


MONÔMERO POLÍMERO APLICAÇÃO

ETILENO POLIETILENO SACOS PLÁSTICOS

CLORETO DE VINILA POLICLORETO DE VINILA (PVC) TUBOS E CONEXÕES

TETRAFLÚORETILENO TEFLON REVESTIMENTO DE PANELAS

ESTIRENO POLIESTIRENO ISOPOR

PROPILENO POLIPROPILENO CORDAS

METACRILATO DE 

METILA

ACRÍLICO LENTES DE AUTOMÓVEL

ACETATO DE VINILA POLIACETATO DE VINILA (PVA) TINTAS

CIANETO DE VINILA POLICIANETO DE VINILA (ORLON) LÂ SINTÉTICA, CARPETE

POLIMEROS DE ADIÇÃO COMUM OU 

HOMOPOLÍMEROS
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Polietileno
• O polietileno é um dos polímeros mais comuns, de uso diário

devido ao seu baixo custo.

• Ele é obtido pela reação entre as moléculas do eteno
(etileno), que pode ser representada por:
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Polietileno
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Polipropileno
• O polipropileno é obtido pela polimerização do propeno 

(propileno):
• Sua sigla é PP e, para efeitos de reciclagem, seu símbolo é

É utilizado para produzir objetos moldados, fibras para roupas,
cordas, tapetes, material solante, bandejas,

prateleiras e pára-choques de automóveis, dentre outros.
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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 teflon 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, dentre outros.
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Teflon

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