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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 Polietileno de Alta Densidade (PEAD) é um dos polímeros mais empregados dentre as 

resinas termoplásticas no mundo, devido às suas ótimas propriedades e baixo custo. São 

aplicados na fabricação de garrafas de produtos de limpeza e higiene pessoal, etc. O descarte 

desses materiais de forma inadequada é um problema de ordem mundial. O objetivo do 

trabalho é avaliar as propriedades físicas e térmicas de produtos sustentáveis a base de 

PEAD pós-consumo e cargas, que são utilizados na fabricação de madeira plástica e na 

produção de brinquedos e bancos para as praças e parques da cidade do Rio de Janeiro pela 

empresa COMLURB. Foram utilizados cinco amostras de madeira plástica comercial, as 

quais foram chamadas de: MPme; MPb; MPmc; MPa e MPv. As amostras foram analisadas 

de acordo com a densidade (ASTM D792-08), a dureza (ASTM-D2240-10), o índice de 

fluidez (ASTMD1238-10) e o ponto de fusão, por DSC.  As amostras apresentaram índice 

de fluidez com valores entre 0,45 g/10 min à 1,09 g/10 min. Os valores de densidade 

apresentaram-se na faixa de 0,60 à 0,84 g/cm
3
 e os de dureza compreendidos entre 45 e 56 

Shore D. Os resultados de DSC mostraram resultados de temperatura de fusão na faixa de 

134 
o
C à 137

o
C proveniente ao PEAD. Pode-se concluir que as amostras dos materiais 

comerciais utilizados para a fabricação dos brinquedos e bancos, mostraram-se bastante 

satisfatórios quando comparáveis às madeiras plásticas. 


