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Resumo: A partir do resíduo de PVC rígido, 
foi realizada a modificação estrutural química e 
com o auxílio do FTIR, foi obtido espectros 
representativos após enxertia química. 

1. Introdução 
De acordo com pesquisas envolvendo 

sustentabilidade, o poli (cloreto de vinila) rígido 
apresenta grande impacto ecológico. Técnicas de 
degradação (desidrocloração) são estimuladas 
para mapear o comportamento deste polímero, 
sendo elas em meio básico ou ácido, com o 
intuito de retirar o átomo de cloro da estrutura, 
no caso do PVC [1].  

Para a modificação estrutural, há a introdução 
de monômeros por meio da enxertia química, 
criando o copolímero (polímeros com diferentes 
monômeros) que possua características 
diferentes das originais. 

Sendo o método de avaliação de mudanças 
estruturais em materiais poliméricos chamado de 
FTIR (Infravermelho por Transformação de 
Fourier), que nada mais é que um dispositivo que 
analisa a interação da radiação com a matéria. 

2. Metodologia 
De início, utilizou-se do PVC puro (resina 

Braskem) para dar suporte para as futuras 
suposições realizadas. Foi testado o meio 
reacional que o PVC possuia o melhor 
comportamento, ou seja, desidrocloração em 
meio ácido e em meio básico. 

E por fim, na etapa final foi introduzido o 
DMAEMA (N.N-dimetilaminoetil metacrilato) 
como monômero no polímero degradado em 
meio básico. 

 
3. Resultados e Discussões 

Na primeira etapa teste dos meios reacionais 
foi visto que nos espectros (a) e (c) houveram 
arredondamento nos picos, o que caracteriza 
influência de hidroxilas (OH) na cadeia (figura 
1). A questão da basicidade pôde ser constatada 
pelo desaparecimento na região entre 600-850 
cm-1, pois em (a) a solução era alcóolica e as 
demais reações aconteceram em meio aquoso 
(figura 1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nesta etapa final, em 2500 a 3000 cm-1 houve 

diminuição do pico entre ligaçoēs de carbonos e 
hidrogênios formando alcanos, alcenos e alcinos 
(figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Conclusão 
Notou-se variação dos espectros de acordo 

com o meio reacional, além da enxertia 
utilizando o DMAEMA como monômero. 
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Figure	  2	  –	  Espectro	  de	  transmitância	  em	  função	  do	  número	  de	  onda	  através	  
do	  FTIR	  PVC	  rígido	  degradado	  e	  enxertado	  com	  DMAEMA.	  

Figure	  1	  –	  Espectro	  de	  transmitância	  em	  função	  do	  número	  de	  onda	  através	  do	  FTIR	  da	  resina	  de	  
PVC	  degradada	  em	  KOH	  alcóol.	  5mol/L	  (a),	  KOH	  aquosa	  5mol/L	  (b)	  e	  NaOH	  aquosa	  5mol/L	  (c).	  


