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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.  

 



DAS PROPRIEDADES FÍSICAS, TÉRMICAS E MECÂNICAS DE 

FILMES DE PVC POR IRRADIAÇÃO COM FEIXE DE ELÉTRONS 
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Pesquisas envolvendo polímeros têm sido realizadas visando o desenvolvimento de técnicas 

alternativas de processamento destes materiais. O trabalho estuda o efeito da radiação 

ionizante, sobre o filme de PVC nas propriedades físicas, térmicas e mecânicas do material 

não irradiado e de amostras irradiadas nas dosagens de 15, 30, 45, 60 e 90 KGy na empresa 

Acelétron Irradiação Industrial. Visualmente, todos os filmes irradiados, independente da 

dose aplicada, apresentaram as mesmas características observadas no material não irradiado. 

Foram realizadas análises de densidade, análise termogravimétrica e ensaio mecânico de 

Tração. Avaliando os resultados obtidos no ensaio de densidade, observou-se o aumento 

dessa propriedade para as doses de 15 e 30 kGy, e uma redução da mesma para as amostras 

irradiadas com doses maiores que 45 kGy. A termogravimetria mostrou que até a dose de 45 

kGy houve aumento nas temperaturas de degradação térmica, havendo uma redução das 

mesmas para as doses superiores a 90 kGy. O teste de tração apresentou ganho considerável 

no módulo elástico do material em todas as doses estudadas. O filme irradiado a 45KGy, 

apresentou aumento considerável nas propriedades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


