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Estrutura das Cerâmicas - Histórico
A maior parte das Cerâmicas apresentam compostos formados
entre um metal e um não-metal. Nestes, as ligações são iônicas
ou predominantemente iônicas, podendo evoluir até as covalentes.
O termo Cerâmica vem do grego “keramikos” que significa matériaprima queimada, indicando que as propriedades desejadas são
normalmente alcançadas através de um processo de aquecimento
em elevada temperatura.
Nos últimos 60 anos, o material mais importante nesta classe de
Cerâmicas Tradicionais foi a argila, que originou produtos como as
porcelanas, telhas, tijolos, vidros e cerâmicas para alta
temperatura.
Atualmente, com os avanços e a pesquisa na área das Cerâmicas,
o termo ganhou sentido mais amplo.

Estrutura das Cerâmicas

Nas Cerâmicas iônicas, as estruturas são compostas por íons
carregados eletricamente ao invés de átomos. Os íons metálicos
são os cátions (cederam os elétrons de valência) e os elementos
não-metálicos são os ânions (receberam os elétrons de valência).
Dois fatores influenciam a estrutura cristalina nestes materiais:
1- a magnitude da carga elétrica: o cristal deverá ser eletricamente
neutro, ou as cargas (+) e (-) deverão estar balanceadas, conforme
fórmula química.
2- o tamanho relativo de cátions e ânions: uma vez que os metais
cedem elétrons, os cátions são originalmente menores que os
ânions. Esta relação é dada pela razão raio do cátion (rc) e raio do
ânion (ra), cujo valor é inferior à unidade.

Estrutura das Cerâmicas
Estruturas cristalinas das Cerâmicas iônicas são estáveis quando
os ânions (círculos vermelhos) que circundam os cátions (azuis)
estão todos em contato com o cátion.
Desta forma, a relação rc/ra deve ter um valor mínimo, a fim de
evitar o contato entre ânions.
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Estrutura das Cerâmicas
Estrutura linear
Triângulo Equilátero

Tetraedro

Octaedro

Cubo

Se rc/ra for maior que a
unidade, o número de
Coordenação será 12.

Estrutura das Cerâmicas – Raios Iônicos
- Quanto maior o nº de coordenação, maior o raio iônico
- Quanto mais elétrons de valência perder um íon, menor o íon
Cátion

Exemplo: Ferro
Fe: 0,124nm
Fe2+: 0,077nm

Fe3+: 0,069nm

Raio Iônico
(nm)

Ânion

Raio Iônico
(nm)

Estrutura das Cerâmicas
Estruturas Cristalinas tipo AX
Estruturas com mesmo nº de cátions e
ânions, sendo A referente aos cátions e X
aos ânions.
Estrutura do Sal (Cloreto de Sódio – NaCl)
Nº de Coordenação é 6, com razão de raios
entre 0,414 e 0,732, ficando cada cátion
circundado por seis ânions.
Esta estrutura pode ser pensada como
duas estruturas CFC interpenetradas.
Outros compostos: MgO, FeO, MnS, LiF.

Estrutura das Cerâmicas
Exercício: Estrutura do Cloreto de Césio – CsCl
Calcule a razão rc/ra para o Cloreto de Césio.
Determine o Número de Coordenação.
Indique uma possível estrutura.
Cátion

Raio Iônico
(nm)

Ânion

Raio Iônico
(nm)

Estrutura das Cerâmicas
Estrutura do Cloreto de Césio – CsCl
Razão rc/ra: 0,9392
Nº de Coordenação é 8
Estrutura Cúbica de Corpo Centrado

Estrutura das Cerâmicas
Exercício: Estrutura do Carbeto de Silício – SiC
Raio C: 0,016nm / Raio Si: 0,040nm
Calcule a razão de raios (menor/maior) para o SiC.
Determine o Número de Coordenação.

Indique uma possível estrutura.

Estrutura das Cerâmicas
Estrutura do Carbeto de Silício – SiC
Razão rc/ra: 0,400
Nº de Coordenação é 4
Estrutura Tetraédrica

C

Si

Existem 4 átomos de Carbono nos Octaedros
Existe 1 átomo de Silício dos vértices e três dos centros das
faces.

Estrutura das Cerâmicas

Estrutura do Sulfeto de Zinco – ZnS (Blenda)
Raio Zn: 0,074nm / Raio S: 0,184nm
Razão rc/ra: 0,402
Nº de Coordenação é 4
Estrutura Tetraédrica

Nº de Coordenação é 4, ficando os íons tetraedricamente
coordenados. Os átomos de S ficam nos vértices e no centro
das faces, enquanto o Zn ocupa as posições dos tetraedros.
Outros são SiC e ZnTe, com ligações Covalentes.

Estrutura das Cerâmicas
Estruturas Cristalinas tipo AmXp
Estruturas com diferente nº de cátions e
ânions, ou seja, m ou p ≠1.
Estrutura da Fluorita – CaF2
Nº de Coordenação é 8, com razão de
raios de 0,8, e cada cátion é circundado
por oito ânions.
Esta estrutura pode ser pensada como
oito estruturas CCC, tendo em apenas
metade delas um átomo de Ca no centro.
Outros compostos: MgO, FeO, MnS, LiF.

Estrutura das Cerâmicas
Estruturas Cristalinas tipo AmBnXp
Estruturas com diferente nº e mais de um
tipo de cátion (A e B).
Estrutura do Titanato de Bário – BaTi O3
Apresenta os cátions Ba2+ e Ti4+, com os
átomos de Bário ocupando os oito
vértices do cubo e um único átomo de
Titânio posicionado no centro do cubo.
Os átomos de Oxigênio estão localizados
no centro de cada face do cubo.

Resumo das Estruturas Cristalinas das Cerâmicas

Nome da Estrutura
Pedra de Sal (Cloreto de Sódio)
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Exemplos

Estruturas Cristalinas de Empacotamento Fechado de Ânions
As Cerâmicas também podem ser tratadas em termos de
planos compactos de ions. Os planos compactos são
formados por ânions grandes e entre estes planos criam-se
interstícios onde os cátions podem se posicionar.
Os interstícios podem ser Tetraédricos ou Octaédricos, com
nº coordenação 4 e 6, respectivamente.

Tetraédrico

Octaédrico

Estruturas Cristalinas de Empacotamento Fechado de Ânions
A estrutura das Cerâmicas deste tipo
dependem:
1- do empilhamento das camadas de
ânions formadas, podendo ser de
estrutura CFC (ABCABCABC...) e HCP
(ABABABAB...),
2- da maneira como os interstícios são
preenchidos por cátions. Vejamos o
exemplo do NaCl, considerada CFC. Na
família de planos 111. Neste caso, os
cátions (Na+) residem nos interstícios
octaédricos (circundados por 6 ânions).

Estrutura das Cerâmicas
Silicatos
São materiais compostos por Silício e Oxigênio, que são os
dois elementos mais abundantes na crosta terrestre,
compondo a terra, pedra, areia, barro, etc.
Arranjos tetraédricos do composto SiO4. Cada átomo de
Oxigênio está situado nos vértices do tetraedro, enquanto o
Silício está no centro. Esta molécula está carregada
negativamente (-4).

Estrutura das Cerâmicas
Se considerarmos que cada Oxigênio requer
um
elétron
extra,
surgem
diversas
possibilidades de arranjo em uma, duas ou
três dimensões.
Sílica

O Dióxido de Silício ou Sílica é o mais simples
silicato. Forma arranjo tridimensional, onde os
átomos de Oxigênio dos vértices são
divididos com os tetraedros adjacentes.
O material é eletricamente neutro e apresenta
estrutura eletrônica estável. Existem três
formas primárias de estrutura cristalina para a
Sílica: Cristobalita, Quartzo e Tridimita.

Estrutura das Cerâmicas
Vidros-Sílica
A Sílica pode existir como sólido não cristalino, o vidro.
Átomo de Silício
Átomo de Oxigênio

Estrutura das Cerâmicas
Vidros-Sílica

Os vidros utilizados para janelas,
copos, vasilhas, são os vidros com
base na sílica, que recebem outros
óxidos como CaO e Na2O. Estes
óxidos não formam poliedros e são
chamados de formadores de rede.
Outros óxidos como Al2O3 e TiO2 não
são formadores de rede, entretanto,
atuam alterando a temperatura de
fusão e facilitam o processamento
dos vidros.

Estrutura das Cerâmicas
Silicatos
Em diversos silicatos, um, dois ou três oxigênios dos vértices
são compartilhados com outros tetraedros, formando
estruturas complexas. São eles: SiO4 (-4), Si2O7 (-6) e Si3O9 (6).

Estrutura das Cerâmicas
Silicatos Simples
O mais simples silicato é o tetraedro isolado,
como a Fosferita (Mg2SiO4), que apresenta dois
íons Mg2+ associados a cada tetraedro.

O silicato Si2O7 forma-se quando dois
tetraedros compartilham um Oxigênio comum.
A Aquermanita (Ca2MgSi2O7), que apresenta
dois ions Ca2+ e um Mg2+ ligados a cada
unidade Si2O7.

Estrutura das Cerâmicas
Silicatos em Camadas
Placas bidimensionais ou estruturas em
camadas, podem ser formadas quando o
três ions Oxigênio são compartilhados
em cada tetraedro, como no Si2O5 (-2).
A carga (2-) é resultado da ligação livre de
um
ion
Oxigênio,
na
direção
perpendicular ao plano formado.
Esta estrutura é característica das argilas,
talcos e micas.

Estrutura das Cerâmicas
Silicatos em Camadas
A argila Caulinita apresenta fórmula
Al2Si2O5(OH)4 e a neutralidade elétrica
é obtida pelo plano adjacente
Al2(OH)4.
Um plano médio é formado por íons
de Oxigênio da parte da molécula
Si2O5 e da Hidroxila (OH) do Al2(OH)4 .
Estas camadas estão fortemente
ligadas de forma covalente e iônica,
entretanto, a ligação destas camadas
com outras é fraca, associada a
forças de van der Waals.

Camada
Al2(OH)42+

Camada
Si2O52-

Plano médio
de ânions

Estrutura das Cerâmicas
Carbono
O Carbono é um elemento que existe em diversas formas
alotrópicas, bem como no estado amorfo.
É difícil classificar o Carbono nas classes convencionais de
materiais, entretanto, devido a algumas características, será
tratado entre as Cerâmicas (estrutura do Diamante é similar à
da Blenda).

Serão tratados o Diamante, o Grafite e o Fullerene.

Estrutura das Cerâmicas
Diamante
O diamante é uma forma alotrópica
metaestável do Carbono em temperatura e
pressão ambiente.
A estrutura do Diamante é similar à blenda,
em que o Carbono ocupa as posições do Zn
e do S.
Cada
átomo
de
Carbono
está
covalentemente ligado à outros quatro
átomos de Carbono. A estrutura é referida
como a estrutura cúbica do Diamante.

É o material de maior dureza que se
conhece (7000 HK).

Estrutura das Cerâmicas
Grafite
O Grafite é outra forma alotrópica do
Carbono.
É
mais
estável
em
temperatura e pressão ambiente em
relação ao Diamante. O Grafite é
composto por camadas de átomos de
Carbono hexagonalmente dispostas.
Neste arranjo, o Carbono estabelece
ligações covalentes a outros três
átomos de Carbono no mesmo plano
(coplanares). O quarto elétron de
valência participa de uma ligação fraca
de van der waals entre as camadas.

Átomo de
Carbono

Estrutura das Cerâmicas
Fullerene
É outra forma alotrópica descoberta em
1985. Consiste de um núcleo de esfera oca
com 60 átomos de Carbono. Uma molécula é
referida como C60.

Cada molécula é composta por grupos de
átomos de Carbono, que são ligados um ao
outro, formando configurações geométricas
tipo hexágono (6 átomos) e pentágono (5
átomos).
São 20 estruturas hexagonais e 12 estruturas
Pentagonais. A estrutura é tal que dois
pentágonos não podem estar lado a lado.
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Estrutura dos Polímeros - Histórico
Os polímeros naturais, derivados dos animais e plantas vem sendo
usados há séculos. Entre eles, estão incluídos a madeira, a
borracha, algodão, lã, couro e seda.
O avanço a ciência permitiu estabelecer moléculas para cada tipo
de polímero e então sintetizá-los a partir de moléculas menores.
A partir do final da segunda guerra mundial, a síntese dos
polímeros revolucionou a fabricação de polímeros sintéticos.
Da mesma forma que os Metais e Cerâmicas, a estrutura dos
polímeros dita, em grande parte, as propriedades desta classe de
materiais.

Estrutura dos Polímeros - Moléculas de Hidrocarbonetos
O primeiro tipo de materiais orgânicos são os Hidrocarbonetos.
Hidrocarbonetos com mais de uma ligação covalente entre
Carbonos são ditos Insaturados e aqueles com uma ligação
covalente são os saturados. Em seguida, moléculas da família da
Parafina.
Nome

Metano

Etano

Propano

Butano
Pentano

Hexano

Composição

Estrutura

Ponto de
Ebulição (ºC)
Elétron do
Hidrogênio
Compartilhado

Elétron do
Carbono
Compartilhado

Estrutura dos Polímeros - Moléculas de Hidrocarbonetos
Os hidrocarbonetos com mesma composição podem apresentar diferentes
arranjos atômicos, ao que chama-se Isomerismo. À seguir vemos a molécula do
Butano e do Isobutano, bem como alguns dos diversos grupos de moléculas
Unidade
orgânicas.
Composto
Família

Álcoois

Característica

Representativo

Álcool Metílico

Butano
Éters

Ácidos

Dimetil Éter

Ácido Acético

Isobutano
Aldeídos

Hidrocarbonetos
Aromáticos

Formaldeído

Fenol

Estrutura dos Polímeros – Moléculas
As moléculas dos Polímeros são gigantes em comparação à dos
hidrocarbonetos vistos. Por isto, os Polímeros são referidos como
materiais com Macromoléculas.
Dentro das moléculas, os átomos de Carbono estão ligados por
ligações covalentes. Para polímeros com cadeias carbônicas, a
espinha é formada por uma fileira de átomos de Carbono.

Estas cadeias são formadas pela união de moléculas menores,
chamadas de monômeros.
Mero, é originado do grego, que significa parte, o que torna o
polímero como o material de muita partes.

Estrutura dos Polímeros – Moléculas
A Química das Moléculas dos Polímeros
Quando uma molécula de etileno reage sob condições apropriadas,
poderá formar uma molécula de Polietileno. A reação ocorre a patir
de um catalisador (R) que rompe da ligação dupla e abre pontos de
ligação de outros monômeros.

Unidade repetida

Estrutura dos Polímeros – Moléculas
A Química das Moléculas dos Polímeros
A cadeia carbônica forma-se pela adição sequencial dos
monômeros. Podemos ver para outros polímeros, a partir de uma
representação, a formação das cadeias.

Tetrafluoretileno

Polivinilclorado

Estrutura dos Polímeros – Moléculas
Polímero

Unidade repetida

Polietileno (PE)

Polivinilclorado (PVC)

Polímeros Comuns

Politetrafluoretileno (PTFE)

Polipropileno (PP)

Poliestireno (PS)

Estrutura dos Polímeros – Moléculas
Polímero

Unidade repetida

Polimetilmetacrilato (PMMA)

Fenol-Formaldeído (Baquelite)

Polímeros Comuns
Polihexametilenoadipamida
(Nylon 6.6)

Polietilenotereftalato (PET, um
poliéster)

Policarbonato (PC)

Estrutura dos Polímeros – Moléculas
Peso Molecular
Elevados pesos moleculares são observados nos polímeros de
cadeias longas. Ao longo da polimerização, as cadeias formadas
apresentam tamanho diferente. O tamanho molecular médio é
adotado para representar o tamanho molecular de um polímero.
Com base no tamanho molecular, pode-se determinar um
importante parâmetro dos polímeros, que é o Grau de
Polimerização, sendo calculado por:

GP = Peso molecular da molécula formada
Peso da molécula do monômero
O tamanho da molécula influencia na temperatura de fusão e “amolecimento”.
Moléculas pequenas, polímeros gasosos e líquidos em temperatura ambiente.

Estrutura
Moléculas

dos

Polímeros

–

Forma Molecular
Normalmente as cadeias poliméricas
são
representadas
linearmente,
negligenciando o arranjo ZigZag que
existe pois os átomos de Carbono
podem ocupar quaisquer posições
dentro do cone a 109º da ligação entre
os dois átomos.

Estrutura dos Polímeros – Moléculas
Estrutura Molecular
Além do peso e da forma molecular, serão discutidos alguns
fatores que ditam as propriedades nos polímeros e que estão
ligados a aspectos tecnológicos de fabricação e podem ser
controlados.
Entre eles, discutiremos as estruturas Lineares, Ramificadas, com
Ligações Cruzadas e tridimensionais em adição às várias
possibilidades de isomeria.

Estrutura dos Polímeros – Moléculas
Estruturas Lineares
Polímeros Lineares são aqueles em que os monômeros se juntam
um a um, formando uma única cadeia.

Neste estrutura, ligações fracas de
estabelecidas entre as cadeias lineares.

van

der

Waals

Exemplos deste tipo de polímero são o polietileno,
polivinilclorado, poliestireno, polimetilmetacrilato e os nylons.

são
o

Estrutura dos Polímeros – Moléculas
Estruturas Ramificadas
Polímeros podem desenvolver cadeias com ramificações e
conectadas com as cadeias principais. São o resultado das
ligações laterais a partir das cadeias principais.
Nesta estrutura, o resultado das ligações ramificadas é o menor
empacotamento das cadeias, que resulta em menor densidade.
Por exemplo, o polietileno de alta
densidade (PEAD) é linear, enquanto o
polietileno de baixa densidade (PEBD)
apresenta ligações ramificadas.

Estrutura dos Polímeros – Moléculas
Estruturas com Ligações Cruzadas
Polímeros podem desenvolver cadeias com ligações cruzadas
formando ligações covalentes entre as cadeias. Normalmente
resultam da adição de elementos como, por exemplo, o Enxofre e
o Oxigênio.
Por exemplo, na vulcanização da
borracha (polibutadieno), formam-se
ligações desta natureza.

Estrutura dos Polímeros – Moléculas
Estruturas Tridimensionais
Monômeros multifuncionais que formam três ou mais ligações
covalentes ativas podem desenvolver cadeias tridimensionais.
O Epoxi, o Poliuretano, Fenolformaldeído, são alguns exemplos
destes grupos.

Estrutura dos Polímeros – Moléculas
Configurações Moleculares
Alguns polímeros apresentam mais de um tipo de átomo lateral ou
grupo de átomos ligados à cadeia principal, e a regularidade e a
simetria deste grupo lateral pode influenciar significativamente as
propriedades.
A configuração pode ser:
Cabeça à Cauda

Cabeça à Cabeça

Estrutura dos Polímeros – Moléculas
Configurações Moleculares - Estereoisomeria
Neste caso, a ligação é Cabeça à Cauda, e difere no arranjo
espacial.
A configuração pode ser:

Sindiotática (lados alternados)

Isotática (= lado)

Atática (Acaso)

Estrutura dos Polímeros – Moléculas
Configurações Moleculares – Isomeria Geométrica
Cis – Quando o grupo funcional e o Hidrogênio estão do mesmo
lado.
Trans – Quando o grupo funcional e o Hidrogênio estão em lados
opostos.
Cis

Trans

Características
Moleculares

Química: Composição
da Unidade Repetida

Tamanho: Peso
Molecular

Forma: Torção,
Enovelamento
da Cadeia

Linear

Estrutura

Ramificada

Com Ligações
Rede
Cruzadas
Tridimensional

Estados
Isoméricos

Estereoisômeros

Isotático

Sindiotático

Isômeros
Geométricos

Atático

Cis

Trans

Estrutura dos Polímeros
Polímeros Termoplásticos e Termofixos
Esta é uma classificação baseada na resposta ou comportamento
dos polímeros à deformação em elevada temperatura.
Termoplásticos, “amolecem” e eventualmente fundem quando
aquecidos e quando resfriados endurecem, processo que é
reversível e pode ser repetido inúmeras vezes. Podem degradar
quando houver fusão em elevada temperatura.
A maior parte dos polímeros lineares e com ligações ramificadas
são termoplásticos.
Exemplos:
Polietileno,
polietilenotereftalato.

Poliestireno,

Polivinilclorado,

Estrutura dos Polímeros
Polímeros Termoplásticos e Termofixos
Termofixos são polímeros com ligações cruzadas e com cadeias
tridimensionais. Permanecem duros durante deformação e não
“amolecem” quando aquecidos.
Apresentam ligações cruzadas covalentes entre as cadeias
formadas, promovendo a resistência à deformação e movimento
relativo entre as cadeias. Em geral, entre 10 e 50% das unidades
básicas (monômeros) apresenta ligações que unem as cadeias por
este tipo de ligação cruzada. Grande parte dos polímeros com
ligações cruzadas e tridimensionais são termofixos.
Exemplos de polímeros com ligações cruzadas e tridimensionais:
Borrachas, Epóxis, resinas fenólicas e poliéster.

Estrutura dos Polímeros
Copolímeros
Como resultado de trabalhos de desenvolvimento visando otimizar
as propriedades de polímeros obtidos pela repetição de unidades
básicas iguais (homopolímeros), surgem os Copolímeros.
Considere a possibilidade de sintetizar um polímero com dois
meros ou unidades básicas. Diversas combinações poderão surgir
em função da distribuição das unidades dos dois polímeros,
conforme segue:

(a) Copolímero ao Aleatório

Estrutura dos Polímeros
Copolímeros
(b) Copolímero Alternado

(c) Copolímero em Bloco

(d) Copolímero Enxertado

Unidades básicas usadas na produção de borrachas fabricadas por
Copolímeros
Nome da
Unidade repetida

Estrutura da
Unidade repetida

Nome da
Unidade repetida

Acrilonitrila

Isoprene

Estireno

Isobutileno

Dimetilsiloxano

Butadieno

Cloroprene

Estrutura da
Unidade repetida

Estrutura dos Polímeros
Cristalinidade dos Polímeros
O estado cristalino pode existir em polímeros. Uma vez que a
unidade básica é uma molécula e não átomos ou íons, torna-se
muito complexo a representação de cristalinidade, a partir dos
conceitos utilizados até agora.
Para os polímeros, Cristalinidade está relacionada à compactação
das cadeias de moléculas, de forma a produzir um arranjo
ordenado de átomos. As estruturas cristalinas podem ser
especificadas em termos de célula unitária, o que é frequentemente
complexo.

Estrutura dos Polímeros
Cristalinidade dos Polímeros
A figura à seguir mostra a
célula unitária para o polietileno
e a sua relação com a estrutura
molecular da cadeia. Esta
estrutura apresenta geometria
ortorrômbica.
Pequeno desalinhamento faz a
estrutura tornar-se amorfa.
Usualmente
os
polímeros
apresentam um grau de
cristalinidade.

Estrutura dos Polímeros
Cristalinidade dos Polímeros
Os polímeros podem apresentar desde 95% de cristalinidade até
estrutura completamente amorfa, ao contrário dos metais que
são totalmente cristalinos e das Cerâmicas que ou são cristalinas
ou são amorfas. Os polímeros semicristalinos são análogos a
metais com duas fases.
Polímeros cristalinos são mais densos que os amorfos do mesmo
material e mesmo peso molecular. O grau de cristalinidade pode
ser estimado por medidas de densidade.
A cristalinidade depende do resfriamento a partir da fusão. Quanto
mais complexas as estruturas dos monômeros, mais difícil é a
formação da cristalinidade – alinhamento das moléculas (o oposto
é válido).

Cristalinidade dos Polímeros

Em polímeros lineares, a cristalização ocorre facilmente, já que
existem poucas restrições para o alinhamento das cadeias.
Em polímeros ramificados, a cristalização é difícil devido às
ramificações e essa classe é geralmente de baixa cristalinidade.
A maior parte dos polímeros com ligações cruzadas e
tridimensionais são totalmente amorfos, uma vez que o tipo de
ligação interfere impedindo ou dificultando o alinhamento das
cadeias.

Cristalinidade dos Polímeros

Quanto à influência da Estereoisomeria:
Polímeros Atáticos: Dificilmente são cristalinos.
Polímeros Isotáticos e Sindiotáticos: São mais facilmente
cristalinos (a geometria dos grupos laterais facilita o processo de
posicionamento de cadeias adjacentes).
Em Copolímeros, a cristalização é menos provável nos aleatórios e
enxertados sendo, na sua maior parte, amorfos.
Em Copolímeros, a cristalização ocorre facilmente para alternados
e em blocos.
O grau de cristalinidade afeta diversas propriedades físicas dos
polímeros, como resistência à dissolução e ao calor.

Cristais Poliméricos

Vem sendo proposto que um polímero semicristalino é composto
de pequenas regiões cristalinas, chamados de Cristalitos, cada
um deles com alinhamento preciso e entremeados nas regiões
amorfas (sem orientação definida).
A figura mostra por Microscopia Eletrônica de Varredura a estrutura
de um cristal de polietileno com múltiplas camadas.
Esses cristais são plaquetas finas
ou lamelas com formato regular
com aproximadamente 10 a 20 nm
de espessura e comprimento de
cerca de 10m.

Cristais Poliméricos

As cadeias moleculares dentro de cada
plaqueta se dobram para a frente a para
trás sobre elas próprias, com as dobras
ocorrendo nas faces. Essa estrutura é
chamada de modelo da cadeia
dobrada.
Muitos polímeros que são cristalizados a
partir de uma massa fundida são
semicristalinos e forma uma estrutura
tipo Esferulita.

Direção de
crescimento da
Esferulita

Cristalito
Lamelar com
Cadeias
Dobradas
Material
Amorfo

Molécula
de Ligação

Sítio de
Nucleação

Cada núcleo pode crescer até encontrar
outra
esferulita,
estabelecendo
contornos.

Contorno
Interesferulítico

FIM

