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Experimento 1 

 

TESTES DE QUEIMA PARA IDENTIFICAÇÃO DE POLÍMEROS 

 
Polímero TP/TR Odor da chama Cor da chama Queima Outras características 

Polietilenos (PE) TP 
Vela (parafina) 

queimada 
Amarela, com base azul Incendeia, ignição imediata 

Funde, flui e goteja. Menos denso que água, transparente quando fundido. 

Tm HDPE: 135 
o
C 

Tm LDPE: 115 oC 

Poliestireno (PS) TP Estireno Amarela, base azul Incendeia Muita fuligem, ignição imediata, carboniza, amolece, flui. 

Poli(metacrilato de metila 

(PMMA) 
TP Metacrilato de metila Amarela, base azul Incendeia Ignição imediata, crepita, amolece, não flui ou goteja, pouco resíduo carbonizado. 

Polipropileno (PP) TP Vela queimada Amarela, base azul Incendeia 
Semelhante ao PE, forma fibras com mais facilidade. Menos denso que água. 

Tm: 165 oC 

Poli (cloreto de vinila) 

(PVC) 
TP Acre Amarela, base verde Auto-extingüível Ignição moderada, amolece, carboniza. Teste de Beilstein positivo. 

Poli(acetato de vinila) 

(PVA) 
TP Acetato de vinila Amarela escura incendeia Resíduo negro, fuligem, crepita, ignição imediata. 

Acrilonitrila-butadieno-

estireno (ABS) 
TP estireno Amarela, base azul incendeia Semelhante ao PS. 

Nylon TP 
Vegetação ou cabelo 

queimado 
Azul com pontos amarelos incendeia Ignição moderada,  transparente quando fundido. 

Polietileno tereftalato 

(PET) 
TP adocicado Amarela incendeia Fuligem, transparente quando fundido, forma fibras facilmente. 

Policarbonato (PC) TP fenólico Amarela incendeia Ignição difícil, fuligem. 

Politetrafluor 

etileno Teflon) 
TP nenhum Amarela auto-extingüível Queima com extrema dificuldade 

Poliacetal TP formaldeído Azul pálido incendeia - 

Acetato de celulose TP Ácido acético Amarela incendeia Ignição imediata, pouca fumaça preta, funde e flui. Gotas continuam a queimar. 

Poliéster insaturado TR estireno Amarela, base azul incendeia Muita fuligem 

Melamina-formaldeído 

(MF) 
TR peixe 

Amarelo pálido, com 

extremidade verde e azul 
Auto-extingüível Ignição muito difícil 

Uréia-formaldeído TR peixe Semelhante ao MF Auto-extingüível Ignição difícil. 

Fenol-formaldeído 

(baquelite) 
TR Fenol e formaldeído Amarela Auto-extingüível Ignição difícil, carboniza, cargas mascaram o odor de fenol 

Epoxi TR Acre, picante Amarela, base azul incendeia Fuligem 

Poliuretana (PU) 
TP, TR ou 

B 
Acre, picante, azedo Amarela, base azul Incendeia  

Policloropreno 

(neopreno) 
B acre Amarela, borda verde Auto-extingüível Fuligem, ignição imediata, Beilstein positivo. 

Poli-cis-isopreno 

(borracha natural) 
B acre Amarela incendeia Muita fuligem, incha em tolueno 

Borracha nitrílica B adocicado Amarela Incendeia  

Etileno-propileno (EPR, 

EPDM) 
B Vela queimando Amarela, base azul incendeia  



 

Experimento 2 

 

2.1 POLIMERIZAÇÃO INTERFACIAL 

Objetivos:  

Síntese do nylon 6,10 por polimerização interfacial e caracterização do produto por espectroscopia no 

infravermelho e DSC. 

 

Reagentes: 

Hexametilenodiamina, cloreto de sebacoíla, NaOH, clorofórmio ou CCl4, acetona, metanol. 

 

Vidrarias e equipamentos: 

Copos 100 e 250 mL, vidro de relógio, bastão de vidro, pinça, balança, proveta, pipeta. 

 

Procedimento: 

 

Em um copo de 250mL dissolva 7,0 mmol de cloreto de sebacoíla em 50 mL de solvente clorado. Em 

seguida dissolva 14,0 mmol de NaOH em 50 mL de água contidos em um copo de 100 mL e adicione 7,0 mmol 

de hexametilenodiamina. Transfira cuidadosamente essa solução para o copo que contém a solução de 

cloreto de sebacoíla, com cuidado, evitando turbulência. Com a ajuda de uma pinça remova o filme que se 

forma na interface das soluções. O fio que se forma deve ser lavado em uma solução contendo uma mistura 

1:1 acetona:água e depois numa solução 1:1 etanol:água. Lave o novelo com bastante etanol e depois água. 

Espalhe no vidro de relógio e deixe secar ao ar. 

 

Questões para o relatório: 

 

1. Equacione a reação de policondensação realizada. 

2. Explique por que a solução aquosa deve ser alcalina. 

3. Relacione as principais propriedades do Nylon 6,10 e explique como o mesmo é obtido industrialmente. 

4. Determine a temperatura de fusão e o grau de cristalinidade do polímero a partir do termograma de DSC. 

Para o cálculo da cristalinidade considere o valor 197 J/g para uma amostra de PA610 100% cristalina 

(Vasanthan N, Salem DR. J Polym Sci 1999; 38: 516). 

5. Interprete o espectro de infravermelho do Nylon 6, 10. 
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2.2 SÍNTESE DE UM POLIÉSTER 

Objetivos:  

 

Síntese de um poliéster linear e um ramificado através de polimerização por condensação. Análise dos 

produtos por espectroscopia no infravermelho. 

 

Reagentes: 

 

Anidrido ftálico, acetato de sódio, etilenoglicol, glicerol. 

 

Vidrarias e equipamentos: 

 

Tubos de ensaio, pipeta de 0,5 ou 1 mL, vidros de relógio, suporte para os tubos de ensaio, bicos de 

Bunsen, bastões de vidro. 

 

Procedimento: 

 

Inicialmente prepare um vidro de relógio bem limpo, passando uma camada fina de graxa de silicone em 

sua superfície. 

Identifique quatro tubos de ensaio. Em cada tubo coloque 1g de anidrido ftálico e 0,05g de acetato de 

sódio. Acrescente as quantidades abaixo de álcool polifuncional: 

 

Tubo Etilenoglicol (mmol) Glicerol (mmol) 

1 6 0 

2 7 0 

3 0 4 

4 3 2 

 

Prenda os dois tubos com agarradores, de modo que possam ser aquecidos simultaneamente com um 

bico de Bunsen. Aqueça os dois tubos com cuidado até que as soluções pareçam estar em ebulição. Mantenha 

o aquecimento por mais 5 minutos.  

Coloque uma pequena quantidade do material quente do tubo A sobre o vidro de relógio anteriormente 

preparado e espalhe esse material de modo a formar um fino filme. Depois de frio, remova o filme do vidro de 

relógio, limpe a graxa aderida com um solvente (etanol, por exemplo) e faça o espectro no infravermelho 

desse polímero. 

Faça a análise no infravermelho do anidrido ftálico. 

 

Questões para o relatório: 

 

1. Equacione as duas reações de condensação. 

2. Que tipo de mecanismo de reação é observado nesses sistemas? Calcule, para cada polimerização, o 

valor de DPn para uma conversão de 90%. 

3. Em geral reações desse tipo são feitas com catálise ácida ou básica. Por que os sistemas utilizados 

dispensam o uso de catalisador? 

4. Por que as soluções “pareceram” entrar em ebulição com o aquecimento? 

6. Identifique as bandas de carbonila nos espectros de infravermelho do anidrido ftálico e do polímero.  
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Experimento 3 

 

POLIMERIZAÇÃO ANIÔNICA DO ALFA-METIL-ESTIRENO E DETERMINAÇÃO DA TEMPERATURA TETO 

 

Objetivos 

a) Síntese aniônica do poli (alfa-metilestireno). Técnica de polimerização em massa. 

b) Determinação da temperatura teto (Ceiling temperature) 

 

Reagentes: Alfa-metil-estireno, n-Butil-lítio, etanol, argônio. 

Materiais e equipamentos: Balão Schlenk, Septum, Seringa 1 mL com agulha longa, Seringa de 10 mL com 

agulha longa, Copo de 1 L, agitador magnético, barra magnética grande , banho termostatizado em diferentes 

temperaturas, Linha de vácuo, Vidraria para filtração a vácuo, Estufa para secagem do polímero, Balança 

 

Procedimentos: 

a) Purificação do monômero 

Cerca de 150 mL de alfa-metil-estireno devem ser secos e destilados sob atmosfera inerte e hidreto de 

cálcio. 

b) Polimerização 

Aquecer os balões Schlenk na linha de vácuo com o bico de Bunsen ou pistola, para eliminar a umidade. 

Após resfriamento, preencher com nitrogênio gasoso ou argônio e fechar com um septo de borracha. Pesar o 

balão vazio e introduzir 10 mL de alfa metil-estireno, pesando novamente. A seguir, adicionar a quantidade de 

butil-lítio calculada (2 mol%), utilizando uma seringa com agulha longa. Colocar em um banho termostatizado 

e deixar reagir durante 20h. Cada grupo deve fazer duas reações com temperaturas diferentes. 

 

Condições de polimerização: 

 

Balão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T (oC)             

 

Após o término da reação, mantendo o sistema no banho aquecido, adicionar 1 mL de metanol (com 

seringa), para matar a reação. Agitar vigorosamente o balão e retirar do aquecimento. A solução de polímero 

é, então, filtrada em funil com algodão para remover os sais derivados do catalisador. Se o polímero não 

estiver bem dissolvido, ou para auxiliar na filtração, pode-se adicionar cerca de 5 mL de tolueno. A seguir, 

precipitar o polímero com um excesso de não solvente (200 mL de etanol). Filtrar em funil de Büchner e deixar 

secando até a próxima aula, quando deverá ser pesado para determinação do rendimento e preparada 

amostra para análise por GPC. 

 

c) Determinação da temperatura teto 

Nas reações de polimerização (assim como em todas as reações),  

ΔG = ΔH  -  T ΔS  

Para ser termodinamicamente possível, a variação da energia livre da reação de polimerização deve ser 

negativa. A variação de entropia (ΔS) em uma polimerização é sempre negativa, porque muitas moléculas se 

unem para formar uma única molécula, diminuindo o número de graus de liberdade. Para que a polimerização 

ocorra, a entalpia (ΔH) deve ser suficientemente negativa de modo a compensar a perda de entropia, 

produzindo um ΔG < 0.  

Um aumento na temperatura aumenta o termo relativo à entropia (T ΔS). Em uma certa temperatura, o 

termo da entropia se iguala ao da entalpia, produzindo um ΔG = 0. Essa temperatura é chamada de 
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temperatura teto (Tc). Acima da temperatura teto não é possível ocorrer a polimerização. 

A relação entre a energia livre de Gibbs e a constante de equilíbrio K é dada por: 

ΔG = - RT lnK 

Sendo que K (constante de equilíbrio) pode ser obtido a partir do esquema da reação: 

M
-
n +    M    M

-
n+1 

K  =  
[M

-
n+1] 

[M
-
n] [M]  

Considerando que as concentrações das espécies reativas são iguais, temos: 

K  =       
[M]

1

 
Combinando as equações: 

 
Experimentalmente, a temperatura teto pode ser obtida medindo a concentração de monômero em 

diferentes temperaturas, plotando um gráfico desses valores contra 1/T (em graus Kelvin), que dá uma linha 

reta, e extrapolando para a concentração de monômero igual a 1 (o que faz com que a expressão ΔH - T ΔS 

fique igual a zero, ou seja, ΔG = 0. A inclinação da reta corresponde à entalpia e a interseção na abscissa 

corresponde à entropia. 

A concentração de monômero no equilíbrio (o que não reagiu) é a diferença entre a massa inicial de 

monômero (M0) e a massa de monômero presente no polímero (Mf). Esses valores podem ser expressos em 

concentração ou em número de mols.  

 

d) Relatório: 

Elaborar um relatório detalhado, em que constem os procedimentos utilizados, o mecanismo da 

polimerização do alfa-metil-estireno (incluindo a reação de terminação), a fundamentação teórica para a 

determinação da temperatura teto, as variáveis de reação (conforme a tabela abaixo) e o gráfico montado 

para identificar a Tc do alfa-metil-estireno.  

 

Grupo 
M0 

(g) 

M0 

(mol) 

Mf 

(g) 

Mf 

(mol) 

Meq 

(mol) 

T 

(oC) 

T 

(K) 

Conversão 

(%) 

01         

02         

03         

04         

05         

06         
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Experimento 4 

 

POLIMERIZAÇÃO EM MASSA DE ESTIRENO 

 

Objetivos: Síntese de um polímero com iniciação radicalar, por processo em massa. Caracterização do produto 

por FTIR, RMN e GPC. 

 

Reagentes: Peróxido de benzoíla (iniciador), estireno purificado, tolueno, etanol. 

 

Procedimento: Colocar 2,5g de estireno em um tubo de ensaio Pyrex contendo 0,015g – 0,05g – 0,075g – 0,1g 

ou 0,125g de peróxido de benzoíla. Purgar com gás inerte por 5 a 10 minutos e fechar com um septo de 

borracha. Colocar o tubo em um banho aquecido a 80 oC, por 1 a 2 horas. Quando o meio se tornar viscoso, 

retirar do aquecimento e dissolver em 5 mL de tolueno.  

Colocar 50 mL de etanol em um béquer. Gotejar a solução de polímero sobre o etanol, utilizando uma 

pipeta de Pasteur e mantendo o meio sob agitação constante com barra magnética e placa de agitação. Filtrar 

e deixar secar ao ar. 

 

Caracterização: Pegar uma alíquota do produto e dissolver em clorofórmio. Colocar gotas da solução sobre um 

cristal de KBr e analisar por FTIR. 

Pesar cerca de 10 mg de cada polímero e dissolver em 0,6 – 0,7 mL de CDCl3. Analisar por RMN-1H. 

Dissolver 6 mg de cada polímero em 4 mL de THF e enviar para análise por GPC. 
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Experimento 5 

 

POLIMERIZAÇÃO EM EMULSÃO DE ESTIRENO 

Objetivos: 

a. Síntese de um polímero com iniciação radicalar 

b. Utilização da técnica de polimerização em emulsão 

c. Caracterização do produto por FTIR, RMN e GPC 

d. Avaliação da influência do agente emulsificante sobre a velocidade de polimerização e a massa 

molecular do polímero 

Fundamentos Teóricos 

 A polimerização em emulsão é um processo largamente utilizado na síntese de polímeros acrílicos, 

polímeros do cloreto de vinila e acetato de vinila, e para copolímeros do butadieno (por exemplo, SBR). Na 

polimerização em emulsão as partículas são da ordem de 0,05 a 5 µm de diâmetro (são menores do que na 

polimerização em suspensão). A fase contínua é a água e o iniciador deve ser solúvel na mesma. Em geral são 

utilizados persulfatos de potássio ou amônio como iniciadores. 

K+ O- 2

H2O

-O S O O S K+

O

O O

O

K+ -O S O

O

O

.

2 K+ -O S O

O

O

. + 2 2 K+HSO4   +   2  HO.   

 
 O monômero a ser polimerizado deve ser pouco solúvel em água. A presença de moléculas de cadeias 

longas com grupos polares nas terminações (agentes emulsificantes) favorece a formação de emulsões. Em 

solução aquosa grupos de 50 a 100 moléculas dos agentes emulsificantes formam agregados (micelas), 

orientando os grupos polares, hidrofílicos, na superfície externa. Quando o monômero é adicionado à 

dispersão, parte dele fica na fase aquosa na forma de gotas, e parte se dissolve nas micelas, onde fica em alta 

concentração. 

 A polimerização começa na fase aquosa, com a decomposição do iniciador. Os radicais livres 

produzidos iniciam a polimerização, reagindo com os monômeros dissolvidos na água. Essas moléculas 

crescem devagar, devido à baixa concentração de monômero. À medida que crescem, as cadeias entram na 

micela, onde polimerizam rapidamente. Começa a ocorrer um fluxo de monômero das gotas para as micelas. 

As micelas aumentam às custas das gotas e passam a ser chamadas de “partículas monômero-polímero”. 

 É interessante verificar que o primeiro radical a entrar na micela inicia a formação de uma cadeia; a 

segunda termina a mesma; a terceira inicia outra cadeia; a quarta termina, e assim por diante. Dentro da 

micela, então, em qualquer momento há apenas uma cadeia em crescimento ou nenhuma. Não ocorre 

polimerização nas gotas de monômero, estas atuam apenas como “reservatórios”. 

 A velocidade da reação e o comprimento das cadeias dependem do número de micelas e não da 

concentração do iniciador.  

 Nestas polimerizações, utiliza-se normalmente uma solução tampão para evitar que o meio reacional 

torne-se ácido. 

 A velocidade de polimerização em uma polimerização em emulsão é expressa pelo produto da 

concentração de partículas ativas [P.] e a velocidade de propagação dentro das partículas (kp[M]): 

Rp = kp [M] [P ]  .  
O número de partículas ativas, por sua vez, depende da concentração de surfactante e de iniciador. De 

acordo com estudos feitos (V. Odian, 2ª. Edição, página 331) pode-se representar simplificadamente a 

velocidade de polimerização através da expressão: 

Rp ≈ constante x [surfactante] 0,6 x  [iniciador] 0,4 
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O grau de polimerização é proporcional à velocidade de polimerização e inversamente proporcional à 

velocidade de iniciação: 

DPn = υn = N kp [M]/Ri 

Literatura recomendada: 

 

1. Braun, D.; Cherdron, H.; Kern, W.   Practical in Macromolecular Organic Chemistry, Harwood Academic 

Publishers, New York, 1984 

2. Collins, E.A.;Billmeyer, F.W.; Bare, J.   Experiments in Polymer Science  JW & Sons, New York, 1973, p.337. 

3. Odian, G. Principles of Polymerization, Wiley-Interscience, New York, 1981. 

 

EXPERIMENTAL: 

Reagentes utilizados: 

 Persulfato de potássio (iniciador), Laurilsulfato de sódio (agente emulsificante), NaH2PO4 (tampão), 

Sulfato de alumínio (agente de coagulação), Estireno purificado, Etanol 

Materiais e Equipamentos: Balão de 1 boca com saída lateral e septo ou Frasco de Schlenk, Agulha longa para 

gás inerte, Agitador magnético com quecimento, Banho termostatizado a 70oC, Kitasato, funil de Buchner, 

Pipeta volumétrica de 10 mL, Proveta de 10 e 100mL, Vidros de relógio, espátulas, papel alumínio. 

Procedimento: 

a. Preparação da solução coagulante (somente um grupo): 

Preparar uma solução contendo 5 g de sulfato de alumínio (ou cloreto de sódio) em 100 mL de água 

(serão usados somente 15 mL por experimento). 

b. Polimerização: 

Colocar 40 mL de água destilada em um balão com saída lateral ou frasco de Schlenk. Borbulhar 

nitrogênio para eliminar o oxigênio dissolvido. Adicionar 0,02g de K2S2O8, 0,02g de NaH2PO4 e a quantidade 

indicada de laurilsulfato de sódio (0,08g; 0,15g; 0,20g; 0,30g; 0,40g). Agitar até dissolver, procurando evitar a 

formação de espuma. Quando tudo estiver dissolvido, acrescentar 15 mL de estireno. Passar novamente 

nitrogênio na região superior, vazia, e aquecer  a 70 °C, em banho-maria, sob agitação, mantendo nessa 

temperatura durante 1h30m. Após esse tempo, retirar o aquecimento, abrir rapidamente o sistema, 

adicionando 10 mL da solução coagulante. Transferir o polímero coagulado (ainda inchado em estireno) para 

um béquer e lavá-lo duas vezes com etanol, decantando o sobrenadante, e duas vezes com água destilada. 

Mexer com cuidado para evitar que o coágulo volte a se emulsificar. Secar o polímero até peso constante em 

estufa a 80oC sob vácuo e determinar o rendimento (próxima semana). 

Pegar uma alíquota do produto e dissolver em clorofórmio. Colocar gotas da solução sobre um cristal 

de KBr e realizar uma análise de FTIR. 

Pegar cerca de 10 mg do polímero e dissolver em 0,6 – 0,7 mL de CDCl3.. Analisar por RMN de 1H. 

Dissolver 6 mg do polímero em 4 mL de THF e enviar para análise de GPC. 

Relatório 

1. Descrever o experimento. 

2. Determinar o rendimento da reação. 

3. Calcular o expoente α da equação cinética abaixo através de um gráfico log[emulsificante] x 

log(rendimento), utilizando os dados dos colegas, e comparar com a literatura. Lembrar que velocidades 

maiores produzem conversões mais altas após um mesmo tempo de reação. 

Rp ≈ constante [surfactante] α 

4. Listar as vantagens e desvantagens da polimerização em emulsão. 

5. Determinar a massa molecular do polímero por GPC. 

6. Comparar os espectros de FTIR do monômero e do polímero. 

7. Comparar os espectros de H-RMN do monômero e do polímero. 
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Experimento 6 

 

COPOLIMERIZAÇÃO RADICALAR ESTIRENO/METACRILATO DE METILA 

Objetivos 

a) Síntese de um copolímero estireno-metacrilato de metila. 

b) Determinação das razões de reatividade. 

Reagentes: Estireno, metacrilato de metila, tolueno, peróxido de benzoíla, etanol, gás inerte (nitrogênio ou 

argônio). 

Materiais e equipamentos: Balão Schlenk (100 mL), Septum, Seringas de 05 mL com agulha longa, béquer de 1 

L, agitador magnético, barra magnética grande, banho de água, linha de vácuo, vidraria para filtração a vácuo, 

estufa para secagem do polímero, balança. 

 

Procedimento: 

a) Purificação do monômero 

Cerca de 100 mL de estireno e metacrilato de metila devem ser secos e destilados sob atmosfera inerte e 

hidreto de cálcio. 

b) Preparação da solução de iniciador: Colocar 20 mL de tolueno em um frasco de Schlenk e purgar com gás 

inerte (nitrogênio ou argônio) para eliminação do O2. Adicionar 2 mmol de peróxido de benzoíla. Reservar 

sob gás inerte para uso posterior. 

c) Reações de copolimerização: Colocar uma barra magnética em um frasco de Schlenk. Evacuar o frasco na 

linha de vácuo e introduzir gás nitrogênio ou argônio. Repetir o procedimento por mais duas vezes. Retirar 

o frasco da linha de vácuo e fechar com um septum. Pesar o conjunto. 

Após pesagem do balão vazio, introduzir o equivalente a 0,1 mmol de peróxido de benzoíla (em solução de 

tolueno) e as quantidades de monômeros mostradas na tabela abaixo, pesando após cada introdução para 

registro das massas de cada componente. 

 

Balão 1 2 3 4 5 6 

MMA mL 1 1,5 2 2,5 3 4 

ST mL 4 3,5 3 2,5 2 1 

 

Purgar o Schlenk novamente com gás inerte por aproximadamente 3 min e colocar o reator num banho de 

água próximo à temperatura de ebulição.  Após 30 min de reação resfriar o reator em banho de gelo e 

adicionar 10 mL de tolueno. Precipitar a solução em 150 mL de etanol. Filtrar o copolímero e acondicionar em 

frasco bem identificado para secagem. Na aula seguinte, determinar o rendimento. 

 

Questões 

1. Caracterizar o copolímero por GPC, IV e RMN. 

2. Determinar a razão de reatividade dos comonômeros de acordo com o método de Kelen-Tüdos. 

 

Literatura recomendada: 

1. Braun, D.; Cherdron, H.; Kern, W.   Practicas de Química Macromolecular, Instituto de Plasticos y Caucho 

Juan de la Sierra, Madrid, 1968, p.118 ou Braun, D.; Cherdron, H.; Kern, W.   Practical in Macromolecular 

Organic Chemistry, Harwood Academic Publishers, New York, 1984 

2. Collins, E.A., Billmeyer, F.W., Bare, J. Experiments in Polymer Science. J.W. & Sons, New York, 1973. 

3. S.H. Pinner. “A Practical Course in Polymer Chemistry”, Pergamon Press, New York, 1961. 
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FUNCIONALIZAÇÃO DE PP COM ANIDRIDO MALEICO EM EXTRUSORA 

 
Objetivos: Modificar a polaridade de uma poliolefina através da enxertia de anidrido maleico, em extrusora. 

Análise do produto por espectroscopia no infravermelho. 

Reagentes: PP, anidrido maleico, peróxido de dicumila (DCP) 

Materiais e equipamentos: Extrusora, béquer de 20 mL, acetona, vidro de relógio, espátula, seringa. 

Introdução: A extrusão reativa, também chamada de processamento reativo, consiste na execução de reações 

químicas durante o processo de extrusão de polímeros. Nesses casos, a extrusora é utilizada como um reator 

químico e não somente como um equipamento de processamento. As reações são feitas com o polímero 

fundido, não necessitando de solvente.  

A maioria das extrusoras apresenta um sistema de roscas duplas segmentadas, cujos segmentos são 

intercambiáveis, resultando em diferentes configurações, adaptadas para necessidades específicas. Os 

segmentos da extrusora podem ter suas temperaturas programadas independentemente. A adição dos 

reagentes pode ser feita junto com o polímero ou em zonas de injeção diferentes. Muitas extrusoras possuem 

um sistema de sucção que permite a remoção de materiais voláteis presentes.  

Uma das desvantagens da extrusão reativa é o baixo tempo de residência do material na extrusora 

(em geral, inferior a 5 minutos). 

O anidrido maleico é o reagente mais utilizado na funcionalização de poliolefinas e visa à obtenção de 

materiais com maior capacidade de adesão a polímeros polares, a cargas minerais e reforços em geral. O 

polímero modificado apresenta boa estabilidade térmica e o grupo funcional introduzido apresenta boa 

reatividade com grupos nucleofílicos. 

ROOR
+

CH CH 
CH2CH

C

O

=C= OO

anidrido

maleico

C=O

O

C= O

 
Neste experimento será feita a funcionalização do PP comercial com anidrido maleico. 

Procedimentos:  

1 – Pesar 150g de PP e colocar em um béquer grande ou em um saco plástico.  

2 - Pesar uma massa correspondente a 0,7% de anidrido maleico e dissolver no menor volume possível de 

acetona previamente seca (começar com ~1 mL).  

3 – Adicionar 0,1 g% (em relação ao PP) de peróxido de dicumila a essa solução e misturar bem. 

4 – Distribuir a solução de reagentes ao PP, da forma mais homogênea possível. Misturar bem.  

4 – Programar a extrusora para as seguintes temperaturas: 165, 170, 175 e 

180 °C. Controlar manualmente a velocidade de rotação dos rotores de modo a produzir um fio adequado 

para a peletização (~45rpm). 

5 – Colocar a mistura de polímero no funil de alimentação e ajustar a velocidade do dosador manualmente. 

Resfriar o material ao ar e peletizar. 

6 – Preparar filmes do PP de partida e do PP modificado, observando o aparecimento das bandas de anidrido 

por espectroscopia no infravermelho. Determinar a área da banda da carbonila em ~1785 cm-1 (A1)  e dividir 

pela área da banda em 1156 cm-1 (A2) típica da cadeia do PP. Comparar os valores. Um aumento na razão 

A1/A2 indica um aumento no teor de anidrido maleico incorporado. 

Obs.: Considerando o PPH301 pode-se considerar o grau de funcionalização: 

 

F(g%) = 1,677 (A1785/A1156) (Nachtigall, SMB et al., Polym Eng and Sci (1999) 39, 630) 


