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 Cultura (ProEC): 

 Ementa: 
 Peso  molecular,  distribuição  de  peso  molecular  e  sua  relação  com  as  propriedades  dos  polímeros.  Grau  de  cristalinidade,  ciné�ca 
 de  cristalização  dos  polímeros.  Temperaturas  de  transição  e  a  estrutura  química  dos  polímeros.  Orientação  molecular  e 
 cristalina. Viscoelas�cidade dos polímeros no estado sólido 

 Conteúdo programá�co: 
 1.  Peso  molecular,  distribuição  de  peso  molecular  e  sua  relação  com  as  propriedades  dos  polímeros.  Considerações  gerais  e 
 expressões  dos  pesos  moleculares  médio.  Distribuição  dos  pesos  moleculares.  Efeito  do  peso  molecular  e  da  sua  distribuição 
 nas  propriedades  dos  polímeros.  Métodos  para  a  determinação  das  curvas  de  distribuição  de  pesos  moleculares.  Métodos  para 
 a determinação das curvas de distribuição de pesos moleculares (con�nuação). Exercícios 

 2.  Grau  de  cristalinidade,  ciné�ca  de  cristalização  dos  polímeros.  Morfologia  dos  polímeros  cristalinos.  Relação  entre 
 cristalinidade e as propriedades. Efeito do tamanho dos esferulitos nas propriedades. Ciné�ca de cristalização. 

 3.  Temperaturas  de  transição  e  a  estrutura  química  dos  polímeros.  Temperaturas  de  transição  vítrea  e  de  fusão  cristalina. 
 Temperaturas  de  transição  e  temperaturas  de  uso  em  engenharia.  Temperatura  de  amolecimento  de  polímeros.Relação  entre 
 temperaturas  de  transição  e  a  estrutura  química  dos  polímeros.  Métodos  de  determinação  das  temperaturas  de  fusão  cristalina 
 e transição vítrea. Métodos de determinação das temperaturas de fusão cristalina e transição vítrea. 

 4.  Orientação Molecular e Cristalina e sua Relação com as Propriedades. 

 5.  Viscoelas�cidade  dos  polímeros  no  estado  sólido.  Considerações  gerais.Modelos  da  viscoelas�cidade  linear.  Viscoelas�cidade 
 linear  generalizada.  O  principio  da  equivalência  do  tempo  e  da  temperatura.  Experimentos  oscilatórios  no  estudo  da 
 viscoelas�cidade  do  estado  sólido.  Viscoelas�cidade  linear  generalizada.  O  principio  da  equivalência  do  tempo  e  da 
 temperatura.  Experimentos  oscilatórios  no  estudo  da  viscoelas�cidade  do  estado  sólido.Propriedades  mecânicas  de  polímeros 



 cristalinos.  A  curvas  de  módulo  versus  temperatura  e  as  5  regiões  do  comportamento  viscoelás�co.  Métodos  para  a 
 determinação das propriedades dinâmicas e mecânicas 

 Obje�vos: 
 Gerais: 
 Estabelecer correlações entre estrutura e propriedades de polímeros. 

 Específicos: 
 O aluno deverá ser capaz de correlacionar estrutura com propriedades de polímeros. 

 Metodologia de ensino: 

 Avaliação: 
  A avaliação será realizada em duas partes: 
 Avaliação 1: Realização da prova 1 (P1). 
 Avaliação 2: Realização da prova 2 (P2). 
 A nota final (NF) será a média aritmé�ca das duas avaliações. 
 O  aluno  será  aprovado  se  �ver  75%  de  presença  e  NF  maior  ou  igual  a  6.  Caso  o  aluno  ob�ver  NF  menor  que  3,0  está  reprovado 
 sem  direito  a  realizar  exame.  Para  NF  entre  3,0  e  5,9  o  aluno  vai  realizar  exame,  na  semana  es�pulada  pelo  calendário 
 acadêmico.  Para  os  discentes  que  realizaram  o  exame,  a  nota  final  será  a  média  aritmé�ca  entre  o  conceito  final  e  o  valor 
 alcançado no Exame, que varia entre 0,0 e 10,0. 
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