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Modelo de submissão do resumo 

 

Orientações: 

 As submissões do resumo devem ser feitas pelo e-mail: 

enpol@ima.ufrj.br 

 No e-mail deve conter o assunto: I Encontro de Polímeros – Inscrição e 

submissão 

 Esse documento deve ser preenchido, salvo em pdf e enviado por e-mail. 

 A submissão do trabalho deve ser feita até o dia 15/03/2014. 

 Os trabalhos serão divulgados em meio eletrônico (site do IMA e CD) e 

haverá a premiação do melhor trabalho. 

 O melhor trabalho será premiado com R$ 500,00.  

 Atenção: Se o premiado não estiver presente na cerimônia, o valor será 

doado para uma instituição de caridade. 

 O trabalho deve ser apresentado em formato de pôster.  

 



Beneficiamento de filmes laminados de embalagens longa vida coletadas 

seletivamente no UEZO e sua mistura com PEAD 

Ferreira, R. L. T.*, Silva, L. P. da 

 Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO), Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

A crescente preocupação com a busca do desenvolvimento sustentável e o aumento do uso 

de aparas na produção de embalagens e ao desenvolvimento tecnológico, tem impulsionado 

a busca por matérias-primas que possam agregar valor aos produtos e ao mesmo tempo 

atender às exigências ambientais e sociais. Este trabalho visa beneficiar os filmes laminados 

retirados das embalagens de longa coletadas seletivamente no UEZO e avaliar as 

propriedades da mistura desses filmes com o Polietileno de alta densidade (PEAD) para uso 

na área da construção civil. As misturas foram preparadas em Extrusora Mono-rosca onde 

um concentrado de PEAD/filmes no teor mássico de 50/50 (chamado de Masterbach) foi 

diluído em diferentes percentuais de PEAD de 100/0; 95/5; 90/10; 80/20; 70/30. Realizou-se 

análises de densidade, dureza, índice de fluidez (MFI), calorimetria diferencial de varredura 

(DSC), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise termogravimétrica (TGA). Os 

resultados mostram boa compatibilidade e boas propriedades dos filmes laminados no 

PEAD, tornando os compósitos formados mais densos e duros, com fluidez bastante 

modificada, possivelmente causada pela grande variação de sua viscosidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


