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Paulo Emilio V. de Miranda
Presidente - Simposio Materia 2016

Aproveitamos finalmente para lhe desejar uma aqradavel estadia no Rio de janeiro e discus sees
proveitosas sobre os temas de destaque da area de materiais.
Cordialmente,

Durante 0 evento, nao deixe de se informar sobre a reallzacao da proxima versao do Sirnposio
Materia, que ocorrera no Equador em 2018.

A revista Materia recebera submis sao de textos completos dos artigos apresentados no Simposio
Materia 2016 a partir do dia 29/11/2016. A realizacao do evento tambern contribuira para
estimular a comunidade cientffica a discutir as suas realizacoes na area de energia do
hidroqenio, servindo como preparacao para uma atuacao marcante durante a XXII World
Hydrogen Energy Conference, que est a program ada para ocorrer no Rio de Janeiro entre 17 e 21
de junho de 2018.

A orqanizacao do Simposio Materia 2016 realizara conjuntamente com a Curadoria do Museu do
Arnanha uma Mesa Redonda aberta ao publico em geral no dia 03 de dezembro, com 0 objetivo
de discutir os efeitos na sociedade dos principals temas abordados no Sirnposio, como forma de
popularizar 0 conhecimento cientifico da area.

Serao reaiizadas palestras e apresentacoes de artigos sobre materiais, abrangendo toda a area de
materiais, com enfase em novas materials, nanociencia, assirn como materiais associados as
novas metodologias de producao e armazenamento de energia, incluindo as energias renovaveis
e do hldroqenio. Tal como ocorreu em 2010, serao desenvolvidas atividades associadas a duas
redes nacionais de pesquisa, a Rede PaCOS, Rede Cooperativa Pilha a Combustivel de Oxide
Solido, e a Rede H2, Rede Producao de Hidroqenio, que atuam na area de energia do hldroqenio.

o Simp6sio Materia 2016 ocorrera no Museu do Arnanha, entre os dias 30 de novembro e 02 de
dezembro, com uma intensa e selecionada proqrarnacao de palestras e artigos convidados,
apresentacoes orais e sob a forma de cartazes.

Em adlcao as versoes dos an os 2000 e 2010,0 Sirnposio Materia 2016 sera novamente realizado
no Rio de janeiro, entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro de 2016. Como de habito, a
Escola Itinerante de Materiais, direcionada a estudantes de pos-uraduacao e pesquisadores, sera
realizada no Clube de Engenharia, com abertura no dia 27 de novembro e cursos nos dias 28 e
29 de novembro.

o Sirnpos!o Materia foi criado em 1996 por-um gru'p'?_de cientistas latino-americanos que
tarnbern sao responsavefs pela Escola Itinerante de Materiais e pela Revista Materia. versoes
anteriores do Simpos!o Materia forarn realizadas em Arequipa, Peru; Bariloche e Santa Fe,
Argentina; Caracas, Venezuela; Cartagena de lndias. Colombia; Cidade do Mexico e Morelia,
Mexico; Montevideo, Uruguai; Rio de janeiro, Brasil; Santiago, Chile.
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PALAVRASCHAVE:PHBV,carocode manga,compositos blodeqradavers. aproveitamentod.e
coprodutos agroindustriais.

RESUMO
A manga e uma das mais importantes frutas tropicais, sendo 0 Brasil um dos
maiores produtores do mundo. Apos 0 processamento industrial da manga sao
descartadas de forma inapropriada grandes quantidades de sementes na forma de
subprodutos, correspondente a 40 a 60% de materia-prima, sendo esta constituida
de 12 a 15% de cascas e 15 a 20% de caroco. A deposicao final dos subprodutcs
pode acarretar um custo adicional de trans porte, alern de problemas ambientais. Nas
cascas e carocos podem ser encontrados compostos fenollcos, lipidios. proteinas,
carboidrato e fibras como componentes mais abundantes. No entanto, a sua
cornposicao quimica depende da variedade, alern de fatores clirnaticos, tipo de solo
e estaqlo de rnaturacao da manga. Este trabalho teve como objetivo 0

aproveitamento dos subprodutos gerados na aqroindustria da manga a partir do
desenvolvimento de biocompositos blodeqradaveis. utilizando como matriz 0 poli(3-
hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) (PHBV), um poliester blodeqradavel produzido
por microrganismos, e a arnendoa do caroco de manga como carga. Filmes de
PHBV/subproduto de manga contendo de 0-10% de carga foram produzidos por
moldaqern por cornpressao. as filmes foram caracterizados por dlfracao de raios-x
(DRX), por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR),
calorimetria diferencial de varredura (DSC), microscopia optica (MO) e microscopia
eletronica de varredura (MEV). Foi observado na analise de DRXque a arnendoa e um
material pouco cristalino e que a lnsercao desse subproduto na matriz indicou
tendencia it dlminulcao do grau de cristalinidade do btoccrnpostto em relacao a
matriz polimertca pura. No entanto, as analises de DSC indicaram que 0 subproduto
pode ter agido como agente nucleante do PHBV.Houve uma dtstrtbuicao hornoqenea
da carga na matriz dos biocomposttos. No entanto, a lncorporacao de teo res mais
elevados de subproduto levou a uma provavel separacao de fases. Os resultados
indicaram que a fabricacao de btocornpos itos pode ser uma estrateqia potencial para
o reaproveitamento desse subproduto agroindustrial.
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