


Poliestireno
• Esse polímero é obtido pela adição sucessiva de vinil-

benzeno (estireno):

Quando sofre expansão provocada por gases, origina um material
conhecido por isopor, que é utilizado como isolante térmico,
acústico e elétrico.
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Poliestireno

• Sua sigla é PS e seu símbolo é
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Policloreto de vinila (PVC)

• Esse polímero é obtido a partir de sucessivas adições do 
cloreto de vinila (cloroeteno).

É utilizado para produzir tubulações, discos fonográficos, pisos e
capas de chuva.
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Policloreto de vinila (PVC)
• Uma de suas principais características é o fato de que ele evita a 

propagação de chamas, sendo usado como isolante elétrico. 
Sua sigla é PVC e seu símbolo é 
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Teflon
• É o produto da polimerização do tetrafluoreteno ou 

tetrafluoretileno:

O tefion é um polímero excepcionalmente inerte, não-combustível e
bastante resistente. É usado para produzir fitas de vedação, para
evitar vazamentos de água, revestimentos antiaderentes de panelas
e frigideiras, isolante elétrico, canos e equipamentos para a indústria
química (válvulas e registros), dentre outros.
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Teflon

• Sua sigla é PTFE; seu símbolo,            , também é usado para 
outros polímeros.

16



Polimeta-acrilato de metila (plexiglass)

• É o produto da polimerização do meta-acrilato de metila:

Na produção desse polímero, faz-se com que a reação ocorra até que se forme
uma massa pastosa, a qual é derramada em um molde ou entre duas lâminas
verticais de vidro, onde ocorre o fim da polimerização. As peças assim obtidas são
incolores, apresentando grande transparência, por isso, esse polímero é utilizado
para produzir lentes de contato, painéis transparentes, lanternas de carro, painéis
de propaganda, semáforos etc.
Sua sigla é PMMA, e seu símbolo é
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Polimeta-acrilato de metila (plexiglass)

Sua sigla é PMMA, e seu símbolo é
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Poliacrilonitrila

• É o produto obtido pela polimerização do acrilonitrila ou cianeto
de vinila:

Esse é um dos poucos polímeros que podem ser obtidos em solução
aquosa. Se o poliacrilonitrila for adicionado a um solvente apropriado, ele
pode ser estirado facilmente, permitindo a obtenção de fibras
comercializadas com o nome de orlon ou acrilon.
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