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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.  
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O elastômero SBR é um copolímero randômico de estireno e butadieno apresentando teor de 

estireno entre 23 e 40%. É obtido através de polimerização por emulsão a frio e a quente. O 

polipropileno (PP) é um termoplástico maleável a temperatura ambiente e com significativa 

resistência. O objetivo deste trabalho é preparar e caracterizar compósitos a base de PP/SBR 

e avaliar a influência do teor de SBR e enxofre nas propriedades destes compósitos. Os 

materiais PP e SBR foram processados em extrusora dupla-rosca, sem enxofre e com 3 e 5% 

de enxofre, e os compósitos formados foram caracterizados por meio das análises de dureza, 

densidade e MFI (índice de fluidez). Os perfis formados apresentaram boa homegeneidade 

dos materiais. Em relação a dureza, observou-se que não ocorreu variação significativa dos 

valores encontrados em relação ao percentual de SBR no compósito. A densidade dos 

compósitos PP/SBR sem enxofre aumentou à medida que o teor de SBR aumentava. Já a 

densidade dos compósitos com 3% de enxofre diminuiu com o aumento do teor de SBR e 

aumentou nos compósitos com 5% de enxofre. A análise de MFI mostrou que a fluidez dos 

compósitos PP/SBR diminuiu com o aumento do teor de SBR. 

 

 

 


