
A ABTB E BIRLA CARBON CONVIDAM PARA

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA ABTB REGIAO SUL/2018

Data: 07/12/2018 – sexta-feira
Horário: 18h15 as 22h30
Endereço: Av. Presidente João Goulart, 682 - Instituto SENAI de Inovação em Engenharia de 
Polímeros

Programação:

18h30 - Saudações ABTB – Presidente e Gerente Cultural  

18h50 - Birla Carbon – Marcos Milheiro

Palestra: “Compartilhando suas Forças” - Trajetória da empresa, presença global, soluções e 
colaboração.

-19h50 Palestra: Avaliação da lignina como aditivo estabilizante e suas influências nos sistemas 
de vulcanização em compostos de NR 
Tópicos que serão abordados:

 Origem da Lignina.

 Estudo da lignina em comparação a outros estabilizantes em composto de NR, nos 
envelhecimentos termo-oxidativo e em câmara de ozônio.

 Estudo da lignina em combinação com outros aditivos estabilizantes, em composto de 
NR, nos envelhecimentos termo-oxidativo e em câmara de ozônio.

 Avaliação da influência de diferentes sistemas de vulcanização, convencional, semi-
eficiente e eficiente, nas propriedades e no envelhecimento de compostos elastoméricos
de borracha natural.

 Avaliação da utilização de lignina como agente estabilizante em substituição ao TMQ, 
nas propriedades e no envelhecimento de compostos elastoméricos de borracha natural.

Palestrantes: 
Gelsa Adriana Carpenedo - Analista de Pesquisa e Desenvolvimento - Borrachas Vipal
 Possui graduação em Química pela Universidade de Caxias do Sul(2007),
 Especialização em Direito Ambiental pela Universidade de Caxias do Sul(2008)
Mestrado em Engenharia e Ciência dos Materiais pela Universidade de Caxias do Sul(2014).
Doutorado em andamento em Engenharia e Ciência dos Materiais pela Universidade de Caxias

do Sul.

Rubiane Cortellini - Assistente de Pesquisa e Desenvolvimento – Borrachas Vipal
               
Mestrado em andamento em Engenharia e Ciência dos Materiais na Universidade de Caxias do

Sul (2018).
 Possui graduação em Engenharia Química - Bacharelado pela Universidade de Caxias do Sul

(2015).



20h40 - Sr. André Hamerski – Técnico em Pesquisa e Desenvolvimento - Borrachas Vipal 
Palestra:
“A sua Caminhada”
Carreira na Borracha, dificuldades, desafios, sucessos e sua visão da “nova geração de 
borracheiros”

21h10 – Coquetel de Confraternização 

Momento de Confraternização para celebrar o final das atividades de 2018 e saudar o novo ANO
que vem chegando, gentilmente oferecido pela Empresa Birla Carbon para seus convidados e 
associados da ABTB.

Realização: 

Patrocínio: 

Apoio: 


