
Bolsista em 
Tecnologia de 

Polímeros

Vaga para projeto: 24659 - PETROBRAS/IPQM/PMPAS-BS
Local de Trabalho: Laboratório de Materiais Poliméricos Sustentáveis

(LAMPOLS) do Instituto de Macromoléculas Professora Eloísa Mano da UFRJ
(IMA/UFRJ); e Grupo de Tecnologia de Materiais do Instituto de Pesquisas da

Marinha (GTM/IPqM)
Rio de Janeiro-RJ

Atividades:
 O bolsista irá realizar experimentos laboratoriais tanto no Laboratório de Materiais

Poliméricos Sustentáveis (LAMPOLS) do Instituto de Macromoléculas Professora Eloísa
Mano da UFRJ (IMA/UFRJ) quanto no Grupo de Tecnologia de Materiais do Instituto de
Pesquisas da Marinha (GTM/IPqM);

 Caracterizar amostras líquidas precursoras de poliuretano especial para aplicação
submarina, com foco em identificar eventuais aditivos e/ou cargas, líquidos ou sólidos,
que estejam presentes nas amostras. Caracterizações envolvem a determinação da
estrutura química, das massas molares e sua distribuição.

 Realizar pesquisa bibliográfica no assunto, buscando as relações existentes entre os
tipos e quantidades dos precursores com as propriedades finais do elastômero. Por
exemplo: avaliar a relação entre as propriedades elétricas e mecânicas com os tipos de
dióis (ou polióis) e isocianatos utilizados, bem como suas proporções.

 Avaliar amostras de fornecedores nacionais desses precursores e aditivos, buscando o
atendimento às propriedades especificadas no datasheet dos elastômeros, disponíveis
atualmente no IPqM, principalmente no que tange à: propriedades reológicas,
programação de cura, propriedades elétricas e propriedades mecânicas. O material
final será testado em sistemas de transdução acústica, aplicados em situações reais, e
seu desempenho será avaliado.

 Testar as mesmas propriedades do elastômero quando aditivado com biocida de
propriedades anti-incrustrantes, fornecido pelo GTM.



 Ao final apresentar os estudos para aplicabilidade dos precursores
disponíveis no país e propor os novos materiais, aditivos e/ou as
formulações nacionais que atendam os requisitos de propriedades
físicas e químicas para aplicação como encapsulamento de hidrofones
acústicos, com melhorias no que tange à tecnologia anti-incrustração;

 Realizar relatórios periódicos (periodicidade a definir) e atuar como um
intermediário técnico-científico entre o IMA/UFRJ e o GTM/IPqM.

Pré-requisitos:
 Doutorado e mestrado em Ciência e Tecnologia de Polímeros, com

atuação na área de materiais poliméricos em geral, compósitos e
também experiência na realização de análises de caracterização de
polímeros/elastômeros para atender as atividades previstas no projeto;

 Vivência internacional em nível de pós-graduação;
 Experiência em laboratório de indústria de poliuretano, em nível de

coordenação;
 Necessário conhecimento da língua inglesa e desejável demonstrar que

trabalha em projetos relacionados a ciência e tecnologia de polímeros
há pelo menos 2 anos;

Salário: R$ 3.468,00

Os interessados deverão encaminhar currículo para
agpprojetos@fundep.ufmg.br até o dia 18/12/2018.
No campo “Assunto” do e-mail informar: [24659] – Bolsista em Tecnologia
de Polimeros.

mailto:agpprojetos@fundep.ufmg.br

