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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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Os copolímeros de estireno-butadieno (SBR) são elastômeros bastante utilizados na 

fabricação de autopeças e solados, entre outros. O SBR juntamente com a borracha natural 

(NR), corresponde à cerca de 75% de todo elastômero produzido mundialmente, e cerca de 

10% de todo elastômero processado é descartado na forma de resíduo. O trabalho avaliou as 

propriedades reométricas, reológica e físico-mecânicas de formulações contendo resíduo de 

SBR utilizado em um composto base para solados de mesma composição do resíduo. O 

resíduo de SBR vulcanizado foi processado em misturador de rolos industrial, à temperatura 

de 60°C, em três condições: puro (M1), com 1% de renacit (M2) e com 5% de renacit (M3). 

A quantidade de resíduo incorporada foi de 12%. Realizou-se análises de viscosidade 

Mooney, reometria, tração, módulo a 300%, alongamento na ruptura e resistência ao 

rasgamento, abrasão e dureza Shore A. Os resultados encontrados mostraram que o 

processamento do resíduo de SBR vulcanizado em moinho de rolos se mostrou um processo 

viável, e que a adição de 12% do resíduo obtido puro (formulação M1) adicionado ao 

composto base de mesma composição, não apresentou perdas consideráveis de propriedades.  

 

 

 

 

 

 

 

 


