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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 poli(fluoreto de vinilideno) – PVDF – apresenta enormes aplicações na indústria 

química, automobilística, elétrica, de alimentos e farmacêutica. Sua utilização na cadeia 

produtiva de petróleo e gás desde a exploração até a distribuição é crescente devido a sua 

estabilidade química e propriedades adequadas à fabricação de tubos e válvulas para 

exploração offshore, tubulações para distribuição de gás natural e linhas de combustível para 

automotores. Com tantas aplicações tecnológicas, muitos tipos de PVDF estão disponíveis 

comercialmente. 

O objetivo deste trabalho é estudar a diferença entre dois tipos de PVDF comerciais a 

partir da morfologia de filmes preparados por evaporação de solvente e estabelecer uma 

comparação útil a futuras correlações com propriedades relevantes destes materiais.  

Os filmes foram preparados a partir das soluções de PVDF em dimetilformamida, 

suportado em vidro ITO e temperaturas de evaporação de 60°, 80°, 100° e 120°C.  

As imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura permitiram estabelecer 

que os padrões morfológicos dos filmes assim como a variação de tamanho e formato dos 

esferulitos e a porosidade dos mesmos são dependentes da temperatura da  evaporação do 

solvente. A partir destes resultados espera-se inferir sobre a transparência dos filmes obtidos, 

sua uniformidade e a eficácia da metodologia de evaporação por solvente na preparação de 

filmes de PVDF para estudos espectroscópicos. 
 

 

 

 

 

 

 


