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RESUMO 

O PVC é um polímero com ampla aplicação principalmente devido à sua 

compatibilidade com uma grande variedade de aditivos. A plasticidade do PVC 

necessária para sua aplicação em embalagens de acondicionamento de 

alimentos, sangue e hemoderivados é obtida com a utilização de um alto 

percentual de aditivos. Estes aditivos tendem a migrar para o conteúdo das 

embalagens provocando uma contaminação indesejável. A plastificação interna 

do PVC é uma estratégia para evitar este problema. Neste trabalho relatamos a 

síntese e caracterização estrutural de derivados de PVC modificados a partir de 

reações de substituição nucleofílica com os reagentes organomagnesianos 

brometo de propilmegnésio, brometo de hexilmagnésio e brometo de 

hexadecilmagnésio. Foi feito o estudo da reatividade do PVC em relação aos 

reagentes organomagnesianos variando-se as condições do meio reacional.  Os 

polímeros sintetizados foram caracterizados por espectroscopia de absorção na 

região do infravermelho e por espectroscopia de ressonância nuclear magnética 

de hidrogênio e carbono, esta última em solução e no estado sólido. Variações da 

temperatura durante a reação de substituição levam à degradação dos polímeros 

e as reações processadas em temperatura ambiente favorecem a reticulação de 

cadeia, enquanto que as ocorridas sob refluxo contínuo levam a percentuais de 

substituição de até 8% sem que se observe degradação por reações de 

eliminação ou reticulação. 

Palavras-chave: PVC, PVC alquilado, plastificação interna. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Poly(vinyl chloride) (PVC) is a polymer with a large spectrum of applications 

mainly because of its compatibility with a variety of additives. But some desirable 

characteristics of PVC such as flexibility are only attained through the 

incorporation of a large amount of additives to the polymer. PVC used in food 

wrapping, blood containers and other important applications requires a large 

percentage of plasticizers. These additives tend to migrate out of the polymeric 

materials causing undesirable contamination. Internal plasticization of PVC is a 

strategy which can be used to overcome this problem. Here we present our work 

on the synthesis and characterization of PVC polymers alkylated by substitution 

reactions on the chlorine atoms using propylmagnesium bromide, hexilmagnesium 

bromide and hexadecylmagnesium bromide as the nucleophile. The study of 

PVC’s reactivity was made by varying the reaction conditions. The synthesized 

polymers were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy and by 1H 

and 13C nuclear magnetic resonance spectroscopy, the latter technique in solution 

and solid state. Temperature variations during the reactions lead to PVC 

degradation and the reactions performed at room temperature give rise to 

crosslinked polymers. A degree of substitution of up to 8% of the chlorine atoms 

without observed polymer degradation or side reactions was attained through 

reactions run at reflux temperature. 

 

Keywords: PVC, alkylated PVC, internal plasticization.    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SÍMBOLOS E ABREVIATURAS 
 
 
BB – Ramificação curta ou tipo 2,4-dicloro-n-butil  

DEB – Ramificação do tipo 1,3-di(2-cloroetil)  

FDA – Food and Drugs Administration 

FTIR – Espectroscopia na Região do Infravermelho com transformada de Fourier 

IA – Cloreto alílico interno 

KBr – Brometo de potássio 

LB – Ramificação longa 

m – Díade meso 

MVC – Mono(cloreto de vinila)  

pcr – Partes por cem partes de resina 

Pm – Percentual para estrutura meso 

Pr – Percentual para estruturas racêmicas 

PVC – Poli(cloreto de vinila) 

r – Díade racêmica 

RMN-1H – Ressonância Magnética Nuclear de hidrogênio 

RMN-13C – Ressonância Magnética Nuclear de Carbono 

Tg – Temperatura de transição vítrea 

THF – Tetrahidrofurano 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde o início de sua produção comercial em meados da década de 1920 o 

PVC vem se tornando um dos polímeros mais consumidos no mundo. No ano de 

2001 a demanda mundial de resina de PVC era superior a 27 milhões de toneladas, 

em 2006 esse valor aumentou para 33 milhões de toneladas sendo que no Brasil o 

consumo desse termoplástico foi de quase 700 mil toneladas. Estes dados mostram 

que existe um grande potencial de crescimento da demanda de resinas de PVC no 

Brasil, uma vez que o consumo per capita, na faixa de 4,5 kg/hab/ano, ainda é baixo 

comparado com outros países1,2. 

A explicação para este alto consumo de PVC se deve ao baixo custo de 

obtenção quando comparado a outros polímeros, boa processabilidade diante das 

várias técnicas disponíveis (calandragem, extrusão, modelagem por injeção) e a 

versatilidade em relação à sua aplicação que vai desde tubos e conexões da 

construção civil, fios e cabos a embalagens de alimentos ou produtos hospitalares.  

O PVC é obtido a partir da polimerização via radicais livres e sua produção 

envolve 57% de insumos provenientes do sal marinho ou da terra (sal-gema), uma 

fonte extensa de matéria-prima, e apenas 43% de insumos provenientes de fontes 

não-renováveis como o petróleo e o gás natural, sendo que atualmente existe 

tecnologia disponível para a substituição desses recursos não renováveis por álcool 

de vegetais, como o de cana de açúcar e outros1.  

Devido a sua constituição química o PVC apresenta um grande teor de cloro 

presente na estrutura molecular esta é uma particularidade importante, pois é 

responsável pelo baixo índice de inflamabilidade e alta taxa de extinção de chamas 

no processo de combustão, característica fundamental para aplicações nas quais o 

retardamento ao fogo é um item desejado, principalmente em aplicações ligadas à 

                                                            
1 Rodolfo Jr., A.; Nunes, L. R. & Ormanji, W. - “Tecnologia do PVC”, 2. ed., ProEditores Associados, 
São Paulo (2006). 
2 Rodolfo Jr., A.; Mei, L. H. I. Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 17, nº 3, p. 263-275, 2007. 
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construção civil tais como em fios e cabos elétricos, eletrodutos e 

forros/revestimentos residenciais.  

A análise de sua estrutura também revela interações intermoleculares do tipo 

dipolo-dipolo que conferem características físicas como alta rigidez, tornando-o um 

material quebradiço (figura 1). Porém estas mesmas interações são responsáveis 

pela alta compatibilidade do PVC com uma gama de aditivos, muito maior que a de 

qualquer outro termoplástico. Estes aditivos promovem a versatilidade de aplicação 

do PVC, pois podem atuar como plastificantes, estabilizantes, lubrificantes e 

antioxidantes possibilitando a preparação de formulações com propriedades e 

características perfeitamente adequadas a cada aplicação 3,4. 

 

Figura 1 – Representação do modo de atração dipolo-dipolo entre duas cadeias 
poliméricas do PVC1. 

 

                                                            
3 Gökçel, H.L.; Balköse, D.; Köktür, K.. European Polymer Jounal. v. 35, p.1501-1508, 1999.  
4 Yang, F. & Hlavacek, V. Powder Technlogy. v. 103(2), p. 182-188, 1999. 
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Para a grande maioria das aplicações do PVC a característica da plasticidade 

é exigida, desta forma entre os aditivos utilizados na composição do material 

polimérico a base de PVC, os plastificantes, principalmente os ftalatos, constituem 

uma classe especial de modo que sua adição durante a produção da resina leva a 

formação de um material que apresenta flexibilidade que pode ser controlada de 

acordo com a aplicação final5,6 (figura 2). 

 

Figura 2 – Efeito de atenuação das ligações dipolo-dipolo devido à presença da 
molécula de plastificante tipo ftalato em meio às cadeias poliméricas1. 
 

As quantidades empregadas de aditivos plastificantes nas resinas de PVC são 

normalmente mais altas do que em qualquer outro polímero (geralmente até acima 

de 150 pcr - partes por cem partes de resina) o que aumenta o risco de migrações 

destas moléculas menores para a superfície do polímero ocasionando alterações nas 

                                                            
5 Gatcher, M. Plastics Additives Handbook. Hanser Publishers, 1985. 
6 Pita, V. J. R.; Sampaio, E. E. M.; Monteiro, E. E. C.; Polymer Testing, v. 21, p. 545, 2002.   
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propriedades do produto ou até mesmo ocorrendo à contaminação do material 

acondicionado, nos casos das embalagens feitas de PVC7,8,9,10. 

Os compostos plastificantes apresentam alta toxicidade, sendo assim, a 

substituição ou diminuição de suas quantidades nas resinas poliméricas que levem 

ao menor risco de contaminação, tem sido alvo de interesse em pesquisas com o 

PVC. 

 A plastificação interna é um meio alternativo para resolver o problema da 

toxicidade dos plastificantes, pois neste caso os compostos responsáveis pelas 

alterações físicas do polímero estão diretamente ligados à cadeia polimérica por 

ligações covalentes, desta forma elimina-se os riscos de migração. Esta plastificação 

interna pode ser conseguida durante a síntese do polímero, na introdução de outro 

monômero obtendo-se assim um copolímero ou por modificações químicas 

realizadas na cadeia do PVC, principalmente reações de substituição nucleofílica dos 

átomos de cloro por outras funcionalidades.  

A limitação das reações de modificação está na reatividade do PVC, pois as 

reações de substituição nucleofílica não ocorrem como nos casos das moléculas 

menores. É preciso assegurar que o nucleófilo possua baixa basicidade caso 

contrário haverá competição com reações de eliminação levando a um material com 

características indesejáveis, geralmente com coloração amarelada/marrom e aspecto 

quebradiço. 

Há trabalhos recentes empregando a substituição de alguns átomos de cloro 

da cadeia do PVC por grupos alquila e benzila, utilizando reagentes 

organomagnesianos. Nestes casos observou-se uma diminuição nos valores de Tg 

(temperatura de transição vítrea) e maior estabilidade à radiação gama, nos casos de 

                                                            
7 Ulsaker, G.A. & hoem, M.H.. Analyst, v.103, p.1080-1083, 1978. 
8 Sharon kay. Food and Chemical Toxicology, v. 29, p. 139-140. 1991. 
9 Goulas, E. A.; Kokkinos, A.; Kontominas, M.G.. Lebensmittel-Untersuchung und-Forschung, v. 
201, p. 74-78, 1995. 
10 Goulas, A. E. & kontominaS M. G. Journal Dairy Science, v. 202, p. 250-255. 1996. 
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substituição com grupos benzila 11. Resultados semelhantes são obtidos quando há a 

substituição dos átomos de cloro pelo 4-tiocresol, na qual se obtém um polímero 

mais flexível 12.  

Devido à baixa reatividade do PVC em relação às reações de substituição 

nucleofílica, os percentuais de diversas modificações são normalmente baixos13, e 

em muitos casos há a competição com reações de eliminação que leva a um material 

com características indesejáveis.   

Este trabalho tem como objetivo geral: 

Sintetizar derivados do poli(cloreto de vinila) substituídos com grupos alquila e 

caracterizá-lo por espectroscopia na região do infravermelho e por técnicas de 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
11 Vinhas, G. M. Estabilidade à Radiação Gama do Poli(cloreto de vinila) Aditivado e do Poli(cloreto de 
vinila) Quimicamente Modificado. Tese (Doutorado em Química Fundamental) - Universidade Federal 
de Pernambuco, 2004. 
12  Hidalgo, M. & Mijangos, C. Journal of Polymer Science, v. 33, p. 2941-2949, 1995. 
13 Guarrotxena, N. et al. Polymer, .41, p. 3331-3336, 2000. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Poli(cloreto de vinila) – Histórico, Síntese e Principais Aplicações 

O caminho para as primeiras sínteses de resinas de PVC se iniciou com a 

obtenção do monômero por Liebig, sucedida pela síntese e publicação de seu aluno 

Victor Regnault relatando a observação da ocorrência da formação de um pó branco 

após a exposição à luz solar de ampolas seladas contendo o monômero cloreto de 

vinila, o produto, acreditava Regnault se tratar do PVC, porém, a partir de análises do 

material foi constatado se tratar do poli (cloreto de vinilideno)14.  

Em 1872 E. Bauman detalhou a formação de um pó branco obtido a partir do 

mono cloreto de vinila (MCV) que apresentava todas as características do PVC, 

sendo esta a primeira síntese da resina de PVC1 (esquema 1).  

HC CH2

Cl

n C C
H

Cl

n  

Esquema 1 – Representação esquemática da formação do poli(cloreto de vinila) 
(PVC)1. 

 

Na Alemanha em 1912 com o desuso do acetileno na iluminação publica, o 

excesso deste material gerou interesse na sua utilização uma vez que este era 

encontrado nas grandes quantidades de carbureto de cálcio disponível naquele país. 

Tal interesse levou à descoberta da produção comercial do PVC a partir da chamada 

rota do acetileno, na qual este gás reage com o cloreto de hidrogênio produzindo a 

resina, logo depois (em 1915) o mesmo grupo chega à polimerização do PVC via 

radicais livres utilizando como agentes iniciadores peróxidos orgânicos14.  

Devido à instabilidade térmica da resina de PVC e após diversas tentativas de 

processamento sem sucesso a indústria alemã Chemische Fabrik (na qual Klatte 
                                                            
14  Nass, L. I.; Heiberger, C. A. Encyclopedia of PVC. V. 1, p. 271, New York. Marcel Dekker, 1976. 
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trabalhava) suspendeu a manutenção das patentes editadas. Então em 1926, W. 

Simon, pesquisador da indústria norte americana B.F. Goodrch, utilizou o dibutil 

ftalato, um material que modificava as características da resina, tornando-a um 

material altamente flexível com aspecto borrachoso hoje conhecido como um aditivo 

plastificante. A partir da utilização destes aditivos e da descoberta e emprego de 

compostos organometálicos com propriedades de estabilização dos intermediários 

responsáveis pelas reações de degradação térmica, resolvendo a limitação da baixa 

estabilidade ao calor finalmente dá-se inicio à produção comercial do PVC na década 

de 1920, nos Estados Unidos14.  

No Brasil a produção da resina de PVC teve inicio na década de 1950, desde 

então o consumo deste termoplástico cresceu ao ponto que em 2001, da demanda 

mundial superior a 27 milhões de toneladas da resina do PVC, o Brasil foi 

responsável pelo consumo em torno de 2,5%1.  

Aproximadamente 80% do PVC consumido no mundo são produzidos por 

meio da polimerização do monômero cloreto de vinila em suspensão. Pelos 

processos de polimerização em emulsão e micro-suspensão (10 a 15%) obtêm-se 

resinas que são empregadas basicamente em compostos líquidos. Polimerização em 

massa e polimerização em solução são outras técnicas também empregadas na 

obtenção do PVC, e possuem pouca representatividade no consumo total dessa 

resina1. 

A utilização prática das resinas de PVC, salvo em aplicações extremamente 

específicas, demanda sua mistura com substâncias, compostos ou produtos 

químicos variados, conhecidos como aditivos. Definidas as características da resina 

de PVC adequadas ao processo de transformação e desempenho do produto final, 

incorporam-se os aditivos nas proporções suficientes para promover características 

específicas, tais como rigidez ou flexibilidade, transparência ou opacidade, ou, ainda, 

apresentar resistência à exposição ao intemperismo. Estes aditivos são responsáveis 

pela variedade de aplicações do PVC que possui alta capacidade de associação com 
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estas substâncias, capazes de atuarem como plastificantes, estabilizantes, 

lubrificantes e antioxidantes15,16. 

O excelente balanço de propriedades físicas do PVC alcançado com a 

incorporação de aditivos o torna um polímero versátil capaz de ser aplicado nas mais 

diversas áreas, como embalagens, segmento de calçados, construção civil e área 

médico/hospitalar.  

A utilização do PVC em embalagens se deve a ótima capacidade de formação 

de filmes e ao fato de que o PVC é de certa forma, considerado como um polímero 

de barreira exibindo relativamente baixos coeficientes de permeação para certos 

gases que evita ou diminui o contato do material acondicionado com o ar ou 

umidade, aumentando o seu tempo de conservação17. Mesmo dentro do setor de 

embalagens as aplicações do PVC podem ser variadas devido às possíveis 

variações nas características do material polimérico como flexibilidade, rigidez, 

transparência e opacidade. Da gama de aplicações neste setor é possível citar 

bolsas de sangue, grandes silos de estocagem, embalagens de materiais de higiene 

e limpeza, frascos para cosméticos, filmes para proteção de alimentos, garrafas de 

água mineral e materiais para a indústria automobilística18,19,20. 

Para o segmento de calçados, o PVC surge como excelente opção para a 

confecção de solados e outros componentes, expandidos ou compactos, com os 

quais podem ser produzidas tanto sandálias inteiramente moldadas em uma única 

etapa, quanto calçados mais sofisticados nos quais acabamentos elaborados como 

transparência ou brilho podem ser dosados mediante a correta formulação do 

material1. 

                                                            
15  Yang, F. & Hlavacekv,  V. Powder Technology. V. 103(2), p. 182-188, 1999. 
16  Gökçel H. I.; Balköse D.; Köktür, K. European Polymer Journal. V. 35, p. 1501-1508, 1999. 
17  Herrero, M. et al. Polymer. V. 43, p. 2631-2636, 2002. 
18  Lakshmi, S.; Jayakrishnan, A. Polymer, v. 39, p. 151-157, 1998. 
19  Lakshmi, S.; Jayakrishnan, A. Biomaterials, v. 23, p. 4855-4862, 2002. 
20  Ferruti, P. et al. Biomacromolecules, v. 4,  p. 181-188, 2003. 
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O PVC vem sendo utilizado na área médica desde a década de 1940 com a 

introdução dos materiais descartáveis contribuindo para a diminuição de infecções 

em ambiente hospitalares. O vidro, o aço e outros materiais começaram a dar lugar 

ao PVC na fabricação de seringas, recipientes para soro e sangue, equipos, entre 

outros. Já com o início das cirurgias cardíacas na década de 1950, novas tecnologias 

foram desenvolvidas para atender às necessidades da medicina, na mesma época 

em que o PVC foi introduzido em larga escala, com a chegada dos materiais 

descartáveis25. 

Na década de 1960 surgiram os cateteres de termodiluição a base de PVC 

para monitoramento hemodinâmico, permitindo a obtenção de informações mais 

precisas de pacientes com problemas cardíacos. Também nesta década são 

introduzidas as bolsas de sangue em PVC, que facilitam o acondicionamento durante 

a coleta, o processamento durante a centrifugação e apresentam resistência a baixas 

temperaturas, evitando inconvenientes como microrrachaduras. No inicio da década 

de 1970, o FDA (Food and Drug Administration), rigorosa agencia norte-americana 

de controle para alimentos e medicamentos, aprovou definitivamente a utilização de 

PVC na produção de recipientes para soluções intravenosas consolidando a 

utilização deste termoplástico também nesta área21. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
21 Instituto do PVC http://www.institutodopvc.org/publico/?a=download&dow_grupo_id=2;   acessado 
em 12-06-2007. 



21 

 

 

2.2. Modificação química do PVC 

Inicialmente as reações de modificação química serviram como ferramenta 

para a elucidação da estrutura da cadeia polimérica, fornecendo informações 

relativas à existência de ramificações, presença de cloros lábeis (alílicos) e defeitos 

de cadeias. Este foi o passo inicial para modificações químicas com a finalidade de 

promover alterações nas propriedades física do PVC que expandisse ainda mais o 

seu leque de aplicações, tornando-o um material resistente tanto ao intemperismo 

quanto aos processos de esterilização com radiação, mas ao mesmo que 

apresentasse características como flexibilidade ou rigidez de acordo com a aplicação 

desejada. 

Os mecanismos de modificação química no PVC geralmente envolvem de-

hidro-cloração, de-halogenação redutiva, copolimerização e reações de substituição 

nucleofílica dos átomos de cloro da cadeia por outras funcionalidades22.  

Uma das primeiras reações de modificação química capaz de identificar e 

quantificar a presença de ramificações na cadeia do PVC foi a reação de de-

halogenação do polímero, utilizando agentes redutores como, chegando a um 

produto semelhante ao poli(etileno) de baixa densidade (LDPE).  A caracterização 

dos produtos dessas reações foi feita utilizando técnicas de ressonância magnética 

nuclear e espectroscopia de absorção na região do infravermelho. Estas técnicas 

constituíram um dos primeiros métodos utilizados para fornecer uma estimativa da 

quantidade de ramificações 23,24,25. Porém, devido à existência de reações paralelas 

indesejáveis que levavam questionar os resultados das informações sobre as 

possíveis ramificações do PVC, outros agentes redutores como o Bu3SnH e Bu3SnD 

                                                            
22  Naqvi, M. N. Macromolecula Chemical Physical. C27(3 & 4), p. 559-592, 1988. 
23  Braun, A. and Schureck, W., Angew. Macromol. Sci., A4, p. 965,  1969. 
24  Park, G. Macromol. Sci.-Phys., B14, p. 151, 1977. 
25  Baker, C., Maddams, W. F., Park, G. S. and Robertson, B. Macromol. Chem. V.165, p. 321, 1973. 
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foram utilizados26. Ao contrário das reações com   LiAlH4 e LiAlD4, o mecanismo de 

redução utilizando o Bu3SnH e Bu3SnD em algumas etapas da modificação envolve a 

formação de radicais (esquema 2 – equação I e II). 

 

Cl

Bu3Sn
.

Bu3SnCl
n n

.
(I) 

.
(II) 

Esquema 2 –  Equações I e II para a redução do PVC com Bu3SnH e Bu3SnD26. 

 

Como as espécies radicalares apresentam alta reatividade a etapa II desta 

reação é muito rápida, a adição do deutério lábil ocorre também rapidamente não 

havendo tempo para reações paralelas indesejáveis com o radical da cadeia 

polimérica.    

Com as técnicas abordadas anteriormente e utilizando espectroscopia de 

ressonância magnética nuclear de carbono (RMN-13C) foi possível encontrar quais as 

possíveis ramificações presentes na cadeia do PVC, chamado defeitos de cadeia, 

naturalmente criadas durante a reação de polimerização (figura 3).  

 

 

 

                                                            
26  Bovey, F. A., Schiling, F. C., and Starnes Jr, W. H. ASC. Polym. Prepr., v. 20, p. 160 , 1979. 



23 

 

 

Cl Cl ClCl
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Cl

Cl

 

Cl Cl ClCl

Cl
 

Figura 3 – Primeiras estruturas que configuravam os principais defeitos de cadeia 

naturalmente criados durante a reação de polimerização.  

Com a evolução dessas reações de elucidação da cadeia do PVC foram 

obtidas novas informações sobre outros possíveis defeitos. Diversos 

pesquisadores27,28, baseados em ampla revisão bibliográfica, comentam que é aceito 

hoje que são quatro as principais estruturas ou tipos de defeitos estruturais 

representadas na figura 4, os quais são responsáveis por contribuição significativa ao 

processo de degradação do PVC como o cloreto alílico interno (AI), a ramificação 

                                                            
27  Titow, W. V. - “Stabilizers: General aspects”, in: PVC technology, 4. ed, W. V. Titow (ed.), Elsevier 

Applied Science Publisher, Londres (1984).  
28  Starnes Jr., W.H. Progress in Polymer Science, v. 27, p. 2133,  2002.  



24 

 

curta ou tipo 2,4-dicloro-n-butil (BB), as ramificações longas (LB) e a ramificação do 

tipo 1,3-di(2-clorotetil) (DEB). 

Cl Cl Cl

(IA)          

Cl Cl ClCl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl
.

n

 (BB) 

 

 

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl Cl Cl

ClCl

n - 4

. (LB)

Cl Cl Cl Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

.

ClClCl

H

(DEB) 

 
Figura 4 – Principais defeitos estruturais responsáveis pela ocorrência de cloro lábil 

no PVC29: cloreto alílico interno (IA); ramificação curta ou tipo 2,4-dicloro-n-butil (BB); 

ramificação longa (LB); e 1,3-di(2-cloroetil) (DEB). Os átomos de cloro mais lábeis 

estão marcados nas estruturas. 

 Os átomos de cloro lábeis ligados a carbono terciário são mais suscetíveis á 

reação de substituição dos que os ligados a carbono secundários. Os átomos de 

cloro alílicos podem dar origem a reações de eliminação a partir da interação destes 

com os hidrogênios do carbono vizinho.     

                                                            
29  Jennings, T. C. & Starnes Jr., W. H. - “PVC stabilizers and lubricants”, in: PVC handbook, C. E. 
Wilkes, J. W. Summers & C. A. Daniels (ed.), Hanser Gardner Publishers, Cincinnati, 2005  apud  
RODOLFO Jr. A & MEI, L. H. I., Polímeros: Ciência e Tecnologia, 17, n.3, 263-275, 2007. 
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Estes defeitos estruturais são formados durante a reação de polimerização a 

partir da transferência de átomos de cloro de forma inter ou intramolecular30, como 

apresentado no esquema 3. 

* Estrutura sugerida por Llauro-Darricades et al.31 

Esquema 3 - Formação dos defeitos estruturais após a adição cabeça-cabeça de 

monômeros32. 

                                                            
30 Purmova, J. et al..Macromolecules, , v. 38 (15), p. 6352-6366, 2005. 
 

31 Llauro-Darricades, M.-F.; Guyot, A. J. Macromol. Sci. Chem. v.  A23, p. 221-269, 1986. 
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A partir do conhecimento sobre as estruturas das ramificações na cadeia do PVC 

foi possível identificar os principais átomos de cloro lábeis, ou seja, os grupos mais 

reativos, propícios a iniciar uma reação química. Estes átomos presentes na cadeia 

como cloros terciários (figura 4 BB, LB, DEB) e cloros alílicos (figura 4 AI) são 

responsáveis pela instabilidade térmica do PVC33.  

Jennings e Starnes29, baseados em estudos com modelos – hidrocarbonetos 

clorados de baixa massa molar contendo somente cloretos secundários alternados – 

concluíram que esta molécula perfeita de PVC seria termicamente estável até tem-

peraturas da ordem de 300 °C, muito acima da janela de processamento utilizadas 

para a maioria dos compostos vinílicos. A estabilidade destes compostos se deve a 

não existência de defeitos estruturais da cadeia (pois correspondem a um modelo 

ideal do polímero), porém existentes na cadeia do PVC. 

Pesquisas com reações de substituição utilizando fenol levaram a identificação 

de cloros terciários e alílicos na cadeia do PVC34, contudo para o mesmo tipo de 

reação utilizando o tiofenol como reagente observa-se a substituição extremamente 

seletiva de apenas os átomos alílicos, levando a formação de tioeter eliminando 

HCℓ35  (esquema 4). Estas reações constituíram os primeiros métodos para 

identificação quantitativa dos átomos de cloro lábeis.   

                                                                                                                                                                                           
32 Jindra Purmova, Kim F. D. Pauwels, Wendy van Zoelen, Eltjo J. Vorenkamp, and 
Arend J. Schouten. Macromolecules,v. 38, p. 6352-6366,  2005. 
 

33  T roitskii, B. B. & Troitskaya, L. S. - European Polymer Journal, v. 33, p. 1289; 1997.  
 
34  Caraculacu, A. A. et al. J. Polym. Sci. Part A1, 8, p. 1239; 1970. 
35 Michael, A. et al. IUPAC 26th Int. Symp. Macromol. Mainz, Prepr., 1, 603 (1979), citado por Naqvi, 
M. K. Macromol. Chem. Phys., C27(3 e 4), p. 559-592; 1988.  
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Esquema 4 – Reação de substituição seletiva dos átomos de cloro alílicos da cadeia 

do PVC35.  

Além dessas reações, outros métodos foram desenvolvidos para determinar a 

quantidade de pontos reativos na cadeia do PVC, como a desidrocloração em 

carbonos terciários utilizando cloreto de tionil (SOCℓ2)36 ou a modificação química de 

substituição de cloro lábeis utilizando sais de enxofre (ditiobenzoato de 

benziltrimetilamônio) sem a ocorrência de eliminação de ácido clorídrico37.   

A incidência de átomos de cloro lábeis é de menos de 0,5% do total de átomos 

de cloro, mas seu efeito na estabilidade do PVC é marcante: devido à sua presença, 

este polímero inicia seu processo de degradação em temperaturas inferiores a 100 

°C e pode ser rapidamente degradado na faixa de temperatura de processamento, 

entre 140 e 220 °C2.  

Tendo em vista que o percentual de 0,5% de cloros lábeis na cadeia do PVC 

era considerado muito alto (para os tipos de defeitos de cadeia já conhecidos) levou 

a suspeita da existência de outra estrutura na cadeia que representaria outro centro 

reativo.  

A partir de reações com o fenol tiobenzoato de sódio, Millan e colaboradores 

desenvolveram uma série de estudos indicando a presença de átomo de cloro em 

carbonos secundários que se apresentaria como sítios de iniciação de degradação. A 

explicação para tal reatividade estaria na conformação adotada pela estrutura da 

                                                            
36  Buruiana, E. C. et al., Eur. Polym. J., v. 13, p. 311;  1977. 
37  Bonnans-Plaisance, C.; Gressier, J. e Levesque, G., Makromol. Chem. V. 4,  p. 378; 1983.  
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cadeia quando o átomo de cloro ligado ao carbono secundário faz parte de 

determinadas estereosequências 38.     

As esteossenquencias são arranjos possíveis encontrados na cadeia 

polimérica. Assim como em moléculas menores a configuração de um polímero é 

definida durante a reação de formação, neste caso de polimerização, e a taticidade 

de um polímero é a regularidade com que grupos laterais são alocados na cadeia 

polimérica. Utilizando o PVC como exemplo, em uma seqüência longa da cadeia 

podem ser observados três tipos de arranjos possíveis. Nos arranjos atáticos não há 

regularidade na disposição dos grupos laterais, nos arranjos Isotáticos os grupos 

laterais estão dispostos do mesmo lado e no arranjo sindiotático os grupos laterais 

estão dispostos de maneira alternada, como apresentado na figura 5. 

Cl H H Cl HH Cl Cl H Cl

Atático

Cl Cl Cl Cl ClH H H H H

Isotático

Cl H Cl H ClH Cl H Cl H

Sindiotático  

 

Figura 5. Possíveis configurações para o PVC. Atático: grupos laterais dispostos 

sem regularidade; Isotático: grupos laterais disposto de um mesmo lado; Sindiotático: 

os grupos laterais estão dispostos de maneira alternada1. 
                                                            
38  Millan, J.; Martinez, G. e Mijangos, C., J. Polym. Sci., Polym. Chem. v.18, p. 505; 1980. 
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A partir deste conceito é possível agora analisar a microestrutura do polímero. 

A taticidade da microestrutura do PVC, geralmente refere-se a dois (ou díades), três 

(ou tríades), quatro (tétrades) ou cinco (pêntades) unidades de repetição. As díades 

(duas unidades constitucional) podem ser designadas como meso (m) no caso de 

seus carbonos pseudo-quiral apresentarem mesma configuração ou racêmica (r) 

quando os carbonos pseudo-quirais vizinhos apresentarem configuração oposta, 

como apresentado na figura 639.  
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Figura 6 – Configurações da microestrutura do PVC39. 
 

                                                            
39  Radiotis, T. & Brown, G. R. Journal of Chemical Education, v. 72(1), p. 133-140, 1995. 
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A identificação destas microestruturas pode ser feita utilizando análises de 

RMN de 13C, pois o deslocamento químico do carbono é extremamente sensível a 

diferenças estruturais de suas vizinhanças. A figura 7 apresenta o espectro de RMN-
13C de uma amostra de PVC nos quais os deslocamentos químicos de cada sinal 

correspondem a um determinado conjunto de microestrutura.  

 

 

 

Figura 7 - Espectro de RMN 13C de uma amostra de PVC40. 

O estudo da microestrutura do polímero é feito utilizando a ressonância 

magnética nuclear associada ao extenso conhecimento sobre o mecanismo de 

propagação da cadeia. Estas informações podem ser tratadas a partir da distribuição 

de probabilidade de Bernouli (tabela 1), chegando-se ao percentual de cada 

microrregião na cadeia do polímero 39,40,41.  

 

                                                            
40  Guarrotxena N.; Martínez, G.; Millán, J. Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry. 
V. 34, p. 2387-2397, 1996. 
41  Guarrotxena N.; Martínez, G.; Millán, J.. Polymer. V. 40, p. 629-636, 1999. 
 



31 

 

Tabela 1- Deslocamento químico do espectro de RMN-13C do PVC e a seqüência 

da distribuição de Bernoulli para os respectivos sinais40. 

Sinal Deslocamento 
Químico (ppm) 

Seqüência 
Conformacional 

Distribuição da 
Seqüência 

1 59,52 rmrrmr 0,020 
2 59,54 rmrrmm 0,030 
3 59,33 mmrrmm 0,095 
4 59,25 mrrrmm 0,069 
  mrrmr  

5 59,14 rrr 0,092 
6 58,65 mmmrmm ,046 
  mmmrm  

7 58,56 rmmrmm 0,110 
  rmmrmr  
  mrmrmm  
  mrmrmr  

8 58,48 rrmrmr 0,069 
  rrmrmm  

9 58,41 mmrr 0,122 
10 58,31 rmrr 0,150 
11 57,79 rmmmmr 0,012 
12 57,74 mmmmmr 0,020 
13 57,68 mmmmmm 0,003 
14 57,57 rmmmrr 0,055 
  rmmmrm  

15 57,51 mmmmrr 0,046 
  mmmmrm  

16 57,35 rmmr 0,061 
 

 

A partir da distribuição de Bernoulli para a micro estrutura da amostras de 

PVC’s Jelinski e colaboradores (apud Tavares & Monteiro) encontraram o valor 59% 

para as estruturas racêmicas (Pr) e 41% para as estruturas meso (Pm) indicando a 

predominância da configuração sindiotática na cadeia deste polímero42. 

                                                            
42 Jelinski, L. W., Chemtech, V. 16, p.186, 1986,  Apude Tavares M. I. B. & Monteiro, E. E. C.  
Polymer Testing. V. 14, P. 273-278, 1995. 
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 A partir do conhecimento da micriestrutrua do PVC foram feitos estudos sobre 

a estereoquímica deste polímero para investigar a configuração e a conformação 

preferencial para as reações de substituição ou redução41,43.  

Guarrotxena e colaboradores40 estudaram a reatividade de alguns sítios na 

microestrutura do PVC para a reação de substituição nucleofílica com o 

benzenotiolato de sódio. O mecanismo ocorre com inversão da configuração, onde 

se observa que só são reativos os cloros centrais das tríades isotáticas pertencentes 

a uma tétrade mmr (esquema 5), ou os cloros centrais das tríades heterotáticas das 

pêntades rmrr. 

Cl Cl Cl

Cl

-SC6H5

Cl Cl

ClSC6H5

m              m              r r                  r               r  
Esquema 5 – Reação  estereosseletiva de substituição do PVC com benzenotiolato 

de sódio40.  

Millan & Martinez43 estudaram a influência do tamanho da cadeia do polímero 

em diferentes conformações, e descobriram que a reação de substituição procede 

preferencialmente pela tríade (mm) de uma tétrade, pêntade ou héptade. Foi 

verificado que a reatividade cresce com o aumento da seqüência isotática que 

apresente a terminação mmr. 

O estudo de reações de redução do PVC utilizando os reagentes hidreto de 

lítio alumínio; hidreto de tri-butil estanho e borohidreto de trietil alumínio revelou que 

o átomo de cloro central da tríade isotática na tétrade mmr e da tríade heterotática na 

                                                            
43 Millan J. & Martinez G. European Polymer Journal. V. 27(6), p. 483-486, 1991. 
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pêntade rrmr apresenta maior reatividade44. Essa reação resulta na formação de 

seqüência de três grupos metilenos, ocasionando a perda da taticidade nesta parte 

da cadeia do polímero (Esquema 6). 

 

Cl Cl

r                r                m               r

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

r                                                 r  

Esquema 6 – Reação  estereosseletiva de redução do PVC44. 

A estrutura polihalogenada do PVC oferece grandes possibilidades de 

modificações químicas. Associando esta informação com o conhecimento sobre as 

regiões passíveis de iniciar uma reação abre caminhos para uma série de reações de 

modificação na cadeia do PVC que altere as propriedades específicas do polímero e 

que leve ao aumento no número de aplicações. 

As reações de modificação química do PVC geralmente envolvem o 

mecanismo de substituição nucleofílica dos átomos de cloro. Embora sejam reações 

exaustivamente estudadas para moléculas menores a dificuldade para estes 

procedimentos está na reatividade do PVC que é diferente daquela apresentada para 

compostos análogos de baixa massa molar, em que simples reações de substituição 

ocorrem. Em vez disso, a eliminação é favorecida, ocorrendo à formação de duplas 

ligações consecutivas, resultando em um produto de coloração escura45. 

Agentes de modificação apropriados são caracterizados por um forte caráter 

nucleofílico, embora sua basicidade deva ser baixa para evitar desidrocloração46,47. 

                                                            
44 Contreras, J.M., Martínez, G., Millan, J. Polymer. v. 42, p. 9867-9876. 2001. 
45  Mango, L. A., Lenz,  R. W. Makromol  Chem, v. 13, p. 163,  1973. 
46  Pourahmady, N., Bak, P.. J. Macromol Sci. v. A(29), p. 959, 1992. 
47  Bromberg, L., Levin, G..  J. Appl. Polym. Sci., v. 49, p. 1529, 1993. 
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Em muitos casos reações paralelas de eliminação são uma limitação para 

percentuais de substituição mais altos. Porém, pelo menos em um caso observou-se 

que a eliminação favoreceu o produto final de substituição, conforme descrito a 

seguir.  

Quando o PVC é tratado com nitrito de sódio obtém-se um composto nitrado 

com coloração amarelada que ao reagir com hidrato de hidrazina produz o poli (vinil 

amino) com percentuais altos do novo grupo funcional, pois os autores concluem que 

é provável que na primeira etapa da reação o mecanismo para tal percentual alto não 

envolva a substituição direta, e sim a liberação de ácido clorídrico e a adição do 

grupo nitro (-NO2) à dupla ligação (esquema 7)48.   

Cl

NaNO2

THF/DMSO

Cl NO2 ONO

H2NNH2 (Pd 10%)

n
a b c d

(1)
(2)

Cl NH2 OH

a b c d

(3)

a=16%
b=9,9%
c=73,2%
d=0,9%

 

Esquema 7 – Reação de nitração do PVC utilizando NaNO2seguida da reação de 

redução com H2NNH2
48. 

 

 

                                                            
48  Bicak, N., Sherrington, D. C., Bulbul, H., Eur. Polym. Journal, v. 37, p. 801-805, 2001.  
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A formação de novos grupos com reatividades diferentes na cadeia do PVC 

pode abrir caminhos para uma gama de possibilidade de reações de modificação, a 

exemplo do grupo amino que, devido à alta reatividade, numa segunda etapa 

facilitaria o acoplamento de outras moléculas à cadeia do PVC.  

Nos casos de formação de novos grupos funcionais, outro tipo de reação 

paralela indesejada pode ocorrer que é a reticulação das cadeias poliméricas. Para 

evitar a reticulação, é indicada a utilização de moléculas bifuncionais (funções 

diferentes) que apresentem caráter seletivo de tal forma que somente uma das 

funções reaja com o polímero49. Porém reações com tióis aromáticos bifuncionais 

que têm demonstrado serem reagentes apropriados para a funcionalização do PVC 

sem que seja observada a formação de ligações cruzadas na cadeia do polímero50. 

Reinecke e Mijangos51,52 reportaram que é possível modificar o PVC quimicamente 

com os grupos bifuncionais o-tiobenzilalcool, p-tiobenzilalcohol, mercaptosilanos e, 

nos caso onde tiofenois foram empregados como agentes de modificação química 

observou-se altos percentuais de substituição sem qualquer indicio de reações de 

eliminação de ácido clorídrico. Os autores ainda observam que reagentes p-

substituídos com grupos funcionais com efeito indutivo e efeito mesomérico positivo 

contribuíram para o aumento dos percentuais de substituição.  

Sob certas condições experimentais, as reações de modificação são 

extremamente seletivas com relação aos grupos mercapto, não observando a 

reticulação de cadeia nos copolímeros formados nem qualquer outro tipo de reação 

lateral como subproduto. Este tipo de reação é estereoseletiva e pode ser feita em 

solução, suspensão ou com o polímero do no estado fundido53. 

                                                            
49  Herrero, M., Tiemblo, P., Reyes-Labarta, J., Mijangos, C., Reinecke, Helmut. Polymer, v. 43, p. 
2631-2636, 2002.  
50  Reinecke, H., López, D., Mijangos, C.. J. Appl. Polym. Sci. , v. 74, p. 1178, 1999.  
51  Reinecke. H. and Mijangos, C., Makromol. Chem. Rapid. Commun, v. 17, p. 15, 1996 
52  Hidalgo, M., Gonzfilez, K. e Mijangos, C., J. Appl. Polym. Sci., v. 61, p. 1251, 1996. 
53  Millán, J. Martínez, G., Mijangos, C.. J. Polym. Sci. Chem.  v.23, p. 1077, 1985.  
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  Devido à extensiva aplicação do PVC na área médica-hospitalar, como sacos 

para acondicionar sangue, tubos para circulação sanguínea extra corporal, cateteres 

intravenosos, há a preocupação com possíveis contaminações, uma vez que o PVC 

por si só não é um polímero compatível com sangue e a utilização de aditivos 

necessários para estas aplicações contribui para muitos efeitos adversos quando o 

polímero aditivado é utilizado em contato com tecidos humanos ou sangue 54.  

Muitos métodos podem ser empregados para melhorar a compatibilidade do 

PVC com o sangue ou tecidos humanos, geralmente utilizando a modificação da 

superfície do polímero sem modificar suas propriedades físicas e mecânicas 55,56,57. 

A limitação desta técnica está na execução da modificação que acontece no material 

já finalizado, portanto reações de modificação no polímero antes de processado tem 

sido uma vantagem, a exemplo da modificação química do PVC utilizando poli 

(etileno glicol) no qual embora o material modificado apresentasse menor 

estabilidade térmica do que o reagente de partida foi observado uma significante 

melhora na compatibilidade da resina com material hospitalar58.   

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
54  Latini, G. Biol. Neonate, v. 78, p. 269-276, 2000.  
55  Larm, O., Larson, R., Olsson, P. Biomater Med. Dev. Artif. Organs. v. 11, p. 163-173, 1983. 
56  Barbucci, R. et al. Polymer, v. 26,  p. 1349-1352, 1985. 
57 Krishnan, V. K., Jayakrishnan, A., Francis, J. D. Biomaterials. v. 12, p. 482-489, 1991. 
58  Balakrishnan, B. et al. Biomaterials, v. 26, p. 3495-3502, 2005. 
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3. ETAPA EXPERIMENTAL 

3.1. Materiais 

O PVC utilizado na forma de pó foi o NORVIC SP 800, cedido pela 

BRASKEM, obtido através da polimerização em suspensão e apresenta peso 

molecular numérico médio de aproximadamente 50.000 g/mol, de acordo com 

especificação do fabricante59. 

 Foram utilizados os solventes tetrahidrofurano (Vetec), 1,4-Dioxano (Vetec)  e 

éter etílico (Vetec) secos sob sódio60 e destilados imediatamente antes do uso. Os 

solventes ciclohexano (Vetec), éter etílico (Vetec), acetato de etila (Vetec), 

acetonitrila (Vetec), clorofórmio (Vetec), 1,4-dioxano (Vetec), etanol (Vetec) e THF 

(Vetec) foram utilizados como recebidos para a dissolução do polímero. Foram 

utilizados ainda os solventes deuterados tetrahidrofurano-d8 (99,5% de pureza, CIL) 

e o 1,1,2,2-tetracloroetano-d2 (99,6% de pureza, CIL), os reagentes halogenados 1-

bromopropano (99% de pureza, Aldrich); 1-bromohexano (99% de pureza Aldrich); 1-

bromohexadecano (97% de pureza, Aldrich), o Magnésio metálico (Vetec) e o etanol 

(99,8% de pureza, Vetec). 

3.2. Métodos  

 Algumas etapas foram realizadas anteriormente à modificação química do 

PVC com o objetivo de promover melhores condições para as reações e os 

procedimentos estão descritos em anexo, com exceção da purificação do PVC, 

exposto no item 3.2.1.  

Posteriormente, será descrita a preparação do reagente organomagnesiano, 

as reações de modificação química e por fim, os métodos empregados para a 

caracterização do PVC.   
                                                            
59http://www.braskem.com.br/upload/portal_braskem/pt/produtos_e_servicos/folha_dados/NORVIC_S
P800_port.pdf, acessado em 01/12/2008.  
60 John Wiley & Sons, A Guide for the Perplexed Organic Experimentalist.  2a. ed., H.J.E. 
Loewenthal, Chichester, New York, 1990. 
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3.2.1. Purificação do Poli (cloreto de vinila)  

A purificação foi feita pela técnica de precipitação – dissolução, utilizando 

como solvente o THF e como agente precipitante o etanol, numa proporção 1:4 (V/V) 

(THF:etanol). Esse procedimento foi realizado por três vezes consecutivas. Após 

cada precipitação o PVC foi separado do solvente por centrifugação, em seguida 

este foi seco sob vácuo a temperatura de 40 ºC até que não mais fosse observada 

variação na massa. Após purificação o polímero foi caracterizado por espectroscopia 

de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e por ressonância magnética 

nuclear de próton (RMN de 1H). 

3.2.2. Preparação dos Reagentes de Grignard  

 Os reagentes organomagnesianos brometo de propilmagnésio (C3H7MgBr), 

brometo de hexilmagnésio (C6H13MgBr) e brometo de hexadecilmagnésio 

(C16H33MgBr) foram a partir da adição do haleto orgânico de partida (19,2 mmol) a 

um balão de duas bocas (100 mℓ) acoplado a um condensador de bola contendo 

magnésio metálico ativado e seco (Mgº) suspenso em éter ou THF seco (20 mℓ), sob 

atmosfera inerte de N2. A adição foi feita em duas etapas, inicialmente sem agitação 

ou aquecimento do sistema adicionou-se cerca de 10% do total do haleto, esperou-

se que o meio ficasse turvo e nos casos em que isso não ocorreu tirou-se 

rapidamente o septum do balão e adicionou-se um cristal de iodo ao sistema 

tornando a fechar o sistema também rapidamente. Ao observar a liberação de gás ou 

turbidez do meio foi adicionado o restante do haleto orgânico e deixado o sistema 

sob agitação por aproximadamente 4 horas. Esta reação é extremamente exotérmica 

exigindo eventualmente banho de gelo para controle da temperatura. A suspensão 

turva obtida foi usada imediatamente para as reações de modificação do polímero. O 

rendimento da reação de preparação dos reagentes de Grignard foi calculado com 

base no magnésio metálico não consumido. O magnésio metálico restante foi 

retirado do balão com auxilio de espátula, lavado com éter etílico, seco em estufa e 

pesado para cálculo do rendimento final.  
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3.2.3. Reações de Modificação Química no PVC 

 PVC (4 g, 64 mmol em relação à unidade de repetição) purificado e seco foi 

dissolvido em 60 mℓ solvente etéreo seco em um balão de duas bocas (250 mℓ) 

acoplado a um condensador sob atmosfera inerte (N2) e agitado por um período de 

12 horas. Após a dissolução completa do polímero foi adicionado o composto 

organomagnesiano (30% em relação à quantidade em mol da unidade de repetição) 

à temperatura ambiente. 

 Foram realizados cinco grupos de reações variando as condições do meio 

reacional como descrito na tabela 2.     

Tabela 2. Diferentes condições reacionais para as reações de modificação química 

do PVC. 

Grupo de 

reações 

Solvente utilizado 

para obtenção do 

organometálico 

Solvente utilizado 

para a 

modificação 

química do PVC 

Proporção molar 

(organometálico

: PVC) 

Temperatur

a (◦C) 

Tempo de 

reação 

(Horas) 

Grupo I Éter etílico THF 0,3:1,0 Refluxo a 24 

Grupo II THF THF 0,3:1,0 Refluxo a 24 

Reação 

III 

THF Dioxano 1,3:1,0 Ambiente 1 

Grupo IV THF THF 0,3:1,0 Ambiente  24 

Grupo V THF THF 0,3:1,0 Refluxo b 24 

a Refluxo mantido durante o dia e desligado durante a noite. 
b Refluxo foi mantido durante todo o tempo de reação. 
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Para os grupos de reações IV e V foram retiradas alíquotas do meio reacional 

durante determinados intervalos de tempo (após 10 minutos, 2 horas, 4 horas e 8 

horas) para acompanhamento da evolução da reação. As amostras foram purificadas 

e analisadas por espectroscopia de ressonância magnética nuclear de próton.  

As reações foram interrompidas após o tempo determinado (tabela 1) com a 

adição de etanol e precipitação do PVC modificado. O polímero obtido foi purificado 

como descrito no item 3.2.1.  

 

3.2.4.  Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier 
 

A análise espectroscópica na região do infravermelho com transformada de 

Fourier foi realizada utilizando a técnica convencional de transmissão, no 

equipamento Bruker IFS66. As amostras foram preparadas utilizando-se pastilha de 

KBr na proporção cerca de 0,7 mg da amostra para 100 mg de KBr. 

 

3.2.5.  Espectroscopia por Ressonância Magnética Nuclear  

Os espectros foram registrados no aparelho Varian Unity Plus, em freqüência 

de 299,9 MHz (para 1H) e 75.5 MHz (para 13C) a temperatura ambiente (25 ºC). As 

análises de RMN em solução foram feitas em amostras de PVC dissolvidas em THF-

d8 ou em 1,1,2,2-tetracloroetano-d2. Para análises das amostras no estado sólido foi 

utilizado seqüência CP/MAS com tempo de contato de 400 ms, tempo de espera de 

2 s, tempo de aquisição de 0,04 s utilizando rotor de nitreto de silício de 5 mm de 

diâmetro com rotação no ângulo mágico 5 kHz. 
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3.2.6. Teste de Solubilidade 

 As frações insolúveis em THF obtidas nas reações de modificação química do 

PVC foram submetidas a testes de solubilidade frente a outros solventes 

(ciclohexano, éter etílico, acetato de etila, acetonitrila, clorofórmio, 1,4-dioxano, 

etanol, água) adicionando a um tubo de ensaio 2,0 ml do solvente e 0,1 g do 

polímero agitando-se em agitador Vortex por cerca de 30 minutos. Em seguida foram 

deixadas em repouso por 24 horas. 

3.2.7 Teste de Resistência ao Calor 

 Amostras dos polímeros foram acondicionadas em béqueres de 5 mℓ 

expostas a temperatura constante de 90 ºC sob vácuo utilizando forno elétrico, 

durante um período de 72 horas.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Caracterização do PVC de Partida 

Além das bandas característica do PVC a análise de infravermelho (figura 8) 

realizada na amostra do polímero de partida revelou uma banda em 1720 cm-1 

característica da deformação axial da ligação C=O originalmente não pertencente à 

estrutura do PVC, detectando-se assim uma impureza ou defeito na estrutura do 

polímero.  

 
Figura 8 – Espectro na região do infravermelho do PVC não modificado. 

O aparecimento desta banda observada em espectros de resina de PVC 

comercial é atribuído à presença de resíduos de iniciadores utilizados no processo 

de polimerização61,62.  

                                                            
61 Beltrán, M., Marcilla, A., Garcia J.C. European Polymer Journal, v. 33, p. 1271-1280, 1997a. 
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Após o processo de purificação, que geralmente exige um tempo igual ou 

superior a 48 horas para cada amostra purificada, o PVC foi tratado em forno sob 

vácuo com aquecimento para a total eliminação de água e solventes. A figura 9 

apresenta o espectro de infravermelho do PVC após a purificação e secagem o qual 

conserva as bandas características do PVC e não mais são observadas as bandas 

referentes a impurezas dos iniciadores (em 1700 cm-1) nem a banda em 3500 cm-1 

referente à vibração axial da ligação O-H da água. As bandas localizadas em 695 e 

625 cm-1 são as mais importantes na caracterização do polímero uma vez que estas 

correspondem às deformações axiais da ligação C-Cℓ. A banda em 1250 cm-1 é 

referente à deformação angular simétrica fora do plano de C-H do CHCℓ, e a banda 

em 2900 cm-1 é característica do estiramento da ligação C-H do CH2 60,63. 

 

Figura 9 – Espectro na região do infravermelho do PVC purificado e seco. 

                                                                                                                                                                                           
62 Beltrán, M., Marcilla, A., Garcia,  J.C. European Polymer Journal. V. 33, p. 4533- 462, 1997b.  
63 Beltrán M., Marcilla A., Garcia J.C. European Polymer Journal. V. 33, p. 4533-4562, 1997c. 
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As principais bandas característica do PVC estão descritas na tabela 3.  

 

Tabela 3. Principais bandas do PVC no espectro do infravermelho 61,62.   

Número de ondas (cm-1) Bandas   

2970 Estiramento C-H do CHCℓ 

2900 Estiramento C-H do CH2 

1430 Deformação CH2 

1331 e 1250 Deformação C-H do CHCℓ 

1099 Estiramento C-C 

966 Rotação CH2 

695 e 625  Estiramento C-Cℓ 

 

 

4.2. Modificação do PVC 

 

 Neste trabalho, reagentes organomagnesianos (reagente de Grignard) foram 

utilizados para a reação de substituição nucleofílica do átomo de cloro da cadeia 

polimérica do PVC por grupos alquila.  Devido ao seu caráter fortemente básico a 

preparação destes compostos requer condições completamente anidras. 

O reagente organomagnesiano forma um complexo com o solvente etéreo 

(figura 10). Esta coordenação é crucial para a obtenção deste composto64. A escolha 

do solvente adequado tanto para a formação do reagente de Grignard quanto para a 

reação de substituição nucleofílica no polímero é crucial para um bom rendimento na 

modificação química, uma vez que já foi observado que as reações químicas para o 

PVC com estes compostos não levam a percentuais altos de substituição11. 

                                                            
64 Garst, J. F. & Swift, B. L. American Chemical Society. V. 111, p. 241-250, 1989 
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R Mg X

O
RR

O
RR  

Figura 10 – Coordenação do reagente de Grignard com o solvente. 

O mecanismo da formação do reagente de Grignard ainda não é 

completamente conhecido, mas a equação da reação pode ser representada pelo 

esquema 6 64. 

R X R

R MgX

MgX

RMgX

Mg

 
 

Esquema 8 – Formação do reagente de Grignard.  

 

 Diversas tentativas de preparação do reagente de Grignard foram realizadas 

alterando as condições e solvente etéreo para identificar qual destes oferece melhor 

rendimento.   

 Na maioria dos procedimentos o inicio da formação do composto 

organometálico apenas ocorreu após a adição de um cristal de iodo exceto nas 

reações de formação do brometo de propilmagnésio em éter etílico.   Segundo 

Walborsky a adição do cristal de iodo ao é largamente utilizada, pois este age como 

iniciador da reação, uma vez que o iodo favorece a formação do magnésio reativo 

(Mg•), espécie envolvida diretamente na formação do composto 

organomagnesiano65. Após a adição do cristal de iodo a reação se apresentou 

extremamente exotérmica (característica da formação do organometálico). 

                                                            
65 Walborsky, H.M. Accounts of Chemical Research. V. 23, p. 286-293, 1990. 
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 Os procedimentos nos quais se utilizou o solvente éter-etílico mostraram-se 

mais eficientes uma vez que, após a adição inicial dos 10% do haleto orgânico 

(independente se C3H7Br, C6H133Br ou C16H33Br) estas se iniciaram mais 

rapidamente em relação às reações utilizando o solvente THF necessitando adição 

do iodo sólido nas reações de obtenção do hexilmagnésio e hexadecilmagnésio.  

Após o término das reações de obtenção dos organometálicos o magnésio 

metálico em raspas restante no balão foi tratado e pesado e, com base na massa do 

magnésio não consumido foi possível calcular o rendimento médio das reações o 

qual foi em torno de 95%.      

   

4.2.1. Reações de Modificação do Poli(cloreto de vinila) 
 

O estudo da reatividade do PVC em relação aos reagentes 

organomagnesianos sintetizados foi feito variando-se as condições do meio 

reacional, como a proporção em mol entre o reagente organometálico e a quantidade 

em mol de unidades de repetição do PVC ou o tipo de solvente, com a finalidade de 

se obter percentuais de substituição acima dos obtidos em trabalhos anteriores, que 

ficaram em torno de 1%11.   

As reações foram realizadas em duas etapas11, a primeira consistiu na 

obtenção dos compostos organometálicos (esquema 9) e a segunda etapa consistiu 

na reação do PVC com estes compostos em reações de substituição nucleofílica SN2 

dos átomos de cloro (esquema 10).  

 

R Br Mg RMgBr
Solvente etéreo

 

Esquema 9 – Reação de obtenção dos compostos de Grignard com diversos grupos 

alquila e com diferentes solventes etéreos, onde: R= C3H7; C6H13 ou C16H33 Solvente 

etéreo= THF ou éter etílico. 
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Cl Cl Cl

RMgBr

R Cl Cl

R= C3H7
      C6H13
      C16H33

Solvente

 
Esquema 10 – Modificação química do PVC com grupos alquila.  

 

Foram realizados cinco grupos de reações (tabela 4). Para o primeiro grupo (I) 

utilizou-se os solventes éter para a preparação do reagente de Grignard e uma 

mistura de THF e éter para a reação deste com o PVC. A mistura de solventes foi 

utilizada para verificar se a solvatação do reagente organometálico por solventes 

ligeiramente diferentes influenciaria no percentual de substituição. No segundo grupo 

de reações (II) utilizou-se apenas THF como solvente, nos dois procedimentos as 

reações foram deixadas sob refluxo durante o dia e a temperatura ambiente durante 

a noite. Na reação III foram utilizados os solventes THF para a preparação do 

reagente de Grignard e uma mistura de THF e dioxano para a reação deste com o 

PVC. Neste caso uma proporção molar maior do organometálico em relação ao PVC 

foi utilizada. Os grupos de reações IV e V foram semelhantes aos grupos I e II, 

porém foi mantido refluxo durante todo o procedimento.  

Em algumas das reações, durante o início da adição do reagente 

organomagnesiano ao sistema contendo o PVC em solução, observou-se mudança 

de coloração – de incolor para amarelo intenso ou marrom claro – do meio reacional 

nos primeiros minutos da adição e logo o sistema tornava-se incolor novamente.   

A tabela 4 ilustra de forma objetiva as diferentes condições reacionais para a 

reação de modificação do poli(cloreto de vinila), as reações que apresentaram 

variação de coloração e a nomenclatura adotada para cada um dos polímeros 

obtidos.  
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Tabela 4 – Diferentes condições reacionais para as reações de modificação química 

do PVC. 

Grupo 

de 

reações 

Organo-

metálico 

Solvente 

utilizado 

para 

obtenção do 

organo-

metálico 

Solvente 

utilizado para 

a modificação 

química do 

PVC 

Proporção molar 

(organometálico: 

PVC) 

T (◦C) 

Tempo 

de 

reação 

(Horas) 

Alteração 

de cor no 

meio 

reacional 

Amostras 

Grupo I 

C3H7MgBr Éter etílico THF 0,3:1,0 R a 24 Amarelo PVC1-C3A 

C6H13MgBr Éter etílico THF 0,3:1,0 R a 24 - PVC1-C6A 

C16H33MgBr Éter etílico THF 0,3:1,0 R a 24 Amarelo PVC1-C16A 

Grupo II 

C3H7MgBr THF THF 0,3:1,0 R a 24 - PVC1-C3A’ 

C6H13MgBr THF THF 0,3:1,0 R a 24 - PVC1-C6A’ 

C16H33MgBr THF THF 0,3:1,0 R a 24 - PVC1-C16A’ 

Reação 

III 

C3H7MgBr THF Dioxano 1,3:1,0 A 1 Marrom PVC1-C3B 

Grupo 

IV 

C3H7MgBr THF THF 0,3:1,0 A 24 Marrom PVC1-C3B’ 

C6H13MgBr THF THF 0,3:1,0 A 24 Amarelo PVC1-C6B’ 

C16H33MgBr THF THF 0,3:1,0 A 24 - PVC1-C16B’ 

Grupo V 

C3H7MgBr THF THF 0,3:1,0 R b 24 - PVC2-C3A 

C6H13MgBr THF THF 0,3:1,0 R b 24 - PVC2-C6A 

C16H33MgBr THF THF 0,3:1,0 R b 24 - PVC2-C16A 

Ra = Refluxo mantido durante o dia e desligado durante a noite. 

Rb  = Refluxo foi mantido durante todo o tempo de reação. 

 

De acordo com os dados desta tabela 4 não há uma relação entre tipo de 

solvente utilizado e a mudança de coloração do meio reacional nem uma relação 

desta mudança de coloração com a temperatura, pois a adição do organometálico ao 

sistema com o PVC em solução em todos os casos foi feita a temperatura ambiente. 
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A variação de cor durante reação do PVC com organometálicos já foi 

reportada na literatura. Shiina e Minoura em estudos de reação do PVC com n-

butillitio relatam que quando o organometálico foi adicionado a uma solução 

contendo PVC em THF o meio adquiriu imediatamente a coloração roxa variando 

sucessivamente para azul, verde, e finalmente amarelo claro. A partir do estudo de 

sucessivas reações variando-se as condições de solvatação as alterações de cores 

foram atribuídas presença de espécies radicalares66.   

Dos cinco grupos de reações (tabela 4) os polímeros pertencentes aos grupos 

I, II e III apresentaram alto índice de degradação. Os polímeros do grupo IV 

apresentaram substituição de 1 a 2% dos átomos de cloro por grupos alquila 

acompanhado da reticulação de cadeia e, para os polímeros do grupo V, foram 

encontrados percentuais de substituição de até 8% sem apresentar indícios de 

ligações cruzadas na cadeia polimérica.  O valor do percentual de substituição foi 

obtido a partir das análises de RMN-H1 das amostras modificadas. O cálculo foi 

baseado na integração da área dos sinais atribuídos aos hidrogênios dos grupos 

metila dos substituintes (A) em relação à área dos sinais dos hidrogênios metínicos 

(B) da cadeia polimérica, como mostra a equação abaixo67:    

 

Equação 1 – Equação para cálculo do percentual de substituição das amostras 
quimicamente modificadas.  

 

 

 

                                                            
66 Shiina, K., Minoura, T.. J. Polym. Sci., Parte A1, v. 4, p. 1069, 1966.  
67 Vinhas, G. M., Souto-Maior, R. M., Almeida, Y. M. B..  Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 15, n° 
3, p. 207-211, 2005 
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4.2.2. Caracterização dos Polímeros dos Grupos I, II e III 

Os polímeros dos grupos I, II e III apresentaram alto percentual de degradação 

não sendo possível realizar a maioria das análises devido à baixa solubilidade 

apresentada. A caracterização então foi feita por espectroscopia na região do 

infravermelho.  

Nos polímeros dos grupos I e II, após interromper a reação e dar inicio ao 

processo de purificação observou-se o aparecimento de pontos avermelhados na 

massa branca do polímero seguido pelo total mudança de cor dos mesmos (figura 

11), o que é característico da degradação do PVC por perda de moléculas de ácido 

clorídrico (HCℓ) e a conseqüente formação de duplas ligações28.   

 

Figura 11 – Polímero PVC1-C3A apresentando aspectos de degradação. 

O espectro de infravermelho do PVC1-C3A (figura 12) obtido a partir das 

condições do grupo I de reações apresenta além das bandas características do PVC, 

a banda em 1740 cm-1, correspondente a deformação axial da ligação C=O, 

indicando a oxidação da cadeia. Outras duas bandas adicionais importantes são as 

localizadas em 1654 e 1560 cm-1 correspondente a vibrações axiais das ligações 

C=C da cadeia polimérica.  
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Figura 12 – Espectro de infravermelho da amostra PVC1-C3A. 

O espectro do polímero PVC1-C6A (figura 13) não apresenta a maioria das 

bandas características do PVC de partida. Em destaque observa-se novamente a 

banda em 1620 cm-1 (referente à vibração axial das ligações C=C proveniente da 

eliminação de HCℓ).  
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Figura 13 – Espectro de infravermelho da amostra PVC1-C6A. 

Para a reação III observou-se a precipitação e a mudança de coloração do 

material dentro do meio reacional imediatamente após a adição do composto 

organomagnesiano, como apresentado na figura 14. 

 

Figura 14 – Precipitação e mudança de coloração do PVC durante a reação 

de modificação para reação III.  
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Devido à clara degradação do material durante o procedimento não foi 

repetida esta reação utilizando o composto organomagnesiano com os grupos hexila 

e hexadecila na proporção molar mais alta adotada (1,3:1,0 –   organometálico: 

PVC). A variação de cor imediata indica que a utilização de proporção molar altas 

para a reação de substituição utilizando um reagente com caráter básico forte leva à 

eliminação de HCℓ em pouco tempo de reação.  

4.2.3. Caracterização dos Polímeros dos Grupos IV e V 

Os grupos de reações IV e V (que semelhantes às reações I e II, porém 

utilizando temperatura constante) não apresentaram características de degradação, 

estes procedimentos favoreceram a substituição dos átomos de cloro por grupos 

alquila.  

Os polímeros do grupo IV modificados sob temperatura ambiente não 

apresentaram indicativos de degradação (variação de coloração), conservando as 

características macroscópicas do PVC, porém foi obtida uma fração do polímero 

insolúvel em THF correspondente em média a 25% da massa inicial do polímero de 

partida. Foram feitos testes de solubilidade neste material (item 3.2.7), porém não 

houve dissolução nem mesmo inchamento após 24 horas em contato com os 

solventes utilizados. 

Acredita-se que esta fração insolúvel seja resultado de ligações cruzadas 

formadas durante o processo de modificação química. A formação de retículos, 

devido às ligações cruzadas entre as moléculas, impede o deslizamento entre as 

cadeias poliméricas, aumentando muito a resistência mecânica e tornando o 

polímero insolúvel e infusível68.  

 

 

                                                            
68  Mano, E. B. & Mendes, L. C. Introdução a Polímeros. 2ª ed. São Paulo. Edgard Blücher, 2004. 
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4.2.3.1. Caracterização por Espectroscopia na Região do Infravermelho 

Análises de infravermelho foram realizadas nas amostras de polímeros do 

grupo IV (frações solúveis e insolúveis) com o objetivo de comparar os espectros e 

identificar as possíveis diferenças entre os dois tipos de frações obtidas para os PVC 

modificados.  

A figura 15 mostra o espectro de FTIR do PVC1-C3B’ modificado com grupos 

propila (-C3H7). O gráfico em linha contínua refere-se à fração solúvel e o gráfico em 

linha tracejada refere-se à fração insolúvel (polímero reticulado).   

 
Figura 15 – Espectro na região do Infravermelho do PVC modificado com grupos 

propila (-C3H7). PVC1-C3B’ fração solúvel e insolúvel. 
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O espectro da fração insolúvel apresenta uma banda intensa em 1609 cm-1 

característica de vibrações de deformação axial da ligação dupla C=C de dienos 

associada a uma banda importante, porém menos intensa em 1645 cm-1 (figura 16) 

característica de deformação axial assimétrica acoplada de duplas ligações 

conjugadas (C=C-C=C)69. Também é observado o desaparecimento das bandas 

mais importantes para a caracterização do PVC entre 600 e 700 cm-1 

correspondentes ao estiramento C-Cℓ  indicando que houve eliminação dos átomos 

de cloro da cadeia. 
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Figura 16 – Espectro de Infravermelho da amostra PVC1-C3B’ (fração insolúvel).  

Bandas características de deformação axial assimétrica acoplada de duplas ligações 

conjugadas C=C-C=C 66. 

                                                            
69  Silverstein, R. M., Webster, F. X. & Kiemle, D. J. Identificação Espectrométrica de Compostos 
Orgânicos. 7ª ed. Rio de Janeiro, 2007. Tradução de Ricardo Bicca de Alencastro.   
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O espectro do polímero solúvel apresenta ainda as principais bandas 

características do PVC em 2970 e 2913 cm-1 correspondente ao estiramento das 

ligações C-H do CHCℓ e C-H do CH2, respectivamente e as bandas em 690 e 614 

cm-1 características das ligações C-Cℓ  60,61.  Observa-se também uma banda de 

baixa intensidade em 1601 cm-1 (características de ligações C=C) provavelmente 

causada por resíduos da fração insolúvel na amostra ou devido à presença de 

ligações duplas na amostra. Observa-se também outra banda em 1726 cm-

1(característica de ligações C=O) indicando uma possível oxidação.  

  No espectro do polímero substituído com grupos hexila PVC1-C6B’ (figura 17) 

também se observa o aparecimento de uma banda fraca em 1630 cm-1, sendo as 

outras bandas idênticas às do PVC.  

 

Figura 17 – Espectro na região do Infravermelho do PVC1-C6B’ modificado com o 

grupo hexila (-C6H13). 
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Essas bandas sugerem que a durante a reação de modificação química do 

PVC à temperatura ambiente houve a geração de um sítio de iniciação da reação de 

desidrocloração levando à formação de duplas conjugadas29, segundo o esquema 

11. 

C C

ClH

H H

C C

H Cl

HH

δ

δ C C HCl

HH

Esquema 11 – Mecanismo de desidrocloração do PVC29.  

 A liberação de moléculas de HCℓ leva à catálise do processo de 

desidrocloração levando ao crescimento das seqüencias poliências70, como 

apresentado no esquema 12.  
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H Cl

Cl H

Cl2
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Esquema 12 – Desidrocloração do PVC catalisada por HCl: I) mecanismo do par 

iônico; e II) mecanismo quase iônico70. 

 
 

                                                            
70 Simon, P. & Valko, L., Polymer Degradation and Stability, 35, 249, 1992 apud  RODOLFO Jr. A & 
MEI, L. H. I., Polímeros: Ciência e Tecnologia, 17, n.3, 263-275, 2007. 
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No entanto estas seqüências poliênicas devem existir em pequena proporção 

já que o polímero modificado não apresenta coloração amarelada.   

A presença das ligações duplas seguidas na cadeia polimérica geralmente 

leva à condensação de Diels-Alder (esquema 12)71. Este processo leva à formação 

de ligações cruzadas entre as cadeias do PVC e justificaria a insolubilidade destas 

amostras.  
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Esquema 13 – Condensação do tipo Diels-Alder de seqüências poliênicas71.  

 

                                                            
71 Jennings, T.C. &  Starnes Jr., W.H., 2005;  Witenhafer, D.E., 1986 apud  RODOLFO Jr., A.; MEI, 
L.H.I., Polímeros: Ciência e Tecnologia, 17, n.3, 263-275, 2007. 
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 Um teste para observar a degradação térmica foi realizado com as amostras 

do grupo de reações IV (frações solúveis e insolúveis) expondo-as a uma 

temperatura constante de 90 ºC. Os resultados mostraram que a partir de 36 horas 

de exposição a esta temperatura as amostras de PVC solúveis apresentaram 

alteração de cor (de branco para levemente lilás), enquanto que as amostras 

insolúveis só sofreram alteração da cor (branco para amarelado) a partir de 72 horas 

de exposição. Estes resultados reforçam a hipótese da reticulação da cadeia na 

formação da fração insolúvel já que os átomos de cloro nesta cadeia deverão estar 

em menor quantidade devido à eliminação ocorrida. 

 As reações do grupo V apresentaram polímeros com características 

macroscópicas próprias do PVC (cor branca, solúvel em THF). Apresentam também 

as principais bandas característica do PVC (já discutidas anteriormente) embora se 

observe em seus espectros (figura 18) de infravermelhos as bandas referentes à 

deformação axial C=C, porém de baixa intensidade e, especialmente no espectro do 

polímero PVC2-C3A observa-se uma banda de baixa intensidade em 1700 cm-

1característica de ligação C=O, indicando uma possível oxidação da cadeia 

polimérica. As bandas longas em 3500 cm-1 se devem à presença de água nas 

amostras analisadas.  
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Figura 18 – Espectro na região do Infravermelho do PVC2-C3A, PVC2-C6A e PVC2-

C16A.  
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4.2.3.2. Caracterização por Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (1H) 

As análises de RMN de 1H foram realizadas para determinar o percentual de 

substituição assim como para avaliar de forma qualitativa a cinética da reação. O 

grau de substituição foi calculado baseado na integração da área dos sinais 

atribuídos aos hidrogênios dos grupos metila dos substituintes em relação à área dos 

sinais dos hidrogênios metínico (-CH-) da cadeia polimérica11. Na análise de RMN-1H 

do PVC de partida (figura 19) observa-se os sinais com deslocamento químico entre 

1,9-2,5 ppm atribuídos aos hidrogênios dos grupos metilênicos, -CH2- , e os entre 

4,2-4,7 ppm são atribuídos aos hidrogênios dos grupos metínicos, -CH-, da cadeia 

polimérica59.  O sinal intenso em 5,9 ppm corresponde aos hidrogênios do solvente 

utilizado na análise (1,1,2,2-tetracloroetano-d2). 

 

Figura 19 – Espectro de RMN-1H do PVC não modificado obtido a 299,99 

MHz em 1,1,2,2-tetracloroetano-d2. 

Na figura 20 temos os espectros de RMN do PVC1-C16B’ (grupo IV) com a 

evolução do tempo de reação. No espectro da amostra coletada após 10 minutos de 

reação (purificadas e secas segundo o procedimento 3.2.1. já descrito anteriormente) 
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observam-se apenas sinais característicos do PVC de partida (1,9-2,5 ppm e 4,2-4,7 

ppm, figura 19). No espectro da amostra retirada após quatro horas de reação, 

purificada e seca, foi observado um novo sinal em 0,85 ppm característico dos 

hidrogênios do grupo metila juntamente com outro apresentando deslocamento 

químico de 1,2 ppm o qual acredita-se pertencer ao hidrogênio metilênicos da cadeia 

substituinte. Devido à baixa intensidade deste sinal para esta fração não foi possível 

calcular o percentual de substituição para as primeiras horas de reação. 

Em 8 horas de reação o percentual de substituição calculado foi de 0,6% e 

após 24 horas a reação foi interrompida e o percentual encontrado foi de 1%. Há dois 

sinais intensos, um em 1,5 ppm que corresponde aos hidrogênios dos resíduos de 

água na amostra e o sinal em 5,9 ppm é característico dos hidrogênios do solvente 

1,1,2,2-tetracloroetano-d2. 

   

Figura 20 – Evolução do espectro de 1H-RMN obtido a 299,99 MHz em 1,1,2,2-

tetracloroetano-d2 para o  PVC1-C16B’ com variados tempos de reação.  
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 As frações solúveis dos polímeros obtidos do grupo IV apresentaram 

percentual de substituição abaixo de 2%. Os espectros de RMN de 1H obtidos para 

os polímeros PVC1-C3B’ e PVC1-C6B’ estão apresentado nas figuras 21 e 22, 

respectivamente.  

 

 

Figura 21 – Espectro de RMN-1H obtido a 299,99 MHz em 1,1,2,2-tetracloroetano-d2 

para o  PVC1-C3B’ com percentual de substituição de 1,7%. 
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Figura 22 – Espectro de RMN-1H obtido a 299,99 MHz em 1,1,2,2-tetracloroetano-d2 

para o  PVC1-C6B’ com percentual de substituição de 1,0%. 

Nos dois espectro referente à amostra PVC1-C3B’ e PVC1-C6B’ (figura 21 e 

22) observa-se sinal adicional em 4,9 ppm o qual acredita-se pertencer a hidrogênios 

alílicos formados a partir da eliminação de HCℓ. Esta informação é confirmada a 

partir dos espectros de infravermelho desses polímeros já apresentados nas figuras 

16 e 17. O sinal em 1,5 ppm no espectro do polímero PVC1-C3B’ (figura 21) é 

atribuído à água presente na amostra. No espectro do polímero PVC1-C6B’ (figura 

22) é observado um pico em 1,2 ppm, este mesmo sinal aparece no espectro dos 

polímeros PVC2-C3A, PVC2-C6A e PVC2-C16A (figuras 23, 24 e 25). Embora o 

deslocamento químico deste sinal esteja na região característica de hidrogênios 

metilênicos, a integral encontrada em todos os espectros para este pico não confere 

com os valores esperados referentes aos hidrogênios dos grupos metilênicos da 

cadeia substituinte, dessa forma este foi atribuído a impurezas.  É possível este sinal 

esteja sobrepondo os sinais dos hidrogênios metilênicos da cadeia substituinte.  
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 As análises dos espectros de RMN de 1H dos polímeros do grupo V indicaram 

percentuais de substituição maiores que 2% (figuras 23, 24 e 25).  

 

Figura 23 – Espectro de RMN-1H do PVC2-C3A (PVC modificado com grupos 

propil), obtido a 299,99 MHz em TCE-d2.  

 O percentual de substituição encontrado para o polímero PVC2-C3A foi de 

6%. No espectro de RMN de 1H deste polímero observa-se, além dos sinais 

referentes à cadeia polimérica e o sinal referente aos hidrogênios do grupo metila da 

cadeia substituinte (já descritos anteriormente) o sinal adicional em 1,55 ppm 

correspondente aos hidrogênios da água presente também nos espectros do 

polímero PVC2-C6A e PVC2-C16A (figuras 24 e 25).  Os percentuais de substituição 

foram de 3,5% para o polímero PVC2-C6A e de 8% para o polímero PVC2-C16A. 
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Figura 24 – Espectro de RMN-1H do PVC2 –C6A (PVC modificado com grupos 

hexil), obtido a 299,99 MHz em TCE-d2. 

 

Figura 25 – Espectro de RMN-1H do PVC2 –C16A (PVC modificado com grupos 

hexadecil), obtido a 299,99 MHz em TCE-d2.  
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4.2.3.3. Caracterização por Ressonância Magnética Nuclear de Carbono (13C). 
 

As análises de RMN de carbono confirmam a substituição de parte dos 

átomos de cloro da cadeia do PVC por grupos alquila quando o percentual está 

acima de 2%, como nos casos dos polímeros do grupo V. Para os polímeros do 

grupo IV não foi observada o sinal correspondente aos grupos substituintes. 

A figura 26 apresenta o espectro do PVC não modificado no qual os sinais em 

58.5; 57.5 e 56,6 ppm correspondem aos carbonos dos grupos metínicos (-CH-) e os 

sinais em 47.4; 46.5 e 45.2 ppm correspondem aos carbonos dos grupos metilênicos 

(-CH2-) da cadeia do polímero. Os vários sinais correspondentes a um único tipo de 

grupo se justificam pelo ambiente químico diferente em que estes grupos estão 

situados, ou seja, cada sinal corresponde a uma microrregião na cadeia do polímero.   

 

Figura 26 – Espectro de RMN-13C do PVC não modificado obtido a 75,5 MHz em 

TCE-d2.  
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O espectro do polímero PVC2-C3A está apresentado na figura 27 no qual se 

observa que houve um deslocamento para freqüências mais baixas de ambos os 

conjuntos de sinais pertencentes à cadeia do PVC (entre 56-54 ppm e entre 46-44 

ppm). Na região de deslocamento característica dos carbonos metilênicos são 

observados agora seis sinais (em 46.7; 46.4; 45.7; 45.3; 44.7 e 44.5 ppm) indicando 

o surgimento de novas microrregiões para estes grupos na cadeia do polímero. Os 

sinais adicionais em 30.8 e 23.6 ppm são característicos dos grupos metilênicos e 

metila da cadeia substituinte.  

 

 
Figura 27 – Espectro de RMN-13C do PVC2 –C3A (PVC modificado com grupos 

propil), obtido a 75,5 MHz em TCE-d2.  
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O espectro do polímero PVC2-C6A (figura 28) apresenta o mesmo 

deslocamento para freqüências mais baixas dos grupos de sinais pertencentes à 

cadeia do PVC observado no espectro do polímero PVC2-C3A assim como o 

aparecimento de novos sinais na região de deslocamento químico característica dos 

carbonos metilênicos (46.7; 46.4; 45.5; 44.5 e 44.3 ppm). O sinal característico dos 

grupos metilênicos da cadeia substituinte aparece em 30.8 ppm. Não foi observado o 

sinal característico do grupo metila devido ao baixo percentual de substituição obtido 

para este polímero (3,5%) em relação aos polímeros PVC2-C3A e PVC2-C16A (6% e 

8%) modificados a partir do mesmo conjunto de reações.    

 

 

Figura 28 – Espectro de RMN-13C do PVC2 –C6A (PVC modificado com grupos 

hexil), obtido a 75,5 MHz em TCE-d2. 
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No espectro e RMN de 13C para o polímero PVC2-C16A (figura 29) aparece o 

conjunto de sinais (46.8; 46.4; 45.7; 45.3 e 44.5 ppm – característico dos carbonos 

metilênicos da cadeia polimérica) semelhante ao observado no espectro do polímero 

PVC2-C6A. Observa-se também um novo sinal em 60.3 ppm que sugere o 

aparecimento de um outro conjunto de microrregião, característica da seqüência 

rmmmr39,40,41. O sinal característico dos carbonos metilênicos da cadeia lateral 

substituinte aparece em 29.5 ppm e o sinal em 14.0 ppm corresponde aos carbonos 

dos grupos metila, também da cadeia substituinte. O deslocamento químico deste 

último sinal para campo freqüências mais baixas (quando comparado ao sinal do 

mesmo tipo de carbono do polímero PVC2-C3A que está em 23.6 ppm) é justificado 

pela distancia de dezesseis carbonos destes grupos metila em relação à cadeia 

polimérica (e por conseqüência distante do efeito indutivo negativo dos átomos de 

cloro vizinhos) que torna este carbono mais blindado em relação aos grupos metila 

do polímero PVC2-C3A que estão há uma distância de três carbono da cadeia e 

portanto mais desblindados devido a influencia da alta eletronegatividade dos átomos 

de cloro que estão mais próximos.  

 
Figura 29 – Espectro de RMN-13C do PVC2 –C16A (PVC modificado com grupos 

hexadecil), obtido a 75,5 MHz em TCE-d2. 
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4.2.3.4. Caracterização por Ressonância Magnética Nuclear de Carbono (13C) no 
Estado Sólido 
 

A figura 30 mostra o espectro de RMN no estado sólido para o PVC não 

moficado. Os sinais em 44.7 e 54.9 ppm correspondem, respectivamente, aos 

carbonos dos grupos metínico (-CH-) e metilênico (-CH2-) da cadeia polimérica.    

 

 
Figura 30 – Espectro de RMN-13C no estado sólido do PVC não modificado 

quimicamente. 

 Para as frações solúveis dos polímeros do grupo IV (percentuais de 

substituição abaixo de 2%) observam-se os sinais característicos da cadeia 

polimérica, porém não foram observados os sinais da cadeia substituinte nas 

análises de RMN de carbono no estado sólido como visto no espectro da amostra 

PVC1-C3B’ fração solúvel (figura 31).   
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Figura 31 - Espectro de RMN -13C no estado sólido da amostra PVC1-C3B’ fração 

solúvel. 

 A análise da fração insolúvel do polímero PVC1-C3B’ (figura 32) apresentaram 

um sinal adicional em 165,3 ppm que fica na faixa de deslocamento químico tanto de 

carbono sp2 de grupo carbonila (C=O) quanto de carbono sp2 de grupo C=C. Como o 

espectro de FTIR deste polímero (figura 15) não apresenta a banda característica da 

ligação C=O, porém apresenta a banda característica da ligação C=C conclui-se que 

o sinal observado em 165,3 ppm refere-se à carbono insaturado C=C.    

 

Figura 32 - Espectro de RMN-13C no estado sólido da amostra PVC1-C3B’ fração 

insolúvel. 
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 Os espectros das frações insolúveis dos polímeros PVC1-C6B’ e PVC1-C16B’ 

mostraram-se semelhantes ao espectro do polímero PVC1-C3B’.  

Para os polímeros do grupo V, além dos sinais pertencentes aos carbonos da 

cadeia polimérica há outros dois sinais, como observado no espectro do polímero 

PVC2-C3A (figura 33). O sinal em 30,5 ppm corresponde aos carbonos metilênicos (-

CH2-) e o sinal em 13,7 ppm corresponde aos carbono dos grupos metila (-CH3) 

ambos da cadeia substituinte. 

 

Figura 33 – Espectro de RMN-13C no estado sólido do polímero PVC2-C3A. 

 

Os dois sinais adicionais descritos para o polímero PVC2-C3A são 

encontrados nos espectros dos polímeros PVC2-C6A e PVC2-C16A, como é 

possível observar nas figuras 34 e 35.  
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Figura 34 – Espectro de RMN-13C no estado sólido do polímero PVC2-C6A. 

 

Figura 35 – Espectro de RMN-13C no estado sólido do polímero PVC2-C16A. 
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5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

5.1. Conclusões 

O estudo das reações de modificação química o PVC nos levou a elucidar 

alguns pontos, discutidos a seguir. 

Uma vez que os grupos de reações I e II apresentaram alto índice de 

degradação dos polímeros e os PVCs modificados a partir dos grupos IV e V (que 

semelhantes às reações I e II, porém utilizando temperatura constante) não 

apresentaram características de degradação acredita-se que a variação da 

temperatura durante a reação tenha contribuído diretamente para a degradação dos 

polímeros. 

As reações de modificação química utilizando proporção molar maior do 

reagente organometálico em relação ao numero de mol das unidades de repetição 

do PVC leva a degradação imediata do polímero, indicando que houve eliminação 

direta em pouco tempo de reação.   

As reações processadas a temperatura ambiente possibilitam a ocorrência de 

reações paralelas de reticulação de cadeia levando a obtenção de uma fração do 

polímero insolúvel tanto em solventes apolares, como THF e 1,4-dioxano quanto em 

solventes polares. Os percentuais de substituição encontrados estão abaixo de 2%.  

As modificações químicas realizadas a temperatura de refluxo constante 

deram origem a polímeros com percentuais de modificação de até 8% sem a 

ocorrência de reações de eliminação ou reticulação.  

A identificação dos grupos substituintes alquila na cadeia do PVC por RMN de 
13C no estado sólido só é possível quando o percentual de substituição está acima de 

2% para as condições adotadas.  
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5.2. Perspectivas 

Repetir os grupos de reações V com maior tempo de reação acompanhando a 

evolução do percentual de substituição durante a modificação química. 

Continuar as reações de modificação química aumentando a proporção molar 

do reagente organomagnesiano em relação às unidades de repetição do PVC para 

encontrar as condições ideais para percentuais de substituição mais altos sem que 

haja eliminação de HCℓ ou reticulação da cadeia.  

 Analisar os polímeros do grupo IV e V por cromatografia por permeação em 

gel (GPC) para verificar se há variação na massa molecular média dos derivados de 

PVC substituídos por grupos alquila para os percentuais de substituição realizados.  

 Preparação das amostras para analises de ressonância magnética nuclear no 

estado sólido variando o tempo de contato. Estas análises permitirão verificar as 

principais alterações do PVC modificado, especialmente na organização de suas 

cadeias, uma vez que o aumento da substituição dos átomos de cloro por cadeias 

alquílica diminui a interação das cadeias poliméricas promovendo um aumento na 

flexibilidade do PVC. 

Realizar análises de RMN de carbono em solução sob temperatura de 90 ºC e 

com maior quantidade de amostra (utilizando rotor de 10 mm) para identificar a 

variação dos sinais correspondentes às microrregiões da cadeia do PVC durante e 

após a modificação química e assim identificar se há estereosseletividade nas 

reações de substituição. 

 

 

 

 


