrapa, desde a concepção do
projeto de P&D, passando pela geração da
tecnologia, sua análise técnica e mercadológica e
os mecanismos adotados para sua transferência ao
mercado e à sociedade.
Em suma, a metodologia auxilia quanto à
avaliação técnica das tecnologias desenvolvidas,
ao respectivo potencial de mercado e a indicação
da(s) modalidade(s) de negócio para transferência
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mais adequada(s) para sua introdução no mercado,
com vistas a maximizar a agregação de valor às
tecnologias da Embrapa e a amplitude do
respectivo acesso ao mercado, otimizando seus
resultados para sociedade e para a empresa.

parceiros, públicos ou privados. Com a Lei de
Inovação[2] ocorreu a regulamentação desta
modalidade  pelo  seu  Art.  9°,  o  qual  ‘faculta  à  ICT  
celebrar acordos de parceria para realização de
atividades conjuntas de pesquisa científica e
tecnológica e desenvolvimento de tecnologia,
produto ou processo, com instituições públicas e
privadas’.  
Essa modalidade aplica-se tanto a tecnologias
complexas, em fase embrionária ou inicial de
desenvolvimento, como para etapas de validação
de tecnologia ou scale-up, que envolvam elevado
custo e, ou necessidade de infra-estrutura ou apoio
complementar indisponível na ICT na escala
desejada, em que apenas a iniciativa privada
consegue realizar por estarem mais próximos do
cliente final do produto e possuírem experiência
em comercialização.
Para formalização desta parceria é firmado um
contrato de Cooperação Técnica ou TécnicaFinanceira, cujas cláusulas preveem propriedade
intelectual, ações a serem realizadas por cada uma
das partes, seus responsáveis, orçamento e plano
de trabalho relacionado. Quando da geração de
tecnologia ou produto passível de exploração
comercial é feito um novo contrato que define as
condições de tal exploração e a remuneração
devida a cada parte.
Nesta modalidade há o compartilhamento de
estrutura, expertises e riscos entre as instituições
envolvidas, sendo adequada para desenvolvimento
e finalização de produtos a serem explorados
comercialmente, por permitir a conjugação da
capacidade técnica em P&D das ICTs com a
experiência de mercado da parceira privada.
2. Licenciamento
O licenciamento visa a transferência de
tecnologias para exploração pelo setor produtivo,
assegurando compensação adequada à ICT,
mediante participação percentual no resultado da
comercialização (royalties). Dependendo do
interesse, capacidade de exploração das
tecnologias e das estratégias de mercado, estes
contratos podem ser exclusivos mediante
publicação de edital.
Conforme o Art. 6° da Lei de Inovação[2] “é  
facultado à ICT celebrar contratos de transferência
de tecnologia e de licenciamento para outorga de
direito de uso ou de exploração de criação por ela
desenvolvida”.   Assim,   esta   modalidade   é  
oficializada por contratos que objetivam o
licenciamento de patente concedida ou pedido de
patente, modelo de utilidade, ou ainda de desenho
industrial depositados no INPI.

Resultados e discussão
Existem diferentes meios para se efetivar a
transferência das tecnologias geradas nos
processos de P&D das ICTs. A seguir serão
apresentados   apenas   os   meios   ditos   ‘negociais’,  
que se configuram como oportunidades de
negócios possibilitadas pela Lei de Inovação, com
vistas a estimular o processo de inovação e
promover maior aproximação das instituições
científicas e tecnológicas com o setor privado.
O INPI (Instituto Nacional de Propriedade
Industrial), anteriormente à Lei de Inovação, já
previa seis tipos de contrato: Exploração de
Patente, Exploração de Desenho Industrial, Uso
de Marca, Fornecimento de Tecnologia, Prestação
de Serviços de Assistência Técnica e Científica, e
Franquia. No entanto, há acordos que fogem desse
padrão, por se tratarem de transferência de
tecnologia protegida na forma de segredo
industrial (transferência de know how) e por serem
geradas a partir de parcerias.
De modo geral, a definição da modalidade
mais adequada dependem de diferentes fatores,
entre eles: estágio de desenvolvimento da
tecnologia; existência de proteção e sua natureza
(patente, cultivar, segredo de negócio e outros);
parcerias
durante
a
pesquisa
ou
o
desenvolvimento; demanda e características de
mercado (concorrência, consumidores, potenciais
aplicações em outras áreas); legislação aplicável
ao produto resultante (barreiras de entrada ou
comercialização);
e
investimentos
para
desenvolvimento, validação ou finalização do
produto resultante para o mercado.
Cada tecnologia apresenta características
intrínsecas que devem ser levadas em
consideração para a definição da modalidade.
Desta forma, a seguir serão apresentadas
informações que servem de auxílio para a tomada
de decisão, sendo abordadas as três principais
modalidades: Parceria de P&D, Licenciamento e
Incubação de Empresas.
1. Parceria para Pesquisa e Desenvolvimento
Parceria é o conjunto de procedimentos e ações
de respeito mútuo e de convergência de interesses
entre a ICT e outras instituições públicas ou
privadas.
As parcerias de P&D são amplamente
conhecidas, pois vários projetos para obtenção de
inovações possuem a participação de outros
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A forma de compensação econômica para ICT,
denominada royalties, são usualmente negociadas
por meio de: valor fixo, valor fixo por unidade
vendida ou perspectiva de venda e percentual
incidente sobre o preço líquido de venda.
Importante ressaltar que, em geral, os pedidos de
patentes ainda não concedidos, pendentes de
análise pelo INPI, fazem jus à remuneração dado
à expectativa de direito oriunda do pedido em
questão. Essas licenças de exploração,
caracterizadas como contrato de risco, são
concedidas, no máximo, pelo prazo de vigência
desses privilégios (20 anos para patentes de
inovação e 15 anos para patentes de modelos de
utilidade). Caso o pedido de patente seja
indeferido, há então a revisão do contrato,
podendo o mesmo ser rescindido por meio de
acordo entre as partes.
Enquadram-se também nesta modalidade, as
tecnologias protegidas sob know-how, ou seja,
aquelas cujos conhecimentos e técnicas não são
amparados por direitos de propriedade industrial,
destinados à produção de bens e serviços,
incluindo linhagens, estirpes, genética animal,
segredo industrial, metodologias, protocolos, boas
práticas de produção e fabricação, entre outros
cuja proteção se dá por meio de termos de sigilo.
Neste caso, os contratos devem conter
identificação detalhada dos produtos e/ou
processos a serem licenciados, bem como sua
aplicação no mercado.
Cabe ressaltar que a escolha da empresa a ser
licenciada é uma decisão importante a ser tomada.
Esta deverá apresentar capacidade técnica,
gerencial e econômica de finalizar o produto para
o mercado e atingir o cliente final a um preço
competitivo.
Caso a ICT tenha interesse em licenciar com
exclusividade para um único parceiro, deverá ser
publicado edital para seleção das empresas, não
podendo haver privilégio de uma empresa em
detrimento de outra do mesmo segmento.
3. Incubação de Empresas
A incubação de empresas é um processo de
transferência de tecnologias que estimula a
criação e o desenvolvimento de empresas,
mediante a absorção de tecnologias inovadoras.
O incentivo à incubação de empresas é dado
pelo Art. 4° da Lei de Inovação[2], que determina
que   “as   ICTs   poderão   compartilhar   seus  
laboratórios, equipamentos e demais instalações
com microempresas e empresas de pequeno porte
em atividades voltadas à inovação tecnológica,
para a consecução de atividades de incubação,

desde que não seja prejudicada a atividade
principal  da  ICT”.  
A criação de empresas de base tecnológica é
um mecanismo de transferência de tecnologias
que atrai atenção particular, por parte de
instituições
de
pesquisa
e
instituições
governamentais. Essa modalidade oferece
vantagens, como as repercussões econômicas para
as instituições de ensino e de P&D, a conservação
do patrimônio científico dentro do território
nacional, a diversificação da economia, a criação
de empregos e a difusão do empreendedorismo
em  Universidades  e  ICT’s.  Um  dos  entraves  nesta  
modalidade é o alto risco da abertura de uma
empresa para exploração de um único produto.
Este produto deve ser condizente com a escala de
uma micro ou pequena empresa, e o mercado ser
de demanda crescente ou nichos específicos de
alto valor agregado, visando a sustentabilidade e
crescimento da nova empresa.

Conclusões
De maneira geral, cada tecnologia apresenta
características intrínsecas que devem ser levadas
em consideração para a definição da modalidade
de transferência. Diversas são as vantagens
apontadas sobre acordos colaborativos que se
referem à criação da capacidade inovativa:
compartilhamento de riscos e recursos, prioridade
e força em diferentes mercados e a redução da
incerteza. A formação de parcerias, seja de qual
natureza for, permite a superação das dificuldades
e, ao influenciar as trocas de informações,
propicia o desenvolvimento, a aprendizagem de
novas habilidades, a melhoria da competitividade
e a geração de mais inovações.
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Resumo
As vacinas são produtos importantes para o mercado farmacêutico veterinário, pois tratam o rebanho de
maneira preventiva, reduzindo gastos e doenças oportunistas. Ciente disso, muitas empresas e nações tem
empregado altos investimentos em pesquisas nesse segmento. O uso da nanotecnologia é recente e, por se
tratar de um ramo de pesquisa em construção, é importante mapear o desenvolvimento tecnológico ao redor
do mundo e conhecer o que tem sido desenvolvido, quem está desenvolvendo, quando foi desenvolvido e
onde essas pesquisas estão sendo realizadas. Em função disso, utilizou-se da ferramenta de monitoramento
tecnológico para analisar as informações e tecnologias relacionadas às vacinas nanoestruturadas de aplicação
veterinária.
Palavras-chave: monitoramento tecnológico, vacina, nanoestruturas, veterinária
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veterinárias que são regidas fortemente por
características econômicas, ao contrário da
indústria farmacêutica humana que também
possui a função social. No concorrido mercado de
produtos farmacêuticos veterinários a qualidade
deixou de ser uma vantagem competitiva e se
tornou requisito fundamental para o crescimento,
a competitividade e a sustentação de uma empresa
(BALSAMÃO, 2011).
Assim, a proposta do presente trabalho foi
realizar um estudo de monitoramento tecnológico
com foco em vacinas nanoestruturadas de
aplicação veterinária, , área bastante promissora
para ações de pesquisa e desenvolvimento (P&D)
em nanotecnologia e medicina veterinária
preventiva.

Introdução
O monitoramento tecnológico é um estudo que
objetiva conhecer o cenário atual a respeito do
desenvolvimento de tecnologias em um
determinado setor ou área.
A nanotecnologia, ciência e tecnologia que foca
as propriedades especiais dos materiais de
tamanho nanométrico, está se tornando um dos
mais promissores campos de pesquisa da
atualidade, sua aplicação em veterinária pode
promover uma nova geração de vacinas de uso
animal (SANTANA et al.,2010).
No Brasil, muitas iniciativas têm sido
realizadas para o desenvolvimento de produtos a
partir da nanotecnologia, com destaque para o
investimento governamental em pesquisas e a
criação de redes de colaboração, a exemplo a
Rede Agronano.
Essas iniciativas são importantes, uma vez que a
busca por produtos novos e inovadores tem sido o
diferencial
de
indústrias
farmacêuticas

Materiais e métodos
Para a coleta de informações definiu-se, após
validação com especialistas das áreas de saúde
animal e nanotecnologia , a estratégia de busca a
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ser utilizada em três diferentes bases de dados:
patentes, artigos científicos e mercado.
O período de busca foi de 2007 a 2011, o qual
é referente à data de publicação dos documentos.
Os dados de 2012 não foram utilizados no
presente trabalho pelo fato de muitos documentos
de patente ainda se encontrarem em período de
sigilo.
Utilizou-se a Classificação Internacional de
Patentes (IPC) para excluir documentos
relacionados à nanotecnologia, mas que não
fazem parte do objeto alvo deste estudo. Além
disso, foi considerado apenas um documento por
família de patentes. Por fim, definiu-se pela
utilização das bases de patentes, Derwent
Innovations Index (DII) e Espacenet.
A estratégia utilizada para a busca de patentes
foi: Topic=((pharma* or drug*) and (veterin* or
animal* or bovine*) and ("target* deliver*" or
"control* release*") and not Topic=(nano*) and
IPC Code=(B82 or B82B or B82Y-030/00 or
B82Y-035/00 or B82Y-040/00).
A busca de artigos científicos, em função das
características do objeto de busca, vacinas
nanoestruturadas com aplicação veterinária,
definiu-se as bases Agris/Agrícola, Web of
Science, Scopus e Pubmed.
A estratégia utilizada para a busca nessas bases
foi: (nano* and (pharma* or drug*) and (veterin*
or animal* or bovine*) and ("target* deliver*" or
"control* release*) and vaccin*). Essa
combinação de palavras chave também foi
utilizada na base de patentes Espacenet, porém a
busca não retornou nenhum resultado.
Para acesso às informações de mercado,
inicialmente, identificou-se as principais, maiores
e mais reconhecidas bases, para posterior acesso e
busca de informações, utilizando a estratégia de
busca anteriormente determinada. Assim, as bases
de mercado pesquisadas foram: Market Research,
Freedonia, Pubmed e Data Monitor.
A partir dos dados coletados, os mesmos foram
analisados utilizando-se o software Microsoft
Excel. Esse resultado foi encaminhado para os
pesquisadores especialistas destacarem, entre as
informações encontradas, as informações mais
relevantes e quais necessitavam ser excluídas.

datas referem-se à prioridade dos documentos
publicados no período de 2007 a 2011. Destaca-se
que a partir de 2010, muitos documentos estão em
período de sigilo, por isso não estão evidenciados
no
gráfico.

Fig 1. Evolução da quantidade de pedidos de patente
depositados na área de vacinas nanoestruturadas com
aplicação veterinária (2001-2010)

A distribuição dos países e/ou regiões de
prioridade, ou seja, os locais onde o primeiro
depósito de patente ocorreu, está apresentada na
Fig 2. Percebe-se a hegemonia dos Estados
Unidos com 72% das patentes depositadas entre
os anos de 2001 e 2010 e publicadas entre 2007 e
2011.

Fig 2. Países de prioridade das patentes depositadas na
área de vacinas nanoestruturadas com aplicação
veterinária (2001-2010)

Entre os mercados potencialmente protegidos
destacam-se os Estados Unidos, a Organização
Europeia e o Canadá (Fig 3). Salienta-se a
presença do Brasil como mercado potencialmente
protegido. Caracteriza-se mercado potencialmente
protegido aqueles países em que houve depósito
das patentes encontradas.

Resultados e discussão
Fig 3. Mercado potencialmente protegido das patentes
encontradas
referente
à
área
de
vacinas
nanoestruturadas com aplicação veterinária (20012010)

Após a análise dos dados retornados nas
pesquisas, foram considerados 24 documentos de
patente.
A Fig 1 mostra a evolução da quantidade de
pedidos de patentes depositados por ano no
período de 2001 a 2010. Vale lembrar que essas
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Quanto aos artigos científicos, considerou-se
18 documentos.
Na Fig. 4, percebe-se um crescimento desse
tipo publicação na área estudada.

segurança alimentar e aumento do rigor do
arcabouço regulatório(CAPANEMA et al.,2007).

Conclusões
Com base no exposto, nota-se a
predominância dos Estados Unidos no
desenvolvimento de tecnologias relacionadas a
vacinas nanoestruturadas com aplicação animal.
Entretanto, não se pode negligenciar a
importância da Índia e de Cingapura na
publicação de artigos científicos.
O Brasil não está em posição expressiva
quando se fala em depósitos de patentes.
Nenhuma das tecnologias encontradas foram
originadas ou desenvolvidas em parceria com
instituições brasileiras. Mesmo apresentando um
dos maiores mercados pecuários do mundo, o
Brasil foi indicado como mercado alvo em apenas
um desses documentos.
Percebe-se que o país tem muito espaço para
crescimento e, por ter vocação para agropecuária,
seu mercado interno é um dos principais
consumidores das tecnologias destinadas ao
agronegócio, todavia não se identificou
movimentação brasileira associada à proteção no
tema vacinas nanoestruturadas.
As informações do mercado farmacêutico
brasileiro são bastante restritas, contudo, é
possível perceber que trata-se de um mercado
promissor e, simultaneamente negligenciado pelas
ações de P&D.

Fig 4. Evolução dos artigos publicados na área de
vacinas nanoestruturadas com aplicação veterinária
(2007-2011)

Neste período, 2007 a 2011, os principais
países de instituições afiliadas dos autores que
publicaram artigos sobre o tema estudado foram
os Estados Unidos, China e Alemanha, conforme
ilustrado na Fig 5. Assim como nas patentes, os
Estados Unidos aparecem em posição de
destaque. Deve-se salientar ainda, a presença de
nações orientais como China, Coréia do Sul e
Taiwan comprovando o investimento desses
países em pesquisas focadas em vacinas
nanoestruturadas.
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Fig 5. Países das instituições que publicaram artigos
científicos na área de vacinas nanoestruturadas com
aplicação veterinária (2007-2011)

No tocante aos dados de mercado, mais de
85% das vendas globais da indústria de saúde
animal ocorrem em apenas 15 países. Destacamse os Estados Unidos que concentram 36% do
mercado global, enquanto os demais países não
ultrapassam 7%. Os EUA deverão se manter
como motor do crescimento da indústria de saúde
animal, com crescimento anual das vendas em
5%. A China consolidará sua posição de segundo
maior mercado e o Brasil substituirá a França na
terceira posição[3].
A expansão do mercado de saúde animal pode ser
atribuída, principalmente, a três fatores:
continuidade da ameaça de doenças animais,
aumento do interesse da população sobre a
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Resumo
No atual cenário brasileiro de inovação, torna-se cada vez mais importante a colaboração entre as
organizações. No entanto, a relação entre diferentes instituições não é simples, e requer a construção de
processos que facilitem e favoreçam a cooperação. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar os
resultados obtidos, no âmbito da Rede AgroNano, com o aprimoramento dos processos de prospecção e
formalização de parcerias relacionadas às práticas de inovação aberta na Embrapa Instrumentação, através
da utilização de ferramentas de aprendizagem organizacional.
Palavras-chave: transferência de tecnologia, lições aprendidas, cooperação, inovação aberta.
elaborem e implantem valores e práticas que
favoreçam a cooperação.
A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária) tem adotado formalmente a estratégia
de estimular o desenvolvimento de redes de PD&I.
Torna-se, portanto, fundamental a construção de
processos organizacionais que facilitem e viabilizem
a implementação dessas parcerias e a formalização
das redes.
Impulsionado pela crescente demanda por
projetos
colaborativos
de
pesquisa
e
desenvolvimento
(P&D)
na
Embrapa
Instrumentação – Unidade Descentralizada (UD) da
Embrapa, a equipe de Transferência de Tecnologias
(TT) da UD buscou fortalecer os processos de
prospecção e formalização de parcerias de P&D,
através da introdução de melhorias baseadas em
experiências adquiridas.
Isso, pois, apesar de haver políticas, normas
e documentos orientadores, modelos contratuais,
modelos de negócios e literatura especializada
disponível, cada demanda de cooperação é única e
singular, porque envolve instituições e objetos
distintos. Com isso, cada interação fornece lições e
experiências que, incorporadas ao processo de
trabalho, resultam em melhoria ou mudança
significativa.
Dessa forma, pretende-se apresentar as
principais melhorias identificadas e realizadas nos
processos de prospecção e formalização de parcerias

Introdução
A inovação tecnológica ocupa papel
fundamental no desenvolvimento econômico e
social dos países. No Brasil, diversas mudanças
ocorreram no cenário de inovação, particularmente
para as instituições científicas e tecnológicas (ICTs)
públicas, com a introdução de mecanismos que
possibilitam a interação entre estas e empresas e
incentivam a formação de redes de Pesquisa,
Desenvolvimento & Inovação (PD&I).
A interação das organizações com atores
externos no processo de desenvolvimento e
introdução de novas tecnologias no ambiente
produtivo ou social é conhecida como Inovação
Aberta (IA). Este modelo propõe que as fronteiras
das organizações devem estar abertas, permitindo
um fluxo de entrada e saída de ideias,
conhecimentos e tecnologias (CHESBROUGH,
2003).
No entanto, por envolver atores com
objetivos, políticas, culturas e valores diferentes, a
formalização e implementação da cooperação
encontra diversos obstáculos. Dentre eles, são
apontadas as diferenças em termos do horizonte dos
resultados da pesquisa, de política dos direitos sobre
a propriedade intelectual resultante, burocracia,
dificuldades de comunicação, entre outros
(ETZKOWITZ, 1983; SAMSOM; GURDON,
1993; OYEBISI et al., 1996). Neste contexto, o
processo de IA demanda que as organizações

Embrapa Instrumentação, São Carlos, 10 a 13 de junho de 2013
587

VII Workshop de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio

relacionadas à inovação aberta e os resultados
obtidos no âmbito da Rede AgroNano.

seguida, incorporá-los aos processos. Abaixo, foram
relacionadas as principais lições aprendidas:
1) Capacitação em Transferência de Tecnologia
Além de ampliar o conhecimento teórico
sobre inovação e transferência de tecnologia, a
participação da equipe de TT e P&D em reuniões de
discussão e cursos de capacitação relacionados ao
tema possibilitou, também, a troca de experiências
com atores externos.
2) Atuação conjunta das áreas de P&D e TT,
fundamentalmente no início dos esforços de
cooperação
A equipe de TT passou a participar, ativa e
regularmente, de visitas e reuniões técnicas com
instituições tais como empresas privadas, ICTs
públicas e privadas, entre outros. Dessa forma, além
de prospectar parceiros potenciais e fornecer o
suporte técnico para auxílio e respaldo a assuntos
como propriedade intelectual, modalidades de
parcerias e condições contratuais básicas, tornou-se
possível o trabalho de levantamento de demandas,
que vem sendo desenvolvido através da captação,
sumarização e registro de informações relevantes.
Essas informações subsidiam a discussão e
auxiliam a tomada de decisões estratégicas,
apoiando e fortalecendo o planejamento de ações
tanto de P&D, quanto de TT. Cabe, ainda, ressaltar a
importância de conjugar competências internas para
que os resultados esperados sejam alcançados.
3) Padronização de documentos necessários à
formalização das parcerias
A padronização resultou de orientações
formais da Assessoria Jurídica (AJU/ASJ-SP),
utilizadas na elaboração de um checklist contendo os
itens e documentos essenciais aos processos de
cooperação, incluindo o detalhamento mínimo das
informações necessárias ao plano de trabalho da
parceria. A padronização foi fundamental, não só
para definir os requisitos mínimos necessários,
como para orientar e facilitar a elaboração do
projeto de pesquisa e a avaliação pelas áreas
competentes.
4) Instrumentos jurídicos contemplando modelos de
negócio específicos
Apesar de essenciais para o início das
negociações para formalização de parcerias, os
modelos contratuais básicos não contemplam as
especificidades de cada cooperação. A elaboração
de instrumentos jurídicos específicos, contemplando
alguns modelos de negócio e características do
objeto do desenvolvimento conjunto, imprime maior
velocidade à formalização da cooperação. Neste
contexto, o envolvimento de outras áreas, como a
AJU e a Secretaria de Negócios da Embrapa (SNE),

Materiais e métodos
As experiências relatadas neste trabalho são
resultantes da utilização das lições aprendidas como
ferramenta de aprendizagem organizacional, nos
processos de prospecção e formalização de
parcerias de P&D da Embrapa Instrumentação.
Lições aprendidas podem ser definidas
como o conhecimento adquirido pela experiência,
que pode ser positiva ou negativa. Além disso, cada
lição deve ser: significativa (em termos dos
impactos - reais ou potenciais – que provocam nos
processos), válida (ou seja, factível e tecnicamente
correta) e aplicável (aquela que identifica o
elemento que reduz ou elimina falhas e
contratempos potenciais ou o elemento principal do
sucesso alcançado). Quando reutilizadas (ou
reacessadas), as lições aprendidas possibilitam a
incorporação do conhecimento adquirido no
contexto da organização, impactando positivamente
os resultados (WEBER et al., 2001).
A metodologia de lições aprendidas é
aplicada de maneira iterativa e dividida nas
seguintes etapas (WEBER; AHA, 2003; WEBER et
al., 2001)
1) Coleta do conhecimento e das
experiências individuais;
2) Análise, estudo e validação das lições
pela área (para garantir que sejam significativas,
válidas e aplicáveis);
3) Registro;
4) Disseminação e implementação do
conhecimento adquirido.
Trata-se de uma metodologia comumente
utilizada em projetos aos quais estão associados
elevados custos no caso de ocorrência de falhas
(desenvolvimento de novos produtos, operações
militares, projetos espaciais). No entanto, foi
adaptada e aplicada aos processos administrativos
selecionados, no qual cada demanda por cooperação
foi considerada um projeto, entendido como um
esforço temporário desempenhado para criar um
resultado único (PMBOK, 2004).

Resultados e discussão
Como já mencionado, motivada pela
demanda crescente de projetos de cooperação, a
equipe de TT iniciou, no final de 2011, o trabalho
de coleta das experiências individuais relacionadas
aos processos de prospecção e formalização de
parcerias de P&D, com o objetivo de listar as
experiências e conhecimentos adquiridos, para, em
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foi fundamental para a construção do conhecimento
adquirido.
5) Registro das informações
Além de possibilitar o acompanhamento e
gestão dos processos, o registro das informações
facilita o dimensionamento dos esforços realizados,
e é essencial para a efetiva difusão das lições
aprendidas.
Como resultado da introdução das
melhorias listadas, decorrentes das lições
aprendidas, somente em 2012 foram registradas,
pela equipe de TT, no âmbito da Rede AgroNano,
as demandas de 8 reuniões com diferentes empresas
privadas (parceiros potenciais). Cerca de 70% de
todo o registro realizado até o momento refere-se à
área de Nanotecnologia. Além disso, a equipe
acompanhou outros 10 eventos relacionados à Rede,
entre palestras, seminários, workshops e cursos
realizados na Unidade, no mesmo período.
Foram assinados, ainda em 2012 - e em
consonância com os projetos da Rede - 2 acordos de
confidencialidade, 1 contrato de prestação de
serviços técnicos especializados e 2 contratos de
cooperação técnica e financeira. O acordo de
confidencialidade e a prestação de serviços técnicos
especializados, apesar de instrumentos jurídicos não
diretamente
ligados
ao
desenvolvimento
colaborativo de P&D, são considerados esforços
conjuntos direcionados à futura implementação de
projetos de cooperação.
Apenas para efeito de comparação, foram
assinados, em 2011, no âmbito da UD toda, 3
contratos de cooperação técnica e 2 acordos de
confidencialidade.
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Conclusões
A metodologia de lições aprendidas, por ser
aplicada de maneira iterativa e por sedimentar as
experiências e o conhecimento adquiridos pelas
pessoas envolvidas, tem promovido melhorias
incrementais, pequenas e graduais, nos processos de
prospecção e formalização de parcerias de P&D na
Embrapa Instrumentação. Por essa razão, a equipe
continuará aplicando o método, buscando aprimorar
continuamente esses processos.
No entanto, é fundamental ressaltar que os
resultados obtidos são, também, reflexos da
valorização de iniciativas e práticas de inovação
aberta pela UD.
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