
 
 

Durante o 15º Congresso Brasileiro de Polímeros, CBPol, tivemos um número 

expressivo de trabalhos apresentados na forma de pôsteres. Mais de 900 pôsteres 

foram apresentados em três sessões diferentes. Como é tradição, esses pôsteres 

foram avaliados e dentre esses foram escolhidos os três melhores pôsteres 

apresentados por estudantes de diferentes níveis de formação (doutorandos, 

mestrados e graduandos). No total, 634 pôsteres foram avaliados por pelo menos dois 

avaliadores e dentre esses os premiados foram os seguintes:  

 

Categoria "Doutorado": 

1º Lugar: Stéphanie Cardoso de Sá (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 

UFRGS) com o trabalho intitulado "Avaliação da utilização de casca de arroz calcinada 

como fonte de silício em revestimentos intumescentes para a proteção do aço contra o 

fogo"  

2º Lugar: André Moreira Castro (Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ) com o 

trabalho intitulado "Reologia de polietileno fundido usando reômetro de duplo pistão 

e simulação computacional em open foam" 

3º Lugar: Lilian Ribeiro Batista (Universidade Federal de Goiás - UFG) com o trabalho 

intitulado "Modificação química de óleo de soja para produção de lubrificantes 

pastosos" 

 

Categoria "Mestrado": 

1º Lugar: Rodrigo Duarte Ribeiro (Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ) com 

o trabalho intitulado " Avaliação de Casco em Material Compósito para Separador 

Submarino"  

2º Lugar: Barbara Fornaciari (Universidade de São Paulo - USP) com o trabalho 

intitulado "Nanopartículas de quitosana-tripolifosfato-poli(etilenoglicol) para 

encapsulamento do metalofármaco antitumoral dirutênio(ii,iii)-ibuprofeno " 

3º Lugar: Matheus Colovati Saccardo (Universidade Federal de São Carlos - UFSCar) 

com o trabalho intitulado " Influência do contra-íon e umidade relativa na cinética de 

absorção de água pelo nafion e compósito de polímero ionomérico e metal" 

 

 

 

 

 

 



 
 

Categoria "Graduação": 

1º Lugar: Herik Grillo Brogliato (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Sul - IFRS) com o trabalho intitulado "Absorção de energia através da 

variação de geometrias de metamateriais em impressão 3D"  

2º Lugar: Amanda Rinaldi Sorigotti (Universidade de São Paulo - USP) com o trabalho 

intitulado "Nanofibras de fibroína de seda hibridizadas com organossilanos para 

aplicações biomédicas " 

3º Lugar: Leonardo Patrick Pereira Gonçalves (Universidade Federal de Minas Gerais - 

UFMG) com o trabalho intitulado "Colloidal stability and external stimuli 

multiresponsiveness of Polyetheramine-cellulose nanocrystals aqueous nanofluids for 

applications in Ht-Hp conditions and high salinity" 

 

 Como premiação foram oferecidos aos primeiros colocados de cada categoria 

um Vaucher para aquisição de livros da Editora Wiley no valor de 150 Euros. Já para os 

segundos colocados foi oferecido um Vaucher da Editora Hansen no valor de 100 Euros 

e para os terceiros colocados um Vaucher da Editora ABPol no valor de 50 Euros. A 

Comissão Organizadora do 15º CBPol juntamente como a Comissão de Avaliação dos 

Pôsteres parabeniza todos os apresentadores, em particular os premiados.  


