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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.  

 



Processamento por Extrusão em dupla-rosca e caracterização de 

elastômeros termoplásticos Poliolefínicos (TPOs) a base de Polipropileno 

(PP) e Copolímero Estireno-Butadieno-Estireno (SBS) 

Ferraz, V. C.*, Silva, L. P. da
 

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

 

 

Nesse trabalho foram obtidas misturas de Polipropileno (PP) virgem e pós-consumo 

(proveniente de copos descartáveis) e copolímero de estireno-butadieno-estireno (SBS) nos 

teores de 0 a 50% em massa de SBS, em extrusora dupla-rosca L/D40, com as seguintes 

condições de processamento: 10 zonas de temperatura mais a zona de temperatura do 

cabeçote, perfil de temperatura utilizado nas respectivas zonas de aquecimento foi de: 135 

ºC, 145 ºC, 165 ºC, 170 ºC, 175 ºC, 180 ºC, 190 ºC, 190 ºC, 210 ºC, 220 ºC, 220 ºC 

(cabeçote) e velocidade de rosca de 100 rpm. Os materiais foram caracterizados por: 

Caracterização Visual, Densidade, Dureza, Índice de Fluidez e Microscopia Eletrônica de 

Varredura. Visualmente, as misturas mostraram-se homogêneas. A densidade das misturas 

apresentou-se maiores que as dos componentes em separado. A análise de dureza mostrou 

que a mesma diminuiu com o aumento do teor de SBS na mistura. Não se observou 

diferença significativa entre a dureza obtida das misturas de PP virgem e pós-consumo com 

SBS. Imagens do MEV mostraram boa interação entre a matriz e a carga, com a presença de 

direcionamento de fluxo, principalmente nas amostras com 20 e 30% em massa de SBS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


