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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.  

 



PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DE COMPÓSITOS DE POLIETILENO 

DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM E PÓS-INDUSTRIAL E 

CASCA DE ARROZ (CA) 
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Ao serem manuseados, os plásticos geram um resíduo valioso, que muitas vezes é 

desperdiçado por falta de estudos que viabilizem a sua reciclagem. O objetivo do presente 

estudo está justamente na reciclagem de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), oriundo de 

resíduos pós-industriais.  Ao ser processado com proporções predefinidas de cargas 

orgânicas conseguimos melhorar as propriedades mecânicas do PEAD, aproveitar um 

resíduo industrial e um resíduo orgânico.  Foi utilizada como carga orgânica a casca de 

arroz. O arroz, cereal presente diariamente na mesa de milhões de pessoas espalhadas pelo 

mundo, gera em seu cultivo um resíduo indesejável, a casca. Os compósitos formados foram 

processados em extrussora dupla rosca, com proporções de PEAD x CA de: 100x0, 95x5, 

90x10, 80x20, 70x30 e 60x40 e caracterizados por ensaios de: MEV, TGA, DSC, MFI, 

densidade, dureza e ensaios mecânicos. O intuito do trabalho é  promover uma mistura 

ecologicamente correta, vislumbrando uma possível aplicação na indústria moveleira. 
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