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Ementa:  
Introdução geral e conceitos básicos sobre polímeros; origem das matérias primas empregadas na síntese de polímeros; 
Polimerização em etapas; Polimerização em cadeia via radicais livres; Polimerização em cadeia estereo-regular (catalisadores 
Ziegler-Natta); Homopolimerização e copolimerização; Polimerização por abertura de anel; Técnicas de polimerização; Reações 
químicas em polímeros; processos de polimerização; principais aplicações; síntese dos principais polímeros comerciais 

Conteúdo programático:  
1 – Introdução  
a) Apresentação da Ementa do curso  
b) Revisão dos conceitos básicos de polímeros  
c) Mercado de polímeros – global x Brasil (apresentação)  
d) Principais fabricantes e tecnologias  
e) Origem das matérias primas para fabricação e polímeros  
f) Revisão do conteúdo apresentado e vídeo sobre mercados polímeros  
 
2 – Definição de monômeros de adição e condensação  
a) Cadeia petroquímica no Brasil  
b) Definição de monômero e os principais tipos  
c) Purificação dos monômeros e inibidores  
d) Leitura da atividade prática que será apresentada e debatida na aula  
e) Prática de purificação de monômero e resolução de exercícios 
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3 – Polimerização em etapas/condensação  
a) Apresentação de vídeo ref. a purificação de monômeros (Prática 1)  
b) Definição de poliéster (PET, insaturado, etc.)  
c) Mecanismo, estequiometria e definição/representação do mero  
d) Aplicações dos poliésteres  
e) Resolução do teste sobre o tema abordado  
 
4 – Polimerização em etapas/condensação  
a) Definição de poliamida, poliamida e suas classes  
b) Mecanismo, estequiometria e definição de mero  
c) Nomenclatura e aplicações  
d) Poliamidas aromáticas e alifáticas  
e) Prática 2 e resolução de exercícios teste  
 
5 – Polimerização em etapas/condensação  
a) Apresentação de vídeo da atividade Prática 2  
b) Definição de policarbonato  
c) Mecanismos, nomenclatura e aplicações  
d) Policarbonato homo/copolímero e estruturas  
e) Leitura do roteiro da aula prática 3  
 
6 – Polimerização em etapas/condensação  
a) Definição de poliuretano  
b) Mecanismos, nomenclatura e aplicações  
c) Poliuretanos e estruturas  
d) Apresentação do vídeo da atividade Prática 3  
e) Teste sobre o tema abordado   
 
7 – Polimerização em etapas/condensação  
a) Definição de resina fenólica, uréia formol, melamina-formol  
b) Mecanismos, nomenclatura e aplicações  
c) Apresentação de vídeo sobre o uso da resina fenólica  
d) Comparação entre polímeros de adição e condensação  
e) Definição de polímeros de adição  
 
8 – Polimerização em cadeia  
a) Definição de monômero de adição/insaturado  
b) Iniciadores e catalisadores de polimerização  
c) Polimerização iônica, catiônica, aniônica e via radicais livres  
d) Definição de monômeros acrílicos e relação com a Tg, Tack, etc.  
e) Definição de tempo de ½ vida  
f) Definição de razão de reatividade e copolímeros  
g) Prática 4 e resolução de exercícios/teste  
 
9 – Polimerização em cadeia  
a) Definição de monômero de adição/insaturado  
b) Iniciadores e catalisadores de polimerização  
c) Polimerização iônica, catiônica, aniônica e via radicais livres  
d) Definição de monômeros acrílicos e relação com a Tg, Tack, etc.  
e) Definição de tempo de ½ vida  
f) Resolução da lista e leitura sobre tempo de ½ vida  
 
10 – Polimerização em cadeia  
a) Mecanismo das reações de poliadição  
b) Deriva da composição/copolímeros  
c) Sistema de catálise Ziegler-Natta e metalocenos  
d) Definição de temperatura de transição vítrea e mínima de formação e filme  
e) Cálculo da Tg teórica e atividade teste em sala  
 
11 – Técnicas de Polimerização  
a) Definição de sistemas homogêneos e heterogêneos  
b) Polimerização em massa/bulk  
c) Principais aplicações e correlação com o processo de síntese  
d) Polimerização interfacial e aplicações  
e) Prática 4 e resolução dos exercícios  
 



12 – Técnicas de Polimerização  
a) Polimerização em solução  
b) Principais aplicações dos polímeros em solução  
c) Polimerização em por lama ou precipitação  
d) Principais aplicações dos polímeros em lama  
e) Prática 5 e resolução dos exercícios  
 
13 – Técnicas de Polimerização  
a) Polimerização em suspensão  
b) Principais aplicações dos polímeros em suspensão  
c) Polimerização em emulsão  
d) Principais aplicações dos polímeros em emulsão  
 
14 – Processos de Polimerização  
a) Polimerização em batelada, shot, semi-contínuo e contínuo  
b) Processo biotecnológico (PHA, PLA, Pululan, outros)  
c) Processo de produção do SBR e SBS  
d) Teste sobre processos de polimerização  
 

Objetivos: Capacitar o aluno para o entendimento, analise e preparação dos principais polímeros e suas aplicações, assim como 
os conceitos fundamentais sobre as técnicas e os processos de polimerização, novas tecnologias e as principais áreas de aplicação, 
com ênfase no processo e nas propriedades de aplicação.  
 
Gerais: Fornecer os conceitos básicos sobre a produção dos principais polímeros, os processos de polimerização e as principais 
aplicações.   
 
Específicos:  
Compreender as principais reações de polimerização (poliadição e policondensação), as matérias primas, os mecanismos 
envolvidos, os processos de polimerização. Correlacionar os fundamentos teóricos e práticos das reações de polimerização com 
as características finais dos polímeros e suas aplicações.  

 

Metodologia de ensino:  
Aulas teóricas em sala e aulas práticas no laboratório, com testes e estudos de casos. 

Avaliação:  
A avaliação será realizada em três partes: 
Avaliação 1: Realização da prova 1 (P1). 
Avaliação 2: Realização da prova 2 (P2). 
Avaliação 3: Testes em sala de aula (TF) ref. aos experimentos e conteúdo apresentado. 
A nota final será a média aritmética das avaliações.  
NF= ((∑TF)/n. de testes)) + P1+P2)/3    
O aluno será aprovado se tiver 75% de presença e NF ≥ 6. Caso o aluno obtiver NF< 3,0 está reprovado, sem direito a realizar 
exame. Para NF entre 3,0 e 5,9 o aluno vai realizar exame, na semana estipulada pelo calendário acadêmico. No exame, a nota 
final será a média aritmética entre o conceito final e o valor alcançado no Exame, que varia entre 0,0 e 10,0. 

Bibliografia:  
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