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RESUMO
MOREIRA, Viviane Ananias. Elaboração de um roadmap tecnológico: estudo de caso de
elastômeros manufaturados a partir de matérias-primas renováveis. Rio de Janeiro, 2016.
Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos) – Escola de
Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.
O tema da presente dissertação está inserido no contexto da química verde e de
biorrefinarias visando ao aproveitamento da biomassa para a produção de polímeros de origem
não fóssil, mais especificamente elastômeros, de forma a diminuir o uso da matéria-prima fóssil.
Este trabalho tem como principal objetivo a elaboração de um roadmap tecnológico para os
elastômeros manufaturados a partir de matérias-primas renováveis. O roadmap tecnológico é
uma importante ferramenta de prospecção tecnológica pelo qual é possível identificar as
principais tendências tecnológicas e mercadológicas acerca do assunto escolhido na forma de
mapa. A metodologia empregada é dividida em três etapas: etapa pré-prospectiva, etapa
prospectiva e etapa pós-prospectiva. A etapa pré-prospectiva consiste na coleta inicial de
informações para o entendimento do tema e definição das taxonomias a serem elaboradas nos
documentos analisados. As taxonomias definidas para os elastômeros bioderivados são
divididas entre Área de Aplicação, Matéria-Prima, Propriedades, Processo de Produção e
Composição. A etapa prospectiva representa a consolidação das informações obtidas nos
documentos analisados, que são organizadas em diferentes níveis de especificação. Na etapa
pós-prospectiva, há a conexão das informações colhidas nos documentos que servem como base
para a construção do roadmap tecnológico. O roadmap possui um eixo temporal horizontal,
dividido em Estágio Atual, Curto Prazo, Médio Prazo e Longo Prazo, e um eixo vertical, que
compreende as principais características tecnológicas referente ao tema. Mediante a construção
do roadmap no presente estudo, foi possível a visualização de tendências mercadológicas do
setor, como, por exemplo, a presença dos maiores fabricantes mundiais de pneus, como
Goodyear e Bridgestone, atuando no setor de elastômeros bioderivados ao longo de todo o eixo
temporal do Mapa e a presença destacada de universidades chinesas, em especial a Beijing
University of Chemical Technology, que atua tanto em parcerias como também atua
individualmente nas pesquisas. Em relação às tendências tecnológicas observadas, cabe
ressaltar o uso de matéria-prima oleaginosa, o emprego da rota sintética na produção dos
elastômeros e a importância das propriedades mecânicas.
Palavras-chave:

Roadmap tecnológico, Elastômeros

renováveis, Prospecção Tecnológica.

manufaturados, Matérias-Primas
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ABSTRACT
MOREIRA, Viviane Ananias. Preparation of a technology roadmap: case study of
elastomers manufactured from bio-based feedstock. Rio de Janeiro, 2016. Dissertação
(Mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos) – Escola de Química,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.
The subject of this dissertation is inserted in the context of green chemistry and
biorefinery aiming at biomass utilization for polymer production, more specifically elastomers,
in order to reduce the use of fossil-based feedstock. This work aims to produce a technology
roadmap for elastomers manufactured from bio-based feedstock. The technology roadmap is an
important technology forecasting tool by which it is possible to identify the main technological
and marketing trends regarding the chosen subject in the shape of a map. The used methodology
is divided by three steps: pre-prospective step, prospective step and post-prospective step. The
pre-prospective step consists in initial information gathering for the understanding of the
subject and defining the taxonomies to be formulated in the analyzed documents. The
taxonomies defined to bio-based elastomers are divided in Application Area, Feedstock,
Properties, Production Process and Composition. The prospective step represents the
consolidation of information obtained in the analyzed documents, which is organized in
different levels of specification. In the post-prospective step, there is the linking of the
information gathered in the documents which serves as basis for the construction of the
technology roadmap. The roadmap presents a horizontal temporal axis, which is divided by
Current Stage, Short Term, Medium Term and Long Term, and a vertical axis that comprises
the main technological features about the subject. Upon the roadmap construction in the present
work, it was possible to visualize the marketing trends of the sector, as, for example, the
presence of the world’s leading tire manufacturers, as Goodyear and Bridgestone, acting in the
bio-based elastomers field along the entire Map and the highlighted presence of Chinese
universities, especially Beijing University of Chemical Technology, which acts as much in
partnership as individually, in the researches. In regards to the observed technological trends,
it is noteworthy to mention the use of oilseed-based feedstock, the employment of synthetic
route in the elastomers production and the importance of mechanical properties.
Keywords: Technology roadmap, Elastomers manufactured, Bio-based feedstock, Technology
Forecasting.
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Capítulo 1 INTRODUÇÃO

Capítulo 1 INTRODUÇÃO
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVAS
Nas últimas duas décadas, tem sido observada uma necessidade crescente de substituição
de matérias-primas fósseis, como petróleo e gás natural, por matérias-primas renováveis. Essa
necessidade ocorre devido à instabilidade do preço do petróleo, à conscientização mundial
sobre os danos causados ao meio ambiente e, ainda, à grande disponibilidade de fontes a partir
de biomassa, principalmente no Brasil.
O Brasil possui um grande potencial para a produção de biocombustíveis e outros
produtos renováveis, uma vez que possui um ótimo clima para o cultivo de biomassa, com boa
incidência solar e índices pluviométricos suficientes. O país também possui muitos hectares de
solos disponíveis para plantio. Além disso, detém a maior biodiversidade do planeta, incluindo
mais de 200 espécies vegetais com potencial de produção de óleos a partir de frutos e grãos que
podem ser aplicados para diversos fins (VAZ, 2011).
Os conceitos de biorrefinaria e química verde estão intimamente relacionados ao
aproveitamento da matéria-prima proveniente da biomassa. A biorrefinaria e a química verde
prezam que seja agregado valor às cadeias produtivas, minimizando o impacto ao meio
ambiente. Uma biorrefinaria pode integrar, por exemplo, a produção de biocombustíveis,
produtos químicos, além de aproveitamento de resíduos e subprodutos para a geração de energia
elétrica e calor (VAZ, 2011).
De acordo com Anastas e Warner (1998), o conceito internacional de química verde
consiste em desenvolvimento, produção e aplicação de processos e produtos e químicos para
reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas ao homem e ao meio ambiente. Os
autores, então, definiram os 12 princípios fundamentais da química verde, de forma a alcançar
o desenvolvimento sustentável e um deles está ligado ao uso de fontes de matérias-primas
renováveis, sempre que for técnica e economicamente viável.
Esses 12 princípios estimulam e guiam os trabalhos científicos e industriais. Por exemplo,
as indústrias químicas devem optar pela introdução de processos químicos que formem
produtos não tóxicos e recicláveis, ao invés de gerarem poluentes e contaminantes. Dessa
forma, as indústrias deveriam ser baseadas na idealidade da química verde, em que suas
matérias-primas não são poluentes, tampouco geram produtos secundários indesejados e
também não necessitam do emprego de solventes tóxicos (VAZ, 2011).
1
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O princípio fundamental relacionado ao uso da matéria-prima renovável é estratégico
para o Brasil e para seu alinhamento com a química verde, pois, por ser um grande produtor de
biomassa, é também um grande gerador de resíduos e subprodutos agroindustriais. Dessa forma,
o aproveitamento da biomassa pela indústria gera riquezas e ainda minimiza os impactos no
ambiente (VAZ, 2013). A biomassa, impulsionada pelos princípios da química verde, vem
sendo cada vez mais utilizada na produção de novas fontes de energia, biocombustíveis
alternativos e produtos químicos como polímeros.
Os polímeros são produtos essenciais na sociedade moderna presentes nas mais diversas
áreas e incluem os plásticos, os elastômeros e as fibras. Os materiais poliméricos são
produzidos, em grande parte, a partir de matérias-primas fósseis e suas tecnologias de produção
já vêm sendo desenvolvidas há muitas décadas. No entanto, devido à busca de substituição do
petróleo por matérias-primas renováveis, novas tecnologias de produção de polímeros verdes
vêm sendo desenvolvidas.
Apesar do potencial de crescimento, o setor global de produtos químicos a partir de
matérias-primas renováveis ainda é emergente, se comparado com os produtos obtidos a partir
de matérias-primas fósseis e sua cadeia produtiva bem desenvolvida. Segundo Coutinho e
Bomtempo (2011), os principais drivers para o crescimento do mercado dos renováveis são o
avanço do conhecimento em biotecnologia industrial (white biotechnology) e as restrições
ambientais ao uso das matérias-primas fósseis. Ainda, novas estratégias por parte das empresas,
sob uma perspectiva da inovação tecnológica, também são fatores importantes para o
crescimento desse mercado.
A dinâmica do desenvolvimento e da penetração dos produtos químicos renováveis no
mercado se dão por meio de fatores econômicos, tecnológicos, governamentais e
comportamentais dos consumidores (BAIN & COMPANY, 2014). A figura 1 ilustra os drivers
do grau de avanço dos produtos químicos renováveis.
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Figura 1: Drivers do avanço dos produtos a partir de matérias-primas renováveis no mercado.
Fonte: Bain & Company, 2014.

O aspecto econômico da inserção dos renováveis no mercado global dependerá,
principalmente, da relação entre os preços das matérias-primas. Ou seja, a matéria-prima
renovável ganhará competitividade quando for equivalente técnica e economicamente à
matéria-prima fóssil.
O comportamento dos consumidores também influencia a dinâmica da inserção dos
produtos renováveis no mercado. Atualmente está em alta a demanda pelo environmental
friendly, ou seja, pelo ambientalmente correto, que significa não agredir o ambiente. No entanto,
apesar da busca por produtos sustentáveis, a maior parte dos consumidores não está disposta a
pagar a mais por esses produtos (BAIN & COMPANY, 2014).
Assim, os governos têm o poder de influenciar o mercado de renováveis por meio de
políticas para a redução de gases de efeito estufa, em função de tratados internacionais e acordos
globais, a partir de encontros promovidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Além
disso, incentivos à demanda e subsídios econômicos, como financiamento de projetos
utilizando biomassa, para produtos de interesse público, estão presentes em políticas públicas
de diversos países.
No Brasil, mediante programas nacionais como o Plano Nacional de Agroenergia e o
Plano Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, o governo estabelece diretrizes no setor de
3
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biocombustíveis, bioprodutos e bioenergia. Porém, segundo o estudo realizado pela empresa de
consultoria Bain & Company (2014), o Brasil poderia ter uma visão mais ambiciosa e fazer
valer suas vantagens (disponibilidade e custos competitivos de matérias-primas renováveis)
para a produção de produtos químicos renováveis.
Já o driver tecnológico diz respeito à busca por novas tecnologias e rotas alternativas mais
competitivas de forma a baratear os custos do processo. A descoberta de processos
economicamente viáveis a partir de matérias-primas disponíveis e de baixo custo ou a partir do
reaproveitamento de resíduos, para a obtenção de químicos bioderivados, tem sido um desafio
de diversas empresas e grupos de pesquisa.
Uma forma eficiente de mapear as tecnologias existentes sobre um determinado assunto
é por meio da metodologia do roadmap tecnológico. O roadmap tecnológico consiste em uma
técnica importante de mapeamento dinâmico, de forma a subsidiar o planejamento estratégico
e gerenciamento tecnológico. A técnica explora e comunica interações entre recursos, objetivos
organizacionais e mudanças no ambiente. Portanto, o roadmap tecnológico permite uma análise
e possível previsão tecnológica e mercadológica do status de determinado produto/ tecnologia
ao longo do tempo (BORSHIVER e LEMOS, 2016). Em outras palavras, possibilita direcionar
o caminho a ser tomado na busca por um desenvolvimento tecnológico de um produto/
tecnologia, permitindo a visualização de tendências e dos principais players do setor, servindo
como uma ferramenta estratégica de tomada de decisão.
Em vista do exposto, é no driver tecnológico que o presente trabalho se baseia, com
resultado final a elaboração de um roadmap tecnológico com a finalidade de apresentar o estado
da arte dos elastômeros partir de matérias-primas renováveis. A escolha desse produto se deu
devido à relevância dos elastômeros no mercado de polímeros e sua presença no cotidiano nas
mais variadas aplicações.
A seguir estão algumas das principais áreas em que os elastômeros são empregados, de
acordo com Vandakudri e Krishnamurthy (2013).
- Indústria automotiva, na forma de mangueiras, vedantes e pneus;
- Indústria aeroespacial, em propelentes sólidos, mangueiras e vedantes;
- Área de segurança de passageiros terrestres e aéreos, na forma de cintos de segurança,
absorvedores de impacto e estofamentos;
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- Indústria de defesa, em revestimento para radares e outros equipamentos de defesa e
camuflagem;
- Área médica, em aparelhos para cirurgia, próteses, ortopedia e ortodontia; e
- Área esportiva, em capacetes, calçados, equipamentos de proteção e de mergulho.
Apesar de importantes aplicações, para que os elastômeros bioderivados se tornem
competitivos, alguns critérios devem ser seguidos, como: os monômeros devem ser obtidos a
partir de matérias-primas disponíveis e de baixo custo, os elastômeros quimicamente
sintetizados ou biossintetizados devem possuir estabilidade ambiental, devem ser compatíveis
com o processamento da borracha tradicional, além da necessidade de apresentarem
propriedades equivalentes (WEI et al., 2012).
Nesse contexto, o presente estudo terá como produto final o desenvolvimento de um
roadmap tecnológico, relacionado ao tema dos elastômeros manufaturados a partir de matériasprimas renováveis. A principal motivação foi a experiência da autora, primeiramente como
estagiária e depois como pesquisadora, no Núcleo de Estudos Industriais e Tecnológicos, da
Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (NEITEC- EQ/UFRJ),
coordenado pela professora Suzana Borschiver, onde a autora pôde participar da equipe de
elaboração de diversos roadmaps tecnológicos para empresas como General Eletric (GE) e
instituições como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Esses roadmaps
foram dos mais diversos temas, sendo abordados produtos/tecnologias desde tintas sustentáveis
e inteligentes, até reuso de água em refinarias de petróleo e desafios tecnológicos para o présal. Esses estudos mostraram a importância dessa ferramenta para se obter uma visão de futuro
de determinados, produtos, tecnologias e/ou setores, mostrando-se extremamente úteis para o
planejamento estratégico de gestores.

1.2 OBJETIVOS
A presente dissertação tem como objetivo a identificação das principais tendências
tecnológicas e mercadológicas no setor dos elastômeros manufaturados a partir de matériasprimas renováveis. As tendências tecnológicas estão relacionadas às matérias-primas
empregadas, às tecnologias envolvidas, às composições elastoméricas, às propriedades e às suas
áreas de aplicação. Já as tendências mercadológicas são referentes aos players (empresas,
universidades e parcerias) do setor.
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Para a identificação das tendências, foi realizado um estudo de prospecção tecnológica e,
posteriormente, elaborado um roadmap tecnológico para a visualização e avaliação das
tendências desde o momento atual, passando pelo curto, médio e longo prazo.

1.3 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO
A presente dissertação está estruturada em sete capítulos. Neste primeiro capítulo, é feita
a contextualização do tema e são explicitados os objetivos. No capítulo 2 é feita a revisão
bibliográfica, envolvendo desde os principais aspectos relacionados aos elastômeros e
biorrefinarias, até os aspectos basais pertinentes aos polímeros e elastômeros partir de matériasprimas renováveis. A contextualização das ferramentas de prospecção tecnológica, incluindo o
roadmap tecnológico, assim como a metodologia adotada para a realização da pesquisa são
detalhados no capítulo 3. No capítulo 4 são apresentados e discutidos os resultados da
prospecção tecnológica. O roadmap tecnológico, construído a partir das análises feitas no
capítulo anterior, e as tendências obtidas por meio de sua visualização são apresentados no
capítulo 5. As considerações finais, conclusões e perspectivas de trabalhos futuros figuram no
capítulo 6. As referências citadas ao longo da dissertação são listadas no capítulo 7.
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Capítulo 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O presente capítulo tem o objetivo de introduzir os principais conceitos a respeito dos
elastômeros e biorrefinarias, além de mostrar alguns trabalhos que têm sido realizados acerca
do tema da dissertação que trata dos elastômeros a partir de matérias-primas renováveis.

2.1 ELASTÔMEROS
Os polímeros são indispensáveis à vida moderna e estão presentes no cotidiano em
diversas áreas, tais como: saúde, transporte, construção civil e alimentos. Esses materiais
surgiram há muitas décadas e representam a grande contribuição da Química para o
desenvolvimento industrial do século XX (MANO e MENDES, 2004).
Os polímeros podem ser classificados de diversas formas. Em relação ao seu
comportamento mecânico, os polímeros são divididos entre borracha ou elastômero, plásticos
e fibras. Segundo Mano e Mendes (2004), existem faixas de pressão para delimitar os limites
do módulo elástico que diferenciam as borrachas, os plásticos e as fibras, que são: 101 a 102,
103 a 104, e 105 a 106 psi, respectivamente.
Os materiais elastoméricos pertencem a uma classe de materiais bem diferentes dos
demais materiais sólidos. De acordo com a norma ASTM D1566-15, o elastômero é definido
como um material polimérico que retorna rapidamente à sua forma e às suas dimensões iniciais,
após uma deformação substancial produzida por uma força e o seu relaxamento subsequente
(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS INTERNATIONAL, 2015).
Também de acordo a norma ASTM D1566-15, borrachas são materiais capazes de se
recuperar rapidamente e forçadamente a partir de uma grande deformação, podendo ser, ou
encontrar-se, modificada a um estado em que é essencialmente insolúvel em solventes em
ebulição, tais como benzeno, butanona ou azeótropo de etanol-tolueno. Em seu estado
modificado e livre de diluentes, a borracha ainda é especificada por retrair, dentro de um
minuto, a menos de uma vez e meia do seu comprimento original, depois de esticada, à
temperatura ambiente (18-29°C), em até duas vezes de seu comprimento e a força mantida por
um minuto antes do relaxamento (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND
MATERIALS INTERNATIONAL, 2015).
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A partir das definições mencionadas acima dos elastômeros e das borrachas, entende-se
que todas as borrachas são elastômeros, porém, nem todos os elastômeros são borrachas, uma
vez que não há especificação do tempo de retorno ou do tempo de permanência da deformação.
Os elastômeros são divididos em dois grupos quanto à sua fusibilidade: termoplásticos e
termofixos. Os elastômeros termoplásticos são compostos por cadeias lineares ou ramificadas
e são facilmente moldáveis, uma vez que são flexíveis e dúcteis. Quando aquecidos à uma
temperatura acima do seu ponto de amolecimento, se tornam mais flexíveis e quando resfriados,
se tornam endurecidos. Este processo pode ser reversível e, portanto, os elastômeros
termoplásticos podem ser processados mais de uma vez. Já os elastômeros termofixos não se
fundem quando aquecidos, assumindo uma estrutura reticulada com ligações cruzadas (MANO
e MENDES, 2004). Essas características permitem o uso do elastômero em diversos setores,
como automotivo, calçados, aeroespacial e biomedicina.
Em relação à sua origem, os elastômeros podem ter origem natural ou sintética. A
borracha natural é um material elastomérico obtido a partir do látex proveniente de fontes
naturais, sendo a fonte mais comum a Havea Brasiliensis. Os elastômeros sintéticos podem ser
obtidos a partir de fontes orgânicas, principalmente derivados do petróleo, ou fontes
inorgânicas, usando silicone (GRETHLEIN, CRAIG e LANE, 2004).
Na figura 2, pode ser visto um esquema das formas de obtenção dos elastômeros.

Figura 2: Formas de obtenção de elastômeros.
Fonte: Adaptado de PETROFLEX, 2004.
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2.2 PROPRIEDADES ELASTOMÉRICAS GERAIS
As principais propriedades presentes nos elastômeros serão comentadas a seguir. A
estrutura da divisão das propriedades segue a classificação estabelecida por Vilar (1993).
Contudo, os conceitos estão de acordo com o guia técnico de elastômeros da empresa Univar
(2012).

2.2.1 PROPRIEDADES FÍSICAS
As propriedades físicas são aquelas que não envolvem modificação estrutural molecular
e incluem as propriedades mecânicas, térmicas, elétricas e óticas. As propriedades citadas a
seguir são geralmente estudadas quando se trabalha com elastômeros.
2.2.1.1 Propriedades mecânicas
 Elasticidade
As propriedades elásticas representam a resistência física dos materiais. A resistência à tração
e o alongamento na ruptura estão fortemente relacionados com a estrutura do material,
dependendo da quantidade do teor de ligações cruzadas (reticulação do polímero).
 Compressibilidade
Além de excelentes propriedades de suporte de carga em tensão e compressão, os elastômeros
também apresentam alta capacidade de suporte de carga no cisalhamento. A compressibilidade
inclui resistência à compressão e deflexão da compressão. A resistência à compressão mede a
quantidade de deformação permanente que uma peça suportará por um período ao ser aplicada
uma força. Já a deflexão da compressão é definida como a carga compressiva da área inicial da
seção cruzada que é necessária para produzir uma porcentagem de alongamento.
 Dureza
A dureza mede a resistência à penetração ou ao risco. Os elastômeros apresentam grande faixa
de dureza, podendo ser mais flexíveis ou até mais duros.
 Resiliência
A resiliência é medida pela quantidade de energia devolvida após a deformação do material
quando aplicada uma tensão, além de fornecer informações sobre o seu caráter elástico.
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 Resistência ao rompimento/ rasgo
A resistência ao rompimento ou ao rasgo é uma forte indicação da dureza e durabilidade,
resultando em vida útil mais longa.
 Resistência à fricção/ abrasão
A resistência à fricção ou à abrasão é uma propriedade importante para os materiais, em que a
força de fricção se opõe à força de deslizamento e depende do acabamento da superfície do
material. Um alto coeficiente de fricção é valioso para produtos como pneus industriais sólidos
e rolos alimentadores, enquanto materiais com alta dureza possuem baixo coeficiente de fricção.
2.2.1.2 Propriedades térmicas
 Condutividade térmica
A condutividade térmica está relacionada à habilidade de um material na condução de energia
térmica. Os elastômeros possuem baixa condutividade, sendo assim ótimos isolantes térmicos.
 Estabilidade térmica
A estabilidade térmica é uma propriedade importante e para melhorá-la adicionam-se aditivos.
Muitos elastômeros permanecem flexíveis em temperaturas muito baixas e apresentam
excelente resistência ao choque térmico. A resistência à baixa temperatura dos elastômeros tem
permitido aplicações abaixo de 0°C.
A temperatura influencia muito nas propriedades físicas dos elastômeros. Em baixas
temperaturas, tornam-se mais rígidos e quebradiços; enquanto em temperaturas altas, tornamse amolecidos. No entanto, temperaturas altas demais podem causar a degradação do material
elastomérico ou mudanças na sua estrutura química (VILAR, 1993).
Além disso, um conceito muito importante para se avaliar o comportamento elastomérico
sob efeito da temperatura é a temperatura de transição vítrea (Tg). É nessa temperatura que
ocorrem mudanças significativas em sua estrutura. Por exemplo, abaixo da Tg o elastômero
encontra-se rígido, sem mobilidade da cadeia (VILAR, 1993). Portanto, os elastômeros
apresentam uma Tg bem abaixo da temperatura ambiente.
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2.2.1.3 Propriedades elétricas
Em geral, os elastômeros apresentam boas propriedades isolantes, isto é, são capazes de impedir
a passagem da corrente elétrica e, por isso, são ótimos para a aplicação, por exemplo, em cabos
e fios.
2.2.1.4 Propriedades óticas
Os elastômeros também podem apresentar ótima proteção contra a radiação eletromagnética,
incluindo os raios ultravioletas.

2.2.2 PROPRIEDADES QUÍMICAS E FÍSICO-QUÍMICAS
 Permeabilidade a gases
A permeabilidade gasosa de um material é referente à facilidade com que uma película de dito
material pode ser atravessada por um gás. Elastômeros geralmente possuem baixa
permeabilidade gasosa.
 Estabilidade a gases, líquidos e sólidos
A ação de produtos químicos pode levar à degradação de cadeia polimérica por processos
químicos como a hidrólise, podendo também ocorrer inchamento ou corrosão por tensão. Dessa
forma, dependendo da área de aplicação, é fundamental a obtenção de elastômeros resistentes
a água, óleos e outros produtos químicos.

2.3 TIPOS DE ELASTÔMEROS E SUAS PROPRIEDADES
Esse item apresenta alguns dos principais tipos de elastômeros e suas respectivas
propriedades.

2.3.1 ELASTÔMEROS DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E ALIFÁTICOS
A borracha natural, de sigla NR, é um elastômero com o monômero de cis-1,4-isoprene.
É produzida por meio do processamento do látex de seringueiras, e posteriormente, é
combinada com agentes vulcanizantes, antioxidantes e cargas (SHANKS e KONG, 2013).
Possui baixo custo e apresenta altas resistência à tração e resiliência, além de boa resistência à
abrasão. No entanto, apesar de possuir resistência a ácidos, álcalis e álcoois, apresenta baixa
resistência a óleo, químicos oxidativos e a condições climáticas extremas (JAMES WALKER,
2012; SHANKS e KONG, 2013).
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A borracha de estireno-butadieno, de sigla SBR, é uma borracha sintética formada por
copolímeros de estireno e butadieno, com resistência química similar à resistência da borracha
natural. No entanto, apresenta uma melhor resistência à abrasão que a borracha NR, sendo assim
muito destinada para a indústria automobilística, principalmente em pneus (SHANKS e KONG,
2013). Além da indústria automobilística, pode ser aplicada na área de vestuário, como solados
de calçados (JAMES WALKER, 2012).
A borracha butílica, de sigla IIR, tem sua unidade básica formada por copolímero de
isobutileno e isopreno e apresenta baixa taxa de permeabilidade a gases, sendo,
consequentemente, um bom material de vedação sob vácuo. Além disso, também pode ser
aplicada em áreas como indústria eletrônica (em cabos e fiações) e farmacêutica. Apesar de
apresentar boa resistência química, térmica (ao calor) e às condições atmosféricas extremas,
possui baixa resistência a óleos (JAMES WALKER, 2012; SHANKS e KONG, 2013).
A borracha etileno-propileno-dieno, de sigla EPDM, é formada por unidades de etileno e
propileno. Devido à sua estrutura polimérica estável e saturada, apresenta excelente resistência
térmica (ao calor) e a condições atmosféricas extremas. É um elastômero apolar, portanto,
apresenta boa resistência elétrica e a solventes polares. Pode ser usada na indústria
automobilística, atuando na prevenção de desgastes causados pelo clima e na vedação de carros,
assim como na fabricação de materiais com necessidade de isolamento elétrico ou resistência
térmica, como mangueira de vapor (SHANKS e KONG, 2013).

2.3.2 ELASTÔMEROS CONTENDO CLORO
O elastômero de cloropreno, de sigla CR, foi desenvolvido no início da década de 30 para
ser um substituto da borracha natural. Nessa época, eram utilizadas técnicas de polimerização
em emulsão, e a empresa DuPont, no final da década, passou a comercializar esse material com
a marca de Neoprene (SHANKS e KONG, 2013).
O processo de obtenção do cloropreno moderno apresenta baixo custo e compreende as
etapas de cloração, isomerização e desidrocloração do butadieno. Possui boa resistência
química, incluindo resistência a óleos minerais e alguns solventes aromáticos ou halogenados,
além de apresentar resistência ao envelhecimento, ozônio e ao clima. Ao contrário de muitos
elastômeros, essa borracha também apresenta resistência aos microorganismos, como fungos e
bactérias. Além disso, pode ser aplicado em muitas áreas, como construção civil,
automobilística e indústria têxtil (SHANKS e KONG, 2013).
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A borracha cloro-butílica, se sigla CIIR, tem a estrutura da borracha butílica, porém
modificada por meio da introdução de uma pequena quantidade de cloro no polímero. Dessa
forma, apresenta propriedades melhoradas, como o aumento da resistência ao ozônio e às
condições climáticas, assim como a estabilidade quando submetida a altas temperaturas.
Ademais, possui compatibilidade, ao formar blendas, com outras borrachas contendo dienos
(JAMES WALKER, 2012).

2.3.3 ELASTOMERO CONTENDO ACRILONITRILA
A borracha nitrílica, de sigla NBR, também é conhecida como borracha acrilonitrilabutadieno e é produzida a partir de copolímero de butadieno e acrilonitrila. Suas propriedades
físicas e químicas dependem da faixa percentual empregada de acrilonitrila, que normalmente
varia de 15% a 50% (SHANKS e KONG, 2013). Quanto maior o teor de acrilonitrila na
borracha NBR, o produto se torna mais resistente ao inchaço por óleos e com baixa
permeabilidade gasosa. No entanto, a alta temperatura de transição vítrea torna a borracha com
menor flexibilidade a altas temperaturas. Pode ser aplicado em áreas como a indústria
automobilística, como vedante, e na área hospitalar, como luvas (SHANKS e KONG, 2013).
A borracha nitrílica hidrogenada, de sigla HNBR, é derivada da borracha nitrílica por
hidrogenação das ligações insaturadas das unidades de butadieno. Assim como a borracha
nitrílica, suas propriedades dependem da razão entre acrilonitrila e butadieno. De uma forma
geral, apresenta boa resistência química e resistência às condições atmosféricas extremas, além
de boas propriedades mecânicas, como resistência à tração, à abrasão e elasticidade. No entanto,
possui desvantagens como alto custo e resistência limitada a aromáticos (JAMES WALKER,
2012).

2.3.4 ELASTOMERO DE POLIURETANO
Os poliuretanos, de sigla PU, são polímeros muito utilizados na produção de espumas, e
sua preparação envolve a presença de poliisocianatos, poliois, diaminas, catalisadores e
aditivos. Geralmente, são formados pela reação de um diisocianato com um diol contendo em
sua estrutura um éter ou éster, na presença de catalisadores. Os poliuretanos a base de éter
formam espumas rígidas e flexíveis, enquanto os poliuretanos a base de éster são usados na
produção de elastômeros, espumas flexíveis e revestimentos (SHANKS e KONG, 2013).
A estrutura desses polímeros é influenciada por forças intermoleculares, como ligação de
hidrogênio, forças de van de waals, rigidez da cadeia e reticulação. Possuem boas propriedades
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mecânicas, como resistência à abrasão, à tração e ao desgaste, além de boa resistência aos óleos
minerais e ao oxigênio. Por outro lado, apresentam baixa resistência a solventes orgânicos e
ácidos fortes, além de baixa resistência ao calor. Em relação à aplicação, podem ser utilizados
em diversas áreas, como automobilística e vestuário (JAMES WALKER, 2012; SHANKS e
KONG, 2013).

2.3.5 ELASTOMEROS FLUORADOS E PERFLUORADOS
Os elastômeros fluorados, de sigla FKM, são copolímeros sintéticos que têm alguns dos
átomos de hidrogênio nos hidrocarbonetos substituídos por átomos de flúor. Suas propriedades
principais são as excelentes resistências química e térmica (ao calor) e, por isso, é aplicado em
ambientes de condições extremas, principalmente na indústria automobilística e aeroespacial, e
que outros tipos de elastômeros não suportariam tais condições (SHANKS e KONG, 2013).
Essas excelentes propriedades podem ser atribuídas à alta energia de ligação entre carbono e
flúor (ligação C-F) e à maior energia de ligação entre os carbonos (ligação C-C) dada a presença
de átomos de flúor eletronegativo (SHANKS e KONG, 2013).
Os elastômeros perfluorados, de sigla FFKM, são totalmente fluorados e também
apresentam excelentes resistências química e térmica. Algumas borrachas perfluoradas podem,
por exemplo, suportar temperaturas de até 327ºC em uso constante. No entanto, como
desvantagens, possuem alto custo e suas propriedades mecânicas se deterioram rapidamente em
elevadas temperaturas ou em temperaturas abaixo de zero (JAMES WALKER, 2012).
Os elastômeros apresentados nos subitens 2.3.1 até o 2.3.5 são termofixos, isto é, são
vulcanizados para produzir um grau de reticulação irreversível entre as cadeias poliméricas. De
forma contrária, os elastômeros termoplásticos se tornam flexíveis acima de determinada
temperatura. De modo simplificado, pode-se dizer que os elastômeros termoplásticos possuem
muitas das propriedades físicas das borrachas vulcanizadas, porém são processados como
materiais termoplásticos. Segundo Shanks e Kong (2013), eles podem ser divididos em dois
grupos, que são: copolímeros em bloco e blendas, e os subitens a seguir darão uma breve
explicação sobre alguns desses elastômeros.

2.3.6 COPOLÍMERO ESTIRÊNICO EM BLOCO
Os copolímeros estirênicos em bloco são os elastômeros termoplásticos produzidos em
maior volume e de menor custo, e sua molécula simples apresenta três blocos, sendo dois blocos
rígidos de poliestireno nas pontas e um bloco flexível central com comportamento elastomérico,
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como um polibutadieno ou um poliisopreno (JAMES WALKER, 2012; SHANKS e KONG,
2013). Exemplos desses elastômeros termoplásticos são o estireno-butadieno-estireno (SBS) e
estireno-isopreno-estireno (SIS).
Ainda, deve ser mencionada a importância dos blocos rígidos e flexíveis serem imiscíveis,
de forma que os blocos rígidos, a uma escala microscópica, formem domínios separados. Esses
domínios serão ligados ao final das cadeias elastoméricas, formando, consequentemente, a
reticulação física da borracha (SHANKS e KONG, 2013). Além disso, esses copolímeros
podem ser misturados a outros polímeros, óleos ou cargas, permitindo o ajuste das propriedades
dos produtos formados (SHANKS e KONG, 2013). Em relação ao seu uso, podem ser aplicados
em adesivos, selantes, revestimentos e calçados.

2.3.7 ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO
Os elastômeros termoplásticos de poliuretano são disponíveis em uma faixa de rigidez
mais limitada que os copolímeros estirênicos e são caracterizados por possuir excelente dureza
e resistência a óleos. Esses elastômeros não possuem boas propriedades elétricas, não sendo,
portanto, bons isolantes. Porém, devido à sua dureza, podem ser utilizados em revestimento de
cabos (JAMES WALKER, 2012).

2.3.8 ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO DE POLIAMIDA
Esses elastômeros termoplásticos de poliamida, de sigla COPA, são formados por
copolímeros em blocos com repetidos segmentos de blocos rígidos e flexíveis. Os segmentos
rígidos são poliamidas, que atuam como um reticulador na cadeia polimérica, enquanto os
segmentos flexíveis são compostos por poliéteres ou poliésteres e contribuem para a
flexibilidade e extensibilidade dos elastômeros (SHANKS e KONG, 2013).
Ainda, de acordo com Shanks e Kong (2013), as propriedades desses elastômeros
termoplásticos variam conforme a proporção empregada dos segmentos flexíveis e rígidos, a
composição química, a distribuição do peso molecular, entre outros fatores. O segmento rígido
controla o grau de cristalinidade, o ponto de fusão cristalina e a resistência mecânica. Já o
segmento flexível controla a estabilidade oxidativa térmica, a estabilidade hidrolítica,
resistência química e a flexibilidade a baixas temperaturas.
Cabe ressaltar a biodegradabilidade de alguns desses elastômeros, devido à presença de
ambos os grupos funcionais amida e éster que asseguram a biodegradabilidade do material. Em
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vista dessa propriedade, aplicações dos elastômeros de poliamida têm sido estudadas na área da
biomedicina (SHANKS e KONG, 2013).

2.3.9 ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO DE POLIÉTER-POLIÉSTER
Os elastômeros de poliéter-poliéster, ou de copoliésteres e de sigla COPE, também
apresentam segmentos rígidos e flexíveis. Os segmentos rígidos são compreendidos por
segmentos de poliésteres cristalinos e os segmentos flexíveis são compostos por segmentos
amorfos de poliéteres com uma temperatura de transição vítrea relativamente baixa. Os
segmentos de poliésteres formam domínios cristalinos, estes atuando como uma reticulação
física, que são incorporados no segmento elastomérico de poliéteres. Em temperaturas mais
elevadas, essa reticulação física se rompe e facilita o processamento termoplástico do material
(SHANKS e KONG, 2013).
Esses materiais são considerados elastômeros termoplásticos de engenharia devido à sua
força, elasticidade e propriedades dinâmicas, e vêm substituindo borrachas convencionais e
outros plásticos, como policloreto de vinila (PVC), em diversas aplicações. Além disso,
apresentam resistência a óleos, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, entre outros compostos
químicos (SHANKS e KONG, 2013).

2.3.10 ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO DE POLIOLEFINAS
Os elastômeros termoplásticos de poliolefinas, de sigla TPO, fazem parte do grupo de
blendas poliméricas que compreende poliolefinas termoplásticas semicristalinas e componentes
elastoméricos amorfos. Seus componentes incluem copolímero aleatório de etileno-propileno,
de sigla EPM, polipropileno isotático, de sigla iPP, além de aditivos e cargas. Muitos TPOs
apresentam resistência química e excelente isolamento elétrico. (SHANKS e KONG, 2013).

2.4 CARGAS NAS COMPOSIÇÕES ELASTOMÉRICAS
A introdução de cargas nas formulações elastoméricas permite a obtenção de
propriedades desejadas para a aplicação em determinada área. Por exemplo, as cargas podem
proporcionar uma maior dureza, rigidez, resistência à abrasão, condutividade elétrica, entre
outras (SHANKS e KONG, 2013). Geralmente, cargas como sílica, caulim, talco e carbonato
de cálcio são utilizados. No entanto, têm sido introduzidas argilas organomodificadas,
compostos inorgânicos nanoparticulados e nanotubos de carbono (SHANKS e KONG, 2013).
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As nanopartículas de sílica, por exemplo, têm sido introduzidas em muitos produtos
elastoméricos, como em elastômeros de hidrocarbonetos. No estudo de Sun et al. (2009), a
sílica foi introduzida em uma solução de polibutadieno-co-estireno e produziu um relaxamento
de tensão não linear devido à justaposição da rede elastomérica com a rede de sílica. Essas
nanopartículas de sílica consistem em moléculas agregadas que se floculam em aglomerados
maiores, e esses aglomerados podem se romper mediante a uma tensão e retornar após o
relaxamento (SHANKS e KONG, 2013).
Reforços a partir de cargas naturais, como a fibra de coco, também vêm sendo estudados
há bastante tempo. O estudo de Bouças et al. (2003) apresentou resultados positivos para a
introdução de fibras de coco na borracha nitrílica com o melhoramento das propriedades
mecânicas. A adição das fibras naturais nas matrizes poliméricas requer apenas uma
modificação em sua superfície, de forma a obter uma melhor adesão interfacial.
Muitos dos elastômeros sintéticos produzidos, conforme mencionado anteriormente, são
de origem fóssil, como o butadieno, estireno, isopreno, cloropreno, entre outros (WANG et al.,
2016). No entanto, a instabilidade do preço do petróleo, crescente demanda de energia e a
preocupação com mudanças climáticas motiva a busca pela pesquisa e desenvolvimento dos
elastômeros bioderivados.
A obtenção de elastômeros a partir de fontes renováveis guarda uma relação intrínseca ao
conceito de Biorrefinarias, que está detalhado no subitem a seguir.

2.5 BIORREFINARIAS
Um dos campos que se enquadra nos princípios fundamentais da química verde é a
abordagem das biorrefinarias. Basicamente, uma biorrefinaria abrange três grandes áreas: a
produção de biomassa, o tratamento dessa biomassa, de forma a maximizar a utilização da
matéria-prima, e sua conversão, com a utilização de processos como fermentação e oxidação,
em energia, bioprodutos e biocombustíveis (VAZ, 2011).
O conceito de biorrefinaria é um conceito dinâmico e sua definição ainda não está
totalmente estabelecida, mas pode-se dizer que a definição principal é a conversão da biomassa
em diversos produtos, como biocombustíveis, energia, materiais e insumos químicos, por meio
da combinação de tecnologias (EMBRAPA AGROENERGIA, 2011).
As biorrefinarias estão ligadas ao desenvolvimento sustentável, isto é, desenvolvimento
do presente sem comprometer as gerações futuras na busca por suas necessidades (GHATAK,
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2011). Dessa forma, o desenvolvimento das biorrefinarias, em uma concepção sustentável, não
contribuirá para o esgotamento dos recursos naturais disponíveis para o futuro.
De acordo com International Energy Agency Bioenergy (2009), o conceito de
biorrefinaria pode ser entendido ou proposto de acordo com seus sistemas e componentes,
separados em plataformas, produtos, matérias-primas e processos de conversão. Na figura 3
está um esquema geral dessa classificação proposta que será melhor detalhada a seguir.

Figura 3: Esquema de classificação de biorrefinarias.
Fonte: Adaptado de International Energy Agency Bioenergy (2009).

De acordo com a figura 3, o conceito de plataformas se refere aos intermediários que
conectam os diferentes sistemas e seus processos. Por exemplo, as plataformas podem ser
açúcares de cinco ou seis carbonos, biogás, lignina entre outros. Os produtos podem ser
divididos em dois grupos: energia e materiais. As matérias-primas podem ser divididas entre
18
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cultivos oriundos da agricultura e resíduos oriundos da agricultura e da indústria. Já os
processos de conversão podem ser bioquímicos, termoquímicos, químicos ou mecânicos.
Por outro lado, em outros estudos, como os de Vaz (2011) e Bastos (2012), o conceito de
plataforma está relacionado à rota de conversão da biomassa. Bastos (2012) associa plataforma
como as tecnologias presentes nas biorrefinarias e os dois grandes grupos em que são divididas
são as plataformas bioquímicas e as plataformas termoquímicas. Já Vaz (2011) afirma que
existem três plataformas distintas, que são a termoquímica, a bioquímica e a de extração e
modificação de óleos (grãos e algas). A plataforma bioquímica compreende a tecnologia de
fermentação dos açúcares presentes nos vegetais ou obtidos a partir da matéria-prima
lignocelulósica. A plataforma termoquímica envolve as tecnologias de pirólise, torrefação e
gaseificação. A plataforma referente à extração e modificação de óleos diz respeito à utilização
de óleos vegetais ou obtidos a partir de vegetais e algas.
Ainda, Vaz (2011) complementa a discussão sobre plataformas incluindo a possibilidade
de um produto transitar por mais de uma plataforma em seu processamento. O autor cita como
exemplos o eteno verde, produzido pela empresa Braskem, cujo processo se inicia na
fermentação do açúcar a etanol e segue para uma etapa de desidratação catalítica, e ainda o
etanol produzido pelos processos das empresas Coskata e Ineos, em que a biomassa é
gaseificada e o gás de síntese obtido pelo processo segue para um reator biológico para a
produção do etanol.
Em relação às matérias-primas de uma biorrefinaria, normalmente elas representam cerca
de 40-60% do custo operacional de uma biorrefinaria típica (CAPUTO et al., 2005). Portanto,
muitas pesquisas têm sido direcionadas para a otimização do fornecimento de matéria-prima
renovável (biomassa), levando em consideração diversos fatores que possam influenciar a sua
disponibilidade, tais como condições climáticas, políticas governamentais de incentivo e fatores
socioeconômicos (GHATAK, 2011).
Além disso, a biomassa pode ser proveniente de cultivos de milho, soja, cana-de-açúcar
e diversas oleaginosas; de resíduos da agricultura, como resíduo lignocelulósico em palhas e
bagaços; de matéria-prima florestal, similar aos resíduos da agricultura, porém com maior teor
de lignina e menos sazonal; e biomassa algal (GHATAK, 2011).
Já os produtos energéticos das biorrefinarias envolvem os biocombustíveis, como
bioetanol e biodiesel, e a bioeletricidade. É notável o benefício ambiental com o uso dos
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biocombustíveis, uma vez que o saldo de emissão de gases de efeito estufa é muito pequeno.
Isso ocorre devido à reabsorção do gás carbônico pela fotossíntese aliada às baixas ou nulas
emissões de gases poluentes, como gases de enxofre. No entanto, a sustentabilidade no quesito
econômico é um grande desafio enfrentado atualmente, uma vez que os produtos petroquímicos
são bem mais competitivos (GHATAK, 2011). Na tentativa de torná-los mais competitivos, os
biocombustíveis podem ser alvos de subsídios e políticas públicas, como foi o incentivo dado
ao etanol no Brasil na década de 70 e posteriormente ao biodiesel (STEENBLIK, 2007).
Conforme já mencionado, os produtos das biorrefinarias também podem ser produtos
químicos diversos, como adesivos, tintas, lubrificantes, além de polímeros como plásticos e
elastômeros. Em alguns casos de biorrefinaria é possível a formação de produtos energéticos e
químicos, como na produção de biodiesel tendo como subproduto a glicerina. Em outros casos,
verifica-se a produção integrada de alimento, biocombustível e bioeletricidade, como
observado nas usinas de açúcar e álcool.
Em relação aos processos de conversão, as principais técnicas termoquímicas são a
pirólise, a gaseificação e a liquefação, e podem gerar tanto biocombustíveis como calor e
eletricidade. Os processos bioquímicos englobam técnicas de fermentação, hidrólise
enzimática, e outros processos envolvendo microrganismos. Os processos químicos dizem
respeito às etapas de pré-tratamentos como a jusante, e podem ser hidrólise ácida, esterificação,
síntese de Fischer-Tropsch entre outros (GHATAK, 2011). Por fim, os processos mecânicos
abordam técnicas como extração, fracionamento e redução de tamanho.
Algumas empresas possuem biorrefinarias integradas construídas e em operação. Um
exemplo é a empresa canadense Lignol Innovations. Ainda, de acordo com a já mencionada
classificação de biorrefinarias proposta por International Energy Agency Bioenergy (2009), a
biorrefinaria integrada da Lignol tem plataformas de açúcares com cinco ou seis carbonos, além
de lignina, para a produção de bioetanol e produtos químicos, a partir de cultivos ou resíduos
lignocelulósicos, como madeiras dura e macia ou resíduos agroindustriais. A figura 4 ilustra a
biorrefinaria dessa empresa canadense.
No Brasil, existem empresas com projetos para o desenvolvimento de biorrefinarias,
como a Braskem e a Raizen. A Braskem, em 2010, iniciou sua planta de produção de eteno a
partir do etanol, e se tornou a maior produtora de polímeros bioderivados do mundo. Em vista
disso e atrelada a uma consciência sustentável, a empresa brasileira decidiu estabelecer uma
nova visão para 2020: tornar-se uma empresa líder em química sustentável (VAZ, 2011). Já a
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Raizen, uma empresa produtora de etanol, biocombustíveis, energia elétrica e açúcar, inaugurou
em 2014 sua primeira fábrica de etanol celulósico e prevê a implantação de mais sete plantas
até o ano de 2024 (RAIZEN, 2016).

Figura 4: Biorrefinaria integrada da empresa Lignol Innovations.
Fonte: Adaptado de International Energy Agency Bioenergy (2009).

No caso do Brasil, o desenvolvimento das biorrefinarias tem como objetivo estratégico a
substituição do petróleo importado em materiais oriundos de matérias-primas renováveis
disponíveis em solo nacional (objetivo energético) e o estabelecimento de uma indústria
química sólida e bioderivada (objetivo econômico) (BOZELL e PETERSEN, 2010).
Não se pode pensar no objetivo energético apenas em relação aos biocombustíveis, pois
apesar de possuírem grandes volumes, são produtos de baixo valor e de alto custo processual
(BOZELL e PETERSEN, 2010). Por exemplo, o óleo a partir de algas pode ser uma excelente
alternativa para a produção de biodiesel. No entanto, essa é uma oportunidade em longo prazo
visto que os pesquisadores ainda precisam vencer o alto custo de crescimento e processamento
da biomassa para a recuperação do óleo (CHISTI, 2007).
A sugestão de Bozell (2008) para atingir o objetivo energético das biorrefinarias é a
biorrefinaria integrada, com a produção de produtos químicos e combustíveis em uma única
operação. No entanto, uma das principais barreiras é a falta de tecnologias de processos de
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conversão eficientes. Portanto, é preciso desenvolver essas tecnologias de forma a produzir
produtos químicos com alto valor agregado capazes de desenvolverem ainda mais as
biorrefinarias.
Espera-se que as biorrefinarias possam contribuir para o aumento da competitividade,
com otimização de recursos e menor geração efluente, respondendo dessa forma a uma
necessidade de fornecer produtos bioderivados, do inglês bio-based, e energia renovável de
forma econômica, social e ambientalmente amigável (INTERNATIONAL ENERGY
AGENCY BIOENERGY, 2009).
Estudos estimam que, dentro de um cenário econômico mundial envolvendo valores em
torno de 100 bilhões de dólares, os produtos químicos bioderivados tenham um crescimento em
cerca de 22% até 2025, enquanto o crescimento da indústria química global é estimado em torno
de 3-6% ao ano até 2025 (OECD, 2014). No entanto, há algumas barreiras que travam esse
crescimento a curto e médio prazo, como barreiras econômicas (custo de produção), desafios
técnicos de aumento de escala e disponibilidade de matérias-primas (VIJAYENDRAN, 2011).
Como foco do presente estudo, são destacados os polímeros bioderivados, mais
especificamente os elastômeros. A seguir será dada ênfase a esse assunto.

2.6 POLÍMEROS BIODERIVADOS
Os polímeros naturais ainda são pouco competitivos e representativos no mercado
mundial, uma vez que os polímeros sintéticos possuem baixos preços, excelentes propriedades,
além de processos de polimerização eficientes (eficiência energética e de recursos)
(MÜLHAUPT, 2013). Para melhorar essa competitividade, é necessário investir em Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) de forma a obter novas tecnologias e assim conseguir soluções mais
rentáveis, além de estabelecer uma logística de distribuição de matérias-primas compatível com
os derivados fósseis, facilitando a comercialização dos novos produtos (VIJAYENDRAN,
2011).
Os polímeros bioderivados podem englobar polímeros produzidos totalmente ou
parcialmente por fontes renováveis. Para os polímeros compostos parcialmente por matériasprimas renováveis, o conteúdo de biomassa em sua composição pode ser medido pelo método
ASTM D6866 - 16 por meio da datação por radiocarbono (AMERICAN SOCIETY FOR
TESTING AND MATERIALS INTERNATIONAL, 2016). Além disso, esse método permite
quantificar as emissões geradas na combustão desses produtos bioderivados. Há ainda
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certificações que atestam o teor de matéria-prima renovável nos produtos, como o caso da
certificação concedida pela empresa belga Vinçotte, a primeira a conceder esse tipo de
certificação (THIELEN, 2014).
A figura 5 exemplifica o selo concedido pela empresa belga, em que a porcentagem de
carbono bioderivado é representada pela quantidade de estrelas. Por exemplo, uma estrela
significa que o produto tem um conteúdo bioderivado de 20 a 40%, enquanto quatro estrelas
significam que certo produto tem mais de 80% de seu conteúdo bioderivado.

Figura 5: Logo da marca de certificação "OK Biobased" concedido pela empresa belga Vinçotte.
Fonte: Adaptado de THIELEN (2014).

Ainda que a tecnologia esteja em um estágio inicial, existem produtos no mercado que
empregam os polímeros bioderivados. No Brasil, por exemplo, pode-se citar a Natura, uma
empresa da área de cosméticos, que tem uma linha de produtos empregando tecnologias verdes
desde o seu processamento até a embalagem. Essas tecnologias reduzem ao máximo o impacto
sobre o ambiente e empregam matéria-prima de origem vegetal. Nas embalagens e refis, são
utilizados plásticos renováveis, como o polietileno verde produzido pela Braskem (NATURA,
2014).
Além disso, na área de calçados, por exemplo, a empresa Fornecedora de Componentes
Químicos e Couros Ltda. (FCC) exibiu, em 2011, um tênis com conceito sustentável, no qual
grande parte consistia de fontes renováveis. Na fabricação do referido tênis, são empregados
palmilha e solado com até 50% de matérias-primas de fontes renováveis, o adesivo utilizado
não contém solventes petroquímicos, além da possibilidade de reutilizar os resíduos líquidos
do processo na agricultura (CASTRO, 2011).
Há uma série de fatores motivadores para o crescimento e desenvolvimento dos produtos
bioderivados no mercado. Pode-se citar a preocupação em relação à sustentabilidade em longo
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prazo e os preços voláteis das matérias-primas fosseis, além do crescente interesse dos
consumidores em produtos ambientalmente corretos e a existência de políticas públicas. Há
desde grandes empresas de Biotecnologia até várias start-ups ativamente envolvidas em
produzir e comercializar esses produtos verdes a partir de diferentes fontes de biomassa
(VIJAYENDRAN, 2011).
Uma fonte propulsora para o desenvolvimento dos polímeros verdes é a necessidade de
agregar valor às cadeias produtivas oriundas da biomassa e minimizar os possíveis impactos
ambientais. A possibilidade de utilização de resíduos e coprodutos como celulose,
hemicelulose, lignina e glicerina pode se tornar, em médio prazo, a principal motivação
econômica para a exploração industrial de diversos produtos como o biodiesel (VAZ, 2010).
Polímeros renováveis podem ser obtidos mediante biopolímeros presentes na natureza ou
por meio da polimerização de monômeros bioderivados. Eles podem ser especificados com
base na sua estrutura química, como polissacarídeos, contendo unidades de açúcar; poliéster,
contendo grupamento funcional éster; poliuretanos, com ligações uretânicas; poliamidas, com
ligações peptídicas; e poliacrilatos, isto é, polímeros de éster ou ácido vinílico (UNITED
STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2008).
No entanto, diferentemente dos polímeros oriundos de matéria-prima fóssil, os polímeros
a partir da biomassa não possuem uma classificação bem definida. Há, portanto, uma
divergência entre diferentes autores para a utilização de termos como biopolímero e polímeros
biodegradáveis (CARMO e COUTO, 2015). Por exemplo, Coutinho e Bomtempo (2011)
definem biopolímero como os polímeros extraídos diretamente da biomassa, como derivados
da celulose e do amido, aqueles produzidos diretamente de microrganismos no seu estado
natural ou ainda modificados geneticamente, como o poli-hidroxialcanoato (PHA), os novos
polímeros obtidos a partir de biointermediários, como o poli(ácido lático) (PLA), os plásticos
biodegradáveis e os plásticos convencionais produzidos a partir de matérias-primas renováveis.
Em contrapartida, Brito, et al. (2011) definem biopolímeros como apenas os polímeros ou
copolímeros que são obtidos a partir de matérias-primas renováveis, como milho, cana-deaçúcar, entre diversas outras.
A presente dissertação trata de polímeros, mais especificamente de elastômeros, obtidos
a partir de matérias-primas renováveis, isto é, bioderivados. Portanto, é muito importante
distinguir os conceitos de biodegradabilidade e bioderivação. De acordo com American Society
of Testing and Materials (ASTM International), o material é considerado biodegradável se sua
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degradação ocorrer por atividade biológica, como por exemplo, a atividade enzimática
(UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2008). Os polímeros bioderivados
podem ser, portanto, biodegradáveis ou recalcitrantes.
O próximo subitem apresenta uma classificação proposta em relação à forma de obtenção
dos polímeros bioderivados.

2.7 CLASSIFICAÇÃO DOS POLÍMEROS BIODERIVADOS
Uma classificação proposta para os polímeros bioderivados é a partir da forma de
obtenção dos mesmos. Há três formas de esses polímeros serem obtidos:
 Ocorrência Natural
Polímeros podem ocorrer naturalmente no meio-ambiente, como o amido, presente no milho e
batata, no interior de microrganismos, como na parede celular de fungos, no látex da
seringueira, na celulose, etc.
 Rotas Biotecnológicas
Os polímeros podem ser obtidos por rotas biotecnológicas, como fermentação de amido e outros
carboidratos por microrganismos, em metabolismo biossintético, como é o caso da biossíntese
do poli-hidroxialcanoato (PHA) por bactérias, ou até por polimerização enzimática.
 Rotas Sintéticas
Rotas sintéticas são processos como polimerização por policondensação térmica, oxidação
seguida de transesterificação e até mesmo a copolimerização com outros monômeros
bioderivados.
A via fermentativa também pode ser empregada como forma de obtenção de precursores
e intermediários químicos na síntese de materiais poliméricos convencionais. Portanto, é um
processo muito importante que pode influenciar o futuro da produção polimérica a partir de
biomassa. Por exemplo, é possível utilizar rotas econômicas de produção de etileno glicol e
propileno glicol por fermentação e produzir olefinas e acrilatos (UNITED STATES
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2008).
No Quadro 1 pode ser visto um resumo da classificação proposta sobre as formas de
obtenção, com informações de alguns tipos de polímeros obtidos por ocorrência natural, rotas
biotecnológicas e rotas sintéticas.
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Quadro 1: Formas de obtenção de polímeros, com a respectiva classificação do tipo do polímero e sua
fonte renovável.

Polímero
Amido
Celulose
Quitina

Classificação
Monômero
Ocorrência Natural
Polissaraídeo
Glicose
Polissaraídeo
Glicose
Polissaraídeo
Glicosamina

Proteína

Termoplástico

Borracha Natural
Fibras Naturais

Plantas (milho, batata)
Plantas (algodão, árvores)
Interior de organismos
Plantas (soja), Animais
(gelatina)

Emulsão de proteínas,
amidos, taninos,
Plantas (seringueira)
gomas e alcalóides
Polissaraídeo
Glicose
Plantas (algodão), Animais (lã)
Rotas Biológicas
Elastômero

Polihidroxialcanoato
(PHA)
Polibutileno Succinato
Poli(ácido lático)
Polióis
Nylon 6
Nylon 66

Poliéster
Poliéster
Poliuretano
Poliamida
Polimida

Nylon 69

Poliamida

Poli(tereftalato de
etileno)

Poliéster

Polibutilenotereftalato

Poliéster

Polibutilenosuccinato
tereftalato
Polímeros a base de
amido

Aminoácidos

Fonte Renovável

Poliéster

Poliéster
Termoplástico

Glicose
Ácido succínico
Ácido lático
Triglicerídeos
Caprolactana
Ácido adípico
Rotas Sintéticas
Ácido Oleico
1,3-propanodiol e
Tereftalato
1,4-polibutadieno e
Tereftalato
Ácido Succínico e
Tereftalato
Glicose

Milho, Batata
Milho
Milho
Soja
Milho
Milho
Plantas (soja, girassol) e
Animais
Milho
Milho
Milho
Milho

Fonte: Adaptado de UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2008

Levando-se em conta a especificação dos polímeros com base na sua estrutura química,
pode-se observar que os poliésteres podem ser obtidos por rota biotecnológica ou sintética.
Poliésteres podem ser obtidos a partir da fermentação de uma fonte renovável, mas também
podem ser copolimerizados com petroquímicos. As poliamidas, por exemplo, podem ser
obtidas tanto por fermentação quanto por conversão química de fontes renováveis. No caso dos
poliuretanos bioderivados, os polióis são obtidos a partir de matérias-primas renováveis,
enquanto o isocianato em sua estrutura é petroquímico. Em relação ao poliacrilato, ele pode ser
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obtido tanto por fermentação quanto por transformações petroquímicas convencionais
(UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2008).
Cabe aqui destacar que, em relação à produção de polímeros bioderivados no contexto de
biorrefinarias no mercado mundial, há alguns estudos prospectivos que fazem previsões acerca
do tema e apresentam resultados favoráveis. Pode-se citar o estudo do Centro de Pesquisa
alemão da Nova-Institut Gmbh (2013), que prevê uma capacidade de produção de polímeros
bioderivados triplicada em 2020, passando de 3,5 milhões de toneladas em 2011 para,
aproximadamente, 12 milhões de toneladas.
É esperado, portanto, que os produtos químicos bioderivados continuem crescendo e,
cada vez mais, estarão presentes em maior parcela no mercado global da indústria química,
complementando a participação da refinaria petroquímica. Na figura 6 encontra-se uma
representação de polímeros bioderivados a partir de carboidratos e terpenos, ilustrando a grande
variedade de polímeros que se pode obter.

Figura 6: Polímeros renováveis a partir de carboidratos e terpenos.
Fonte: Adaptado de Mülhaupt, 2013.

Porém, se comparado aos plásticos e fibras bioderivados, a pesquisa e desenvolvimento
dos elastômeros a partir de matérias-primas renováveis visando às aplicações de engenharia
ainda são poucas (WANG et al., 2016). Dessa forma, para atingir a crescente demanda do
desenvolvimento sustentável, com produtos mais limpos e menos dependentes das matériasprimas fósseis, a busca por elastômeros bioderivados como uma nova geração de elastômeros
de engenharia é extremamente significante (WANG et al., 2016).
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2.8 ELASTÔMEROS A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS RENOVÁVEIS
Em busca de uma nova geração de elastômeros independentes do petróleo e que não
agridam o meio ambiente, diversos estudos têm como objetivo a substituição da matéria-prima
de origem fóssil em renovável e/ou substituição dos catalisadores metálicos convencionais em
catalisadores renováveis ou menos agressivos. Também buscam-se incorporar, nas
composições desses elastômeros, materiais que sejam suscetíveis à reciclagem química ou à
biodegradabilidade (KOBAYASHI & MATSUMURA, 2011).
A busca por novas alternativas não se restringe às pesquisas acadêmicas, uma vez que
empresas também estão buscando soluções sustentáveis. Um exemplo é a parceria entre as
empresas Goodyear e DuPont no desenvolvimento do BioIsopreno, em substituição ao isopreno
de origem petroquímica. Esse novo composto poderá ser aplicado, por exemplo, em luvas
cirúrgicas, bolas de golfe e adesivos (NOTCH CONSULTING INCORPORATION, 2012).
O BioIsopreno, isto é, o poli(isopreno) bioderivado, é sintetizado por bactérias utilizando
como substrato açúcares provenientes de biomassa. Foram feitas modificações genéticas dos
microrganismos de forma a melhorar o rendimento na produção biotecnológica do isopreno.
Inicialmente, em 2007, essas mudanças convergiam na criação de um precursor de isopreno.
Em 2010 ocorreu uma modificação em uma linhagem da bactéria Escherichia coli, visando à
produção de uma enzima, de forma a converter o precursor diretamente em isopreno
(BOURZAC, 2010).
O monômero de isopreno faz parte de unidades de uma substância chamada terpeno, que
é um metabólito secundário sintetizado por uma grande variedade de plantas, como as coníferas.
Há diversos estudos que buscam estratégias químicas e diferentes técnicas de polimerização.
Sarkar e Bhowmick (2014) estudaram a síntese por polimerização por emulsão e as
propriedades do elastômero polimirceno. Seu monômero, o β-mirceno, é um monoterpeno
acrílico e seu uso como aditivo de combustível diesel, aromatizantes e sabores é bem conhecido.
Os poucos estudos que existem sobre o β-mirceno apresentam solventes tóxicos e dependência
do catalisador.
A Goodyear também faz parcerias com universidades na pesquisa dos elastômeros
renováveis e um exemplo é um artigo publicado em parceria com as universidades Beijing
University of Chemical Technology e University of Bradford (Wei et al., 2012). Esse estudo
apresenta uma nova geração de elastômeros de engenharia bioderivados, sintetizados a partir
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de monômeros derivados de biomassa, por meio de rotas capazes de serem empregadas em
produção de larga escala.
Essa nova geração de elastômeros de engenharia do estudo de Wei et al (2012) foi
produzida a partir de monômeros bioderivados (ácido sebácido, ácido itacônico, ácido
succínico, 1,3 propanodiol e 1,4 butanodiol) por policondensação em estado fundido, uma
reação, segundo os autores, simples, controlada, de baixo custo e possível em escala industrial.
O resultado foi tão promissor que, segundo o artigo publicado, uma planta piloto com
capacidade de 100 toneladas estava sendo construída naquela época.
Em aplicações de engenharia, os elastômeros amorfos necessitam ser reforçados com
nanopartículas e no estudo de Wei et al (2012) sobre os novos BEE optou-se pela nanossílica,
ao invés do negro de fumo, carga comumente utilizada. A utilização de nanossílica reforça a
independência do petróleo no nanocompósito de BEE produzido, e comprovou-se ainda que as
propriedades mecânicas foram melhoradas.
Há também muitos estudos recentes que empregam óleos vegetais na composição dos
elastômeros renováveis. Como exemplos podem ser citados os óleos de soja, de mamona, de
palma, de canola, de girassol, entre outros, além de gorduras e óleos residuais (GOR).
Estudos desenvolvidos pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) têm utilizado
óleo de soja e de mamona na síntese de poliuretanos modificados, com aplicação em materiais
energéticos. Mais especificamente, esses estudos envolvem adequar o poliol obtido a partir do
óleo renovável para a composição de uma matriz elastomérica com características requeridas
para os combustíveis e propelentes sólidos para uso aeroespacial (ROCHA, et al., 2013;
CLEMENTE, et al., 2014).
A pesquisa sobre o óleo de mamona do ITA aplicado em combustíveis sólidos utiliza dois
tipos de síntese: a síntese em uma etapa (one-shot) e a em duas etapas (com formação de prépolímero). Na reação one-shot, a obtenção de poliuretanos elastoméricos se dá pela reação entre
um diisocianato, um poliol e um extensor de cadeia, normalmente um diol ou uma amina, em
uma única etapa (ROCHA, et al., 2013). Um esquema simplificado da síntese do poliuretano
está na figura 7.
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Figura 7: Reação de obtenção do Poliuretano. a) Síntese one-shot b) Síntese por duas etapas.
Fonte: Adaptado de Rocha, et al, 2013.

O uso do óleo de soja também é citado no estudo de Boonkerd, et al. (2014) na produção
do elastômero bioderivado de polibutadieno a partir da modificação química do elastômero
convencional de origem petroquímica pelo óleo epoxidado. A introdução do óleo é proposta
por polimerização aniônica viva e a escolha do óleo de soja ocorre devido ao seu menor preço
em relação a outros óleos como canola e mamona. A polimerização aniônica viva é uma técnica
importante para a síntese de polímeros com terminadores de cadeia funcionais. Como não há
reação de terminação ou de transferência de cadeia, a formação do polímero se dá por meio da
reação entre o terminador de cadeia vivo aniônico e um agente terminador apropriado
(BOONKERD, et al., 2014). Apesar de o polibutadieno ser a segunda borracha sintética mais
produzida, em termos de volume, esse elastômero apresenta comportamento de processamento
difícil. Por isso esse estudo se propõe a introduzir parte do óleo vegetal no polibutadieno de
cadeia de baixa massa molar, de forma a melhorar seu processamento.
A síntese de copolímeros bioderivados também é bastante visada para melhorar as
propriedades dos materiais. O estudo de Shi et al. (2015) sintetizou o copolímero poli(ácido
lático-co-10-hidroxidecanoato) (PLH), por meio da policondensação térmica do ácido lático
(LA) e do ácido 10-hidróxi-cáprico (HDA) na presença do ácido p-tolueno sulfônico e
SnCl2·2H2O como co-catalisadores. O poli (ácido lático) (PLA), por possuir excelentes
propriedades químicas/ físico-químicas e biocompatibilidade, tem sido usado como materiais
biomédicos e plásticos biodegradáveis (SHI, et al., 2015). No entanto, o PLA é um material
frágil e para melhorar suas propriedades mecânicas e térmicas, os autores fizeram a
copolimerização com HDA, de forma a diminuir sua cristalização e aumentar sua flexibilidade.
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O HDA é derivado do óleo de mamona e possui uma longa e flexível cadeia linear. Como
resultado, as propriedades obtidas foram excelentes, porém dependentes do ajuste da
composição de HDA na maioria das vezes e o copolímero formado tem aplicações possíveis
nas áreas da agricultura, biomedicina e industrial.
Além da utilização de matérias-primas renováveis, o aprimoramento de processos que
não agridam o ambiente também é importante nessa busca pela sustentabilidade. Um processo
que tem sido alvo de estudos, por não utilizar substâncias tóxicas, é a polimerização enzimática.
Enzimas são catalisadores naturais e tem uma atividade alta em condições reacionais suaves.
Kobayashi & Matsumura (2011) realizaram um estudo sobre a síntese enzimática
elastômeros termoplásticos bioderivados e biodegradáveis, a partir de macrolídeos como
segmento rígido e metil 12–hidroxiestearato (12HS) como segmento flexível. O catalisador
utilizado foi uma lipase. Os autores também buscaram avaliar as propriedades químicas/ físicoquímicas e mecânicas dos copolímeros contendo quantidades diferentes de 12HS. Conseguiuse então comprovar que quanto maior o teor de 12HS, melhores são as propriedades térmicas e
mecânicas, além de o copolímero apresentar biodegradabilidade maior (KOBAYASHI e
MATSUMURA, 2011).
Os microrganismos são fundamentais na síntese de alguns polímeros, como é o caso do
PHA (polihidroxialcanoato) produzido por diferentes bactérias. O PHA é dividido em dois
tipos: o de cadeia curta, com características plásticas, e o de cadeia média, com características
elastoméricas. O PHA é um biopolímero que pode ser produzido por diversos tipos de
microrganismos como uma reserva de energia, e há mais de 300 tipos de bactérias diferentes
capazes de produzir esse polímero. As espécies podem sintetizá-lo quando há excesso de fonte
de carbono e alguns nutrientes em quantidades limitadas, como nitrogênio, oxigênio e fosfato
(MOZEJKO e CIESIELSKI, 2013).
No entanto, poucos microrganismos são hospedeiros eficazes em modificações genéticas
visando à produção biotecnológica desses poliésteres em escala comercial. As tecnologias de
fermentação e do processo de extração do biopolímero já estão bastante aprimoradas, mas ainda
assim o PHA não consegue competir comercialmente com os sintéticos devido ao alto custo do
substrato de fermentação (MOZEJKO e CIESIELSKI, 2013).
Uma possibilidade proposta por Mozejko e Ciesielski (2013) foi a utilização do óleo de
palma residual saponificado pela bactéria Pseudomonas sp. Gl01 para a produção do elastômero
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PHA de cadeia média. O óleo residual foi a solução para a diminuição dos custos e a etapa de
saponificação do óleo se fez necessária para quebrar os triglicerídeos em ácidos graxos livres e
estes serem assimilados por Pseudomonas. Apesar de ser um estudo em fase de bancada, o
resultado foi promissor, pois a bactéria foi capaz de produzir em grande quantidade o PHA de
cadeia média com ótimas propriedades térmicas e mecânicas.
Uma alternativa para a redução de custos na produção de elastômeros é a utilização de
culturas mistas de bactérias a partir de fontes naturais, tal como foi o estudo de Rodrigues
(2013). Foram utilizados isolados a partir de lodo de esgoto utilizando diferentes substratos
como carboidratos, em especial a xilose que apresentou ótimos resultados, e glicerol. As
culturas avaliadas, no entanto, não foram capazes de produzir PHA de cadeia média usando
sacarose, lactose e amido como fonte de energia.
Os vários aspectos abordados neste capítulo serviram como base inicial para o
conhecimento dos elastômeros. A partir do conhecimento adquirido, foi possível a elaboração
das estratégias metodológicas que auxiliaram na etapa de prospecção tecnológica e na posterior
elaboração do roadmap, conforme será detalhado nos capítulos 4 e 5, respectivamente. O
próximo capítulo detalha a metodologia utilizada no presente trabalho.
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Capítulo 3 METODOLOGIA

DA

PROSPECÇÃO

TECNOLÓGICA E DA ELABORAÇÃO DO ROADMAP
TECNOLÓGICO
As recentes mudanças e avanços tecnológicos da atualidade têm motivado empresas e
governos a aprimorarem o alinhamento de seus objetivos estratégicos de negócio com seu
gerenciamento tecnológico (CARVALHO, FLEURY e LOPES, 2013). Nesse contexto, existem
várias ferramentas que permitem esse alinhamento, utilizando a prospecção tecnológica como
meio de obtenção de tendências.
Os estudos de prospecção tecnológica, também chamados de estudos de futuro, fornecem
as principais tendências dentro de um contexto mundial. A prospecção tecnológica pode ser
definida como um meio de mapear de desenvolvimentos tecnológicos e científicos capazes de
influenciar e transformar uma indústria, a economia ou uma sociedade de forma significativa
(KUPFER e TIGRE, 2004). Uma análise prospectiva utiliza um conjunto de conceitos e
técnicas para antecipar e prever o comportamento de variáveis socioeconômicas, políticas,
culturais e tecnológicas, assim como suas interações (BORSHIVER e LEMOS, 2016).
Diferentemente de uma previsão estática, os exercícios de prospecção são elaborados
partindo-se da premissa de que vários cenários futuros são possíveis (CAMPOS et al., 2015).
De uma forma geral, o objetivo da prospecção tecnológica é a elaboração de um cenário futuro
para um tema de estudo. As informações coletadas acerca do tema de interesse podem ser
tratadas de forma quantitativa ou qualitativa, gerando assim um cenário futuro de tendências
(MARTINI, 2005).
No entanto, esses cenários estão cercados de incertezas uma vez que há a possibilidade
de ocorrência de diversos futuros possíveis, visto o dinamismo da sociedade moderna.
Basicamente, há duas formas de se contornar as incertezas nos estudos prospectivos. Uma delas
é com base na análise de informações e do estado da técnica, objetivando a identificação do
início de possíveis mudanças de forma que seja possível a preparação de uma instituição diante
das mudanças percebidas. A outra forma é referente a uma análise mais complexa com base na
projeção de cenários de modo a antecipar futuros (GODET, 2000; GODET e ROUBELAT,
1996).
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Os objetivos desses estudos de futuro são bastante variados, podendo abranger tendências
em um universo mais amplo ou mais limitado. Em um universo mais amplo, há uma grande
quantidade de atores envolvida juntamente com vários fatores e variáveis que devem ser
analisados. Já em um universo mais limitado, empresas ou organizações têm como objetivo a
elaboração de estudos de futuro que analisem os fatores externos ao seu ambiente
(BORSHIVER e LEMOS, 2016).
As ferramentas de prospecção tecnológica incluem diversas técnicas como elaboração de
Cenários, técnicas de Brainstorming, Matriz SWOT, o método Delphi, o Roadmap tecnológico
entre outros. A seguir está uma breve explicação sobre algumas técnicas utilizadas em estudos
prospectivos, de acordo com Borshiver e Lemos (2016).


A elaboração de cenários consiste em uma tentativa de prever eventos, atores ou

sistemas futuros, sendo uma sequência de situações hipotéticas elaboradas com o intuito de
focar os pontos críticos para a tomada de decisão.
Segundo Godet, Durance e Dias, 2006, há dois tipos de cenários: os exploratórios, que
consistem em tendências lógicas futuras a partir de uma situação real do presente, e o cenário
normativo, que projeta uma situação futura desejável a partir de um objetivo e elabora-se uma
sequência de acontecimentos ligando o presente ao futuro desejável.


A técnica de Brainstorming consiste na reunião de um grupo diverso,

multidisciplinar, para gerar um grande número de informações sobre assuntos de interesse de
determinada organização, como possíveis fatores críticos em um ambiente e soluções para
problemas existentes.


A matriz SWOT, do inglês Strength, Weakness, Opportunity, Threaten, é uma

importante ferramenta utilizada na gestão estratégica competitiva. Essa ferramenta surgiu nos
anos 60, quando se procurava formar um conceito sobre o ambiente competitivo em que as
empresas americanas operavam e descobrir suas competências para concorrer no mercado
(GHEMAWAT, 2000). Por meio dessa matriz, são determinados os pontos fortes e fracos de
uma determinada organização, considerando os lados interno e externo da mesma. As forças e
fraquezas são elementos internos de uma empresa, enquanto as oportunidades e ameaças são
elementos externos.


O método de Delphi é utilizado para estimar a probabilidade e impacto de

acontecimentos futuros mediante a elaboração questionários sobre possíveis tendências para
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serem respondidos, individualmente, por técnicos no assunto. É garantido um anonimato para
não influenciar nas respostas fornecidas. O questionário é respondido em várias etapas, tendo a
influência das outras respostas nas etapas seguintes, até que um denominador comum seja
alcançado (CYPHERT e GANT, 1970).


O Roadmap tecnológico, método empregado na presente dissertação, consiste

em uma técnica de planejamento e gerenciamento organizacional. Ele permite a visualização
de tendências tecnológicas e mercadológicas de um determinado setor industrial de modo a
suportar decisão de investimentos e alocação de recursos de uma empresa/organização.
O próximo item aprofundará os conceitos do Roadmap tecnológico.

3.1 ROADMAP TECNOLÓGICO
Resumidamente a palavra “Roadmap” representa planos científicos e tecnológicos na
forma de um mapa e foi desenvolvido inicialmente pela empresa Motorola, na década de 70,
para alinhar as tecnologias com o desenvolvimento de produtos (WILLYARD e MCCLEES,
1987). O roadmap permite a representação visual da estratégia a ser estudada e tomada,
suportando o desenvolvimento e implementação de planos estratégicos integrados de negócios,
produto e tecnologia (PHAAL, FARRUKH e PROBERT, 2004).
Há diferentes formas e abordagens de roadmaps, mas, no geral, inclui uma representação
gráfica em multicamadas fazendo uma ligação entre tecnologia e produtos com as
oportunidades de mercado, considerando as mudanças no ambiente relacionadas de acordo com
o tempo (PROBERT, FARRUKH e PHAAL, 2003). Essa forma genérica pode ser vista na
figura 8.

Figura 8: Forma genérica simplificada do roadmap tecnológico.
Fonte: Adaptado de Phaal, Farrukh e Probert, 2004.

35

Capítulo 3 METODOLOGIA DA PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA E
DA ELABORAÇÃO DO ROADMAP TECNOLÓGICO

Cabe ressaltar que o mapa gerado não é estático, e sim dinâmico; ou seja, muda com o
passar do tempo, pois novas tecnologias e produtos surgem a todo momento no mercado.
Assim, para ter um propósito efetivo, a organização deve sempre manter seu roadmap
atualizado relacionado com o tempo.
Outra forma de roadmap pode incluir informações sobre recursos, como financeiros,
funcionários e fornecedores, e programas de P&D, além de mercado, produto e tecnologia. A
figura 9 representa essa outra possibilidade.

Figura 9: Esquematização mais completa de um roadmap tecnológico.
Fonte: Adaptado de Phaal, Farrukh e Probert, 2004.

Segundo Phaal, Farrukh e Probert (2009), o número de publicações acadêmicas sobre a
metodologia de elaboração do roadmap tecnológico tem aumentado nos últimos anos devido
ao aumento do interesse pelas empresas na aplicação desta metodologia. No entanto, uma
análise mais detalhada destas publicações revela algumas dificuldades, como a falta de
detalhamento na elaboração do mapa, as ferramentas e práticas utilizadas, assim como suas
principais contribuições (CARVALHO, FLEURY e LOPES, 2013).
A ferramenta do roadmap tecnológico vem sendo utilizada por empresas como GE
(General Electric) e SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) nos últimos anos.
O NEITEC, situado na UFRJ, elaborou roadmaps tecnológicos para essas duas empresas em
diversas áreas como, por exemplo, bioplásticos, biomateriais, pré-sal e robótica (NEITEC,
2016).
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O trabalho de consultoria do NEITEC aplicando a metodologia de adaptação própria da
ferramenta do roadmap tecnológico vem sendo realizado desde 2009, quando realizou um
estudo para o setor de automação de processos para o SENAI. O SENAI, por ser uma instituição
que capacita pessoas, estava interessado na identificação dos principais desenvolvimentos
tecnológicos na área de automação de forma a estar preparado para as futuras demandas da
indústria em relação à capacitação de mão de obra (BORSHIVER e LEMOS, 2016).
Um outro exemplo de utilização do roadmap por parte de players brasileiros é o mapa
elaborado pela Braskem. De acordo com Coutinho e Bomtempo (2011), a Braskem elaborou
um roadmap tecnológico de matérias-primas renováveis de acordo com sua própria
metodologia. O objetivo desse estudo foi a identificação de produtos e tecnologias relacionados
às matérias-primas renováveis que poderiam ser desenvolvidos em horizontes de 5, 10 e 15
anos.
Há ainda trabalhos acadêmicos empregando essa ferramenta, como dissertações de
mestrado e teses de doutorado. Um exemplo é a tese de Santos (2011) sobre a elaboração de
dois roadmaps tecnológicos, um focado no Brasil e um com foco nos Estados Unidos, para a
biorrefinaria de produtos da lignina no Brasil. Esse trabalho permitiu a identificação de atores
e informações como uso da lignina e seus derivados, remoção da lignina e alteração genética
da planta.
Após um entendimento geral do que é um roadmap tecnológico e de sua importância para
o mercado e para as empresas, o item a seguir traz a metodologia empregada na presente
dissertação.

3.1.1 METODOLOGIA EMPREGADA
O roadmap tecnológico elaborado nesta dissertação será um produto final resultante de
todo o estudo prospectivo acerca dos elastômeros manufaturados a partir de matérias-primas
renováveis. A metodologia empregada foi adaptada de Borschiver e Lemos (2016).
Com o tema definido, o trabalho é dividido em 3 etapas: pré-prospectiva, prospectiva e
pós-prospectiva, esta última incluindo a construção do mapa em si. A figura 10 representa a
organização do presente estudo.
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Figura 10: Organização do presente estudo.
Fonte: Borschiver e Lemos, 2016.

A primeira etapa do trabalho é a fase pré-prospectiva, em que há uma coleta inicial de
dados e informação para o entendimento do tema a ser estudado e definição de taxonomias
(classificações) a serem buscadas nos documentos analisados. Essa etapa inicial é feita a partir
de pesquisas preliminares do assunto, permitindo a identificação das informações principais
acerca dos elastômeros a partir de matérias-primas renováveis.
A próxima etapa é a fase prospectiva, representada pela busca de informações e busca
pelo conhecimento nos documentos selecionados dentre mídia especializada, artigos
científicos, patentes concedidas e pedidos de patentes. Entende-se como mídia especializada
sites das empresas e Annual Reports, tais como da Goodyear, Pirelli, DuPont, Lanxess, entre
outras. As informações contidas nesses documentos serão analisadas no próximo capítulo
(capítulo 4), considerando as taxonomias definidas na etapa pré-prospectiva.
A última etapa é a fase pós-prospectiva, em que há a conexão das informações obtidas
nos documentos que servirão como base para a construção do roadmap tecnológico. As
informações provenientes das fontes analisadas serão organizadas de acordo com a metodologia
escolhida e explicada mais detalhadamente no capítulo 5, que está relacionada à série temporal
de Estágio Atual, Curto Prazo, Médio Prazo e Longo Prazo. O software utilizado na elaboração
do mapa foi o Microsoft® Visio® 2016.
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Com o roadmap construído, é permitida a visualização das tendências tecnológicas e
mercadológicas, com a presença dos players atuantes da indústria dos elastômeros a partir de
matérias-primas renováveis.
3.1.1.1 Artigos Científicos e documentos patentários como fonte de informação científica e
tecnológica
A informação científica é o conhecimento resultante de uma pesquisa científica e que
compôs, a um determinado momento da evolução da ciência, um acréscimo ao entendimento
universal sobre certo assunto de interesse. Já a informação tecnológica, segundo a Federação
Internacional de Documentação (FID), se refere a "todo conhecimento de natureza técnica,
econômica, mercadológica, gerencial, social entre outros, que por sua aplicação, favoreça o
progresso na forma de aperfeiçoamento e inovação" (BORSHIVER e LEMOS, 2016). Dessa
forma, a busca por informação científica e tecnológica permite o conhecimento acerca de
tecnologias disponíveis, orienta pesquisas e trabalhos acadêmicos, além de direcionar novos
investimentos para a indústria.
Os artigos científicos são uma importante fonte de informação tecnológica oriunda de um
meio científico. Eles transmitem o conhecimento produzido por pesquisadores e servem como
literatura base para corroborar os estudos já existentes ou ainda para guiar novas pesquisas
(BORSHIVER e LEMOS, 2016).
Outra importante fonte de informação tecnológica é o documento patentário. Esses
documentos possuem características que os tornam uma das mais ricas fontes, uma vez que a
descrição detalhada da invenção é pressuposto requerido (MARTINEZ, BRAGA JR e
ANTUNES, 2013). A análise desses documentos torna possível a verificação do
desenvolvimento de tecnologias de interesse, sendo, portanto, ótimos indicadores de inovação.
As patentes concedidas e pedidos de patentes podem servir como medição de resultados de
P&D, produtividade, estrutura e o status de desenvolvimento de determinada indústria ou
tecnologia (BORSHIVER e LEMOS, 2016). Ademais, o número de patentes concedidas de
uma empresa ou até mesmo de um país pode revelar seu dinamismo tecnológico e uma análise
sobre o crescimento de concessões de patentes acerca de determinado tema pode indicar a
direção de uma mudança tecnológica (SANTOS, 2011).
A patente é um documento outorgado pelo Estado que estabelece o direito exclusivo de
exploração naquela localidade de determinada invenção ou modelo de utilidade por parte de
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seu titular por um prazo estabelecido. De acordo com a Lei da Propriedade Industrial brasileira,
a Lei N° 9279 de 14 de maio de 1996, é patenteável uma invenção ou um modelo de utilidade
que atendam certos requisitos. Uma invenção deve atender aos requisitos de novidade, atividade
inventiva e aplicação industrial. No caso de um modelo de utilidade, o objeto de uso prático,
ou parte deste, deve ser suscetível de aplicação industrial e apresentar nova forma ou disposição,
envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.
Ainda de acordo com a Lei 9279/96, o prazo determinado desse direito exclusivo pode variar
de 15 a 20 anos dependendo da origem do documento.
3.1.1.2 Estratégias de busca
Para uma busca efetiva, de modo a captar todos os resultados possíveis e suas tendências,
são necessárias uma estratégia de busca com combinações de palavras-chaves relevantes em
bases de dados confiáveis e abrangentes. Ou seja, uma busca feita com apenas uma palavrachave poderia restringir o resultado e distorcer a visualização de tendências. Além disso, o uso
de uma boa base de dados também é importante, de modo a conter todos os documentos
importantes para a análise.
A busca dos artigos científicos relacionados ao presente tema foi feita na base de dados
Scopus. A base Scopus pertence à editora Elsevier e é a maior base de dados bibliográficos da
literatura revisada por pares, contendo informações técnicas e científicas que fornecem uma
visão ampla de tudo que é publicado referente ao tema estudado (ELSEVIER, 2016).
O levantamento das informações a respeito das patentes foi realizado na base de dados
Derwent Innovations Index. Essa base é considerada a mais abrangente do mundo em relação a
informações referentes a patentes internacionais, pois conta em seu banco de dados documentos
de 50 órgãos emissores de patentes (THOMSON REUTERS, 2016).
A busca de patentes foi feita em uma única etapa, pois a base Derwent Innovations Index
não separa a pesquisa em patentes concedidas e solicitadas, sendo o resultado gerado único. No
entanto, há códigos ao lado dos números das patentes (do inglês kind codes) que permitem o
conhecimento do processamento de determinado pedido, isto é, se já foi concedido ou se ainda
é solicitado. De uma forma geral, para a maioria dos países o código A significa que o
documento ainda é um pedido de patente, ou patente solicitada, e o código B representa a
patente concedida. Porém, há países que não seguem esse padrão, como é o caso do Japão, que
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o código B significa que o relatório descritivo do pedido de patente foi examinado e aceito,
enquanto o código B2 significa que o documento foi concedido.
Além da base de patentes mencionada anteriormente, também foi feita a pesquisa na base
de dados do escritório brasileiro de patentes, o INPI1, de forma a verificar as patentes protegidas
em território nacional. O INPI disponibiliza os documentos de patentes depositados no Brasil,
tanto de empresas nacionais quanto de empresas internacionais que tem o interesse de
conquistar um determinado mercado com uma tecnologia exclusiva.
As estratégias empregadas, tanto para artigos científicos quanto para patentes estão
detalhadas a seguir.
Artigos Científicos
A busca foi realizada com o uso das palavras-chave “elastomer*”, “green”, “bio-based”,
“biobased”, “biomass” e “feedstock”, nos campos título do artigo, resumo e palavras chave, de
forma a obter o maior número possível de documentos entre 2009 e 2015 (busca realizada em
dezembro). Para uma análise de prospecção tecnológica, é necessária a obtenção de documentos
mais recentes nas buscas realizadas. Dessa forma, escolheu-se obter documentos dos últimos
seis anos para a análise prospectiva. A estratégia da busca e o total de artigos resultantes são
mostrados na tabela 1.
Tabela 1 – Estratégia de busca de Artigos Elastômeros Renováveis.
Busca Avançada por Palavras-chave

Total de Documentos

(TITLE-ABS-KEY (elastomer*) AND TITLE-ABS-KEY (green OR bio-

369

based OR biobased OR biomass OR Feedstock)) AND DOCTYPE (ar) AND
PUBYEAR > 2008
Fonte: elaboração própria.

Foram selecionados os 100 primeiros documentos baseados em ordem de relevância2
dado pela base Scopus, sendo que os documentos considerados relevantes para o estudo
prospectivo e analisados com mais profundidade foram no total de 42 artigos. De acordo com
a experiência da autora na área de prospecção tecnológica, essa amostragem de 100 documentos
constitui uma quantidade relevante para a análise de conteúdo e elaboração de tendências.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial
O critério de relevância de base de dados Scopus se baseia nos seguintes parâmetros: (i) quantidade de ocorrências
do termo pesquisado; (ii) ocorrência do termo pesquisado no título, resumo, no início e no final do documento; e
(iii) relevância do termo pesquisado no documento em comparação com os demais documentos (SCOPUS, 2014).
1
2
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Cabe mencionar que o emprego do símbolo asterisco (*) tem o objetivo de não restringir
a busca. Por exemplo, caso a palavra-chave empregada seja referente ao plural elastomers, um
resultado com a palavra no singular não constaria na busca, assim como o derivado elastomeric
também não.
Patentes
A estratégia da busca e o total de patentes resultantes são mostrados na tabela 2. A
pesquisa foi realizada em dezembro de 2015. A busca foi realizada com o emprego de palavraschaves nos tópicos fornecidos pela base de dados escolhida. Esses tópicos contêm as
informações mais importantes do documento, a partir de uma releitura do mesmo pelo Derwent
Innovations Index.
Tabela 2 - Estratégia de busca de Patentes Concedidas e Solicitadas para Elastômeros Renováveis.
Busca na base de dados Derwent Innovations Index
Total de Patentes (a partir de 2009)
(TS=elastomer* AND TS = ("bio-based" OR "biomass" OR

181

"biobased" OR "feedstock"))
Fonte: elaboração própria.

Cabe ressaltar que a palavra-chave “green”, presente na busca de artigos científicos,
trouxe muitos documentos sem relevância para o tema estudado, principalmente relacionados
ao processamento de elastômeros petroquímicos. Por exemplo, um elastômero verde pode ser
um material que ainda não passou pelo processo de vulcanização ou cura. Por este motivo,
decidiu-se excluir essa palavra-chave da busca realizada na base de dados Derwent Innovations
Index.
Mediante todos os resultados das buscas, foi realizada a seleção das patentes concedidas
e solicitadas de interesse, com base na análise de seus resumos e do seu quadro reivindicatório
(do inglês set of claims). Do total de 181 patentes, foram identificadas 31 patentes concedidas
e 30 patentes solicitadas que estão dentro do escopo do presente trabalho. Notou-se que muitos
documentos não eram pertinentes ao assunto devido ao emprego da palavra-chave “feedstock”
que trouxe muitos resultados de elastômeros petroquímicos.
A estratégia de busca realizada no INPI foi o emprego da palavra-chave “elastômer*” no
campo resumo associada às palavras-chave “verde”, “renovav*” e “matéria-prima”. O resultado
foi 9 patentes solicitadas a partir do ano de 2009, sendo 5 documentos dentro do escopo do
trabalho.
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Observa-se que a função do símbolo asterisco é a mesma já descrita anteriormente na
busca de artigos científicos, de modo a não restringir o resultado da pesquisa.
Sendo assim, a prospecção tecnológica deste trabalho foi baseada em 42 artigos
científicos, 31 patentes concedidas e 35 patentes solicitadas.
3.1.1.3 Definição das taxonomias
A partir da análise prévia de artigos e patentes, além dos documentos contidos na revisão
bibliográfica, foi possível o entendimento do tema, com suas principais informações sobre
características, tecnologias e matérias-primas já empregadas.
Após esse entendimento prévio, foram elaboradas taxonomias nas quais as informações
extraídas dos documentos analisados seriam alocadas. As taxonomias podem ser dividias em
três níveis diferentes, de acordo com a sua profundidade no tema.
A análise com base nas taxonomias é essencial para a elaboração do roadmap e ainda
possibilita a visualização de possíveis tendências. Os níveis são Macro, Meso e Micro e estão
detalhados a seguir.
a)

Nível Macro: Análise dos documentos mais ampla, sem detalhes específicos do tema,

a respeito de sua distribuição histórica, países envolvidos, universidades/ centros de pesquisa e
empresas atuantes no setor. Além disso, também podem ser vistas nessa análise as parcerias
entre empresas ou entre empresa-universidade.
b)

Nível Meso: Nessa análise já ocorre um detalhamento em relação às características mais

relevantes sobre os elastômeros a partir de matérias-primas renováveis. Cabe ressaltar que a
escolha das taxonomias foi realizada após a análise dos documentos de modo a obter os
principais temas referentes ao assunto. Essa etapa é extremamente importante uma vez que
essas taxonomias serão utilizadas na construção do roadmap. As taxonomias categorizadas
estão descritas a seguir.


Área de Aplicação

Essa taxonomia refere-se a informações a respeito de elastômeros a partir de matérias-primas
renováveis destinados a uma determinada área de aplicação.


Matéria-Prima
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Essa taxonomia é referente às matérias-primas empregadas na produção dos elastômeros
estudados.


Propriedades

Essa taxonomia representa quando os documentos destacam as propriedades presentes e/ou
melhoradas nos elastômeros.


Processo de Produção

Essa taxonomia faz menção à identificação, nos documentos, de etapas e tecnologias do
processo de produção dos elastômeros.


Composição

A taxonomia Composição refere-se à identificação, nos documentos, os tipos de elastômeros
ou mistura de polímeros que fazem parte da formulação dos elastômeros estudados, como
também outros componentes e/ou aditivos para melhorar alguma característica.
c)

Nível Micro: Nessa etapa de análise são detalhadas as características mais profundas e

suas particularidades em relação à análise Meso sobre o tema estudado. Ressalta-se que essas
particularidades foram definidas a partir da leitura prévia dos documentos analisados. A seguir
estão os detalhamentos de cada taxonomia Meso.


Área de Aplicação:

Medicina/ Biomedicina/ Biomateriais
Indústria Automobilística/ Transporte3
Agricultura
Construção Civil
Energia/ Combustíveis
Vestuário
Indústria Eletrônica
Material Esportivo
Embalagens

3

Além da indústria automobilística, engloba também outras áreas relacionadas ao transporte como a
aeronáutica.
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Cuidado e Higiene Pessoal


Matéria-Prima:

Oleaginosa
Amilácea
Sacarínea
Lignocelulósica


Propriedades:

Mecânica4
Térmica
Química/ Físico-química5
Biodegradabilidade
Elétrica6
Resistência ao ambiente (aos microrganismos)
Ótica7


Processo de Produção:

Rota sintética
Rota biotecnológica


Composição:

Copolímeros
Blendas poliméricas
Compósitos
Filmes

4

Engloba elasticidade, resistência à tração, dureza, resistência à abrasão, resistência à impacto, melhor
processamento e resiliência.
5
Engloba resistência química, ao envelhecimento por oxidação e permeabilidade gasosa, estabilidade a óleo e
água.
6
Referente ao comportamento isolante de um corpo quando submetido a um campo elétrico.
7
Referente à barreira à radiação eletromagnética, incluindo a radiação ultravioleta.
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Poliuretanos
Elastômero a base de isopreno
Elastômero contendo borracha natural
Elastômero de poliamida
Elastômero a partir do butadieno
Cabe mencionar que um mesmo documento pode possuir mais de uma taxonomia Meso
e Micro.
Após o entendimento da metodologia explicada nesse capítulo, o próximo capítulo
abordará a fase de prospecção tecnológica. Serão apresentadas as análises e discussões das
informações contidas nos documentos relevantes, a saber, 42 artigos científicos, 31 patentes
concedidas e 35 patentes solicitadas, em função das taxonomias descritas acima.
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Capítulo 4 RESULTADOS E DISCUSSÕES DA FASE DA
PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA
Esse capítulo tem como objetivo consolidar a informação contida nos artigos científicos,
patentes concedidas e pedidos de patentes, apresentando os resultados encontrados nas análises
dos documentos e algumas discussões aprofundadas sobre os mesmos.
As análises do tipo Macro, Meso e Micro, especificadas no capítulo 3, são detalhadas a
seguir. Para cada tipo de análise, são analisados no mesmo item os artigos científicos, as
patentes concedidas e patentes solicitadas. Cabe ressaltar que as informações bibliográficas dos
documentos analisados são encontradas nos APÊNDICES B, C e D.

4.1 ANÁLISE MACRO
A análise Macro aborda a série histórica dos documentos, os principais países e
universidades que estão publicando, estudando e desenvolvendo os elastômeros, além de
possibilitar a percepção das principais parcerias ligadas ao setor.

Análise temporal sobre a série histórica dos documentos
A primeira análise é em relação ao tempo e indica a distribuição por ano dos artigos
científicos, patentes concedidas e solicitadas e está presente nas figuras 11, 12 e 13,
respectivamente.
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Figura 11: Análise Macro - Análise temporal de artigos científicos.
Fonte: elaboração própria.
Base: Scopus – período analisado entre 2009 a 2015.
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Figura 12: Análise Macro - Análise Temporal de patentes concedidas.
Fonte: elaboração própria.
Bases: Derwent Innovations Index e INPI – período analisado entre 2009 a 2015.
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Figura 13: Análise Macro - Análise Temporal de patentes solicitadas.
Fonte: elaboração própria.
Bases: Derwent Innovations Index e INPI – período analisado entre 2009 a 2015.

De acordo com as figuras referentes à análise temporal, pode ser notado que a pesquisa e
desenvolvimento acerca do tema elastômeros a partir de matérias-primas renováveis são
recentes, não tendo nenhuma publicação de artigos científicos e patentes concedidas em 2009
e 2010, em relação aos documentos relevantes analisados.
No entanto, o perfil temporal encontrado em Patentes Solicitadas é diferente de patentes
concedidas e artigos, mostrando um interesse aproximadamente constante desde 2010, com
exceção do ano de 2014. Observa-se também que o ano de 2014 foi o mais destacado em todos
os tipos de documentos analisados.
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Países encontrados na pesquisa
Podem ser vistos nas figuras 14, 15 e 16 os gráficos relativos aos países de origem dos
documentos.

China
4%

4%

11%

USA

4%

31%

4%
6%

Japão
França
Tailândia

7%

11%
9%

9%

Índia
Reino Unido
Coreia do Sul
Holanda
Brasil
Outros

Figura 14: Análise Macro – Distribuição por países de origem dos artigos científicos.
Fonte: elaboração própria.
Base: Scopus – período analisado entre 2009 a 2015.

Pode ser observado que a China foi o país que mais está direcionando esforços científicos
para a produção de elastômeros a partir de matérias-primas renováveis, aparecendo na pesquisa
com 33% dos documentos analisados, o equivalente a 17 artigos. Em sequência, aparece os
Estados Unidos com 13% dos artigos, seguido pelo Japão e França, ambos com 11%. O Brasil
aparece com dois artigos publicados, sendo um do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e o
outro de uma parceria de Trent University, do Canadá, com a Universidade Estadual Paulista
(UNESP).
Os países destacados como Outros, são os que apareceram na pesquisa com apenas um
artigo publicado, e são eles: Egito, Itália, Bélgica, Malásia, Canadá e Polônia.
Em relação aos países titulares de patentes já concedidas, pode-se observar que Estados
Unidos foi o país que mais se destacou, com 11 patentes, seguido da China, com seis
documentos, e Japão, com cinco.
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19%

Espanha
India
África do Sul
Figura 15: Análise Macro – Distribuição por países de origem de patentes concedidas.
Fonte: elaboração própria.
Bases: Derwent Innovations Index e INPI – período analisado entre 2009 a 2015.
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Figura 16: Análise Macro – Distribuição por países de origem de patentes solicitadas.
Fonte: elaboração própria.
Bases: Derwent Innovations Index e INPI – período analisado entre 2009 a 2015.

Assim como o resultado de patentes concedidas, em patentes solicitadas os países que
mais se destacaram na pesquisa foram Estados Unidos e a China. No entanto, a terceira posição
é ocupada pelo Brasil, devido aos cinco documentos encontrados no INPI.
Os depositantes no INPI são de diferentes tipos, como parceria entre empresa e
universidade (Braskem e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS), parceria
entre universidades (universidades de São Paulo – USP e Estadual Paulista – UNESP), empresa
isolada (FCC), universidade isolada (UNICAMP), além de inventor isolado.
Os documentos encontrados no INPI tem ano de depósito de 2011 até 2014, fato que
corrobora o resultado da análise temporal, demonstrando assim o recente interesse no
desenvolvimento dos elastômeros bioderivados. Esse desenvolvimento recente pode ser o
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motivo do Brasil ter aparecido somente na análise de patentes solicitadas, ao invés de também
estar presente nos resultados das patentes concedidas encontradas na pesquisa.

Tipo de titular
Essa análise leva em consideração se os titulares dos documentos são universidades,
empresas ou organização governamental ou parcerias entre os autores.
A figura 17, mostra o resultado do tipo de titular em artigos científicos.

4

Universidade/ Centro de
pesquisa

38

Parceria Universidade/
Empresa

Figura 17: Análise Macro - Tipo de titular dos artigos científicos.
Fonte: elaboração própria.
Base: Scopus – período analisado entre 2009 a 2015.

Como as universidades, geralmente, têm como foco a pesquisa acadêmica, isto se reflete
na sua predominância no que diz respeito à publicação de artigos, estando presente em 38
artigos. Isso demonstra o interesse científico das universidades em desenvolver o tema.
A tabela 3 lista as universidades/ Centro de Pesquisa que mais se destacaram nos artigos
científicos, isto é, que apresentaram mais de um artigo. Nota-se ainda que as universidades que
mais se destacaram foram de origem chinesa, corroborando a análise de países que mais
publicaram artigos.
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Tabela 3: Universidades/ Centro de pesquisa
que mais se destacaram na publicação de artigos científicos.

Universidades/ Centro de Pesquisa
Beijing University of Chemical Technology

10

Chinese Academy of Sciences

4

Prince of Songkla University

3

Keio University

2

Hainan University

2

Kyoto Institute of Technology Matsugasaki

2

Tezpur University

2

South China University of Technology

2

Jiangnan University

2

Université du Maine

2

Eindhoven University of Technology

2

Fonte: elaboração própria.

Cabe ressaltar que os quatro artigos restantes foram publicados em parceria Universidade/
Empresa, sendo que em dois deles aparece a Universidade de Beijing, denotando uma provável
liderança desta instituição nas pesquisas acerca de elastômeros renováveis. As parcerias estão
mostradas na tabela 4.
Tabela 4: Parceria Universidade/ Empresa - artigos científicos.

Parceria Empresa/ Universidade
Beijing University of Chemical Technology
University of Bradford
Goodyear

1

Beijing University of Chemical Technology
Tsinghua University
Goodyear

1

Kyoto Institute of Technology Matsugasaki
Toyobo

2

Fonte: elaboração própria.

A empresa Goodyear é um dos maiores fabricantes do mundo de pneus para automóveis,
caminhões comerciais, caminhões leves, utilitários esportivos, carros de corrida, aviões e
equipamentos agrícolas. Essa empresa americana publicou dois artigos em parcerias com
Universidades, sendo um relacionado à nanocompósito de elastômeros de engenharia
bioderivados produzidos por policondensação em estado fundido, possuindo resistência
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mecânica, térmica e ao ambiente (resistência a microrganismos) e o outro sobre a produção de
um compósito de sílica em camadas com um copolímero a base de isopreno empregando a
técnica de co-coagulação, melhorando as propriedades mecânicas e química/ físico-química
(barreira gasosa).
A Toyobo é uma empresa japonesa produtora de fibras e tecidos, incluindo fibras
sintéticas e naturais (como algodão e lã), além de filmes plásticos e resinas e reagentes
bioquímicos. Possui dois artigos publicados em parceria com Universidades e pertinentes ao
tema da pesquisa, que envolvem polímeros em bloco contendo ácido poli-L-lático (PLLA) e
elastômeros termoplásticos de policarbonato de hexametileno (PHMC) ou policarbonato
hexametileno/ pentametileno (PHPC). Os processos de produção envolvem a policondensação
com troca do grupo éster e a polimerização de abertura de anel.
A figura 18 mostra o tipo de titular encontrado nas patentes concedidas.

Empresa
3%

3%
Universidade

23%
71%

Parceria Empresa/
Universidade
Organização
Governamental

Figura 18: Análise Macro - Tipo de titular de patentes concedidas.
Fonte: elaboração própria.
Bases: Derwent Innovations Index e INPI – período analisado entre 2009 a 2015.

No resultado apresentado na figura 18, observa-se que o tipo de titular mais destacado foi
a categoria Empresa. Tal resultado não é de todo surpreendente uma vez que as empresas
possuem mais interesses em obter uma patente do que universidades. Com o ganho do privilégio
de exploração de uma patente, empresas podem explorar economicamente a patente obtida e
ganhar o monopólio no mercado local de uma determinada tecnologia. O tipo Universidade
apareceu em sete patentes concedidas, enquanto Parceria Empresa/ Universidade e Organização
Governamental apareceram em uma patente, cada.
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A figura 19 representa as empresas encontradas na pesquisa. Observa-se que aquela que
mais se destacou foi a Bridgestone, com três patentes, seguido das empresas Seed Company,
Lignol Innovations, Ford Global Technologies e da parceria entre DuPont e Goodyear, todas
com duas patentes.

Bridgestone
SEED CO, Ltd.
Lignol Innovations
Ford Global Technologies
Goodyear & DuPont
Nanobiomatters
Virdia
Sapphire Energy Inc
Tandem Polymers Inc & South Dakota Soybean Processors
Verdezyne Inc
Jiangsu Luyuan New Material Co., Ltd
Basf
Rhein Chemie Rheinau
Dongsung Highchem Co.,Ltd
Zhejiang Huafon New Materials Corp., Ltd.
DuPont
Goodyear
0

1

2

3

Figura 19: Análise Macro - Empresas encontradas na pesquisa responsáveis por patentes concedidas.
Fonte: elaboração própria.
Bases: Derwent Innovations Index e INPI – período analisado entre 2009 a 2015.

A Bridgestone é um grande fabricante mundial japonês de pneus e elastômeros. Possui
soluções de alto desempenho e produtos diversos usados em uma vasta gama de aplicações
diárias, contribuindo para consumidor final e para indústrias.
A Seed Company é uma empresa japonesa produtora de borracha (materiais apagadores)
e está investindo em pesquisas para desenvolver esses materiais usados diariamente.
A Lignol Innovations é uma empresa canadense que desenvolveu que desenvolveu uma
tecnologia de biorrefinaria para a produção de etanol a partir de matérias-primas e produtos
bioquímicos compostos principalmente de fontes de resíduos de madeira. Também está
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desenvolvendo novas tecnologias inovadoras que farão uma maior utilização da hemilcellulose
derivada de açúcares em conversão para etanol e outras plataformas químicas, como glicóis.
A Ford Global Technologies é uma empresa americana responsável por gerenciar e
comercializar os direitos de marcas e patentes da Ford Motors, uma grande empresa fabricante
de automóveis.
A DuPont (E. I. du Pont de Nemours and Company) é uma empresa americana e a
segunda maior empresa química do mundo em termos de volume de capital, e a quarta em
termos de receita. É amplamente conhecida por sua grande variedade de produtos, assim como
pela sua liderança no campo da pesquisa em ciência e tecnologia. Sua linha de atuação abrange
produtos químicos, fibras, polímeros, produtos agrícolas, entre outros.
Dentre as universidades, as que mais se destacaram foram a Gyeongsang National
University, da Coreia do Sul, e a Beijing University of Chemical Technology, da China, ambas
com duas patentes concedidas.
Uma das patentes coreanas é sobre a síntese de um elastômero composto por óleos
vegetais e copolímero de base petroquímica (estireno-butadieno-estireno ou estirenobutadieno), por reação de polimerização (acoplamento). Esse elastômero apresenta boa
resistência mecânica e performance crítica, e pode ser aplicado nas áreas Médica, Vestuário,
Transporte e Aplicações elétricas.
A outra patente coreana é referente a um elastômero composto pela polimerização de
ácidos graxos de um óleo vegetal e um polibutadieno modificado por um grupo funcional no
final da cadeia. Esse elastômero também é para ser empregado nas mesmas áreas especificadas
na patente anterior e apresenta performance crítica superior.
Em relação à universidade chinesa, uma de suas patentes é sobre um elastômero de
poliéster com difenilmetano diisocianato (MDI) bioderivado modificado com elastômero de
engenharia bioderivado (BEE) para preparação de borracha vulcanizada. Esse elastômero
apresenta uma alta performance em relação aos elastômeros tradicionais.
Sua outra patente foi em parceria com a Goodyear. É referente a um copolímero do tipo
BEE (elastômero de engenharia bioderivado) de itaconato/isopropeno, que apresenta o
melhoramento das propriedades mecânicas com um menor consumo de energia.
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A Organização Governamental presente no resultado da busca foi a Secretaria de
Agricultura dos Estados Unidos (Secretary of Agriculture of United States). A patente obtida é
referente a um elastômero, com boa flexibilidade e durabilidade, a partir da reação do
triglicerídeo de um óleo vegetal epoxidado (a partir da soja, Salicornia e Milkweed) com
glutamina ou arginina.
Em relação ao tipo de titular encontrado nas patentes solicitadas, o perfil encontrado é
semelhante ao de patentes concedidas, de acordo com a figura 20. O tipo de titular Empresa foi
o mais destacado, presente em 23 patentes solicitadas, seguido de Universidade, em cinco
documentos. A exceção foi o aparecimento de inventores isolados (também em cinco pedidos
de patentes), como pessoas físicas, sem estar atrelados a alguma empresa ou universidade.

Empresa
6%
14%

Universidade

14%
66%

Inventor Isolado
Parceria Universidade/
Empresa

Figura 20: Análise Macro – Tipo de titular de patentes solicitadas.
Fonte: elaboração própria.
Bases: Derwent Innovations Index e INPI – período analisado entre 2009 a 2015.

As empresas que mais se destacaram foram Virdia Inc., Procter & Gamble, Jiangsu
Lvyuan New Material Co. Ltd e Lignol Innovations, todas com duas patentes solicitadas,
conforme pode ser visto na figura 21.
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VIRDIA INC
Procter & Gamble
JIANGSU LVYUAN NEW MATERIAL CO LTD
LIGNOL INNOVATIONS LTD
DAIICHI KOGYO SEIYAKU CO LTD
ENERLAB 2000 INC
INVISTA NORTH AMERICA SARL
QINGDAO XIANGHAI ELECTRONICS CO LTD
Genomatica Inc
CALYSTA ENERGY INC
COATING FINE CHEM KUNSHAN CO LTD
Croda International PLC
TOTAL MARKETING SERVICES
MITSUI CHEM INC
Metabolix
SYNTHEZYME LLC
Sony
Gevo Inc
Cargill
Braskem
FCC
0
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3

Figura 21: Análise Macro - Empresas encontradas na pesquisa responsáveis por patentes solicitadas.
Fonte: elaboração própria.
Bases: Derwent Innovations Index e INPI – período analisado entre 2009 a 2015.

A Virdia Inc. é uma empresa americana que desenvolve tecnologias de extração para a
conversão de biomassa celulósica para açúcares fermentáveis refinados e lignina. Seus açúcares
celulósicos e lignina são produtos intermediários na cadeia de fornecimento que levam para
bioquímicos, biocombustíveis, plásticos e fibras de carbono, bem como os suplementos
nutricionais para alimentação humana e animal.
A Procter & Gamble também é uma empresa americana que compreende um enorme
conglomerado de subempresas, produzindo alimentos, produtos de higiene e limpeza, dentre
outros produtos.
A Jiangsu Luyuan New Material Co. Ltd é um dos maiores produtores de poliuretano da
China. Seus principais produtos são poliéter poliol, misturas de poliol, espuma flexível, espuma
reticular, painel rígido de poliuretano, travesseiros e colchões.
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As parcerias Universidade/ Empresa que foram encontradas na pesquisa foram duas,
sendo uma brasileira e uma japonesa. A parceria brasileira é entre a UFRGS e a Braskem,
enquanto a parceria japonesa é entre Kioto University e Daiichi Kogyo Seiyaku Co. Ltd.
A patente solicitada pela parceria brasileira foi sobre um elastômero termoplástico a partir
da reação de transesterificação entre um éster furânico bioderivado, um diol e um catalisador
apropriado. Esse elastômero apresenta boas propriedades mecânicas e térmicas, podendo ser
aplicado na indústria automobilística.
A patente solicitada pela parceria japonesa foi sobre um elastômero produzido a partir de
um líquido transparente contendo poliol em sua composição, sendo esse líquido a partir de uma
mistura de xarope de amido e um poliéter poliol submetida a um processo físico como
desidratação por aquecimento ou destilação despressurizada. Esse elastômero apresenta boas
propriedades físicas e baixa umidade.

4.2 ANÁLISE MESO
Conforme já mencionado, a análise Meso é uma análise um pouco mais aprofundada nos
documentos, levando em consideração seus aspectos e características mais relevantes. Dessa
forma, os documentos (artigos científicos, patentes concedidas e solicitadas) foram
categorizados de acordo com as taxonomias apresentadas no subitem 3.1.1.1.
Na figura 22 pode ser vista a análise Meso dos artigos científicos. Nota-se que todos os
artigos (42 documentos) detalharam a Composição do elastômero e seu Processo de
Produção. As Propriedades dos elastômeros renováveis também foram alvo das publicações,
sendo mencionadas em 37 documentos.
A taxonomia que menos teve destaque foi Área de Aplicação, presente em apenas 11
documentos. Uma explicação possível para esse resultado é o interesse dos autores,
principalmente universidades, em desenvolver novas composições de elastômeros a partir de
matérias-primas renováveis, testando diferentes processos de produção e almejando melhores
propriedades, no entanto sem determinar uma área pré-definida de utilização para o elastômero.
Isto é, muitas são pesquisas mais incipientes, em nível de bancada.
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Figura 22: Análise Meso dos artigos científicos.
Fonte: elaboração própria.
Base: Scopus – período analisado entre 2009 a 2015.

As figuras 23 e 24 representam a análise Meso de patentes concedidas e solicitadas,
respectivamente.

Composição
42%

84%

48%

Processo de Produção
Matéria-Prima

65%

84%

Propriedades
Área de Aplicação

Figura 23: Análise Meso de patentes concedidas.
Fonte: elaboração própria.
Bases: Derwent Innovations Index e INPI – período analisado entre 2009 a 2015.

Em patentes concedidas, dos 31 documentos analisados, 26 detalhavam a Composição
do elastômero, 26 continham o Processo de Produção e 20 especificavam a Matéria-Prima.
A taxonomia Área de Aplicação novamente foi a que menos foi mencionada nos documentos,
aparecendo em 14 documentos.
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Figura 24: Análise Meso de patentes solicitadas.
Fonte: elaboração própria.
Bases: Derwent Innovations Index e INPI – período analisado entre 2009 a 2015.

Em patentes solicitadas, novamente Composição foi a taxonomia mais destacada,
aparecendo em 29 dos 35 pedidos de patentes analisados, seguido de Processo de Produção,
presente em 24 documentos, e Propriedades, constando em 19.
Como pôde ser visto, o perfil das análises Meso das patentes concedidas e solicitadas foi
semelhante ao resultado de artigos científicos. A pequena parcela da taxonomia Área de
Aplicação nos documentos de patentes analisados (tanto concedidas quanto solicitadas)
corrobora a opinião de que os autores/titulares dos documentos estão desenvolvendo as
composições para elastômeros renováveis sem a necessidade de determinar a área de aplicação
dos mesmos.
Tal fato sinaliza que as pesquisas e desenvolvimento dos elastômeros a partir de matériasprimas renováveis são campos promissores a serem mais explorados, de forma a serem
desenvolvidos especificamente para determinada área de aplicação em um futuro próximo.

4.3 ANÁLISE MICRO
Nesse subitem, cada taxonomia da análise Meso é detalhada e suas particularidades são
identificadas.

Composição
O detalhamento da Composição dos artigos científicos pode ser visto na figura 25.
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Figura 25: Análise Micro – Detalhamento da taxonomia Composição para artigos científicos.
Fonte: elaboração própria.
Base: Scopus – período analisado entre 2009 a 2015.

A composição dos elastômeros pode ser por meio de um polímero isolado, copolímeros,
blendas, compósitos, filmes, dentre outras opções. As definições a seguir foram retiradas de
Braskem (2002).
Os copolímeros são os polímeros que contém dois ou mais tipos de meros (unidade do
polímero) nas suas cadeias poliméricas. Conforme a distribuição dos meros nas cadeias, os
copolímeros podem ser estatísticos, alternados, em bloco e graftizados (ou enxertados).
Blendas poliméricas são misturas físicas ou mecânicas de dois ou mais polímeros ou
copolímeros, sem que ocorra um elevado grau de reação química entre eles e apenas
melhorando suas propriedades em conjunto.
Compósitos são formados por duas ou mais fases ou componentes, ocorrendo interação
química e/ou física entre o material polimérico (matriz) e o reforço (geralmente fibras). A
propriedade final do compósito dependerá das interações entre seus componentes, desde sua
distribuição até compatibilidade entre eles.
Filmes são como chapas/ placas com espessura muito fina, em comparação com a largura
e comprimento do material.
Os materiais classificados como Outros são aqueles que não se enquadraram nas
classificações estabelecidas, como, por exemplo, um elastômero contendo polibutadieno
modificado mediante a introdução de óleo de soja e um elastômero a partir do monoterpeno bmyrcene (hidrocarboneto presente em algumas plantas).
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Conforme pode ser visto na figura 25, a Composição com mais destaque na pesquisa dos
artigos científicos foi o elastômero de Poliuretano (presente em 13 artigos), seguido de
Copolímero (12 artigos) e Compósito (8). A tabela 5 detalha universidade e/ ou empresa que
publicaram sobre elastômeros contendo Poliuretano em sua composição.
Tabela 5: Análise Micro - Universidade e/ou Empresas que publicaram sobre elastômeros contendo
Poliuretano em sua composição – Artigos científicos.

Universidade/ Empresa

Poliuretano

Poliuretano formado pela reação de poliol oleoquímico (a partir de
Institut Charles
óleo de canola) com 4,4-difenilmetano diisocianato (MDI) ou 1,6Gerhardt Montpellier
hexano diisocianato (HDI).
Instituto Tecnológico de
Síntese de Poliuretanos modificados, com óleo de mamona como
Aeronáutica
modificador de cadeia
Síntese de Poliuretano sem isocianato em sua composição, por meio
Université de Strasbourg
de bis (ciclocarbonato sebácico) e diaminas de dímeros bioderivados.
Poliuretano elastomérico hiper-ramificado, com monoglicerídeo
Tezpur University
renovável como um extensor de cadeia, a partir da semente.
Poliuretano elastomérico contendo como segmento flexível
Prince of Songkla University
policaprolactona e borracha natural telequélica hidroxílica (HTNR), e
e Université du Maine
1,4-butanodiol (BDO) sendo o extensor de cadeia.
Copolímero de Poliuretano termoplástico consistindo de
Sichuan University e
polipropileno succinato bioderivado terminado com dihidroxila (PPS)
Southwest University
e polibutileno succinato (PBS) com MDI como extensor de cadeia
Poliuretano Hiper-ramificado a partir de policaprolactona diol (como
um macroglicol), butanodiol (como um extensor de cadeia) e um
Tezpur University
monoglicerídio de um óleo vegetal (como um extensor de cadeia de
base biológica). Agente reticulante: TDI (tolueno diisocianato)
Blenda reativa formada por poli(ácido lático) (PPLA) e Poliuretano
Hainan University e
Termoplástico de base bio, com iniciador de radical livre (peróxido
Chinese Academy of Sciences
orgânico de hexano)
Iowa State University,
Nanocompósito de poliuretano obtido a partir do óleo de mamona
Cairo University e
com dióxido de titânio
University of Perugia
University College Londonx e Filme elastomérico de Poliuretano termoplástico, a partir da reação de
Dankook University Graduate diisocianato de hexametileno com várias frações de isosorbida
School
bioderivada (a partir do amido) e policarbonato diol 2000 (PCD)
Filme flexível de Poliuretano (PU) bioderivado contendo
Prince of Songkla University
policaprolactona e HTNR (borracha natural telequélica hidroxílica),
Université du Maine
analisando o efeito de 3 diferentes isocianato empregados
Elastômeros de Poliuretano termoplástico, a partir monômeros
Eindhoven University
bioderivados como dimetil adipato (DMAd), dimetil sebacato (DMS),
of Technology e
1,3-propanodiol
(PD),
1,4-butanodiol
(14BD),
Dutch Polymer Institute
2,3-butanodiol (23BD), e 1,12-dodecanodiol (DD) e catalisador 1,5,7triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene (TBD).
Elastômero de Poliéster Uretano termoplástico (TPEU) de alta massa
Trent University
molar e semi-cristalino, a partir de um diisocianato a partir de óleos
UNESP
vegetais, um diol alifático extensor de cadeia e um macro diol poli
(adipato de etileno) (PEAD) de origem petroquímica.
Fonte: elaboração própria.
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A tabela 6 mostra os Copolímeros que foram mencionados na pesquisa e a sua respectiva
universidade e/ou empresa responsável pelo trabalho.
Tabela 6: Análise Micro - Universidade e/ou Empresas que publicaram sobre elastômeros contendo
Copolímero em sua composição – Artigos científicos.

Universidade/ Empresa
Keio University
University of Delaware
Jiangnan University
Kyoto Institute of
Technology Matsugasaki e
Toyobo
Sichuan University e
Southwest University
Nagoya University
Beijing University of
Chemical Technology
University of Idaho
Chinese Academy of
Sciences
Univ. of Bordeaux,
Centre National de la
Recherche Scientifique e
French Environment and
Energy Management
Agency
Zhejiang University e
University of Mons
Ningbo Institute of
Materials Technology e
Chinese Academy of
Science

Copolímero
Copolímero de 12HS-Me (metil 12–hidroxiestearato) bioderivado
do óleo de mamona com lactonas biossintetizadas (pentadecalactona,
dodecalactona e hexadecalactona)
Copolímero em bloco, a partir de homopolímeros à base de vanilina
(derivada da lignina) com lauril metacrilato.
Copolímero PLH poli(ácido lático-co-10-hidroxidecanoato)
bioderivado.
Elastômero termoplástico formado por copolímero em bloco de
PLLA-PHMC-PLLA [poli(ácido lático) e poli(hexametileno
carbonato)] com extensão de cadeia bioderivado
Copolímero de Poliuretano termoplástico consistindo de
polipropileno succinato bioderivado terminado com dihidroxila
(PPS) e polibutileno succinato (PBS) com MDI como extensor de
cadeia
Elastômero termoplástico acrílico formado por copolímero em bloco
de itaconato de dialquila e itaconimida de N-arila bioderivados
Elastômero termoplástico formado por copoliéster de succinato de
polipropileno – PPS ou succinato de polibutileno – PBS bioderivados
e poli(tereftalato de etileno) - PET (pós-consumo)
Copolímeros elastoméricos derivado de lignina e glicerol-ácido
adípico.
Copolímero em bloco de poli(butileno 2,5 furandi – carboxilato)
(PBF) e poli(tetrametileno glicol (PTMG), sendo o PBF um poliéster
a base de ácido (2,5 – furandi – carboxílico) (FDCA), um monômero
natural derivado de açúcares
Copoliéster em tribloco ABA, formado por ácido poli-L-lático (A) e
ácido poliricinoleico (B), a partir do óleo de mamona
Copoliéster de succinato de polibutileno (PBS) e poli(butileno 2,5
furandi-carboxilato) bioderivados
Copoliéster de poli(butileno adipato-co-butileno furandicarboxilato) bioderivado
Fonte: elaboração própria.

Já a tabela 7 mostra os elastômeros que possuem Compósitos em sua composição e a
respectiva universidade e/ou empresa.
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Tabela 7: Análise Micro – Universidade e/ou Empresas que publicaram sobre elastômeros contendo
Compósito em sua composição – Artigos científicos.

Universidade/ Empresa
Beijing University of
Chemical Technology,
University of Bradford e
Goodyear
Beijing University of
Chemical Technology e
South China University
of Technology
Iowa State University,
Cairo University e
University of Perugia
Beijing University of
Chemical Technology,
Tsinghua University e
Goodyear
Beijing University of
Chemical Technology
Beijing University of
Chemical Technology
Beijing University of
Chemical Technology e
South China University
of Technology
Beijing University of
Chemical Technology

Compósito
Nanocompósito a partir de 5 monômeros bioderivados: 1,4-butanodiol, 1,3propanodiol, ácido sebácico, ácido succínico e ácido itacônico, reforçados com
nanosílica. Agente reticulante (de cura): peróxido de dicumila
Compósito de PPSS/ ZDA. PPSS - Copoliéster formado pelos seguintes
monômeros bioderivados: 1,3-propanodiol, ácido sebácico, ácido itacônico e
ácido succínico. ZDA – diacrilato de zinco
Nanocompósito de poliuretano obtido a partir do óleo de mamona com dióxido
de titânio
Compósito de sílica em camadas (Montmorillonita ou rectorita)/Poli(diisoamyl
itaconato-co-isopreno) bioderivado (PDII)
Nanocompósito de óxido de grafeno (GO) / (poli(dibutil itaconato-ter-isoprenoter-4-vinilpiridina) (PDBIIVP) bioderivado
Nanocompósito de BEE (elastômeros de engenharia bioderivados) / CB
(carbono). BEE é a partir de 5 monômeros bioderivados: 1,4-butanodiol, 1,3propanodiol, ácido sebácico, ácido succínico e ácido itacônico. Agente
reticulante (de cura): peróxido de dicumila.
Compósito de nanosílica com bioelastômero de poli (butanodiol/ propanodiol/
isossorbida/ sebacato/ itaconato) (PBPISI)
Filme do Compósito de Gelatina/Glicerina como matriz dielétrica com
Nanocristais de celulose
Fonte: elaboração própria.

A tabela 8 representa as blendas que apareceram na pesquisa de artigos científicos e sua
respectiva universidade e/ ou empresa.
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Tabela 8: Análise Micro - Universidade e/ou Empresas que publicaram sobre elastômeros contendo
Blendas em sua composição – Artigos científicos.

Universidade/ Empresa
Beijing University of
Chemical Technology e
Shenyang University of
Chemical Technology
Hainan University e
Chinese Academy of Sciences
Hainan University e
Chinese Academy of Sciences
Prince of Songkla University
Jiangnan University e
Eindhoven University
of Technology
Universiti Teknologi MARA

Blendas
Blenda de PLA/BPE [Elastômero termoplástico com matriz
plástica sendo poli(ácido lático) e matriz elastomérica sendo um
poliéster elastomérico renovável (BPE)], reticulado com DCP.
Blenda reativa formada por PPLA e Poliuretano Termoplástico
bioderivado, com iniciador de radical livre (peróxido orgânico de
hexano)
Blenda de poli(ácido lático) / poliuretano termoplástico
bioderivado
Elastômero termoplástico a partir da blenda de borracha natural
com poli (ácido lático), com diferentes plastificantes: citrato de
acetil tribula (TBAC), citrato de tribula (TBC), triacetato de
glicerol (GTA), e citrato de trietil-2-acetila (TEAC)
Blenda termoplástica de poli(hidroxialcanoato) biossintetizado /
poli(etileno-co-vinil acetato)
Elastômero termoplástico a partir da blenda de amido de Tacca
leontopetaloides e borracha natural, com adição de plastificantes
como glicerol e óleo de palma.
Fonte: elaboração própria.

Por fim, a tabela 9 mostra os elastômeros renováveis formados por filmes, na pesquisa de
artigos, bem como sua respectiva universidade/ empresa responsável pelo estudo.
Tabela 9: Análise Micro - Universidade e/ou Empresas que publicaram sobre elastômeros contendo Filme
em sua composição – Artigos científicos.

Universidade/ Empresa
Beijing University of
Chemical Technology
Keio University
University College Londonx
Dankook University Graduate
School
Prince of Songkla University
Université du Maine

Filmes
Filme do Compósito de Gelatina/Glicerina como matriz dielétrica
com Nanocristais de celulose
Filme elastomérico de poli(epoxi-ricinoleato) (PER) bioderivado /
Anidrido Maleico (agente reticulante)
Filme elastomérico de Poliuretano termoplástico, a partir da reação
de diisocianato de hexametileno com várias frações de isosorbida
bioderivada (a partir do amido) e policarbonato diol 2000 (PCD)
Filme flexível de Poliuretano (PU) bioderivado contendo
policaprolactona e HTNR (borracha natural telequélica hidroxílica),
analisando o efeito de 3 diferentes isocianato empregados
Fonte: elaboração própria.

A figura 26 mostra o detalhamento de Composição na análise das patentes concedidas.
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Elastômero de Poliuretano
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Elastômero a base de
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borracha natural
Outros

Figura 26: Análise Micro – Detalhamento da taxonomia Composição para patentes concedidas.
Fonte: elaboração própria.
Bases: Derwent Innovations Index e INPI – período analisado entre 2009 a 2015.

Assim como em artigos científicos, o elastômero de Poliuretano foi o que mais se
destacou em patentes concedidas. No entanto, não foi constante a presença dos termos
Copolímeros, Blendas e Compósitos, e, portanto, decidiu-se classificar as composições de
acordo com o seu principal componente citado no documento.
O termo Outros é referente às composições que não puderam ser alocadas em nenhuma
outra classificação, devido à grande quantidade de detalhes e informações diferentes. Pode citar
o exemplo de uma patente da Bridgestone, de 2014, sobre um elastômero contendo resíduos de
biomassa (produto de fundo de fermentação da biomassa e o resíduo de uma planta após uma
extração líquido-líquido) para ser aplicado na indústria automobilística (pneus).
Como exemplo de elastômero de Poliuretano, pode ser citada a patente da Zhejiang
Huafon New Materials Corporation sobre um elastômero de poliuretano microporoso composto
por uma resina A (poliéster bioderivado, catalisador, agente espumante e um extensor de cadeia
também bioderivado) e uma resina B, não aprofundada. O elastômero é aplicado na área de
vestuário (calçados mais especificamente) e possui alta resistência mecânica, peso leve, maior
resistência a óleo.
Em relação a elastômero a partir de Isopreno, pode ser citada a patente da parceria entre
o instituto Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology e a empresa Beijing
Xuyang Chemical Industry Technology sobre um elastômero contendo copolímero de
isopreno/estireno a partir da biossíntese tendo fonte de carbono açúcares, lignina, celulose,
hemi-celulose ou amido.
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A figura 27 mostra o mesmo detalhamento na pesquisa de patentes solicitadas.

Elastômero de Poliuretano
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Elastômero a partir de isopreno
Filme flexível elastomérico

2
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3

Elastômero de Poliamida
Elastômero a partir de butadieno
Outros

Figura 27: Análise Micro – Detalhamento da taxonomia Composição para patentes solicitadas.
Fonte: elaboração própria.
Bases: Derwent Innovations Index e INPI – período analisado entre 2009 a 2015.

Assim como o que ocorreu em patentes concedidas, a presença dos termos Copolímeros,
Blendas e Compósitos não foi constante, e, portanto, as composições foram classificadas de
acordo com o seu principal componente citado no documento.
Novamente o elastômero de Poliuretano foi o mais destacado, presente em 11
documentos, seguido de elastômero a partir de Isopreno.
Como exemplo de elastômero de Poliuretano, pode ser citada a patente solicitada da
Enerlab 2000 Inc, uma empresa canadense, sobre um elastômero de Poliuretano a partir da
lignina e isocianato, obtido a partir da mistura de lignina seca e o isocianato, com a
polimerização na presença de um catalisador metálico ou de uma amina.
Em relação a elastômero a partir de Isopreno, pode ser citada a patente solicitada da
Invista North America Sarl sobre a biossíntese do isopreno em bactérias, leveduras ou fungos,
via fermentação aeróbica, anaeróbica ou micro aeróbica. O elastômero produzido a partir desse
isopreno pode ser aplicado nas áreas de Medicina, Indústria de Transporte, Indústria de Esporte
e de Vestuário (calçados).
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Processo de Produção
A segunda taxonomia mais mencionada em todos os documentos analisados (artigos e
patentes) foi Processo de Produção e a figura 28 mostra esse detalhamento para os artigos
científicos.

3
Rota Sintética
Rota Biotecnológica
39

Figura 28: Análise Micro: Detalhamento do Processo de Produção para artigos científicos.
Fonte: elaboração própria.
Base: Scopus – período analisado entre 2009 a 2015.

Os elastômeros produzidos via Rota Sintética representam a maioria da análise, estando
presente em 39 documentos científicos, enquanto a Rota Biotecnológica está presente em
apenas três.
A Rota Sintética engloba técnicas de polimerização como a polimerização por
policondensação, polimerização em uma etapa (do inglês one-shot), polimerização viva
radicalar e aniônica, por abertura de anel, em emulsão e em massa (sem solvente e catalisador),
além de incluir técnica de mistura em fusão e co-coagulação.
Um exemplo de Policondensação é o artigo da Jiangnan University, da China, referente
à produção do copolímero poli(ácido lático-co-10-hidroxidecanoato) (PLH), a partir do
milho/beterraba ou óleo de mamona. Esse copolímero é para ser aplicado na área Biomédica,
Industrial ou Agricultura e apresenta boas propriedades mecânicas, é biodegradável e
biocompatível, além da apresentar estabilidade térmica.
Um artigo sobre o Processo de Mistura em fusão é das universidades chinesas Beijing
University of Chemical Technology em parceria com a Shenyang University of Chemical
Technology. Esse artigo se refere à blenda de PLA/BPE para ser aplicada na áreas Biomédicas
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e Engenharia. A blenda mencionada apresenta boa re-processabilidade e propriedades
mecânicas, além de baixa citotoxidade.
Um exemplo de Rota Biotecnológica é mostrado no artigo científico da universidade
polonesa University of Warmia and Mazury sobre a biossíntese do PHA de cadeia média
utilizando óleo de palma residual, resultando em um elastômero com boas propriedades
mecânicas e térmicas.
A figura 29 mostra o detalhamento da taxonomia Processo de Produção encontrado na
pesquisa de patentes concedidas.

Rota Sintética

4
6
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Rota Sintética e
Biotecnológica
Rota Biotecnológica

Figura 29: Análise Micro: detalhamento da taxonomia Processo de Produção para patentes concedidas.
Fonte: elaboração própria.
Bases: Derwent Innovations Index e INPI – período analisado entre 2009 a 2015.

Nota-se que novamente, o Processo de Produção via Rota Sintética foi o mais destacado,
presente em 16 patentes. Além disso, observa-se a ocorrência de ambas as Rotas
Biotecnológicas e Sintéticas em seis documentos.
Um exemplo do aparecimento das duas rotas é a patente da Bridgestone de 2013 referente
à uma composição elastomérica a partir da mistura de um componente elastomérico com
fermentado de uma matéria-prima renovável amilácea, sacarínea ou lignocelulósica
(fermentação anaeróbica por fungo ou levedura). Após essa mistura, é ainda realizado um
processo de defumação ou de carbonização para a retirada de resíduos.
Em relação à rota Sintética, pode ser citada a patente de 2015 da empresa alemã BASF
sobre um elastômero de poliuretano a partir do óleo de mamona com boas propriedades
mecânica e químicas/ físico-química (alta permeabilidade de ar) para ser aplicado na Indústria
69

Capítulo 4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

automobilística. Seu processo de obtenção ocorre a partir da reação do éster de ácido graxo
contendo hidroxila (porção renovável) e do ácido graxo de hidroxila modificada com o auxílio
de um catalisador de cianeto de metal-duplo. Depois, o processo ainda envolve misturar o
reagido com óxido de etileno e um alqueno.
Na figura 30 são vistos os resultados de patentes solicitadas.

Rota Sintética
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Rota Biotecnológica
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Rota Sintética e
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Figura 30: Análise Micro: detalhamento da taxonomia Processo de Produção para patentes solicitadas.
Fonte: elaboração própria.
Bases: Derwent Innovations Index e INPI – período analisado entre 2009 a 2015.

Novamente o processo via Rota Sintética é o mais destacado, conforme verificado nas
análises anteriores de Processo de Produção (tanto em artigos científicos quanto em patentes
concedidas). Ainda, é verificada a presença de ambas as rotas, Biotecnológicas e Sintéticas,
em dois pedidos de patente.
Essa ocorrência de ambas as rotas em um mesmo pedido pertence à empresa Synthezyme
LLC. O pedido foi depositado em 2011, referente a um elastômero termoplástico de poliuretano
com bom processamento e resistência térmica melhorada para o emprego na Indústria
automobilística. Sua obtenção ocorre com a biossíntese de um pré-polímero de copoliéster
contendo ácidos graxos (fermentação de uma matéria-prima por uma cepa de levedura de
engenharia) e depois colocá-lo para reagir com um isocianato na presença de um catalisador.
Em relação à rota Sintética, pode ser mencionado o pedido de patente da empresa chinesa
Jiangsu Lvyuan New Material Co. Ltd, também de 2011, sobre um elastômero de poliuretano.
O processo de obtenção ocorre a partir da preparação do óleo de Jatrofa modificado, por meio
da mistura com álcool micro-molecular ou composto de amina na presença de um catalisador
A; aquecimento e reação desse óleo modificado com epóxi-propano na presença de um
catalisador B.
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Propriedades
Conforme visto no subitem 4.2, a taxonomia Propriedades foi a terceira mais
mencionada nos documentos de artigos científicos e patentes solicitadas, enquanto, em patentes
concedidas, ficou em quarto lugar, ficando atrás ainda de Matérias-Primas.
A figura 31 é referente à taxonomia Propriedades presente na análise dos artigos
científicos.

Propriedade mecânica
7%

3% 2%
Propriedade térmica

12%
21%

Biodegradabilidade
55%

Propriedade química/ fisico-química
Propriedade elétrica
Resistência ao ambiente
(microorganismos)

Figura 31: Análise Micro: Detalhamento da taxonomia Propriedades para artigos científicos.
Fonte: elaboração própria.
Base: Scopus – período analisado entre 2009 a 2015.

Destaca-se a grande preocupação em melhorar as Propriedades Mecânicas dos
elastômeros a partir de matérias-primas renováveis, presente em 32 artigos analisados, seguido
de Propriedades Térmicas, presente em 12 artigos.
Em relação às Propriedades Mecânicas apresentadas, pode ser destacada a importância
de aprimoramento da elasticidade e de resistência à tração, além do melhoramento em relação
à dureza, e resistências à abrasão e impacto.
Um exemplo de artigo referente à Elasticidade (Propriedade Mecânica) é da Université
de Strasbourg, na França, sobre uma síntese de elastômeros contendo Poliuretanos bioderivados
sem isocianato em sua composição, por meio de um processo de polimerização em massa, sem
solvente e sem catalisador. O estudo aponta que esse elastômero de poliuretano obtido apresenta
alta elasticidade.
Sobre Propriedades Térmicas, pode ser citado o artigo da Tezpur University, da Índia,
sobre a síntese, a partir da policondensação, de elastômeros contendo poliuretanos hiper71
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ramificados a partir de matéria-prima oleaginosa (Mesua ferrea, mamona ou girassol), contendo
policaprolactona diol (como um macroglicol), butanodiol (como um extensor de cadeia) e um
monoglicerídio (como um extensor de cadeia de base biológica). Segundo o artigo, o elastômero
obtido possui excelente estabilidade térmica.
Podem ser vistas na figura 32 as informações relativas à taxonomia Propriedades para
patentes concedidas.

Propriedade mecânica
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Propriedade química/ físico-química
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Figura 32: Análise Micro: detalhamento da taxonomia Propriedades para patentes concedidas.
Fonte: elaboração própria.
Bases: Derwent Innovations Index e INPI – período analisado entre 2009 a 2015.

Novamente, a propriedade que mais se destacou foi a Mecânica, que abrange várias
outras propriedades. Dentre as propriedades mecânicas que foram mencionadas na pesquisa
estão a elasticidade e as resistências a impacto, à abrasão e ao desgaste.
Pode ser citada a patente da Gyeongsang National University (da Coreia do Sul) como
exemplo de elastômero com boas Propriedades Mecânicas (boa elasticidade e de resistência
ao desgaste). A patente é sobre um elastômero composto por óleos vegetais e copolímero de
base petroquímica (estireno-butadieno-estireno ou estireno-butadieno), podendo ser aplicado
na Médica, Vestuário, Transporte e Indústria eletrônica.
As Propriedades Químicas/ Físico-Químicas mencionadas pelas patentes foram:
estabilidade a óleo e água, corrosão e permeabilidade a gases. Pode ser citado o exemplo da
patente de 2015 da academia chinesa Jiangxi Academy of Science sobre um elastômero
composto por um pré-polímero de poliuretano contendo matéria-prima lignocelulósica, dióxido
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de silício (SiO2) e pó de mica. A patente menciona que esse elastômero, além de excelentes
propriedades mecânicas e térmicas, apresenta elevada resistência à corrosão.
Já a figura 33 refere-se à análise de Propriedades nos documentos de patentes solicitadas.
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Figura 33: Análise Micro: detalhamento da taxonomia Propriedades para patentes solicitadas.
Fonte: elaboração própria.
Bases: Derwent Innovations Index e INPI – período analisado entre 2009 a 2015.

Mais uma vez a propriedade que mais se destacou foi a Mecânica, que abrange várias
outras propriedades, como resistência à tração e ao impacto, dureza, elasticidade e
resiliência.
Pode ser citado o pedido de patente da Procter & Gamble como exemplo de um filme
elastomérico com boas propriedades mecânicas, inclusive bom processamento, para ser
aplicado em Cuidados Pessoais. A patente é sobre um filme flexível composto por um
elastômero poliolefínico, uma matéria-prima amilácea (milho, trigo, batata, arroz ou tapioca) e
um compatibilizador (aditivo).
As Propriedades Químicas /Físico-Químicas mencionadas pelas patentes foram:
estabilidade a óleos, solventes, água, e ao clima, além de boas propriedades críticas e
antioxidante. Pode ser citado como exemplo o pedido de patente da Gyeongsang National
University sobre elastômeros que, segundo o documento, apresentam excelentes propriedades
críticas (Pressão, Temperatura e Volume) contendo um polímero dieno modificado (a partir do
estireno-butadieno – SBR, borracha de silicone – SR ou estireno-butadieno-estireno – SBS)
com óleos vegetais não especificados. Esses elastômeros podem ser aplicados nas Indústrias de
vestuário (calçados), transporte (automotiva) e em aplicações elétricas.
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Matéria-Prima
A figura 34 detalha a taxonomia Matéria-Prima, referente aos artigos científicos.
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Figura 34: Análise Micro: detalhamento da taxonomia Matéria-Prima para artigos científicos.
Fonte: elaboração própria.
Base: Scopus – período analisado entre 2009 a 2015.

Pode ser observado que a Matéria-Prima com mais destaque foi a Oleaginosa, presente
em 21 artigos científicos. Dentre os artigos que utilizaram a matéria-prima oleaginosa, o mais
destacado foi o óleo de Mamona (utilizado em 9 artigos), seguido pelos óleos de Palma e de
semente Mesua ferrea L. (utilizados em 2 artigos, cada).
Um exemplo de documento que utilizou o oleo de Mamona é o artigo da parceria entre
Iowa State University (Estados Unidos), Cairo University (Egito) e University of Perugia
(Itália). Nele trata-se da formação de um nanocompósito de Poliuretano com dióxido de titânio
com boas propriedades física, químicas/ físico-químicas e elétricas para ser empregado na
Indústria de Construção.
A figura 35 mostra a análise das patentes concedidas em relação à Matéria-Prima.
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Oleaginosa
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Figura 35: Análise Micro: detalhamento da taxonomia Matéria-Prima para patentes concedidas.
Fonte: elaboração própria.
Bases: Derwent Innovations Index e INPI – período analisado entre 2009 a 2015.

Assim como o resultado dos artigos científicos, a Matéria-Prima Oleaginosa também foi
a mais utilizada, presente em 11 patentes. No entanto, o resultado da figura 35 mostra um
equilíbrio em relação à presença da Matéria-Prima Lignocelulósica, presente em nove patentes
concedidas.
Um exemplo a ser mencionado sobre a utilização de Matéria-Prima Oleaginosa é a
patente da Ford Global Technologies, de 2013, empregando o óleo de Soja como matéria-prima.
A invenção é sobre uma composição elastomérica para ser aplicada na área automotiva ou de
vestuário, contendo uma carga bioderivada e um elastômero de base petroquímica,
apresentando melhores propriedades de alongamento, melhoria da capacidade de
processamento e melhor resistência mecânica.
Em relação à Matéria-Prima Lignocelulósica, pode ser citado o método patenteado em
2014 pela Helsinki University (Finlândia) sobre fibrilação da lignocelulose de forma a produzir
um elastômero renovável a partir da lignocelulose fibrilada (tratada com líquido iônico com
fibras recuperadas e intactas).
Na figura 36 está o resultado dessa taxonomia na pesquisa das patentes solicitadas.
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Oleaginosa
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Lignocelulósica
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Figura 36: Análise Micro: detalhamento da taxonomia Matéria-Prima para patentes solicitadas.
Fonte: elaboração própria.
Bases: Derwent Innovations Index e INPI – período analisado entre 2009 a 2015.

Novamente a Matéria-Prima Oleaginosa foi a mais mencionada nos documentos
analisados (presente em 10), com destaque para o óleo de Soja presente em quatro pedidos de
patentes. Ainda, assim como em patentes concedidas, houve um equilíbrio no resultado e a
Matéria-Prima Lignocelulósica apareceu em sete documentos. A diferença entre as análises foi
a falta de menção da Matéria-Prima Sacarínea nas patentes solicitadas.
Pode-se citar uma patente da Jiangsu Luyuan New Material Co. Ltd como exemplo de
aplicação da Soja como Matéria-Prima. A patente é sobre um elastômero de Poliuretano a partir
da Soja, produzido pelas etapas de reação do óleo de soja com um álcool micro-molecular ou
com um composto de amina na presença de um catalisador A em certa temperatura, e
posteriormente adição de um catalisador B e uma mistura de óxido de propileno/ óxido de
etileno.
Sobre a utilização de Matéria-Prima Lignocelulósica, pode ser mencionado o pedido de
patente da empresa chinesa Qingdao Xianghai Electronics Co. Ltd., de 2014, sobre uma
borracha elastomérica bioderivada contendo pó de borracha, éster acrílico, resina ultravioleta
(UV), azevinho, farinha de madeira, palha de arroz, agente vulcanizador, ácido sulfônico e um
elastômero termoplástico. Segundo informado no documento, o produto resultante é um bom
material isolante.
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Área de Aplicação
Na figura 37 está o resultado para a análise da Área de Aplicação dos artigos científicos
analisados.

Medicina/ Biomedicina/ Biomateriais

1
2

1

Indústria Automobilística/ Transporte

1

Agricultura
8
Construção Civil
Energia / Combustíveis

Figura 37: Análise Micro: detalhamento da taxonomia Área de Aplicação para artigos científicos.
Fonte: elaboração própria.
Base: Scopus – período analisado entre 2009 a 2015.

Nota-se que Medicina/ Biomedicina/ Biomateriais é a área mais destacada, presente em
oito artigos, enquanto as outras áreas tiveram uma participação pequena nos artigos analisados.
Em relação a essa área, pode ser citado o artigo da Beijing University of Chemical
Technology referente ao filme do compósito de gelatina/glicerina como matriz dielétrica com
nanocristais de celulose. Esse compósito é formado a partir de osso e de celulose, apresentando
boas propriedades mecânicas e elétricas (como isolante), e assim pode ser aplicado nas áreas
Médica e Biomédica, conforme mencionado no artigo.
Na figura 38 é possível observar a análise das patentes concedidas em relação à Área de
Aplicação.
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Indústria Automobilística/ Transporte
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Indústria Eletrônica
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Medicina/ Biomedicina/ Biomateriais
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20%

Material Esportivo
Embalagens
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Figura 38: Análise Micro: detalhamento da taxonomia Área de Aplicação para patentes concedidas.
Fonte: elaboração própria.
Bases: Derwent Innovations Index e INPI – período analisado entre 2009 a 2015.

A área que mais se destacou na pesquisa foi a Indústria Automobilística/ Transporte,
citada em sete patentes, seguida de Vestuário, em quatro patentes. Ressalta-se que quase
metade das patentes não especificou a Área de Aplicação em suas patentes, estando presente
em apenas 13 das 31 patentes concedidas da pesquisa.
A patente concedida em 2014 da Ford Global Technologies é um exemplo de patente
utilizada nas áreas Indústria Automobilística/ Transporte e Vestuário. A invenção é
referente à obtenção de uma composição elastomérica composta por uma carga bioderivada
(mistura de sílica com um poliol a partir do óleo de soja) e um elastômero de base petroquímica
(em uma quantidade menor que 25% em peso). Segundo consta no documento, a composição
formada apresenta melhores propriedades mecânicas, como alongamento e resistência, e pode
ser aplicado em componentes de automóveis, como tapetes, protetor de radiador e pneus, e
também pode ser aplicado em calçados.
A área de aplicação Materiais Apagadores foi definida para fazer referência aos objetos
usados para apagar lápis, caneta e outros materiais. Pode ser citado um exemplo da empresa
Seed Company referente a um elastômero composto por borracha natural reticulada e um agente
reticulante, ambos dispersos em uma matriz de poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxihexanoato)
produzidos por microrganismos, além de aditivos renováveis (óleos vegetais e animais) como
um amaciante e uma carga.
Na figura 39 está a análise dos pedidos de patentes em relação a essa taxonomia.
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Indústria Automobilística/ Transporte
Vestuário
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Indústria Eletrônica
Cuidado e Higiene Pessoal

Figura 39: Análise Micro: detalhamento da taxonomia Área de Aplicação para patentes solicitadas.
Fonte: elaboração própria.
Bases: Derwent Innovations Index e INPI – período analisado entre 2009 a 2015.

Assim como em patentes concedidas, a área que mais se destacou na pesquisa de
solicitadas foi a Indústria Automobilística/ Transporte, citada em seis documentos, seguido
de Vestuário, presente em cindo. Novamente ressalta-se que quase metade dos pedidos de
patentes não especificou a Área de Aplicação, estando presente em apenas 12 das 35 patentes
solicitadas da pesquisa.
Na área Automobilística pode ser citado o exemplo de um pedido de patente da
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) sobre nanocompósitos sólidos de blendas de
polissacarídeos e elastômeros com argila, em meio aquoso. Esses nanocompósitos apresentam
excelente propriedade mecânica e resistência química a óleo e solventes, e são produzidos por
secagem ou coagulação de dispersões de látex, polissacarídeos e argila, por ação de
cisalhamento (por meio térmico ou mecânico).
Um exemplo da área de aplicação Vestuário é da empresa brasileira Fornecedora
Componentes Químicos e Couros Ltda. (FCC), sobre um elastômero termoplástico modificado
com matérias primas a partir de óleos vegetal e mineral não especificados, para ser aplicado em
calçados.

4.4 CONCLUSÕES SOBRE A FASE DA PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA
Conforme já mencionado, a etapa da Prospecção Tecnológica fornece subsídios para a
construção do Roadmap Tecnológico, próximo capítulo da presente dissertação.
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Portanto, algumas conclusões e observações podem ser extraídas dos resultados
apresentados nos subitens 4.1 a 4.3 e estão destacadas a seguir.


Não foram identificados em Artigos Científicos e Patentes Concedidas,

documentos de interesse nos anos de 2009 e 2010. Isso sinaliza um interesse recente sobre o
tema, tendo sido em 2014 o maior número de publicações em todos os documentos analisados
(Artigos e Patentes Concedidas e Solicitadas).


Pôde-se observar que Estados Unidos e China são os países que mais estão

direcionando esforços científicos, por meio da publicação de Artigos, e de mercado, mediante
a obtenção/ depósito de documentos patentários, para a produção de elastômeros bioderivados.
O Brasil se destaca em Patentes Solicitadas, sendo o terceiro país que mais depositou pedidos
de patentes durante o período analisado, por meio da parceria Braskem e a UFRGS, da
UNICAMP, da parceria entre as universidades de São Paulo (USP) e Estadual Paulista
(UNESP), e da empresa FCC.


Nota-se também que, no âmbito da pesquisa científica, houve a predominância

do tipo de autor Universidade na publicação dos Artigos. Somente duas empresas, a Goodyear
e a Toyobo, fazem parceria com Universidades para o desenvolvimento científico e acadêmico
dos elastômeros renováveis.


Pode-se dizer que as empresas que mais se destacaram em Patentes Concedidas

são de áreas mercadológicas distintas. A Goodyear e a Bridgestone são fabricantes de pneus e
elastômeros, a DuPont é uma empresa da área da química com os mais variados produtos, a
Ford Global Technologies é parte da montadora de carros Ford, a Seed Company é fabricante
de materiais apagadores, enquanto a Lignol Innovations desenvolve tecnologias para a
utilização da hemilcellulose derivada de açúcares em plataformas químicas. Esse fato
demonstra a busca de diferentes setores industriais por soluções tecnológicas independente dos
recursos fósseis e ambientalmente vantajosas no mercado dos elastômeros.


O mesmo fato citado no item anterior é verificado em Patentes Solicitadas, em

que as empresas que mais se destacaram não são concorrentes mercadológicas. A Virdia Inc
desenvolve tecnologias de extração para a conversão de biomassa celulósica em produtos
intermediários para a produção de elastômeros, a Procter & Gamble possui uma ampla gama
de produtos das mais diversas áreas, enquanto a Jiangsu Luyuan New Material Co. Ltd é um
dos maiores produtores de Poliuretano da China.
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A taxonomia que mais se destacou em todas as análises foi Composição,

presente em praticamente todos os documentos. O detalhamento da Análise Meso, em ordem
decrescente, foi o mesmo entre Artigos Científicos e Patentes Solicitadas (Composição, seguido
de Processo de Produção, Propriedades, Matéria-Prima e Área de Aplicação). Apenas em
Patentes Concedidas que houve um maior detalhamento em Matéria-Prima, sendo a segunda
taxonomia mais destacada.


Observou-se que o Elastômero de Poliuretano foi o mais mencionado na

taxonomia de Composição em todos os documentos analisados (Artigos Científicos e Patentes
Concedidas e Solicitadas). Esse fato demonstra uma tendência tecnológica para os elastômeros
renováveis.


Em relação à taxonomia Processo de Produção, observou-se que a rota

Sintética foi a mais destacada em toda a pesquisa, mostrando uma tendência tecnológica dos
elastômeros renováveis tanto no âmbito acadêmico quanto de mercado. Ressalta-se ainda o
aparecimento de players a um curto prazo e médio prazo produzindo os elastômeros por rotas
Biotecnológicas e Sintéticas, em sequência.


A Propriedade Mecânica foi a mais mencionada dentre todas as propriedades

presentes na pesquisa, revelando a importância do melhoramento das propriedades mecânicas
como elasticidade e resistência à tração para os elastômeros a partir de matérias-primas
renováveis tanto no meio acadêmico tanto no mercado de curto e médio prazo.


Em relação às Matérias-Primas, as Oleaginosas obtiveram um grande destaque

na pesquisa dos artigos científicos, enquanto na análise dos documentos patentários (patentes
concedidas e solicitadas) houve um equilíbrio relativo em relação às Oleaginosas e as
Lignocelulósicas. Tal fato mostra que as pesquisas referentes à matéria-prima Oleaginosa são
muito exploradas, sendo uma tendência sua predominância no mercado a um longo prazo.


As maiores tendências científicas para a Área de Aplicação de elastômeros

renováveis são aplicações na área de Medicina/ Biomedicina/ Biomateriais. Já as tendências
de mercado a curto e médio prazo são as áreas da Indústria Automobilística/ Transporte,
seguida da área de Vestuário, com destaque para o setor de calçados.
Após a conclusão da etapa prospectiva, o próximo capítulo da presente dissertação
representa a fase pós-prospectiva. Será abordada a construção e a posterior análise do Roadmap
Tecnológico dos elastômeros a partir de matérias-primas renováveis.
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Capítulo 5 ROADMAP TECNOLÓGICO
Após o entendimento dos aspectos principais acerca do tema (capítulo 2) e da realização
de uma prospecção tecnológica dos elastômeros a partir de matérias-primas renováveis
(capítulo 4), o próximo passo é a construção e interpretação do roadmap tecnológico.
O roadmap tecnológico, conforme já foi mencionado anteriormente, é uma importante
ferramenta de análise de prospecção tecnológica e mercadológica, mostrando as tecnologias
presentes no momento atual, assim como as principais tendências visualizadas no estudo. Além
disso, o mapa tecnológico também é muito relevante na visualização de players (tanto empresas
como universidades) e parcerias entre os atores.
Adicionalmente, essa ferramenta permite ainda a observação de clusters8 de players
atuando em um mesmo foco em busca de um maior desenvolvimento dos elastômeros
renováveis.

5.1 ELABORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MAPA TECNOLÓGICO
O software utilizado para a construção e visualização final do roadmap foi o Microsoft®
Visio® 2016. Primeiramente, o mapa é dividido em dois eixos: horizontal e vertical. O eixo
horizontal representa a análise temporal, enquanto o eixo vertical contém as principais
taxonomias destacadas no estudo.
O eixo horizontal é dividido entre Estágio Atual, Curto Prazo, Médio Prazo e Longo Prazo
e o detalhamento encontra-se a seguir.
 Estágio Atual
Essa fase representa o que está acontecendo no presente momento, como quais
tecnologias estão sendo utilizadas e quais são os players científicos ou de mercado atuantes.
Essas informações foram analisadas com base nas informações fornecidas nos artigos
científicos e nas mídias especializadas, como nos sites das principais empresas atuantes no setor
de elastômeros em geral e Annual Reports.

8

Redes de cooperação entre atores independentes que unem seus conhecimentos e recursos em busca de um
produto de maior valor agregado.
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 Curto Prazo
Essa fase representa uma tendência tecnológica e mercadológica em um período de 0-5
anos, aproximadamente, indicando quais players e tecnologias que estarão dominando o
mercado. As informações a respeito dessa fase foram baseadas na análise das patentes
concedidas.
 Médio Prazo
Nessa fase são encontradas as tendências tecnológicas e mercadológicas em um período
de 5-10 anos, aproximadamente, mostrando os players e tecnologias inovadoras presentes no
setor de elastômeros renováveis. Essas informações foram colhidas mediante a análise dos
pedidos de patentes (patentes solicitadas).
 Longo Prazo
As tendências tecnológicas e mercadológicas encontradas na fase de longo prazo são as
tendências presentes em um horizonte de 10-159 anos, aproximadamente. Essas informações
foram extraídas de artigos científicos.
Adicionalmente, cabe mencionar que, devido ao fato do aparecimento de um grande
número de universidades como autoras de artigos científicos, o roadmap só conterá as
universidades que se destacaram com dois ou mais artigos no presente estudo. No entanto,
considerando a importância de publicações nacionais para o desenvolvimento dos elastômeros,
também foram incluídas no roadmap as universidades brasileiras autoras de artigos científicos.
O eixo vertical contém cinco sessões, são elas: Foco do Documento, Matérias-Primas,
Tecnologia, Aplicação e Propriedades. Em resumo, pode-se dizer que a taxonomia Foco do
Documento representa as principais tendências tecnológicas que estão sendo pesquisadas e/ou
desenvolvidas, enquanto o restante das sessões representa um detalhamento de cada uma dessas
tendências encontradas, discutidas e analisadas no capítulo 4. A seguir está o detalhamento de
cada sessão.
 Foco do Documento
O Foco do Documento é dividido nas taxonomias Meso dos documentos encontrados.
Dessa forma, sua subdivisão é a seguinte: Aplicação, Propriedades, Matérias-Primas,
9

Esses intervalos de tempo para o presente estudo foram baseados na sensibilidade da autora e podem ser
variados conforme o tema proposto.
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Composição e Processo de Produção. A figura 40 ilustra o recorte dessa sessão produzida no
Microsoft® Visio® 2016.

Figura 40: Subdivisão da taxonomia Foco do Documento.
Fonte: Elaboração própria.

 Matérias-Primas
A sessão Matérias-Primas é dividida conforme a sua respectiva análise Micro, detalhada
no subitem 3.1.1.1 e o recorte de sua subdivisão produzida no Microsoft® Visio® 2016 pode
ser visto na figura 41.

Figura 41: Subdivisão da taxonomia Matérias-Primas.
Fonte: Elaboração própria.

 Tecnologia
A sessão Tecnologia também foi dividida conforme sua análise Micro e seu recorte, visto
na figura 42.

Figura 42: Subdivisão da taxonomia Tecnologia.
Fonte: Elaboração própria.

84

Capítulo 5 ROADMAP TECNOLÓGICO

 Aplicação
A sessão Aplicação foi dividida nas taxonomias da análise Micro que mais se destacaram
na pesquisa e, para isso, foram consideradas as áreas de aplicação presentes em pelo menos
quatro documentos. Seu recorte é encontrado na figura 43.

Figura 43: Subdivisão da taxonomia Aplicação.
Fonte: Elaboração própria

 Propriedades
Assim como a sessão Aplicação, esta sessão apresenta as Propriedades mais relevantes
citadas no presente estudo e seu recorte é encontrado na figura 44.

Figura 44: Subdivisão da taxonomia Propriedades.
Fonte: Elaboração própria.

Ressalta-se que a taxonomia Composição, presente na etapa prospectiva (capítulo 4), não
foi detalhada nas sessões do roadmap devido à grande quantidade de informações encontradas
referentes a elastômeros de composições diferentes. Portanto, como não foi possível obter um
padrão relativo à composição, essas informações encontram-se apenas na sessão Foco do
Documento.
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Os próximos subitens são referentes às análises tecnológicas, mercadológicas e temporal
do roadmap elaborado, que pode ser visto no APÊNDICE A.

5.2 ESTÁGIO ATUAL
O Estágio Atual representa as tecnologias e os players que já se encontram no mercado
de elastômeros renováveis ou ainda tecnologias que já estão sendo testadas em escala piloto,
prestes a entrar no mercado. Na figura 45 está um recorte do Estágio Atual do roadmap.
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Figura 45: Recorte do Estágio Atual do roadmap tecnológico de elastômeros a partir de matérias-primas renováveis. Fonte: elaboração própria.
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5.2.1 ANÁLISE TECNOLÓGICA DO ESTÁGIO ATUAL
Com o objetivo de facilitar o entendimento e a leitura, as parcerias foram
enumeradas conforme pode ser observado na figura 45.
Em relação à sessão do roadmap Foco do Documento, pode ser percebido que as
taxonomias mais mencionadas foram Aplicação e Composição. Isso significa que os
atores destacados nessa fase do estudo revelam, nos documentos analisados, a
composição (ou parte dela) dos elastômeros e para qual área estão sendo destinados.
A Composição dos elastômeros produzidos só não foi mencionada pela empresa
Goodyear atuando independente e no cluster de mesmo foco entre a Bridgestone com a
parceria 2 (Eni Versalis e Pirelli). Isto é, todos os outros players individuais ou em
parcerias ou clusters apresentam certo detalhamento sobre a composição do seu produto
renovável.
A área de Aplicação dos elastômeros verdes desenvolvidos só não foi mencionada
por duas parcerias: a parceria 1 (empresa Goodyear e as universidades University of
Bradford e Beijing University of Chemical Technology) e a parceria 5 (empresa Toyobo
e o instituto de pesquisa Kioto Institute of Technology).
Cabe ressaltar que, apesar da empresa Goodyear ser uma das maiores fabricantes
de pneus do mundo, o elastômero desenvolvido pela sua parceria com as universidades
inglesa e chinesa não é para uma aplicação específica. O nanocompósito elastomérico
desenvolvido possui excelentes propriedades desejáveis em aplicações de engenharia,
sendo um elastômero de alto desempenho (Wei et al., 2012).
A área de Aplicação mais notória foi a Indústria Automobilística/ Transporte,
estando presente em todos os documentos que detalhavam a Aplicação dos seus produtos.
Corroborando este fato, observa-se ainda que muitas empresas que se destacaram no
Estágio Atual são concorrentes entre si da área automobilística, como, por exemplo, a
Goodyear, a Pirelli, a Bridgestone e a Michelin.
Em relação às Matérias-Primas dos elastômeros verdes encontrados no Estágio
Atual, verifica-se a maior ocorrência de matéria-prima Oleaginosa, como óleo de soja e
outros óleos vegetais.
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A respeito do Processo de Produção empregado, pode ser observado que as rotas
Sintéticas mencionadas no estudo do Estágio Atual são, em geral, oriundas de parcerias
entre universidades/ centros de pesquisa com empresas (Goodyear com University of
Bradford e Beijing University of Chemical Technology, além da Toyobo com o Kioto
Institute of Technology). As rotas Biotecnológicas foram reveladas por empresas atuando
em parcerias. As parcerias 3 (DuPont e Goodyear), 4 (Ajinomoto e Bridgestone) e 6
(Michelin, Braskem e Amyris) foram os players que estão desenvolvendo, e introduzindo
no mercado, elastômeros a partir de rotas biotecnológicas. Nota-se ainda a DuPont e a
BASF, ambas atuando de forma independente, realizando ambas as rotas em seus
processos.
Alguns atores buscam avaliar as propriedades dos seus elastômeros desenvolvidos,
tendo a preocupação de, cada vez mais, aprimorar um ou mais tipos de propriedade. O
desejo e busca pelo desenvolvimento de elastômeros com propriedades melhoradas
dependerá de fatores como a área de aplicação do produto em questão. A Propriedade
Mecânica foi a mais avaliada pelos documentos que tiveram a Propriedade como um de
seu Foco do Documento nessa fase do roadmap. Ainda, pode-se observar a preocupação
no melhoramento de suas Propriedades Químicas/ Físico-químicas.
O próximo subitem será a respeito da análise mercadológica, isto é, no nível dos
atores, do Estágio Atual.

5.2.2 ANÁLISE MERCADOLÓGICA DO ESTÁGIO ATUAL
No Estágio Atual identificam-se players individuais, parcerias entre si e também
clusters de mesmo foco entre as parcerias ou players independentes.
Observa-se a Goodyear como um player muito destacado nessa fase do roadmap,
atuando em parcerias com universidades e empresa (parcerias 1 e 3, respectivamente),
como também de forma independente.
A Goodyear, atuando como player independente, possui como foco principal (Foco
do Documento) a Aplicação e Matéria-Prima empregada. A empresa está testando o
emprego do óleo de soja em seus pneus, que possui como principais benefícios o aumento
de vida útil do pneu em 10% e a diminuição do uso do petróleo na fabricação dos
elastômeros. Adicionalmente, em seus testes foram verificados que os compostos

89

Capítulo 5 ROADMAP TECNOLÓGICO

elastoméricos feitos com óleo de soja possibilitam a mistura mais facilmente com a sílica,
usada como carga de reforço na construção de pneus (GOODYEAR, 2012).
A sua parceria com as universidades University of Bradford e Beijing University of
Chemical Technology (parceria 1) está associada, em Foco do Documento, a
Propriedades, Composição e Processo de Produção. O produto desenvolvido compreende
um nanocompósito elastomérico, produzido a partir da policondensação em estado
fundido, a partir de 5 monômeros bioderivados, que são: 1,4-butanodiol, 1,3-propanodiol,
ácido sebácico, ácido succínico e ácido itacônico. A matriz formada é ainda reforçada
com nanosílica. Esse elastômero possui excelentes propriedades mecânicas, como alta
elasticidade e resistência à abrasão, além de propriedades térmicas (resistência a baixas
temperaturas) e química/físico-química (resistência a óleos) (Wei et al., 2012).
A parceria 3, da Goodyear com a DuPont, está em um cluster de mesmo foco com
a parceria 4, entre Ajinomoto e Bridgestone. O cluster tem como foco principal a
Aplicação, Composição e Processo de produção. Ambas as parcerias estão desenvolvendo
a produção de borracha sintética elastomérica a partir do isopreno bioderivado, produzido
a partir de tecnologia de fermentação de matéria-prima renovável, para ser aplicado na
produção de pneus. Esse método de produção tem um alto valor comercial.
A Goodyear se juntou com a DuPont para o desenvolvimento de uma tecnologia de
fermentação por meio de microrganismos geneticamente modificados para a produção do
isopreno. A tecnologia se baseia no aumento da capacidade fermentativa de um
microrganismo por meio da modificação genética de seu DNA, melhorando assim a
atividade enzimática e consequentemente a produção do isopreno é aumentada (NOTCH
CONSULTING INCORPORATION, 2012).
Em relação à parceria 4, a Ajinomoto já havia conseguido êxito na produção do
bioisopreno em escala de bancada utilizando um processo fermentativo e então se uniu à
Bridgestone para essa produzir a borracha sintética elastomérica a partir do bioIsopreno
desenvolvido (BRIDGESTONE, 2012).
Outro player importante no Estágio Atual é a Bridgestone. Além da atuação em
parceria com a Ajinomoto, também atua de forma independente e está presente no
roadmap em um cluster de mesmo foco com a parceria 2. Esse cluster tem como Foco do
Documento Aplicação e Matéria-Prima e compreende a utilização do látex proveniente
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de guaiule, um arbusto nativo dos Estados Unidos e México, para a produção de borracha
elastomérica para pneus (BRIDGESTONE, 2015; PIRELLI, 2013).
A empresa Eni Versalis também faz parte do terceiro cluster de mesmo foco e esse
engloba as parcerias 7 (Eni Versalis, Genomatica e Novamont) e 8 (Braskem e
Genomática). Esse cluster compreende a produção de elastômeros a partir do butadieno
bioderivado para emprego em aplicações elétricas, pneus e calçados (GENOMATICA,
2012; GENOMATICA, 2013).
É interessante verificar a formação desse cluster, pois envolve empresas de
diferentes áreas buscando, por meio de redes de cooperação e parcerias, o
desenvolvimento sustentável da indústria elastomérica.
Por exemplo, a Eni Versalis, subsidiária química da multinacional petrolífera Eni,
é líder na produção de elastômeros, enquanto a Genomatica é uma empresa líder no
desenvolvimento de processos tecnológicos para químicos renováveis, e a Novamont é
líder em plásticos biodegradáveis e pioneira em biorrefinaria integrada de terceira
geração. A parceria 2 une, então, a propriedade tecnológica e intelectual de produção do
butadieno da Genomatica, com a expertise em processos catalíticos e projetos de
engenharia de aumento de escala da Eni Versalis e ainda com a expertise da Novamont
em matérias-primas renováveis. Dessa forma, essas três empresas de áreas diferentes
unem suas competências essenciais (do inglês core-competencies) para buscar um
produto economicamente viável e de alta qualidade.
Na parceria 8 também pode ser visto esse esforço conjunto no desenvolvimento e
exploração comercial dos elastômeros renováveis. A Braskem, empresa química e
petroquímica brasileira, está investindo no processo desenvolvido pela Genomatica ao
longo dos anos, alocando recursos em pesquisa e desenvolvimento para a construção de
uma planta piloto utilizando esse processo. Em contrapartida, a Braskem ganhará a
licença de uso exclusivo do processo no continente americano.
A Braskem ainda está presente na parceria 6, junto com a Michelin e a Amyris, que
compreende o desenvolvimento e comercialização de elastômeros a partir do isopreno
renovável proveniente da cana-de-açúcar ou matérias-primas celulósicas para a aplicação
em pneus de alto desempenho e sustentável. O processo de produção é por meio da rota
fermentativa (AMYRIS, 2014).
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Essa parceria também é muito interessante. Além da Braskem com sua experiência
na indústria química, engloba a Amyris, uma empresa de produtos renováveis focada em
buscar alternativas sustentáveis para produtos petroquímicos com sua expertise
biotecnológica e a Michelin, uma empresa líder de fabricação de pneus.
A última parceria do Estágio Atual a ser mencionada é a parceria 5, entre a Toyobo,
uma empresa produtora de tecidos, e o Kioto Institute of Technology. A parceria 5 está
desenvolvendo um produto elastomérico sendo um copolímero tribloco, isto é, moléculas
obtidas pela junção de três polímeros, consistindo de Ácido poli-L-lático (PLLA) e
policarbonato de hexametileno (PHMC) com cadeia estendida via rota sintética. O
copolímero obtido possui excelentes propriedades mecânicas, com capacidade de
elongação de cadeia em mais de 700% (KOBAYASHI et al., 2014).
Além das parcerias e clusters de mesmo foco, há ainda os players individuais que
também são muito relevantes para o estudo.
A DuPont, por exemplo, além de estar presente na parceria com a Goodyear, atua
de forma independente no mercado com um elastômero termoplástico de marca registrada
Hytrel® RS contendo, em sua composição, entre 20 a 60% de matéria-prima renovável,
mais especificamente de um poliol renovável a partir do milho. O processo de obtenção
desse produto é pela rota biotecnológica (fermentativa) e posteriormente sintética,
mediante a polimerização direta do 1,3 propanodiol obtido. Segundo a empresa, o produto
desenvolvido possui excelentes propriedades mecânicas, térmicas e química/ físicoquímicas, e pode ser aplicado nas áreas de automobilística/ transporte, material esportivo
e indústria eletrônica (DUPONT, 2015).
Também pode ser destacada a presença de seis empresas da área química, atuando
de forma independente no Estágio Atual. São elas: BASF, Dow, Lanxess, Arkema, Croda
e Lubrizol.
A BASF é uma empresa química alemã que está buscando um caminho sustentável
para o desenvolvimento dos seus produtos, alinhando um bom desenvolvimento
econômico com proteção ambiental e responsabilidade social. Na área dos elastômeros,
a BASF desenvolveu o poli(tetrahidrofurano) (PTHF) bioderivado com as mesmas
características do PTHF obtido a partir de matéria-prima petroquímica. O PTHF é obtido
a partir do 1,4-butanodiol (BDO) bioderivado produzido por meio da fermentação de
açúcares, seguido de purificação e polimerização. A tecnologia de produção do BDO é
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licenciada pela Genomática, que envolve modificar geneticamente uma bactéria para
produzir e excretar o BDO em quantidades e pureza suficientes. O PTHF é aplicado
principalmente na produção de poliuretanos termoplásticos destinados às áreas de
material esportivo, vestuário e automobilística/ transporte (BROADWITH, 2015).
A Dow Chemical tem origem americana e é um dos maiores fabricantes de produtos
químicos do mundo. Essa empresa também busca soluções sustentáveis para diversas
áreas, como alimentos, energia e transporte, almejando um maior desempenho do seu
produto e um menor impacto ambiental. O produto elastomérico desenvolvido pela Dow
é obtido a partir de poliols derivados do óleo de soja e o resultado é um poliuretano de
alto desempenho, e boas propriedades mecânicas, como resistência à tração, e
propriedades químicas/ físico-químicas, como resistência à água e solventes. O
poliuretano desenvolvido pode ser aplicado em áreas como automobilística/ transporte e
vestuário (DOW, 2008).
A Lanxess é uma empresa alemã que tem como negócio principal o
desenvolvimento, produção e marketing de produtos químicos intermediários, produtos
químicos especiais e plásticos. Essa empresa recentemente adicionou ao seu portfólio
cinco novas composições do elastômero etileno-propileno-dieno (EPDM), sendo o etileno
bioderivado a partir da cana-de-açúcar e presente em, no mínimo, 50 % da composição
total. Esse elastômero pode ser aplicado na indústria automobilística/ transporte
(LANXESS, 2015).
A empresa Arkema tem origem francesa e atua em três segmentos, que são:
materiais de alto desempenho, especialidades industriais e soluções em revestimento.
Essa empresa atua no Estágio Atual com o seu elastômero de alto desempenho Pebax®,
que contém até 100% de poliol bioderivado a partir do óleo de mamona. O Pebax®
apresenta excelentes propriedades mecânicas, além de resistência térmica e resistência ao
envelhecimento por radiação ultravioleta (UV) e pode ser aplicado em diversos setores,
como material esportivo, indústria eletrônica e automobilística/ transporte (ARKEMA,
2009).
A Croda é uma empresa britânica fabricante de químicos especiais e fornece seus
produtos para diversas indústrias como cosméticos, farmacêutica, e aditivos para
polímeros. A Croda está buscando utilizar em seus produtos matérias-primas renováveis
e, então, desenvolveu elastômeros de copoliéster e de copoliamida tendo em sua
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composição ácidos graxos e/ou poliois bioderivados. Seus elastômeros apresentam boas
propriedades mecânicas, como flexibilidade, térmicas e químicas/físico-químicas, como
resistência à hidrólise e à raios UV. Podem ser empregados na indústria eletrônica, sendo
aplicada em cabos, e em material esportivo (CRODA, 2015).
A Lubrizol é uma empresa americana fornecedora de químicos especiais para os
mercados de transporte, industrial e consumidor. A empresa aparece no Estágio Atual
pois produz elastômeros termoplásticos de poliuretano tendo em sua composição material
bioderivado em pelo menos 28%. O elastômero produzido possui boa propriedade
mecânica (LUBRIZOL, 2015).
Há ainda a empresa brasileira FCC presente nesse estágio do roadmap, fabricando
elastômeros renováveis de excelentes propriedades, como alta flexibilidade, resistência
química, alta estabilidade à luz UV e resistência a baixas temperaturas. Essa empresa é a
produtora mais diversificada de elastômeros termoplásticos da América Latina e seus
elastômeros bioderivados têm diversas aplicações, como a área Medicina/ Biomedicina/
Biomateriais (incluindo dispositivos médicos), Indústria Eletrônica, Automobilística/
Transporte e Vestuário (como palmilhas e solados de calçados) (FCC, 2015).

5.3 CURTO PRAZO
A figura 46 mostra um recorte do Curto Prazo do roadmap tecnológico da presente
dissertação, ilustrando os players individuais e em parcerias ou ainda em clusters de
mesmo foco, sendo empresas ou universidades, associados às principais características/
taxonomias acerca dos elastômeros a partir de matérias-primas renováveis.
Conforme já mencionado anteriormente, essa análise foi feita a partir de
documentos patentários já concedidos e que devem ser inseridos no mercado em um
horizonte em curto prazo (de 0 a 5 anos)

94

Capítulo 5 ROADMAP TECNOLÓGICO

Figura 46: Recorte do Curto Prazo do roadmap tecnológico de elastômeros a partir de matérias-primas renováveis. Fonte: elaboração própria.
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5.3.1 ANÁLISE TECNOLÓGICA DO CURTO PRAZO
As parcerias presentes nessa etapa do mapa também foram numeradas, conforme
visto na figura 46, tendo sua numeração contínua a partir da etapa anterior (Estágio Atual)
de forma a facilitar o entendimento.
Em relação à sessão Foco do Documento, observa-se novamente a taxonomia
Composição sendo a mais destacada, assim como ocorreu no Estágio Atual. Somente três
players não mencionaram a composição de seus elastômeros, que são: Lignol
Innovations, Virdia Inc. e Sapphire Energy.
O foco da invenção da Lignol Innovations foi criar um derivado de lignina
proveniente de madeira dura com propriedade antioxidante para ser aplicado em produtos
elastoméricos (LIGNOL INNOVATIONS, 2014). Dessa forma, na sua sessão Foco do
Documento apenas foram marcadas Propriedades e Matéria-Prima.
O foco da patente da Virdia foi o processamento de um material lignocelulósico,
via rota sintética, para posteriormente ser aplicado em produtos como elastômeros
(VIRDIA, 2015). Portanto, o seu Foco do Documento no roadmap foi associado a
Matéria-Prima e Processo de Produção.
Enquanto o foco da Sapphire Energy foi um processo de melhoramento de um óleo
a partir de biomassa para a posterior utilização na fabricação de um elastômero. Esse
processo envolve a biossíntese do dito óleo (a partir de algas, bactérias, leveduras) e o seu
melhoramento por meio de uma remoção catalítica de alguns componentes (SAPPHIRE
ENERGY, 2015). Logo, seu Foco do Documento apontou apenas o Processo de
Produção.
Diferentemente do Estágio Atual, em que quase todos os players direcionavam seus
produtos para determinadas áreas de aplicação, no Curto Prazo a taxonomia Aplicação
foi a menos mencionada pelos atores. Nota-se que os players que especificaram as
aplicações para seus elastômeros foram 7 empresas e 1 universidade, e estão especificados
a seguir.
 A universidade coreana Gyeongsang National University destina seu elastômero
para as áreas de Medicina/ Biomedicina/ Biomateriais, Indústria Eletrônica,
Indústria Automobilística/ Transporte e Vestuário (GYEONGSANG NATIONAL
UNIVERSITY, 2014).
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 A Ford Global Technologies, responsável por gerenciar e comercializar os direitos
de marcas e patentes da fabricante de automóveis Ford Motors, destina a composição
elastomérica formada para a aplicação na Indústria Automobilística/ Transporte e
inclui a possibilidade de aplicação em Vestuário, mais especificamente em calçados
(FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, 2014).
 A empresa chinesa Zhejiang Huafon New Materials Corporation, do Huafon
Group, é relacionada à indústria química e é responsável por confecção de resinas
poliuretânicas para aplicação em solados de calçados (Vestuário) (ZHEJIANG
HUAFON NEW MATERIALS CORPORATION, 2013).
 A empresa coreana Dongsung Highchem pertence à área da indústria química
produzindo e distribuindo seus produtos. Seu poliuretano elastomérico termoplástico
bioderivado é aplicado no setor de Material Esportivo, mais especificamente em uma
bola de golfe (DONGSUNG HIGHCHEM, 2015).
 A Nanobiomatters, uma empresa espanhola especializada em aditivos
modificados à base de argila, está produzindo um nanocompósito de elastômero
termoplástico e um nanoaditivo podendo ser aplicado na área Medicina/ Biomedicina /
Biomateriais. Adicionalmente, cabe ressaltar que, apesar de não constar no roadmap,
esse nanocompósito pode ser aplicado ainda em Embalagens e na Construção civil
(NANOBIOMATTERS, 2011).
 A Bridgestone também aparece no estudo de Curto Prazo e seu elastômero, como
já era previsto, é aplicado na Indústria Automobilística/ Transporte (BRIDGESTONE
CORPORATION, 2013).
 A empresa Seed Company, do Japão, emprega seu elastômero renovável em
materiais apagadores, como borracha escolar. Tal área que não consta na sessão do
roadmap Aplicação, uma vez que somente as aplicações mais destacadas na pesquisa
entraram no eixo do roadmap (SEED COMPANY, 2012).
 Por fim, a única parceria que destina uma aplicação final ao seu elastômero é a de
número 13, entre Tandem Polymers, uma produtora de plásticos, resinas sintéticas e
elastômeros e South Dakota Soybean Processors, especializada no processamento dos
grãos de soja de forma a agregar maior valor ao óleo proveniente desses grãos. Sua
aplicação é destinada à Indústria Automobilística/ Transporte (SOUTH DAKOTA
SOYBEAN PROCESSORS; TANDEM POLYMER, 2013).
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A segunda taxonomia mais destacada na sessão Foco do Documento do Curto
Prazo foi o Processo de Produção, sendo mencionada por quase todos os players.
Observa-se que uma tendência no mercado, em no máximo 5 anos, é a produção de
elastômeros bioderivados via rota Sintética por maior parte dos players. Ainda assim,
nota-se alguns atores utilizando a rota Biotecnológica ou ambas as rotas no processo
produtivo, como no caso da Bidgestone, Seed Company e Sapphire Energy.
Em relação às Matérias-Primas, as mais destacadas no Curto-Prazo foram do tipo
Oleaginosa, assim como no Estágio Atual, e também a Lignocelulósica.
Sobre Propriedades, novamente pode ser visto a preocupação em se obter
principalmente elastômeros com melhores Propriedades Mecânicas, e uma certa
preocupação com as Propriedades Químicas/Físico-Químicas. Destaca-se ainda o
surgimento do desenvolvimento de elastômeros com propriedades Biodegradáveis.

5.3.2 ANÁLISE MERCADOLÓGICA DO CURTO PRAZO
Em relação à análise mercadológica do Curto Prazo do roadmap, observa-se uma
predominância de players atuando de forma independente em comparação com o Estágio
atual, em que havia uma presença mútua entre players individuais e aqueles que atuam
em parcerias. Adicionalmente, é possível notar que houve apenas um cluster de mesmo
foco, isto é, apenas duas empresas, atuando independentemente, estão unindo seus
recursos de forma a obter um mesmo elastômero com maior valor agregado.
O cluster de mesmo foco engloba as empresas Jiangsu Luyuan New Material, uma
produtora e exportadora Chinês de diversos poliois, e Rhein Chemie, uma subsidiária da
Lanxess que fornece soluções inovadoras para aditivos para borrachas, plásticos e
lubrificantes. Essa rede de cooperação com players independentes busca introduzir no
mercado a um curto prazo um elastômero de poliuretano a partir de óleos vegetais, como
de soja, palma ou de algodão, por meio de rotas sintéticas (JIANGSU LUYUAN NEW
MATERIAL, 2012).
Assim como no Estágio Atual, as parcerias do Curto Prazo foram numeradas, e a
numeração foi contínua desde a etapa temporal anterior do mapa.
A parceria 9 envolve as empresas DuPont e Goodyear, retratando a continuação de
uma parceria que já existe no Estágio Atual (parceria 3). Novamente o Foco do
Documento é referente a Processo de Produção e Composição. No entanto, não houve
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Aplicação específica para esse elastômero desenvolvido, podendo o mesmo ser aplicado
em diversas áreas. O elastômero da invenção desta parceria é a partir do isopreno formado
por rota biotecnológica, sendo produzido por células hospedeiras recombinantes
(bactérias, fungos ou leveduras) (GOODYEAR; DUPONT, 2012).
A Goodyear também atua em parceria com a Beijing University of Chemical
Technology (parceria 11). Essa parceria tem Foco do Documento em Propriedades,
Composição e Processo de Produção e sua invenção é referente a um elastômero de
engenharia bioderivado (BEE) tendo em sua composição um copolímero de itaconato/
isopreno. O BEE formado é por meio da rota sintética, com a polimerização do ácido
itaconato com emulsão de isopreno seguido de tratamento químico de reticulação do
copolímero formado. Ressalta-se que, novamente, esse elastômero não possui uma área
de aplicação específica (GOODYEAR; BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL
TECHNOLOGY, 2013).
Os players DuPont e Beijing University of Chemical Technology, presentes nas
parcerias já mencionadas 9 e 11, respectivamente, também atuam no Curto Prazo de
forma independente.
A DuPont deve introduzir no mercado, a um curto prazo, um elastômero de
poliuretano a partir do precursor tetrahidrofurano-2,5-dimetanol proveniente de matériasprimas renováveis, mais especificamente a partir de lignocelulose, via rota sintética
(DUPONT, 2014).
Já a Beijing University of Chemical Technology apenas pleiteia a proteção para um
elastômero de poliéster bioderivado modificado com elastômero de engenharia
bioderivado (BEE), tendo seu Foco do Documento somente a Composição (BEIJING
UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY , 2015).
Além da universidade chinesa mencionada acima, há outros players chineses que a
um curto prazo introduzirão no mercado, ou licenciarão seus produtos e tecnologias para
outros players.
A parceria 10 é entre dois players chineses, Qingdao Institute of Bioenergy and
Bioprocess Technology e Beijing Xuyang Chemical Technology Research Institute. O
seu Foco do Documento é Composição, Matéria-Prima e Processo de Produção. Essa
parceria está desenvolvendo um elastômero a partir do isopreno biossintetizado por meio
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de um sistema enzimático ou mediante células recombinantes (sendo de bactérias, fungos
ou leveduras). A fonte de carbono utilizada pode ser amilácea, sacarínea ou
lignocelulósica (QINGDAO INSTITUTE OF BIOENERGY AND BIOPROCESS
TECHNOLOGY; BEIJING XUYANG CHEMICAL TECHNOLOGY RESEARCH
INSTITUTE, 2014).
A última parceria presente no Curto Prazo a ser mencionada é entre centros de
pesquisa da Índia, Council of Scientific and Industrial Research of India, e da África do
Sul, Council of Scientific and Industrial Research of South Africa. A parceria 12 mostra
a tendência pela busca de elastômeros renováveis biodegradáveis e apresentou Foco de
Documento em Propriedades, Composição e Processo de Produção. Seu elastômero
biodegradável desenvolvido é composto por poliésteres hiper-ramificados bioderivados
via rota sintética (COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH OF
INDIA; COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH OF SOUTH
AFRICA, 2015).
Pode ser destacada a presença de players da área automobilística no Curto Prazo,
já mencionado no subitem 5.3.1, que são a Ford Global Technologies e a Bridgestone.
A Ford está buscando introduzir no mercado em um curto prazo um elastômero
composto por carga a partir do óleo de soja e um elastômero de base petroquímica. Esse
elastômero desenvolvido apresenta ótimas propriedades mecânicas, como alongamento e
resistência, podendo ser aplicado na área automobilística e em calçados (vestuário)
(FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, 2014).
Enquanto isso, a Bridgestone busca produzir, via rotas biotecnológica e
posteriormente sintética, um produto de baixo custo contendo a mistura de um
componente elastomérico com resíduos de biomassa. Tais resíduos compreendem pelo
menos um produto de fundo de fermentação da biomassa lignocelulósica ou um resíduo
de uma biomassa após uma extração líquido-líquido com solvente. Após a mistura, ainda
há um processo de carbonização ou defumação e o resultado é um elastômero de
propriedades mecânicas melhoradas. Portanto, no seu Foco do Documento todas as
taxonomias são destacadas (BRIDGESTONE CORPORATION, 2013).
Outro player que vale destacar é a BASF, que está presente tanto no Estágio Atual
quanto no Curto Prazo, tendo Foco do Documento em Matéria-Prima, Propriedade,
Composição e Processo de Produção. Sua invenção a ser inserida no mercado daqui a no
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máximo 5 anos é referente a um elastômero de poliuretano contendo poliéter poliol a
partir do óleo de mamona, produzido via rota sintética. Esse elastômero possui boas
propriedades mecânica e química/ físico-química (alta permeabilidade de ar) (BASF SE,
2015).
Por fim, vale mencionar um tipo de player que não apareceu no Estágio Atual, que
foi o tipo organização governamental. A secretaria de agricultura dos Estados Unidos
(U.S. Secratary of Agriculture) está buscando desenvolver um elastômero renovável a
partir da reação do triglicerídeo de óleos vegetais epoxidados, como soja, com glutamina
ou arginina. O produto resultante apresenta boa propriedade mecânica, como
flexibilidade, além de outras vantagens como durabilidade e a não formação de
subprodutos contaminantes (SECRETARY OF AGRICULTURE OF UNITED STATES,
2013).

5.4 MÉDIO PRAZO
Pode ser visto na figura 47 um recorte do Médio Prazo do roadmap tecnológico
desta dissertação, ilustrando os players em parcerias, clusters de mesmo foco ou em
atuação de forma independente, sendo empresas ou universidades, associados às
principais taxonomias acerca dos elastômeros a partir de matérias-primas renováveis.
Conforme já mencionado, essa análise foi feita a partir de documentos patentários
ainda não concedidos, isto é, configurados como pedidos de patentes, e que devem ser
inseridos no mercado em um horizonte a um médio prazo (de 5 a 10 anos).
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Figura 47: Recorte do Médio Prazo do roadmap tecnológico de elastômeros a partir de matérias-primas renováveis. Fonte: elaboração própria.
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5.4.1 ANÁLISE TECNOLÓGICA DO MÉDIO PRAZO
Novamente a taxonomia Composição foi a mais destacada na sessão Foco do
Documento do Médio Prazo, significando que os players, tanto empresas quanto
universidades, estão buscando aprimorar as composições elastoméricas para inserir no
mercado elastômeros de melhor performance trazendo soluções tecnológicas.
Apenas três players não detalham a Composição nos documentos patentários
considerados, que são: Virdia, Lignol Innovations e Total Marketing & Services, uma
subsidiária da petrolífera Total SA. Pode ser observado que a Virdia e a Lignol
Innovations também foram duas das três empresas que não detalharam a Composição no
Curto Prazo.
A Virdia é uma empresa desenvolvedora de tecnologias de extração para a
conversão de biomassa celulósica em produtos intermediários para a produção de
elastômeros. Dessa forma, seu Foco do Documento no Médio Prazo do roadmap é
Matéria-Prima, Processo de Produção e Propriedade (VIRDIA, 2014).
A Lignol Innovations é uma empresa que busca soluções tecnológicas para produtos
bioquímicos compostos principalmente a partir de fontes residuais de madeira. Seu Foco
do Documento foi o mesmo presente no Curto Prazo, com as taxonomias Matéria-Prima
e Propriedades detalhadas. Sua invenção pleiteada, que deve ser inserida no mercado em
um médio prazo, envolve o aperfeiçoamento de um derivado de lignina proveniente de
madeira suave com propriedade antioxidante para ser aplicado em produtos elastoméricos
(LIGNOL INNOVATIONS, 2010).
A Total Marketing & Services busca uma nova tecnologia de modificação genética
de leveduras para o aumento da biossíntese de ácidos graxos e posterior utilização na
produção de elastômeros renováveis. Dessa forma, seu Foco do Documento foi apenas
Processo de Produção (TOTAL MARKETING & SERVICES, 2014).
A segunda taxonomia mais destacada na sessão Foco do Documento foi o
Processo de Produção. Observa-se ainda que a grande maioria dos players que menciona
o Processo de Produção utiliza a rota Sintética para a produção de seus elastômeros
bioderivados.
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Em relação à taxonomia Aplicação, apenas alguns players destinam seus
elastômeros a uma determinada área específica. Dentre as áreas mencionadas, os
destaques foram a Indústria Automobilística/ Transporte e Vestuário.
A tendência em um médio prazo referente às matérias-primas utilizadas na
formulação e produção dos elastômeros é a continuação da matéria-prima Oleaginosa e
a Lignocelulósica. Isso significa que a tendência se manterá do Curto para o Médio Prazo.
A preocupação no aprimoramento das propriedades também continua nesta etapa
do roadmap, sendo as Propriedades Mecânica e Química/ Físico-Química as principais
propriedades observadas no desenvolvimento dos elastômeros presentes no Médio Prazo
do roadmap. Assim como no Curto Prazo, o aparecimento da busca por elastômeros com
propriedades biodegradáveis também é notado.

5.4.2 ANÁLISE MERCADOLÓGICA DO MÉDIO PRAZO
No Médio Prazo nota-se que, assim como no Curto Prazo, a maior presença dos
atores se dá por meio de sua participação independente. No entanto, é possível verificar
a ocorrência de parcerias e ainda redes colaborativas de players, tanto entre empresaempresa como também empresa-universidade e universidade-universidade.
A presença de universidades brasileiras no Médio Prazo é muito relevante, visto
que o país possui excelentes centros de pesquisa e dispõe de uma biodiversidade enorme.
As universidades presentes nessa fase temporal do mapa são a UNICAMP, atuando em
pesquisas independentes, a USP em parceria com a UNESP e a URFGS em parceria com
a Braskem.
A UNICAMP detalha na sessão Foco do Documento todas as taxonomias, menos a
Matéria-Prima. A universidade está desenvolvendo nanocompósitos elastoméricos de
borracha/polissacarídeos/argila sólidos, via rota sintética, para ser aplicado na Indústria
Automobilística/ Transporte, como em pneus, mangueiras e vedações, e na Medicina/
Biomedicina/ Biomateriais, como utensílios como luvas. O nanocompósito originado
apresenta excelente propriedade Mecânica e Química/ Físico-Química (resistência a óleo
e solventes) (UNICAMP, 2010).
Assim como a UNICAMP, a parceria entre a Braskem e a Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (parceria 15) apenas não detalha a Matéria-Prima na sessão Foco do
Documento. A sua invenção pleiteada consiste em um elastômero termoplástico obtido
104

Capítulo 5 ROADMAP TECNOLÓGICO

via rota sintética, a partir da reação de transesterificação entre um éster furânico
bioderivado, um diol e um catalisador. O elastômero sintetizado possui boas propriedades
Mecânicas e Térmicas e pode ser aplicado na Indústria Automobilística/ Transporte
(UFRGS; BRASKEM, 2010).
A USP e a UNESP estão presentes na parceria 16 do roadmap e apenas detalham
em seu Foco do Documento a Composição e a Matéria-Prima. A parceria 16 está
buscando o desenvolvimento de um elastômero de poliuretano, contendo resinas
poliuretânicas que compreendem um poliol derivado de matéria-prima oleaginosa, um
agente extensor de cadeia e um agente entrecruzador tri ou tetrafuncional (USP; UNESP,
2013).
Ainda em relação às universidades presentes no Médio Prazo do roadmap, duas
universidades que estiveram presentes em uma ou mais fases anteriores aparecem nessa
fase temporal.
A Gyeongsang National University, presente no Curto Prazo, apresenta novamente
todas as taxonomias destacadas na sessão Foco do Documento. O elastômero
desenvolvido pela universidade sul coreana contém um polímero dieno (a partir do SBR,
SR ou SBS) modificado com óleos vegetais refinados. A modificação do grupo funcional
é via rota sintética e o produto final é um elastômero com excelentes propriedades
Químicas/

Físico-Químicas

podendo

ser

aplicado

na

Indústria

Eletrônica,

Automobilística/ Transporte e Vestuário (GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY,
2012).
A Beijing University of Chemical Technology, que está presente tanto no Estágio
Atual quanto no Curto Prazo, aparece no Médio Prazo com Foco do Documento em
Propriedades, Composição e Processo de Produção. A universidade chinesa está
desenvolvendo um elastômero de poliamida bioderivado via rota sintética e o produto
formado

apresenta

propriedade

Biodegradável

e

características

como

boa

processabilidade (BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY, 2014).
Outra universidade chinesa que está presente no Médio Prazo é a Jiangnan
University e possui o mesmo Foco do Documento que a Beijing University. Seu produto
desenvolvido é um elastômero bioderivado contendo um homopolímero de 3hidroxibutirado, copolímero de polihidroxialcanoato, um copolímero de etileno-vinil
acetato e um aditivo funcional, via rota sintética. O elastômero final possui excelentes
105

Capítulo 5 ROADMAP TECNOLÓGICO

propriedades

Mecânicas,

como

alta resiliência e alongamento

(JIANGNAN

UNIVERSITY, 2014).
A Kioto University atua em parceria no Médio Prazo com a empresa japonesa da
área química Dai-ichi Kogyo Seiyaku (DKS). A parceria 14 tem seu Foco do Documento
em Propriedades, Composição e Processo de Produção e está buscando o
desenvolvimento de um elastômero contendo uma mistura de poliéter poliol com uma
composição de poliol contendo 40% ou mais de frutose ou 80% ou mais de maltose ou
maltoologossacarídeo, obtido via rota sintética. O polímero final obtido apresenta
excelentes propriedades Mecânica e Química/ Físico-Química (DAI-ICHI KOGYO
SEIYAKU; KYOTO UNIVERSITY, 2015).
Em relação aos clusters de mesmo foco, observa-se a presença de três redes
colaborativas, em que seus players atuam de forma independente, mas estão em busca de
um mesmo produto final e em que as mesmas taxonomias são destacadas.
Um dos clusters de mesmo foco é entre a Invista, uma empresa subsidiária da Koch
Industries e produtora de fibras, polímeros, resinas e intermediários químicos, e a Calysta,
uma empresa da área biotecnológica. Essa rede de colaboração possui Foco do
Documento em Aplicação, Composição e Processo de Produção, e busca desenvolver um
elastômero a partir do isopreno biossintetizado que pode ser aplicado na Medicina/
Biomedicina/ Biomateriais, Material Esportivo, Indústria Automobilística/ Transporte e
Vestuário (CALYSTA, 2014; INVISTA, 2015).
Outro cluster de mesmo foco é entre a Metabolix, uma empresa de plásticos
biodegradáveis focada na obtenção de bioplásticos de polihidroxialcanoato e químicos
bioderivados, e a Gevo, uma empresa de químicos renováveis e biocombustíveis em
alternativa ao uso do petróleo.
O dito cluster tem Foco do Documento apenas em Composição e Processo de
Produção, e busca introduzir no mercado em um médio prazo um elastômero via rota
sintética. A Composição buscada pela Metabolix é um elastômero de poliuretano, a partir
da reação de um poliéster (poli(ácido lático) ou polihidroxibutirato) com um diol, um
amino-álcool e/ou um álcool polihidróxi (METABOLIX, 2013). Já a Composição
buscada pela Gevo é a partir do isopreno ou butadieno (GEVO, 2010).
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A última rede de colaboração a ser mencionada no Médio Prazo é entre a Cargill,
uma empresa pertencente à indústria de alimentos fornecendo serviços e produtos
alimentícios/agrícolas, e a Jiangsu Luyuan New Material, um dos maiores produtores de
Poliuretano da China. Essa rede tem Foco do Documento em Matéria-Prima, Composição
e Processo de Produção e busca o desenvolvimento de um elastômero de poliuretano via
rota sintética a partir de matéria-prima oleaginosa, como óleo de soja e de pinhão-manso
(CARGILL, 2009; JIANGSU LUYUAN NEW MATERIAL, 2011).
Em relação aos players independentes presentes no Médio Prazo, vale a pena
destacar alguns deles como a Sony, a Procter & Gamble (P&G), a Croda, a FCC e a
Genomatica, estando as três últimas presentes também no Estágio Atual.
A Sony, multinacional japonesa de produtos eletrônicos, está procurando outro
mercado em um médio prazo, uma vez que pleiteia uma invenção a respeito de um filme
elastomérico de poliamida bioderivado para ser aplicado em Material Esportivo, mais
especificamente em uma bola de futebol, com boas propriedades Mecânica, como alta
resistência ao impacto e à abrasão, e Química/ Físico-Química, como resistência a raios
UV (SONY CORPORATION, 2011).
A P&G é uma empresa produtora de bens de consumo de diversas áreas e possui
Foco do Documento no Médio Prazo em Aplicação, Matéria-Prima, Propriedades e
Composição. A empresa busca atingir um filme flexível composto por um elastômero
poliolefínico, um amido termoplástico e um aditivo para ser aplicado na área de Cuidados
Pessoais (PROCTER & GAMBLE, 2014). Cabe ressaltar que essa Aplicação não está
especificada no roadmap, pois foi mencionada somente por esse player. Dito filme
elastomérico possui boas propriedades Mecânicas, além de ser Biodegradável.
A Croda, conforme já mencionado no Estágio Atual, é uma empresa da área
química e aparece no Médio Prazo do roadmap com Foco do Documento em todas as
taxonomias, menos Aplicação. A empresa está desenvolvendo um elastômero de
poliuretano, a partir da reação de um poliisocianato e um poliéster de origem renovável
(a partir de matéria-prima oleaginosa) via rota sintética (CRODA, 2014). O elastômero
obtido apresenta propriedades mecânicas melhoradas, como dureza e resistência a
arranhões, além de boa propriedade química, como resistência à umidade.
A FCC além de estar presente no Estágio Atual, também figura no Médio Prazo
com Foco do Documento em todas as taxonomias, menos em Propriedades. A empresa
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brasileira busca introduzir no mercado um elastômero termoplástico modificado com
óleos vegetais via rota sintética para ser aplicado no setor de Vestuário, mais
especificamente em calçados (FCC, 2011).
Também presente no Estágio Atual e no Médio Prazo está a Genomatica. No
entanto, enquanto no Estágio Atual essa empresa faz parcerias com outras empresas
(parcerias 7 e 8), no Médio Prazo sua atuação é independente. Seu Foco do Documento é
apenas em Composição e Processo de Produção, buscando alcançar um produto dentre
poliéster elastomérico, elastômero termoplástico, poliuretano termoplástico ou borracha
de butadieno-estireno via rota biotecnológica (GENOMATICA, 2014).

5.5 LONGO PRAZO
Na figura 48 é visto um recorte do Longo Prazo do roadmap tecnológico de
elastômeros a partir de matérias-primas renováveis, ilustrando os players em parcerias,
clusters de mesmo foco ou atuando de forma independente, associados às principais
taxonomias acerca dos elastômeros renováveis.
Conforme já discutido no subitem 5.1, essa análise foi feita a partir de artigos
científicos e seus produtos e tecnologias descritos provavelmente serão inseridos no
mercado em um horizonte a um longo prazo (de 10 a 15 anos).
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Figura 48: Recorte do Longo Prazo do roadmap tecnológico de elastômeros a partir de matérias-primas renováveis. Fonte: elaboração própria.
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5.5.1 ANÁLISE TECNOLÓGICA DO LONGO PRAZO
Ao analisar as informações contidas nos artigos científicos avaliados, verificou-se
que a maioria desses documentos seria alocada no roadmap como Longo Prazo, uma vez
que apresentavam dados e tecnologias em nível de bancada e em fase de testes iniciais.
Na sessão Foco do Documento, as principais taxonomias foram a Composição e o
Processo de Produção, sendo ambos detalhados em todos os documentos presentes no
Longo Prazo.
Pode ser visto ainda que o principal Processo de Produção utilizado na formulação
dos elastômeros é a rota Sintética. Apenas um player utilizou a rota Biotecnológica, que
foi a universidade japonesa Keio University, e nenhum player utilizou as duas rotas
simultaneamente.
As Propriedades também foram um dos objetivos a serem alcançados pelos
players, e apenas a parceria entre a Trent University e a UNESP não mencionou isso.
Novamente a Propriedade Mecânica é vista como a principal propriedade a ser
alcançada e melhorada, demonstrando que, mesmo ao longo do tempo, essa propriedade
continua fundamental para o desempenho final dos elastômeros. Também é observada a
preocupação em longo prazo de obtenção de elastômeros Biodegradáveis, uma tendência
crescente ao longo da linha temporal do roadmap.
Em relação à Matéria-Prima utilizada na produção dos elastômeros renováveis,
observa-se a presença de matérias-primas oleaginosas como sendo o maior destaque,
assim como nas outras fases do presente roadmap.
A Aplicação foi pouco mencionada pelos documentos. No entanto, dentre os
players que destinam seus elastômeros para áreas específicas, a Aplicação de maior
destaque foi a Medicina/ Biomedicina/ Biomateriais.

5.5.2 ANÁLISE MERCADOLÓGICA DO LONGO PRAZO
Pode ser constatado que nessa fase do roadmap praticamente só há universidades
atuando, pois são as que mais fazem pesquisas, com realização de diversos trabalhos em
nível de bancada. A Goodyear foi a única empresa que apareceu no Longo Prazo, estando
em parceria com outras duas universidades chinesas, a Beijing University of Chemical
Technology e Tsinghua University (parceria 19).
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A parceria 19 apresenta Foco do Documento em Propriedades, Composição e
Processo de Produção. A parceria está estudando a produção de um compósito de sílica
em camadas com um copolímero a base de isopreno utilizando rota sintética. Dito
compósito apresenta melhores propriedades Mecânica e Química/ Físico-Química (YAO
et al., 2014).
Ainda em relação às universidades chinesas, a Beijing University of Chemical
Technology e a Jiangnan University, já presentes em outras fases do roadmap tanto em
parcerias quanto independente, também se destacaram no Longo Prazo.
A Beijing University of Chemical Technology está presente individualmente e em
duas parcerias, uma com a South China University of Technology (parceria 17) e outra
com a também chinesa Shenyang University of Chemical Technology (parceria 18).
A Beijing University, atuando individualmente em pesquisas, tem como Foco do
Documento todas as taxonomias e está buscando desenvolver elastômeros de diversas
composições, via rota sintética e utilizando tanto matéria-prima oleaginosa quanto
lignocelulósica. Seus elastômeros produzidos podem ser aplicados na Medicina/
Biomedicina/ Biomateriais. As composições testadas são bem variadas e incluem desde
nanocompósitos de BEE e carbono, até um elastômero termoplástico a partir da mistura
de garrafa PET pós consumo com copoliéster de PPS (succinato de polipropileno
bioderivado) ou PBS (succinato de polibutileno bioderivado) (GHASSEMI e
SCHIRALDI, 2014).
A parceria 17 tem como Foco do Documento todas a taxonomias menos a
Aplicação. Seu estudo envolve a formação de compósitos elastoméricos via rota sintética
a partir de matéria-prima amilácea e oleaginosa. Os produtos formados apresentam boas
propriedades Mecânica e Térmica, como estabilidade. Além disso não são citotóxicos,
podendo ser aplicados na Medicina/ Biomedicina/ Biomateriais (KANG et al., 2014).
A parceria 18 apresenta como Foco do Documento todas as taxonomias, menos a
Matéria-Prima, que desta vez não é especificada. Seu estudo é referente à formação de
um elastômero termoplástico, via rota sintética, a partir da blenda de poli (ácido lático),
como matriz plástica, e um poliéster elastomérico renovável como matriz elastomérica
(KANG et al., 2015). O elastômero final produzido possui boa propriedade Mecânica,
como resistência à tração e alta elasticidade, e por apresentar baixa citotoxidade pode ser
aplicado na área de Medicina/ Biomedicina/ Biomateriais.
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A Jiangnan University também se destacou no Longo Prazo atuando de forma
independente e em parceria com a universidade holandesa Eindhoven University of
Technology (parceria 23).
Sua atuação individual destaca todas as taxonomias no seu Foco do Documento,
buscando

alcançar

um

copolímero

elastomérico

de

poli(ácido

lático-co-10-

hidroxidecanoato) via rota sintética. Testes verificaram que esse copolímero formado tem
boas propriedades Mecânica, como elasticidade e resistência à tração, Térmica, como
estabilidade, e ainda é Biodegradável. Por ser biocompatível, isto é, compatível com as
células humanas, pode ser aplicado na Medicina/ Biomedicina/ Biomateriais (SHI et al.,
2015).
Pode ser observado que a parceria 23 está dentro de um cluster de mesmo foco com
a parceria 24, das universidades chinesas Hainan University e Chinese Academy of
Sciences, e a universidade tailandesa Prince of Songkla University. Essa rede de
colaboração tem como Foco do Documento Propriedades, Composição e Processo de
Produção e procura desenvolver elastômeros termoplásticos a partir de blendas diversas
via rota sintética. O objetivo é conseguir produzir elastômeros com melhores
propriedades Mecânicas, como resistência à tração, dureza e elasticidade (MA et al.,
2014; YU et al., 2014).
A universidade tailandesa Prince of Songkla University ainda está presente na
parceria 20, com a francesa Université du Maine. Essa parceria possui Foco do
Documento em Propriedades, Composição e Processo de Produção, e busca alcançar, via
rota sintética, um poliuretano elastomérico contendo um segmento flexível a partir de
uma fonte petroquímica e uma fonte natural, além de um extensor de cadeia. O
poliuretano final obteve propriedade Mecânica melhorada e é Biodegradável
(PANWIRIYARAT et al., 2013; PANWIRIYARAT et al., 2013).
A Eindhoven University of Technology, mencionada anteriormente na parceria 23,
também faz parte da parceria 21, com o Dutch Polymer Institute, também holandês. O
Foco do Documento da parceria 21 é em todas as taxonomias, com exceção do
detalhamento da Matéria-Prima. Seu objetivo é a produção, via rota sintética, de
elastômeros de poliuretano termoplástico a partir monômeros bioderivados para serem
aplicados na área de Medicina/ Biomedicina/ Biomateriais. Verificou-se em testes que
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esses elastômeros, além de serem Biodegradáveis, apresentam excelentes propriedades
Mecânicas, como resistência à tração e à ruptura (TANG et al., 2011).
Cabe ainda ressaltar a presença de players brasileiros no Longo Prazo. O ITA,
Instituto Tecnológico da Aeronáutica atua de forma independente enquanto a UNESP
atua em parceria com a canadense Trent University.
O ITA está investigando a síntese, em nível de bancada, de poliuretanos
modificados com óleo de mamona, via rota sintética. Há ainda estudos utilizando o óleo
de soja como modificador de cadeia. Seu objetivo é conseguir uma composição de matriz
elastomérica com características requeridas, como o aumento da dureza (propriedade
Mecânica) para aplicação em combustíveis e propelentes sólidos, isto é, para aplicação
na Indústria Automobilística/ Transporte. Dessa forma, seu Foco do Documento no
roadmap aparece contendo todas as taxonomias (ROCHA, et al., 2013; CLEMENTE, et
al., 2014).
A parceria envolvendo a UNESP (parceria 22) tem Foco do Documento em
Matéria-Prima, Composição e Processo de Produção e busca a produção, via rota
sintética, de um elastômero de poliéster uretano termoplástico (TPEU) de alta massa
molar e semi-cristalino contendo fonte petroquímica e fonte renovável a partir de matériaprima oleaginosa (SHAOJUN et al., 2014).

5.6 ANÁLISE TEMPORAL DO ROADMAP TECNOLÓGICO
Ao se analisar os players ao longo do eixo horizontal do roadmap, é possível
visualizar como determinado ator exerce influência no mercado dos elastômeros a partir
de matérias-primas renováveis. Nessa análise, considerou-se os principais atores, isto é,
os mais influentes no mercado, como sendo aqueles que atuam em mais de uma fase do
roadmap. Por exemplo, algumas empresas estão atuando em parcerias no Estágio Atual
e paralelamente estão desenvolvendo em outros estágios temporais, de forma individual
ou em outras parcerias, elastômeros bioderivados.
A Goodyear é um dos principais players. Pode ser observado que essa fabricante de
pneus atua no Estágio Atual tanto em parcerias (parcerias 1 e 3) quanto de forma
individual. No Curto Prazo, a empresa também está presente atuando em parcerias com
outra empresa ou universidade (parcerias 9 e 11, respectivamente). Ainda, observa-se sua
presença no Longo Prazo em parceria com outras duas universidades chinesas (parceria
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19). Dessa forma, é possível notar que a Goodyear está investindo em parcerias para
agregar valor ao seu produto final e criar uma vantagem competitiva na área da indústria
automobilística. A DuPont é uma parceira da área química com excelente expertise para
auxiliar no desenvolvimento e produção de elastômeros bioderivados. Além disso, o
conhecimento científico das universidades parceiras também ajudará nesse processo de
P&D e produção.
Ainda com relação às empresas da área automobilística, isto é, as empresas
fabricantes de pneus presentes na presente pesquisa, observa-se que a Bridgestone é um
player também destacado. A empresa está presente no Estágio Atual, tanto em parceria
com a empresa Ajinomoto quanto de forma independente, e também no Curto Prazo, de
forma independente. Ainda é possível notar que, no Estágio Atual, sua participação ocorre
dentro de redes colaborativas com outros atores, estando presentes alguns concorrentes
de mercado. Isso demonstra que essa fabricante de pneus está combinando esforços
tecnológicos e recursos financeiros com um parceiro não-concorrente (da indústria
alimentícia) e ainda atua no Estágio Atual com o mesmo foco de alguns de seus
concorrentes.
Em relação às empresas da área química, observa-se as mais destacadas foram a
Lanxess e a BASF, ambas presentes no Estágio Atual e Curto Prazo, além da Braskem e
Croda, presentes no Estágio Atual e Médio Prazo. Cabe ressaltar que a Lanxess aparece
no Curto Prazo com o logo de sua subsidiária Rhein Chemie, um braço atuante em
aditivos para borrachas, plásticos e lubrificantes.
Dentre as empresas mencionadas da área química, a BASF e a Croda estão presentes
no roadmap atuando apenas de forma independente sem ao menos fazer parte de alguma
rede colaborativa. No Estágio Atual, a BASF possui licença de uso da tecnologia de
fermentação criada pela Genomatica para a produção de uma plataforma química (do
inglês building block) e a partir deste produzir seu produto elastomérico, e no Curto Prazo
desenvolve sua própria tecnologia para a produção de poliuretanos elastomérico. A Croda
está presente no roadmap buscando, principalmente, a produção de forma independente
de elastômeros contendo poliésteres de origem renovável em sua composição.
A Lanxess atua tanto de forma independente (no Estágio Atual) quanto de forma
independente dentro de clusters de mesmo foco no Curto Prazo. No Curto Prazo, sua
subsidiária atua em uma rede de colaboração de players independentes com a empresa
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chinesa Jiangsu Luyuan New Material de forma a introduzir no mercado um produto
semelhante.
A Braskem está presente no roadmap em parcerias, sendo parceira da empresa
Genomatica no Estágio Atual e no Médio Prazo sendo parceria da Universidade Federal
do Rio Grande do sul. Ainda é possível notar que a Braskem faz parte de um cluster de
mesmo foco com outra parceria que envolve a Genomatica. Tal fato demonstra que a
Braskem está focada no desenvolvimento e produção conjunta de elastômeros, unindo
esforços e recursos com outros atores, e ainda entrega ao mercado atual um produto com
composição e aplicações semelhantes, produzido por outros concorrentes (parceria 7
entre Eni Versalis, concorrente de mesma área de mercado, Genomatica e Novamont).
A Genomatica também é um player muito relevante para o roadmap. Além de estar
presente no Estágio Atual em parcerias e redes colaborativas, a empresa líder de
desenvolvimento de processos tecnológicos para químicos renováveis também está
presente no Médio Prazo atuando de forma independente. No Médio Prazo seu foco é na
obtenção de elastômeros via rota biotecnológica.
Também tiveram participação relevante no presente estudo as empresas Virdia e
Lignol Innvovations, buscando a obtenção de produtos a partir da matéria-prima
lignocelulósica. Ambos estão desenvolvendo tecnologia de produção que estarão no
mercado a um curto e médio prazo.
Vale mencionar ainda a empresa brasileira FCC. A empresa atua de forma independente
no Estágio Atual e no Médio Prazo produzindo elastômeros bioderivados com diversas
aplicações, como, por exemplo, dispositivos médicos, além de palmilhas e solados de calçados.
Além de empresas, vale a pena mencionar a presença de universidades chinesas e
coreanas ao longo do eixo temporal do roadmap. A Gyeongsang National University, da Coreia
do Sul, e as chinesas Beijing University of Chemical Technology e Jiangnan University foram
as universidades que mais se destacaram no presente estudo. A universidade coreana esteve
presente no Curto e Médio Prazo, enquanto a Jiangnan University atua no roadmap no Médio
e Longo Prazo. Um fato marcante foi a presença da Beijing University em todos os estágios
temporais do roadmap, atuando em parcerias ou de forma independente e sendo o único player
a ter essa presença tão destacada. Esse fato demonstra como essa universidade está focada no
desenvolvimento de elastômeros a partir de matérias-primas renováveis, sendo um potencial
parceiro de pesquisas e desenvolvimento de processos e produtos relacionados ao tema.
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A presente dissertação teve como objetivo a elaboração de um roadmap tecnológico
referente ao tema de elastômeros a partir de matérias-primas renováveis. O roadmap
tecnológico é uma importante técnica de prospecção tecnológica que permite um
mapeamento dinâmico de determinado produto/ tecnologia, de forma a subsidiar o
planejamento estratégico e gerenciamento tecnológico de uma organização do setor.
Portanto, o roadmap elaborado auxilia na análise de futuro dos elastômeros renováveis,
buscando identificar as principais tendências tecnológicas e mercadológicas relacionadas
ao tema.

6.1 CONCLUSÕES GERAIS
O mapa, obtido após a realização de todo o estudo, conseguiu atingir um resultado
satisfatório, possibilitando a visualização dos principais players do setor e suas tendências
tecnológicas ao longo do eixo temporal.
Dentre as diversas conclusões que podem ser obtidas a partir do roadmap
elaborado, podem ser destacadas as seguintes:
- Presença de universidades chinesas atuando em todos os estágios temporais, como
a Beijing University of Chemical Technology, presente em todas as fases do mapa, e a
Jiangnan University, presente no médio e longo prazo. Portanto, pode ser observado que
as universidades citadas não somente direcionam esforços científicos em tecnologias
incipientes como também estão investindo em tecnologias mais maduras, a ponto de
aplicá-las em plantas pilotos, ou obter o privilégio de uma patente concedida ou ainda
requerer a proteção patentária para a tecnologia/produto desenvolvidos.
- Algumas universidades brasileiras se mostraram interessadas no tema, como o
ITA, a UNESP, a USP e a UFRGS. Este fato demonstra que o Brasil se interessa pelo
tema estudado e as universidades citadas podem ser possíveis parceiras para o estudo e
desenvolvimento conjunto dos elastômeros renováveis.
- Presença de empresas fabricantes de pneus ao longo de todo o mapa, como
Goodyear, Pirelli, Bridgestone e Michelin. Dessa forma, pode ser visto que as maiores
fabricantes mundiais de pneus estão procurando soluções alternativas à matéria-prima
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fóssil, visando à obtenção de um produto final mais sustentável com propriedades
análogas ou superiores.
- Empresas da área química, isto é, fabricantes de produtos químicos como
elastômeros, também estiveram presentes no roadmap. Pode ser destacada a presença das
empresas Lanxess, BASF, Braskem e Croda, uma vez que essas empresas estiveram
presentes em mais de uma fase temporal.
- Além da Braskem, outra empresa brasileira esteve presente no roadmap. A FCC,
uma grande produtora de elastômeros termoplásticos com elastômeros bioderivados de
diversas aplicações, esteve presente nas fases de Estágio Atual e Médio Prazo.
- De uma forma geral, a matéria-prima mais utilizada é a oleaginosa, apesar da
taxonomia Matéria-Prima ser pouco destacada no Estágio Atual. Esse fato pode ser uma
oportunidade para o Brasil explorar, visto que o país possui a maior biodiversidade do
mundo, o que inclui mais de 200 espécies vegetais que produzem óleos a partir de frutos
e grãos.
- As aplicações às quais os elastômeros da pesquisa mais se destinam são a indústria
automobilística/ transporte, seguida de vestuário. A aplicação na área de medicina/
biomedicina/ Biomateriais teve um destaque crescente ao longo do eixo temporal, sendo
mencionada apenas uma vez no Estágio Atual e, no Longo Prazo, a aplicação mais
mencionada.
- Pode ser observado que há uma preocupação em obter elastômeros bioderivados
com propriedades mecânicas equivalentes ou melhoradas, sendo essa propriedade a mais
relevante no presente estudo.
- Em relação à rota de produção, observa-se que as rotas biotecnológica e sintética
estiveram presentes no Estágio Atual em igual proporção. No entanto, a tendência
observada é para a utilização da rota sintética na produção dos elastômeros renováveis ao
longo do eixo temporal.

6.2 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS
A presente dissertação também oferece sugestões para elaboração de futuros
trabalhos a partir desta. As sugestões podem ser vistas a seguir.
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- Atualização do roadmap tecnológico elaborado, de forma a incluir as novas
informações acerca do tema e permitir a contínua visualização de tendências para
possibilitar tomadas estratégicas de decisão no futuro.
- Seria interessante a junção da técnica de elaboração do roadmap tecnológico com
outras ferramentas de prospecção tecnológica. Para auxiliar na obtenção de um resultado
que melhor refletirá o panorama futuro, podem ser utilizadas diversas ferramentas como
aquelas descritas no Capítulo 3, por exemplo, elaboração de cenários ou método de
Delphi.
- Aproveitamento do estudo realizado por parte de pesquisadores para a realização
de novos projetos em busca de elastômeros bioderivados. Por exemplo, podem ser
pesquisadas rotas de produção e matérias-primas que serão pouco exploradas em um
médio/longo prazo, de acordo com o roadmap elaborado.
- Realização de uma análise econômica de forma a verificar a viabilidade de
implementação das tecnologias e produtos desenvolvidos.
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useful e.g. as material for golf ball, comprises polyether polyol,
isocyanate-based compound, hyper branch polyol and chain extender
New biobased carbodiimide obtained by reacting carbodiimides and
hydrogen-acidic compounds and/or their hydroxycarboxylic acid
ester produced from renewable materials, useful e.g. in transformer
oil for the hydrolysis protection
Preparing polyether polyols, useful e.g. for producing polyurethanes,
comprises reacting hydroxyl-comprising fatty acid ester in presence
of double metal cyanide catalyst with mixture of ethylene oxide and
other alkylene oxide

China

China
Índia
África do
Sul
Coreia do
Sul
Alemanha

Alemanha
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Número da patente

Instituição

CN 102167809

Jiangsu Lvyuan New Material Co Ltd

EP 2.547.822

Univ Helsinki

US 8.241.879

Verdezyne Inc

JP 5.452.956

Bridgestone

JP 5.390.223

Bridgestone

ES 2.335.847

Nanobiomatters Sl

EP 2.329.961

Seed Co Ltd

US 8.569.400

Bridgestone

US 8.916.370

DuPont
Goodyear

Título

País

Preparation of biobased polyether polyalcohol by plant oil e.g. used
for polyurethane glue involves adding amine compound and catalyst
China
in plant oil, heating and reacting, and reacting obtained modified
plant oil and epoxy propane
Fibrillating lignocellulosic material to produce bio-based materials
comprising bio-plastics e.g. fabrics, involves treating lignocellulosic
Finlândia
material with ionic liquid and recovering basically intact fibers of
lignocellulosic material
Engineered microorganism for producing adipic acid comprises
altered activities e.g. 6-oxohexanoic acid dehydrogenase, omega oxo
USA
fatty acid dehydrogenase, 6-hydroxyhexanoic acid dehydrogenase
and hexanoate synthase activities
Elastomer composition used for forming tire, is obtained by mixing
raw material containing dreg generated during fermentation process
Japão
of organic substance with respect to elastomer component, and
biomass extracted residue
Elastomer composition used for tire, is obtained by mixing dreg
Japão
having specified particle size, and elastomer component
New nanocomposite material with electromagnetic radiation barrier
properties comprises laminar nanoadditives surface with or without
Espanha
organic or inorganic modification, and polymer matrix, useful as
plastics in packaging applications
Abrasive-containing eraser for erasing e.g. ball-point ink and
autograph ink, contains elastomer composition in which crossJapão
linkable natural rubber particles are dispersed like islands in matrix
containing biomass plastic and abrasive
Elastomer composition used for tire, is obtained by mixing elastomer
component and dreg obtained in fermentation process of organic
Japão
material
New isolated poplar isoprene synthase variant comprising a
truncation in the N-terminal portion of isoprene synthase useful for
USA
producing isoprene, and in the manufacture of rubber and elastomers
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Número da patente

Instituição

JP 4.869.406

Seed Co Ltd

CN 103435774

Univ Beijing Chem Technology

GB 2.518.547

Virdia Inc
Tandem Polymers Inc

US 8.449.946
South Dakota Soybean Processors
US 8.796.380

Lignol Innovations Ltd

CN 102459425

Lignol Innovations Ltd

US 9.145.528

Sapphire Energy Inc

Título
Eraser comprises elastomer having cross-linked natural rubber
particles island-like dispersed in matrix of poly(3-hydroxybutyrateco-3-hydroxyhexanoate) produced from microorganisms and vinyl
chloride resin
Modification of methylene diphenyl diisocyanate polyester bio-based
elastomer for preparation of vulcanized rubbber involves using biobased engineering elastomer with terminal hydroxy, molding, and
performing modification reaction
Refining sugar stream e.g. hemicellulose used to form product e.g.
fuels, comprises contacting stream with amine (tri-laurylamine)
extractant and separating stream of amine extractant and acid e.g.
sulfuric acid or impurity and sugar stream
Applying urethane material to vehicle substrate involves applying to
substrate, urethane material comprising reaction product of A-side
having isocyanate, and B-side having blown soy oil/polyol partially
derived from petroleum/cross-linker
New lignin derivative having specified aliphatic hydroxyl content,
useful e.g. as an antioxidant for thermoplastics, and in nutritional
supplements, nutraceuticals, and functional foods, stains, pigments,
inks, coatings and rubbers
New hardwood lignin derivative has specific aliphatic hydroxyl
content useful as an antioxidant for thermoplastics, and in nutritional
supplement, nutraceutical, animal feed or functional food
Upgrading an oil composition obtained from a biomass, comprises
removal of a heteroatom, a metal, or a metalloid from the oil
composition, where the biomass is obtained from photosynthetic
bacterium, yeast, alga, or vascular plant

País
Japão

China

USA

USA

Canadá

Canadá

USA
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APÊNDICE D – Informações bibliográficas das patentes solicitadas utilizadas
Número da patente

CN 104725633

Instituição

Título

País

Inventor Isolado

Preparation of bio-based elastomer involves reacting epoxidized
soybean oil and tetrabutylammonium bromide, heating mixture, and
reacting obtained five-membered cyclic carbonate and 1,10decamethylenediamine, heating and curing

China

Transparent liquid polyol composition used in manufacture of
thermosetting resin, comprises sugar solution containing sugar
having preset fructose or maltose content, and polyether polyol, and
has water content less than preset value

Japão

China

Univ Kyoto
JP 2015117255
Daiichi Kogyo Seiyaku Co Ltd

CN 104193989

Univ Beijing Chem Technology

New bio-based polyamide elastomer has viscosity average
molecular weight of preset range and preset itaconic acid monomer
unit content with respect to total moles of dicarboxylic acid
monomer

WO 2015/021541

Enerlab 2000 Inc

Production of lignin-based polyurethane product e.g. rigid foam
used for article, involves mixing dried lignin and isocyanate, and
polymerizing obtained lignin-isocyanate mixture

Canadá

Invista North America Sarl

Enzymatically synthesizing isoprene, used to produce elastomers for
e.g. golf balls, comprises enzymatically introducing terminal vinyl
group into e.g. 3-methyl-3-hydroxy-pentanoate or mevalonate and
converting resulting product to isoprene

USA

US 2015/037860
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Número da patente

CN 104059201

WO 2014/178911

WO 2014/179777

US 2014/272370

US 2015/050708

CA 2901588

Instituição

Título

País

Environment-friendly biomass rubber used for manufacturing wire
insulation material includes UV resin, acrylic ester, rubber powder,
Qingdao Xianghai Electronics Co Ltd
Ailanthus sawdust, holly, wooden meal, rice straw, sulfonic acid
and thermoplastic elastomer

China

Virdia Inc

Lignin composition comprising lignin aliphatic hydroxyl group,
lignin phenolic hydroxyl group, lignin carboxylic hydroxyl group,
sulfur, nitrogen, and ash, useful in e.g. protective coatings,
lignosulfonates, and pharmaceuticals

USA

Virdia Inc

Thermally stable lignin composition useful for producing
conversion product selected from dispersants, emulsifiers,
complexants, flocculants, agglomerants, pelletizing additives,
resins, carbon fibers, active carbon, and antioxidants

USA

Procter & Gamble

Compatibilized thermoplastic polymer-polyolefin composition
useful in packaging assembly for consumer product, comprises
thermoplastic starch, and modified polyolefin, where the modified
polyolefin functions as compatibilizer in composition

USA

Genomatica Inc

Non-naturally occurring microbial organism having formaldehyde
fixation pathway and formate assimilation pathway, useful for
producing e.g. butadiene, comprises exogenous nucleic acid
encoding formaldehyde fixation pathway enzyme

USA

Calysta Energy Inc

New non-naturally occurring methanotrophic bacterium useful for
producing isoprene from carbon feedstock, comprises exogenous
nucleic acid encoding isoprene synthase

USA
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Número da patente

Instituição

Título

País

CN 103694458

Coating Fine Chem Kunshan Co Ltd

Bio-polyester polyol comprises bio-content of divalent alcohol and
dibasic acid, where polyol is prepared by polymerization of mixture
of divalent alcohol/dibasic acid, and adding metal-free organic tin
catalyst and phenolic antioxidant

China

CN 103642183

Univ Jiangnan

Bio-based thermoplastic elastomer comprises 3-hydroxybutyrate
homopolymer, polyhydroxyalkanoate copolymer, ethylene-vinyl
acetate copolymer and functional additive

China

Procter & Gamble

Flexible polymeric film used to make packaging assembly for
consumer product which is absorbent article e.g. panty liners,
comprises thermoplastic starch, polyolefin e.g. polyolefin
elastomers, and compatibilizer e.g. ethylene acrylic acid

USA

Croda International PLC

New polyurethane which is reaction product of polyisocyanate and
polyester, useful in an adhesive, coating or elastomer composition,
furniture industry, foam insulation, car seats, paint coatings, and
abrasion resistant coatings

Reino
Unido

WO 2014/016328

Total Marketing Services

New yeast strain useful for producing one or more fatty acids, and
industrial products, e.g. jet fuel, lubricants, and polyolefins,
comprises genetic modification of expression of one or more genes,
and modification of endogenous

França

KR 2012/126854

Univ Gyeongsang Ind Acad Coop
Found

Preparing biomass elastomer used for various industries e.g.
healthcare industries, and as e.g. footwear material, by modifying
functional group of diene polymer and polymerizing modified
polymer with vegetable oil and fatty acid

Coreia do
Sul

US 2014/079935

WO 2014/029975
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Número da patente

Instituição

Título

País

Mitsui Chem Inc

Preparing 1,5-pentamethylene diamine used for e.g. preparing
polyisocyanate composition, by subjecting L-lysine and/or its salt to
lysine decarboxylation by lysine decarboxylase and/or mutant lysine
decarboxylase in reaction system

Japão

US 2013/090449

Metabolix

Producing a biobased hydroxyl-terminated polyester, comprises
melting high molecular weight polyester polymer and reacting
molten polyester polymer with difunctional hydroxylated insertion
compound at sufficient temperature and time

USA

US 2012/202907

Inventor Isolado

Composition, useful for producing polyurethanes, which are useful
in foams, coatings, adhesives, sealants, and elastomers, comprises
waste glycerol and black liquor

USA

CN 102250338

Jiangsu Lvyuan New Material Co Ltd

Synthesizing polyether polyol elastomer using soybean oil
comprises taking soybean oil, micro-molecular alcohol or amine
compound, forming qualified modified soybean oil, adding
propylene oxide, neutralizing, dehydrating and refining

China

CN 102167808

Preparation of biomass-base polyether polybasic alcohol by jatropha
oil e.g. used for polyurethane elastomer involves adding amine
Jiangsu Lvyuan New Material Co Ltd
compound and catalyst into jatropha oil, heating, and reacting
obtained modified jatropha and epoxy propane

WO 2013/151139

WO 2011/112923

Synthezyme LLC

Preparing polyurethane, comprises preparing copolyester
prepolymer, preparing a mixture comprising e.g. isocyanate and
catalyst, forming copolyester-containing polyurethane and
recovering copolyester-containing polyurethane material

China

USA
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Número da patente

Instituição

Título

País

EP 2435455

Lignol Innovations Ltd

New softwood lignin derivative that comprises specific aliphatic
hydroxyl content, useful as antioxidant for thermoplastics,
polyolefin composition, and in nutritional supplement, nutraceutical,
animal feed or functional food

Canadá

JP 2011/104162

Sony

Ball for soccer comprises outer layer with coated spherical hollow
tube having a laminated structure consists of polyamide elastomer
film and thermoplastic polyurethane film

Japão

EP 2435454

Lignol Innovations Ltd

New annual fiber lignin derivative having specific aliphatic
hydroxyl content, useful as antioxidant for thermoplastics and in
nutritional supplement

Canadá

Gevo Inc

Making butadiene used in renewable monomer e.g. adipic acid
involves contacting alcohol mixture of butanols with dehydration
catalyst, contacting olefin mixture with dehydrogenation catalyst,
and isolating butadiene from di-olefin mixture

USA

Inventor Isolado

New compounds comprising bio-based terephthalic acid and biobased dimethyl terephthalic acid, useful for preparing other biobased polymers e.g. elastomeric polyesters, and liquid crystalline
polyarylates and their blends

USA

US 2011/065821

Cargill

Preparing polyol, for producing polyurethane foam, comprises
hydrogenating vegetable oil, fully epoxidizing the unsaturated
carbon-carbon bounds in the vegetable oil, and reacting the obtained
derivative with ring opener e.g. ethanol

USA

PI 10050701

Universidade Federal do Rio Grande
do Sul
Braskem

Elastômero termoplástico renovável, e, uso do mesmo

Brasil

CA 2753037

US 2010/168461
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Número da patente

Instituição

Título

País

PI 09023704

Inventor Isolado

Uso de plastificantes de fontes renováveis em composições de
elastoméricos termoplásticos vulcanizados dinamicamente

Brasil

PI 10025090

Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp)

Método de obtenção de nanocompósitos sólidos de blendas de
polissacarídeos e elastômeros com argila em meio aquoso

Brasil

Resinas poliuretânicas utilizando biodiesel como solvente verde
para aplicação em revestimentos e formação de elastômeros

Brasil

Composição de elastômero termoplástico modificado com
matériasprimas de origem vegetal e processo de obtenção

Brasil

Universidade de São Paulo
BR 10 2013 001439 7
Universidade Estadual Paulista

PI 11063670
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